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Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter och tankar om 
utomhuspedagogik, samt hur utomhuspedagogik påverkar elevers lärande och hälsa.  
Studien har en fenomenologisk infallsvinkel och metoden är kvalitativ. 14 stycken 
semistrukturerade intervjuer har utförts med lärare i årskurs F-3 på sex olika skolor. 
Resultatet visar att flera av lärarna anser att elever lär sig på olika sätt, samt lär med 
hela kroppen och alla sinnen. Görandets betydelse lyfts fram. Nästan alla lärare har 
stor erfarenhet av utomhuspedagogik och de som arbetar med det idag har flera olika 
belägg till varför. Det belägget som flest lärare använder är att eleverna får använda 
hela kroppen och alla sinnen i lärandet, de får göra. Det framkommer även hinder för 
att bedriva utomhuspedagogik, bland annat personalbrist och kunskapsmål. Samtliga 
lärare som besvarade frågan ser en tydlig koppling mellan utomhuspedagogik, 
lärande och hälsa. De menar att allt hänger ihop och är beroende av varandra.  
Slutsatsen är att lärarna i studien, trots hindrena som redovisats, ser positivt på 
användandet av utomhuspedagogik i syfte att främja elevers lärande och hälsa.  
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 1 Inledning 
 
Att dagens elever presterar sämre i skolan är ingen nyhet. Det är även väl känt att 
dagens barn är betydligt mer stillasittande än vad de var för några decennier sedan. 
Vad beror det på? Eller en mer relevant fråga; hur kan man göra något åt det? 
Szczepanski (2007) belyser att lärande, hälsa och rörelse har en vetenskaplig 
koppling, och lyfter utomhuspedagogiken som en framgångsrik metod för att komma 
åt dessa tre delar. Budskapet inom utomhuspedagogiken lyder att kroppen sätter 
tanken i rörelse, kroppslig aktivitet främjar hälsan och hälsa och lärande hör ihop. 
Kan det vara så att dessa två problem som lyfts ovan kan påverkas positivt av 
utomhuspedagogik? Genom intervjuer med lärare i år F-3 vill vi i denna studie 
komma åt deras tankar och erfarenheter av utomhus som ett komplement till den 
dagliga verksamheten. Syftet med detta är att undersöka om lärare använder sig av 
utomhuspedagogik, samt om de ser någon koppling mellan utomhuspedagogik, 
lärande och hälsa. 
 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar kommer en litteraturgenomgång 
presenteras, med valda teorier samt tidigare forskning inom ämnet. Till denna studie 
har vi även utfört ett flertal lärarintervjuer som kommer presenteras under metod 
och resultat. Studien avslutas med en analys och en diskussion.  
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att bidra med en pedagogisk diskussion om relationen mellan 
utomhuspedagogik, lärande och hälsa. Detta görs utifrån följande frågeställningar; 
 

 På vilka sätt formuleras relationen mellan utomhuspedagogik, lärande och 
hälsa? 

 Vilka är lärares erfarenheter och tankar om användandet av 
utomhuspedagogik? 

 Vilka är lärares uppfattningar om utomhuspedagogikens funktion för elevers 
lärande och hälsa? 

 
 

1.2 Begreppsdefinition 
 

Szczepanski (2007) refererar till Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (2004) 
som förklarar utomhuspedagogik som ett förhållningssätt där lärande sker i ett 
växelspel mellan upplevelse och reflektion. Detta grundas på konkreta upplevelser i 
verkliga situationer. Vidare innebär utomhuspedagogik att lärandets rum flyttas ut, 
balansen mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning lyfts fram och man belyser 
även platsens betydelse för lärandet. Szczepanski (2007) belyser att 
utomhuspedagogikens kärna är att kombinera platsrelaterade 
förstahandserfarenheter utomhus med praktiskt material, som böcker och 
informationssökning. Författaren förklarar att allt lärande utomhus består av ett 
samspel mellan lärmiljön, aktiviteten, det sociala samspelet, personlig och social 
utveckling och hur individen mår i sin lärmiljö.  
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Vidare menar Dahlgren & Szczepanski (1997) att utomhuspedagogik ska ses som ett 
komplement till klassrummets lärandemiljö. De hävdar även att 
utomhuspedagogiken som metodiskt redskap har möjligheten att levandegöra 
läroplanens intentioner. ”Genom en mångfald av konkreta och handfasta metoder 
tränas barnet/eleven att ute i landskapet tolka och analysera processer och fenomen” 
(s. 23). Detta gör att utomhusundervisningen har en kvalitet som, enligt författarnas 
mening, inte kan skapas inomhus. Genom utomhuspedagogiken möjliggörs en 
kombination av begreppskunskap, teoretisk kunskap och erfarenhets- eller 
förtrogenhetskunskap. 
 
 

1.3 Läroplanen 
 

Följande delar ur Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 (Skolverket, 2011) anser vi är relevanta för vårt ämnesområde. 
 
I kapitel 1 i Lgr11, skolans värdegrund och uppdrag, framgår det att ”skolan ska 
förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla 
i samhället behöver” (s. 9). ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig 
fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (s. 9). ”Undervisningen ska belysa 
hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 
hållbar utveckling” (s. 9). ”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta 
ska åstakommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 
arbetsformer” (s. 10). ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor 
ska uppmärksammas” (s. 10).  
 
I kapitel 2 i Lgr11, övergripande mål och riktlinjer, finns följande mål; 
2.2 Kunskaper 
Mål 
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

 har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 
utveckling, 

 har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för 
hälsan, miljön och samhället” (s. 13-14).  

 
2.3 Elevernas ansvar och inflytande 
Riktlinjer 
”Läraren ska 

 svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (s. 15).  
 
2.6 Skolan och omvärlden 
Mål 
”Skolans mål är att varje elev 

 har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv” (s. 17).  
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2 Litteraturgenomgång 
 

2.1 Litteratursökning 
 

Utöver den obligatoriska litteraturen, samt den litteratur vi redan hade som var 
relevant, använde vi oss både av litteratur från högskolebiblioteket på Mälardalens 
högskola och vetenskapliga artiklar som vi sökte fram via Discovery på Mälardalens 
högskolas websida. 
 
När vi sökte efter litteratur i högskolebibliotekets databas använde vi oss av följande 
sökord och kombinationer: 

 Utomhuspedagogik 

 Elevhälsa 

 Hälsa i skolan 

 Ute + rörelse 

 Dewey 

 Vygotskij 
 
När vi sökte efter vetenskapliga artiklar använde vi oss av avancerad sökning, där vi 
endast sökte efter vetenskapligt granskade artiklar. Vi använde oss av följande sökord 
och kombinationer: 

 Outdoor education 

 Outdoor education + health + schoolchildren 

 Health + children + school 
 
 

2.2 Teorier 
 

Vi har valt att grunda vår studie på Dewey och Vygotskijs teorier, då de ligger väldigt 
nära tänket i utomhuspedagogiken. Båda två lyfter kopplingen mellan handlandet 
och tänkandet, samt det sociala samspelets betydelse för lärandet.  

 

2.2.1 John Dewey  
 

Kroksmark (2003) förklarar att Dewey är en av få som på ett genomgripande sätt 
påverkat vår syn på undervisning, bildning, utbildning, kunskap och lärande. Hans 
tankar ligger bakom stora delar av de mål som finns i våra svenska läroplaner från 
1982 och framåt. Hans pedagogik är barncentrerad och lyfter vikten av praktiskt 
arbete i skolan. Deweys tänkande kan betraktas som integrerat filosofiskt-
pedagogiskt, då han ansåg att båda områdena är av lika stor vikt. Detta 
förhållningssätt är han ganska ensam om. Det betyder att Dewey såg fostran, 
utbildning och bildning som social natur. Phillips & Soltis (2010) betonar detta och 
förklarar att Dewey ansåg att lärandet var av social natur och argumenterade för 
införandet av ett socialt perspektiv i utbildningsväsendet. Författarna belyser även att 
Dewey lyfte fram länken mellan tänkande och görande. Deweys teori handlar om att 
lärande realiseras genom saker vi gör och upplever. Författarna refererar till Dewey: 
 

Fem minuters fördomsfri iakttagelse av hur ett barn skaffar sig kunskap hade varit tillräckligt 
för att omkullkasta uppfattningen att barnet är passivt upptaget med att ta emot intryck. […] 
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Man skulle då upptäcka att barnet reagerar på stimuli genom att beröra, sträcka sig efter 
något etcetera, i syfte att se vad den aktuella rörelsen får för följder. 

Ur J. Dewey, Democracy and Education, s. 317  

 
Kroksmark (2003) förklarar att Dewey ansåg att det inte går att skilja 
lärandeprocesser från samhällets identitet och uppgifter, och därför måste skolan 
anamma dessa förutsättningar. Genom skolaktiviteterna ska eleverna få stöd i att 
delta i samhällsprocessen. Men Dewey ansåg att skolan fokuserar allt för mycket på 
läromedel och på lärarens kunskap. Phillips & Soltis (2010) belyser att Dewey 
menade att skolan lade ner mycket tid på att förhindra fysisk aktivitet och att 
undervisningen handlade om för eleverna främmande problem. Han argumenterade 
för verkningsfulla och aktiva metoder och menade att problemen måste hämtas från 
elevernas egna intressen och erfarenheter för att de ska bli meningsfulla. Enligt 
Dewey ligger nyckeln till verkligt lärande i meningsfulla aktiviteter i sociala 
sammanhang. 
 
Vidare förklarar Phillips & Soltis (2010) att Dewey ansåg att eleverna inte bara kan få 
information av läraren. Om inte eleven får använda informationen själv så är den 
meningslös. Dewey lyfte här det aktiva i lärprocessen. Dewey menade att tänkandet 
inte börjar förrän individen ställs inför ett verkligt problem. Kroksmark (2003) berör 
också detta och menar att Dewey förespråkade en undervisning där elevernas 
förmågor utnyttjas så att deras inneboende aktiviteter får större utrymme. Med det 
menade han att eleverna ska ta sig an skoluppgifterna genom sina egna 
förutsättningar. Lärarens ansvar blir då att leda verksamheten och att skapa tillfällen 
som gynnar barnets utveckling och samhället. Kroksmark förklarar att det är genom 
de här tankarna om aktivitetens betydelse som Deweys kända uttryck learning by 
doing kommer ifrån. Men man får inte tolka det som så att Dewey hyllade görandet  
i sig, utan det är viktigt att förstå att handlingen måste vara kontrollerad och följa ett 
behov. ”Handling och tänkande är två komponenter som alltid hör samman hos 
Dewey” (s. 375).  
 
Phillips & Soltis (2010) refererar till Dewey:  
 

Ur detta perspektiv blir tänkandet och inhämtandet av kunskap långt ifrån något som man gör 
när man sitter och läser i sin fåtölj, som ofta antas. För tänkandet är ju inte en händelse som 
äger rum enbart i hjärnbalken eller mellan hjärnbalken och röstorganen. […] Händer, fötter och 
alla möjliga apparater och arrangemang är lika viktiga för tänkandet som förändringar i 
hjärnan.  

Ur J. Dewey, Essays in Experimental Logic (New York: Dover, utan datering), s. 13-14.  

 

2.2.2 Lev S. Vygotskij  
 

Sovjetmedborgaren och psykologen Lev Semënovi Vygotskij var en av 1900-talets 
allra främsta inom sitt område och har haft ett stort inflytande över pedagogiken och 
didaktiken under slutet av 1900-talet (Kroksmark, 2003). Hans inflytande över 
pedagogiken har även varit stor i Sverige, till stor del för att hans tankar ligger väldigt 
nära fenomenologin. Både Vygotskijs teori och fenomenologin lyfter den levda 
erfarenhetens betydelse för individens utveckling.  
 
Både Kroksmark (2003) och Phillips & Soltis (2010) förklarar att Vygotskij betonade 
det sociala samspelet, och menade att inlärning sker i en social process. Individen lär 
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sig i interaktion med omvärlden, både i form av andra individer och genom 
artefakter. Vygotskij (Kroksmark, 2003) menade även att genom att individen lär sig 
hantera vissa kollektiva handlingar kan denne efter hand utföra handlingarna själv. 
Vygotskij nämner här den närmaste utvecklingszonen, som kort förklaras med att 
det du kan göra med hjälp av en annan person idag, kan du göra själv imorgon.  
I samspelssituationer föds möjligheten att ta över eller utveckla kunskaper och 
erfarenheter från andra individer. ”En annan möjlighet är att vi i vår utveckling ser 
strukturer och mönster i de intellektuella och praktiska verktyg som vi behärskar”  
(s. 450). Detta lyfter även Phillips & Soltis (2010). Det allra viktigaste när man lär av 
andra är att använda de verktyg som samhället har utvecklat för att människorna ska 
kunna handskas med varandra och omvärlden. Dessa verktyg är bland annat logik, 
symbolöverföring, begrepp, tecken, siffror och praktiska verktyg, som exempelvis 
hammare. Även språket är ett psykologiskt verktyg, som genom kommunikation 
bland annat möjliggör högre former av lärande.  
 
Phillips och Soltis (2010) förklarar att Vygotskij ansåg att det blev problem i skolan, 
då barnen får lära sig vissa verktyg genom att endast höra om dem. De saknar då 
erfarenheter av verktygen och undervisningen blir abstrakt. Han argumenterade för 
att lära sig dem på ett direkt sätt, precis som i vardagliga situationer. Vygotskij (1999) 
hävdade att eleven uppfostrar sig själv. Han menade att det idag är viktigare att 
skaffa sig egna kunskaper och lära sig att använda dem, än att ta del av 
andrahandskunskaper. Precis som allt annat i livet når man detta bäst genom en 
arbetsprocess, att göra. Han ansåg att eleverna allt för länge stått på lärarens axlar, 
och att det nu är dags för eleverna att stå på egna ben. Läraren måste låta eleverna gå 
och falla, tåla smärtan och välja riktning. Utbildningsprocessen blir mer dynamisk 
och fullblodig ju mer livet får ta plats i skolan. Skolan har länge avskärmat sig från 
livet och Vygotskij ansåg att utbildningen bör kopplas ihop med skapande och 
samhällsinriktad verksamhet i vardagslivet. 
 
 

2.3 Tidigare forskning 
 

2.3.1 Utomhuspedagogikens historia 
 

Aristoteles (384-322 f.Kr.) tankar och världsbild är en viktig grund för 
utomhuspedagogikens idéhistoriska rötter (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
Författarna refererar till Glacken (1976) som hävdar att det är hos Aristoteles som vi 
ska söka jordens ordning. Aristoteles belyste att man inte enbart kan utgå från 
teoretisk kunskap och tänkande, utan det krävs även en praktisk handling för att 
sätta tanken i rörelse. Detta lyfter även Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark & 
Lättman-Masch (2006), som förklarar att Aristoteles syn på lärande var att gå från 
det konkreta till det abstrakta. Dahlgren & Szczepanski (1997) lyfter även att 
Aristoteles utgick från våra sinnen. Den direkta sinnesupplevelsen är en central bas  
i utomhuspedagogiken, vilket visar på ett tydligt band med Aristoteles, som menade 
att det är i naturen den egentliga världen syns.  
 
Empiricisterna Locke (1632-1704) och Hume (1711-1776) var andra förespråkare för 
den direkta erfarenheten, och ansåg att all kunskap om världen härled från sinnena 
(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Hume blev senare betydelsefull för Kants filosofi och 
tänkande. Kant (1724-1804) utgick från en kombination av empirikernas 
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kunskapssyn, sinnesfilosofin och rationalismens förnuftsfilosofi. Enligt 
rationalisterna fanns grunden för mänsklig kunskap i vårt medvetande, medan 
empirikerna anser att all kunskap kommer från sinnesintrycken. Kant menade att 
både våra sinnen och vårt förnuft bidrar till kunskap om världen. ”Materialet till vår 
kunskap om världen kommer via sinnena, men detta material rättar sig också efter 
förnuftets egenskaper” (s. 15). För att vi ska kunna få kunskap måste förnuftet 
bearbeta erfarenheterna. Denna erfarenhet i handling, som genom förnuftets 
bearbetning blir till kunskap, återfinns i utomhuspedagogiken.  
 
I utomhuspedagogikens grenverk återfinns även några betydelsefulla pedagoger, 
bland annat Comenius, Rousseau, Key och Dewey (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
Den tjeckiske pedagogen Comenius (1592-1670) lyfte det konkreta lärandet och 
förespråkade ett lärande i autentisk miljö. Rousseau (1712-1784) belyste vikten av att 
barnet ska få möta verkligheten under dess uppväxt. Molander m.fl. (2006) lyfter 
Heinrich Pestalozzi (1746-1827), som förklarade att handen, huvudet och hjärtat 
alltid måste vara aktiva i lärandet. Key (1849-1926) lyfte barnets lust att lära som det 
allra viktigast. Dahlgren & Szczepanski, (1997) förklarar även att Key ansåg att barnet 
ska få lära sig att söka kunskap i verkliga livet, exempelvis genom hantverk.  
 

Bildningen kan vara vunnen på det mesta regellösa sätt - kanske vid aftonbrasan eller på 
ängen, vid havsstranden, eller i skogen; kan vara hämtad ur gamla luntor eller ur naturen själv; 
den kan ha stora luckor och mycken ensidighet - men ehuru levande, personlig, självägd, rik är 
den icke mot deras, som i femtonåriga lärokursers cirkelgång med tillbunden, mun tröskat axet 
från andras åkrar!  

Ur Key, 1995, i Dahlgren & Szczepanski, 2004, s. 16 

 
Dahlgren & Szczepanski, (1997) lyfter sedan Dewey (1859-1952), som var 
centralgestalt för den progressiva pedagogiken. Dewey ansåg att praktisk kunskap 
har samma värde som teoretisk kunskap. Praktisk hantering av konkret material och 
konkreta erfarenheter i omgivningen gynnar begreppsbildningen, något som även 
Brage (2011) lyfter fram. Molander m.fl. (2006) lyfter Deweys kända begrepp 
”learning by doing”. Piaget (1896-1980) menade att barn som aktivt undersöker 
verkligheten är ett måste för att kunna utveckla nyskapande individer som för 
samhället framåt. Vygotskij (1896-1934) lyfte det sociala samspelet med omvärlden. 
Han menade att eleverna inte enbart ska ta emot lärarens kunskaper, utan deras egen 
aktivitet är central. Dahlgren & Szczepanski, (1997) belyser att dessa historiska 
teoretiker och pedagoger är av stor vikt när vi talar om utomhuspedagogikens rötter. 
 

2.3.2 Varför utomhuspedagogik? 
 

Molander m.fl. (2006) ger flera goda skäl till att flytta ut undervisningen. Ett av 
skälen är att fler elever kan hitta sitt sätt att lära, då man ibland flyttar ut 
undervisningen och de får använda hela kroppen och alla sinnen.  Dahlgren & 
Szczepanski (2004) är av samma uppfattning och lyfter den kroppsliga delaktigheten 
som en viktig verklighetsanknytning i utomhuspedagogiken, där kreativiteten har en 
viktig del i kunskaps- och färdighetsutveckling, men även att vi lär genom alla våra 
sinnen. Nelson (2007) anser att denna kroppsliga delaktighet är extra viktigt för barn 
med koncentrationssvårigheter. ”I det utomhuspedagogiska klassrummet värderas, 
aktiveras och används även andra färdigheter än de rent verbala och förmågan att 
sitta stilla och ta emot det sagda eller skrivna ordet” (s. 114). Lättman-Masch & 
Wejdmark (2011) belyser att om eleverna får uppleva och hämta fakta utomhus med 
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hjälp av alla sinnen, behöver de inte läsa om samma kunskap i en lärobok. Litteratur 
och inomhusundervisning kan däremot fördjupa kunskaperna om det upplevda. 
Dahlgren & Szczepanski (1997) är inne på samma spår och menar att skolans 
textbaserade lärande och andrahandsupplevelse är ett metodiskt problem. Genom 
utomhuspedagogiken kan man komma tillrätta med detta och skapa konkreta 
upplevelser i uterummet. 
 
Molander m.fl. (2006) belyser att det inte handlar om att flytta ut all undervisning. 
Utomhusundervisningen ska vara som ett komplement till klassrumsundervisning. 
Detta liknas vid det som Lättman-Masch & Wejdmark (2011) belyser ovan. Molander 
m.fl. (2006) menar att genom att göra det vi redan gjort fast på ett nytt sätt så ökar 
förståelsen och lusten hos eleverna. De menar även att eleverna utvecklar en genuin 
förståelse för det de gör genom att skolkunskaperna prövas och förankras i 
verkligheten. Dahlgren (2007) förklarar att en fördel med att förlägga undervisningen 
utomhus är att lärandet sker i sammanhang där kunskaperna och erfarenheterna  
i stor utsträckning ska användas. Lättman-Masch & Wejdmark (2011) drar paralleller 
mellan en dominerande inomhusundervisning och att äta mat. De menar att om man 
sitter inne i ett klassrum och läser om livet utanför kan liknas vid att läsa en kokbok 
utan att tillaga och äta maten. Författarna lyfter flera anledningar till att lära in ute; 
eleverna får uppleva med alla sinnen, inlärningen varieras, leken och den fysiska 
aktiviteten blir ett naturligt inslag, ämnen integreras samt att eleverna får komma  
i direktkontakt med samhället. Molander m.fl. (2006) förklarar att det ofta är lätt att 
skapa ett engagemang runt en uppgift genom utomhuspedagogiken. Eleverna minns 
det de gjort i flera år efteråt. 
 
Lättman-Masch & Wejdmark (2011) refererar till Glasser som belyser att vi endast 
minns 10 % av det vi läser, 20 % av det vi hör och 30 % av det vi ser. Det vi däremot 
upplever minns vi till 80 %. Vidare förklarar författarna att man oftast bara använder 
sig av två sinnen, synen och hörseln, vid inomhusinlärning. De poängterar att elever 
måste få möjlighet till förstahandsupplevelser istället för andrahandsupplevelser, det 
vill säga andra människors nedskrivna upplevelser. Detta belyser även Dahlgren & 
Szczepanski (1997) som anser att lärande i och av verkligheten/uterummet skapar 
upplevelser och till stor del motverkar ett perspektivlöst lärande. De utvecklar detta 
genom att påpeka att naturmiljön talar till barns alla sinnen genom variation i 
synintryck, dofter, rörelser, ljud och form, något som ingen annan miljö klarar av.  
De refererar till Sebba (1991) som förklarar att denna upplevelse engagerar både 
kropp och psyke vilket leder till djupare förankring i minnet.  
 
Strotz & Svenning (2004) lyfter att utomhusundervisningen och upplevelser bör 
engagera eleverna men det bör även ha ett syfte och mål. Barnen ska även få känna 
sig personligt berörda i aktiviteterna. En annan aspekt som är viktig i 
utomhusundervisningen är att det ska ses som en helhet. Ämnena kan oftast kopplas 
till varandra och därigenom skapa en helhet. Som kontrast till denna sinnliga 
inlärning lyfter Dahlgren & Szczepanski (1997) den traditionella bokliga 
inlärningsmiljön. De hävdar att kunskaperna i en sådan inlärningsmiljö blir ytliga 
och kortvarig och att individens utveckling inte blir så betydelsefull som den skulle 
kunnat bli genom direktkontakt med landskap och kulturmiljöer.  
 
Dahlgren & Szczepanski (2004) påtalar att den större delen av vår utveckling har vi 
fått genom muntlig tradition och erfarenheter i kultur och naturlandskap. Vidare 
lyfter de den teknologiska utvecklingen, som tillsammans med urbaniseringen 
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medfört att människan minskat kontakten med den direkta upplevelsen. Det är 
därför viktigt att anknyta till andra miljöer och andra sätt till lärande. Detta vill 
författarna belysa genom att skapa andra rum för lärande. Det ökar även 
förutsättningarna för kroppssensoriken och författarna förklarar att ju fler impulser 
som går till hjärnbalken, ju högre vakenhetsgrad får vi. De refererar till Damasio 
(2002) som beskriver att neurobiologisk forskning visar att efter ca tio till tolv 
minuter avtar vår koncentrationsförmåga och vår uppmärksamhet. En vaken 
mottagare är en neurobiologisk regel för att lärande ska kunna äga rum. Dahlgren & 
Szczepanski (2004) skriver att vår vakenhetsgrad ökar genom att integrera handen, 
huvudet och hjärtat i lärprocessen. 
 
Brage (2011) belyser att en av de viktigaste aspekterna till att flytta ut undervisningen 
är att det är mycket lättare utomhus. ”Eleverna rör sig när de lär och får med hela 
kroppen i lärandet och det är lätt att konkretisera och att se sammanhang” (s. 10). 
Nordlund, Rolander & Larsson (1997) är av samma uppfattning och menar att genom 
att barnen får uppleva och göra med den egna kroppen blir verkligheten konkret och 
abstrakta begrepp får ett innehåll. Genom rörelse och stimuli av olika sinnen främjas 
inlärningen och utvecklingen av nervsystemets kapacitet. Den positiva inverkan som 
utemiljön har på människan är ingen nyhet, menar Dahlgren & Szczepanski (2004). 
Författarna refererar till Dahlgren & Szczepanski (1997) som menar att utemiljön är 
en ständigt aktuell kunskapskälla. I utemiljön finns det rikligt med material för 
studier av nutid, framtid men även för tillbakablickar inom ämnena. Dahlgren & 
Szczepanski (2004) belyser att utomhuspedagogikens syfte är att öka autenticiteten 
och motivationen. Strotz & Svenning (2004) refererar till Svenning (1998) som 
framskriver att den autentiska situationen som innefattar människans alla sinnen, 
kropp och händer är en viktig del i människans lärande.  
 

2.3.4 Hinder 
 

Dahlgren & Szczepanski (1997) refererar till Grahn (1988) som genom en studie fått 
fram att ett hinder för att bedriva utomhuspedagogik är bristen på lämpliga områden. 
Dahlgren & Szczepanski (1997) misstänker även att lärarnas utbildningsbakgrund 
kan vara en brist, då många lärare saknar kunskapen att använda utemiljön som både 
klassrum och läromedel. Detta belyser även Strotz & Svenning (2004), då de lyfter 
lärares antydningar om varför de inte vill undervisa i utomhuspedagogik. De påpekar 
att detta kan grunda sig i rädsla och osäkerhet. 
 
Björklid (2005) lyfter Bredbergs (2000) intervjustudie av nio lärare, där det 
framkommer flera hinder för att bedriva utomhuspedagogik i närmiljön. Ett av 
hindrena är att barngrupperna är för stora så det är svårt att få ihop det 
organisatoriskt. Det saknas personella resurser för att kunna dela upp barnen i 
mindre grupper. Lärarna blir därför rädda för att ge sig ut med så många barn av 
säkerhetsskäl. En av lärarna uttrycker även att det saknas kunskaper och inspiration 
för utomhusundervisning, samt tid för noggrann planering. Liknande hinder får 
Brage (2011) fram i sitt arbete om utomhuspedagogik under sin magisterexamen  
i utomhuspedagogik. Lärarna som deltog i studien lyfte nackdelar och hinder med 
utomhuspedagogik i form av skolans system, metodbrist, brist på fortbildning, 
ändring av planering, tidsfaktor, schema och brist på kläder hos eleverna. Just denna 
studie handlar om teknik i utomhusundervisningen, men författaren belyser att det 
med stor sannolikhet skulle framkommit samma svar oavsett vilket ämne som berörs 
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då det handlar om hinder med att lära utomhus. Liknande hinder skriver Dahlgren & 
Szczepanski (2004) om då de frågar sig varför utomhusundervisning inte försiggår  
i större grad. De lyfter pedagogernas rädsla för det oförutsägbara, administrativa 
hinder, konventionellt tänkande, brist i erfarenheter och kunskaper, som 
bakomliggande orsaker.  
 
Brage (2011) lyfter även en annan problematik, vilket är att eleverna kan anse att de 
inte har lektion när de kommer ut. Hon menar att det är en process för eleverna att 
byta ut klassrummet mot uterummet och att det måste få ta den tid det tar för 
eleverna att ställa om sig och förstå att det är lektion även ute. Genom att ha 
kontinuerlig undervisning ute, och inte bara vid enstaka gånger, blir eleverna vana 
vid att viss undervisning sker utomhus. 
 

2.3.3 Lärande 
 

Dahlgren & Szczepanski (1997) hävdar att utomhuspedagogiken kan ges en teoretisk 
förankring i det konstruktivistiska synsättet på lärandeprocessen. Eleven bygger då 
själv upp och konstruerar sitt kunnande genom att besöka verkligheten. Strotz & 
Svenning (2004) refererar till Gustavsson (2002) som är av samma uppfattning och 
menar att vi tillägnar oss kunskap genom att vi gör.  Strotz & Svenning (2004) 
refererar även till Molander (1995) som lyfter den levande kunskapen, kunskapen 
som existerar i handling. Denna levande kunskap finns inte i böcker, verbaliserade 
teorier eller i påståenden. Strotz & Svenning (2004) menar att den finns i den 
levande människan i dennes verksamhet. Kunskap tillägnas inte förrän teorin 
kopplas till praktiken. De refererar till Svenning (1998) som belyser att autentiska 
situationer som innefattar människans alla sinnen och ett användande av hela 
kroppen gynnar lärandet. Dahlgren & Szczepanski (2004) refererar till Piaget (1971) 
som även han lyfter den fysiska aktiviteten som bidragande faktor till elevers 
lärprocesser. Han menar att människans hjärna inte är konstruerad för att kunna 
bearbeta abstrakta begrepp. Det är inte förrän hjärnan fått en konkret kunskap om 
omvärlden, genom kroppen och den fysiska aktiviteten, som lärande uppstår.  
 
Szczepanski (2007) belyser att det var precis så här lärande gick till förr i tiden, innan 
skolan etablerade sig. Då överfördes praktiska kunskaper från en generation till en 
annan genom delaktighet i arbetet. Sambandet mellan det man lärde sig och där 
kunskapen kunde användas var stor. Dahlgren (2007) hävdar dock att denna 
inlärning som skedde förr i tiden inte okritiskt ska förhärligas. Författaren menar att 
erfarenheterna sannolikt skapade en repertoar av rituella färdigheter, samt tankar 
om varför man gjorde som man gjorde. Ett optimalt lärande däremot är ett växelspel 
mellan erfarenhet och reflektion, mellan handling och tanke. Författaren lyfter 
Dewey, som bygger sitt tänkande på ett sådant dialektiskt, ömsesidigt växelspel. 
Genom konfrontationer mellan den fysiska och sociala verkligheten kan ett ytinriktat 
förhållningssätt minskas.  
 
Björklid (2005) refererar till Säljö (2003) och Illeris (2001) som även de lyfter detta 
samspel mellan görandet och tänkandet. De menar att lärandet består av två 
sammanhängande delprocesser. Den första är samspelsprocessen mellan individen 
och omgivningen och den andra är en inre reflekterande process som leder fram till 
ett läroresultat. Dahlgren & Szczepanski (1997) är av samma mening då de belyser att 
det erfarenhets- och upplevelsegrundade lärandet utomhus kräver en efterföljande 
reflektion hos den lärande. De lyfter Dewey, som menar att undersökningsprocessen 
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är det specifika sättet där vi får våra erfarenheter. Han belyser dock att erfarenheten 
måste utsättas för reflektion för att kunskap ska kunna uppstå. I hans kända begrepp 
learning by doing blir detta tydligt, då tänkandet kopplas till ett handlande. ”Den 
ofta fysiska, förnimbara sinneserfarenhetens kunskapsväg måste beröra den lärande 
’under the skin’” (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 20). Författarna refererar även till 
Molander (1993) som är av samma uppfattning som Dewey. Molander förklarar att 
för att inte handlingen ska förbli tyst så krävs det att man kan tala om vad man gör, 
att man kan reflektera. Molander är av den uppfattningen att man inte kan skilja på 
handling och tänkande. Detta går att koppla till det utomhuspedagogiken menar med 
att the doing side måste kopplas till the thinking side, det vill säga att tänkandet kring 
görandet leder till kunskap. Detta berör även Szczepanski (2007), förklarar att vi 
måste sätta ord på det vi har gjort det är inte förens då som våra erfarenheter får en 
verklighetsanknytning i vårt medvetande. 
 
Dahlgren & Szczepanski (2004) och Dahlgren (2007) anser att lärandet i mötet med 
landskapet skapar en helhet för barn. Dahlgren & Szczepanski (2004) förklarar att en 
viktig del i barns lärande är att skapa sammanhang och situationer. Genom att 
använda sig av utomhusmiljön i lärandet, som till exempel skolgården, parken, 
soptippen, kulturlandskapet, naturen eller vattenverket, skapas omväxling och mer 
rörelseintensiv inlärning. Det är någonting som författarna menar är viktigt då 
många barn och ungdomars största rörelseinternsiva inlärning sker via hemmet, 
köpcentrumet och skolan. Szczepanski (2007) förklarar att ”då ca 85 % av vår 
kommunikation inte är verbal, utan sker via lukt, smak, känsel och kroppsspråk är 
det viktigt att återknyta våra sinnen till andra kommunikativa miljöer, andra sätt att 
lära, där landskapet blir klassrum och läromedel” (s. 11).  
  

2.3.5 Hälsa 
 

Björklid (2005) refererar till SOU (2000:19) där hälsa förklaras som ett 
svårdefinierat begrepp. ”Idag ses inte hälsa enbart som avsaknad av sjukdom och 
handikapp, utan inbegriper också individens psykiska och sociala situation. Hälsa 
beskrivs som ett tillstånd som innefattar individens förhållande till sin miljö” (s. 105).  
 
Nelson (2007) hävdar att det största hotet i västvärlden idag är tilltagande övervikt. 
Även förekomsten av psykosociala problem har ökat i dagens samhälle. Szczepanski 
(2007) anser att dagens höga ohälsotal till stor del beror på att människans utrymme 
för ett naturligt rörelsebehov minskat. Detta håller Raustorp (2000) med om, och 
lyfter orsaker som exempelvis mer tv-tittande. Nelson (2007) förklarar att det 
effektivaste sättet att komma åt dessa problem är förebyggande arbete. Eftersom 
barnen vistas en stor del av sin tid i skolan, är skolan en viktig del i det 
hälsofrämjande arbetet. Det betyder att skolan bör präglas av bland annat fysiskt och 
psykiskt välbefinnande.  
 
Szczepanski (2007) poängterar att det i begreppet utomhuspedagogik ligger en 
implicit uppfordran till ett mer rörelseintensivt lärande. Detta belyser även 
Gustafsson, Szczepanski, Nelson & Gustafsson (2012). De påtalar att även om tidigare 
forskning om psykologisa effekter av fysisk aktivitet i barndomen är underutvecklad, 
och främst berör ungdomar, så pekar ändå resultaten på att den fysiska aktiviteten 
gynnar självkänslan (Ekeland, Heian, Hagen, Abbott & Nordheim, 2004), depression 
och ångest (Larun, Nordheim, Ekeland, Hagen & Heian, 2006). Gustafsson m.fl. 
(2012) refererar även till Wells & Evans (2003) som menar att även naturmiljön, 
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utöver de positiva effekterna av fysisk aktivitet, har en djupgående effekt på barns 
välbefinnande. Gustafsson m.fl. (2012) har utfört en studie i Linköping med en 
försöksskola och en kontrollskola, år F-6. Studiens syfte var att undersöka hur 
utomhusundervisning påverkar elevers mentala hälsa. Studien pågick under ett år.  
I försöksskolan användes naturmaterial i undervisningen, och undervisning förlades 
utomhus. I kontrollskolan användes en traditionell undervisningsform och all 
undervisning var bokbaserad inomhus. Resultatet visade en liten förbättring på den 
mentala hälsan på försöksskolan, speciellt hos pojkarna. Björklid (2005) refererar till 
Lindholm (1995) som också, med belägg från forskning, poängterar att naturen har 
positiva mentala effekter. 
 
Raustorp (2000) är inne på samma spår och påtalar att det i den fysiska aktiviteten 
frisätts hormoner, vilket ökar känslan av välbefinnande och avslappning. Brage & 
Linde (2012) förklarar även att fin- och grovmotoriken utvecklas snabbare utomhus 
än inomhus. Nordlund m.fl. (1997) lyfter att fysisk aktivitet bland annat minskar 
negativa effekter av muskelsjukomar, minskar förhöjt blotryck, förbättrar astmabarns 
situation och minskar insulinbehovet vid diabetes. Genom utomhuspedagogiken och 
fysisk aktivitet kan även benskörhet och fetma förebyggas (Dahlgren & Szczepanski, 
1997). Detta lyfter även Brage & Linde (2012), men belyser även att det idag finns 
belägg för att utomhusvistelse minskar stress och infektionsrisken. Till skillnad från 
trafikerade miljöer har naturmiljöer en avstressande och blodtryckssänkande effekt. 
Även Nelson (2007) lyfter stress. Författaren anser att en viktig del i arbetet med att 
kombinera lärande och hälsa är att öka inslaget av den fysiska aktiviteten i skolan. 
”Med vetskap om stressrelaterad ohälsa, om den fysiska aktivitetens och uterummets 
gynnsamma effekter på hälsan känns det positivt och naturligt att kunna erbjuda 
utomhuspedagogiken som ett friskt alternativ” (s. 115). 
 
Szczepanski (2007) lyfter en studie som genomfördes i en grundskola i Linköping 
2002-2004, där det framkom att utomhusundervisning ledde till mindre stress och 
sänkta kortisolnivåer hos eleverna. Den utomhuspedagogiska utbildningsinsatsen de 
utförde under denna studie visade på så sätt på att utomhusundervisning har en 
positiv effekt på barnens psykiska hälsa. Även Söderström, Boldemann, Sahlin, 
Mårtensson, Raustorp & Blennow (2012) lyfter förbättrade kortisolnivåer genom 
utomhusundervisning. De har genomfört en studie om hur utomhusmiljön påverkar 
barns hälsa. Resultatet visar att en utomhusmiljö av hög kvalitet förbättrar barns 
hälsa, bland annat genom bättre välmående och förbättrade kortisolnivåer.  
 
Raustorp (2000) skriver även att en blandning av den muskulära avslappningen och 
mental koncentration ger den bästa förutsättningen för inlärning. Detta är något som 
Gustafsson (2009) håller med om och belyser att elevers lärande hämmas om 
eleverna inte mår bra. Detta går även att läsa i SOU (2000:19), där det framgår att 
forskning visar att lusten till att lära är starkt sammankopplat till elevers känsla av 
välbefinnande, där bland annat trygghet, trivsel och självförtroende ingår. 
 

Hälsan omsluter allt och är avgörande för vårt välbefinnande och vår potentiella vilja att lära. 
Mår den fysiska och psykiska kroppen bra påverkas individens lärande, minneskapacitet, 
motivation och lusten att lära ökar. 

Szczepanski, 2007, s. 27   
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2.3.6 Utomhuspedagogik – lärande – hälsa  
 

Szczepanski (2007) förklarar att det finns ett vetenskapligt samband mellan hälsa, 
lärande och lek. Utomhuspedagogikens budskap poängterar att kroppen sätter 
tanken i rörelse, kroppslig aktivitet främjar hälsan och hälsa och lärande hör ihop. 
Brage (2011) är inne på samma spår och menar att rörelse och utevistelse gynnar 
både elevers och lärares hälsa och välbefinnande. Det är en naturlig del i 
utomhusundervisningen att röra på sig i lärandet. Molander m.fl. (2006) refererar till 
Wolmesjö som belyser att våra kroppar är konstruerade för rörelse då hjärnan 
fungerar bättre då. Genom att varva klassrumsundervisningen med 
utomhusundervisning så blir det lättare att koncentrera sig inne. Detta belyser även 
Szczepanski (2007), som menar att minneskapaciteten ökar då man använder sig av 
massiv sinnlig stimulering i lärprocessen.  
 
Raustorp (2000) ser även han en koppling mellan lärande, rörelse och hälsa. Han 
menar att en mogen motorik, mogen perception, balanserat psyke och god 
koncentration är viktiga delar för lärandet. Författaren refererar till Surgeon Generals 
Report som betonar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och vår psykiska 
hälsa hos de barn som har grundläggande begrepp och ordförståelse. Den fysiska 
aktiviteten har en antidepressiv inverkan på barnen, samt påverkar deras humör och 
självkänslan. Detta är viktiga faktorer för all vår inlärning. Det är inte bara den 
enskilda aktiviteten som är viktig, utan även att vi kopplar bort det teoretiska, att vi 
emellanåt förflyttar vårt fokus. Vår kreativitet gynnas genom at det sker en växling 
mellan det teoretiska och det praktiska. 
 
Szczepanski (2007) hävdar även att rörelse och fysisk aktivitet är friskfaktorer och 
belyser att barn som får vistas i en varierande och omväxlande utomhusmiljö 
utvecklar bättre koncentrationsförmåga än barn i sterila inomhusmiljöer. Författaren 
refererar till Nilsson (2003), Ericsson (2003) & Fjørtoft (2000) som förklarar att 
studier bekräftar att utevistelse har en positiv betydelse för vår hälsa, vår motoriska 
utveckling, vår koncentrationsförmåga och för lärandet. Szczepanski (2007) lyfter 
Ericsson (2003), som i sin doktorsavhandling visar på ”hur motorik, 
koncentrationsförmåga och prestationerna i svenska (skrivförmågan) och matematik 
förbättrades, när en timme per dag avsattes till rörelse och fysisk aktivitet”( s.24).  
I studien ingick 251 elever i lågstadiet, år 1-3. Nordlund m.fl. (1997) är inne på 
samma bana och poängterar att motorisk träning har en påvisad betydelse för elevers 
begreppsutveckling, rumsuppfattning, självförtroende och koncentrationsförmåga. 
Detta kommer även Dahlgren & Szczepanski (2004) in på och förklarar att 
utomhusmiljön har visat sig vara positiv för barns hälsa, koncentrationsförmåga och 
för barns motoriska utveckling.  
 
 

2.4 Sammanfattning 
 

Utomhuspedagogikens tankar om den sinnliga upplevelsen går ända bak till 
Aristoteles tid, 384-322 f.Kr. Hans tankar och världsbild är en viktig grund för 
utomhuspedagogikens idéhistoriska rötter, då han ansåg att det krävs en praktisk 
handling för att sätta tanken i rörelse. Denna syn på lärande har följt med genom 
historien, både genom förespråkare för den direkta erfarenheten och pedagoger, 
bland annat Dewey och Vygotskij. Dagens forskning om utomhuspedagogik lyfter 
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utomhusundervisningen som en undervisningsform där hela kroppen och alla sinnen 
berörs. Utomhusundervisningen ska ses som komplement till den traditionella 
klassrumsundervisningen, viket leder till att förståelse och lusten ökar hos eleverna. 
Grunden i utomhuspedagogiken är växelspelet mellan upplevelse och reflektion, 
vilket bildar en kombination av sinnlig upplevelse och boklig bildning. 
Utomhuspedagogikens budskap lyder att kroppen sätter tanken i rörelse, kroppslig 
aktivitet främjar hälsan och hälsa och lärande hör ihop. Där av blir sambandet mellan 
utomhuspedagogik, lärande och hälsa tydligt. Utomhuspedagogik gynnar både den 
fysiska och den psykiska hälsan vilket leder till bättre koncentrationsförmåga och att 
lärandet gynnas. Trots fördelarna med utomhuspedagogik framkommer det även en 
del hinder, bland annat brist på lämpliga områden, kunskapsbrist hos lärarna, stora 
barngrupper, brist på personella resurser och tidsfaktorer.  I det stora hela erbjuder 
utomhuspedagogiken en möjlighet till att genom direkt kontakt med verkligheten 
lära med hela kroppen. Den autentiska situationen som innefattar alla sinnen, 
kroppen och handen är av stor vikt för elevers lärande och hälsa.  
 
 

3 Metod 
 
Vi har gått igenom tidigare forskning inom ämnet med hjälp av relevant litteratur, 
samt utfört intervjuer med lärare. Detta för att kunna försöka besvara 
frågeställningarna på bästa sätt. Denscombe (2009) belyser att intervjuer är en 
lämplig metod då insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 
är önskvärt. I vårt arbete har vi utgått från APA-manualen (Stukát, 2005) vad gäller 
referenshantering och citat. 
 
 

3.1 Forskningsstrategi 
 

Studien har en fenomenologisk infallsvinkel. Enligt Denscombe (2009) betonar 
fenomenologin subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan. Fenomenologisk 
forskning berör människors tankar, bland annat uppfattningar, åsikter, attityder och 
känslor. Fenomenologin associeras med forskning som använder sig av kvalitativa 
metoder, där stor vikt läggs vid människors uppfattningar och erfarenheter. 
Författaren refererar till Denscombe (1983), som hävdar att datainsamlingen i 
fenomenologiska studier har en tendens att vara beroende av intervjuer. Detta på 
grund av att det är människors tankar och erfarenheter man vill komma åt. Genom 
intervjuer finns möjligheten till att ställa följdfrågor och att gå på djupet i frågorna, 
något som vi ser som nödvändigt i denna studie utifrån syftet. 
 
 

3.2 Forskningsmetod 
 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod, som Denscombe (2009) ovan nämnt är 
förknippat med fenomenologin. Bjørndal (2005) och Stukát (2005) beskriver en 
kvalitativ metod som en metod där man utifrån ett förhållandevis litet urval personer 
försöker få en djupare förståelse för det som studeras. Då detta var vår intention med 
studien så var det självklart för oss att använda oss av en kvalitativ metod. Denna 
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metod kan ses i kontrast mot en kvantitativ metod, där man ofta utgår från ett stort 
antal personer och vill göra precisa beräkningar av insamlad data (Denscombe, 
2009).  
 
 

3.3 Datainsamlingsmetod 
 

Vi har intervjuat lärare, då våra intentioner var att få ett lärarperspektiv på ämnet.   
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2009) förklarar att 
denna typ av intervju har ett speciellt ämne och vissa frågor som ska behandlas, men 
intervjun är flexibel.  Bjørndal (2005) benämner denna typ av intervju som samtal 
med hjälp av en intervjuguide. En sådan intervju har en viss struktur med ett 
övergripande tema och vissa huvudfrågor som intervjun ska beröra (se bilaga 1). 
Intervjun är dock flexibelt upplagd, då intervjuaren kan ändra ordningsföljden på 
frågorna under intervjun, samt komma med följdfrågor. Anledningen till att vi valt 
denna intervjuform är för att intervjun ska liknas vid ett samtal och inte en fråga-
svar-intervju. Tre av lärarna vi har intervjuat hade ingen möjlighet att träffas fysiskt, 
så dessa intervjuer fick vi utföra via mail. Denscombe (2009) förklarar att det även 
går att genomföra intervjuer via internet, och då i enklast form genom e-post-
korrespondens. En nackdel med intervjuer via e-post är dock att man inte får några 
visuella ledtrådar, då intervjuaren och informanten inte ser varandra. Författaren 
lyfter dock att e-post-intervjuer även har fördelar, bland annat att informanten har 
mer tid att tänka igenom frågorna. Då denne har tid att tänka igenom frågorna kan 
kvaliteten i svaren förbättras. Studiens frågeställningar är utgångspunkten för 
intervjufrågorna. 
 
Vi har valt intervjuer på grund av att vi använder oss av en kvalitativ metod. Då vi vill 
få tillgång till lärares tankar och erfarenheter om ämnet ser vi intervjuer som en 
lämplig datainsamlingsmetod. Denscombe (2009) lyfter flera fördelar med 
intervjuer. En fördel är att intervjuaren kan få djupgående och detaljerade data. 
Intervjuer kräver även enkel utrustning. En annan fördel är att en intervju är flexibel, 
justeringar kan göras under intervjun. Ytterligare en fördel är validiteten. Författaren 
menar då att genom direktkontakt under intervjun kan datas riktighet kontrolleras 
under tiden. Författaren nämner även validiteten i intervjuer via internet. 
Informanten skriver själv texten och därigenom kan felaktigheter som kan uppstå  
i utskriftsprocessen (av en vanlig intervju) elimineras. Det finns även nackdelar med 
intervjuer enligt Denscombe. En av dem är tiden. Det tar lång tid att bearbeta och 
analysera intervjuer. En annan nackdel är tillförlitligheten. Intervjusvaren är knutna 
till personerna som blir intervjuade och det kan bli svårt att uppnå konsistens och 
objektivitet, vilket inte gynnar tillförlitligheten. Ytterligare en nackdel är hämningar 
på grund av bandspelaren. En intervju är en konstlad situation, vilket för en del 
människor kan vara skrämmande. Dock menar författaren att det tycks vara så att 
bandspelarens effekt klingar av relativt snabbt. 
 
 

3.4 Urval 
 

Vi har intervjuat 14 lärare i år F-3 (se bilaga 2 för antal personer i varje årskurs), på 
sex olika skolor. Lärarna är valda utefter ett ickesannolikhetsurval. Denscombe 
(2009) förklarar detta med att deltagarna väljs ut genom tillexempelvis erfarenheter 
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eller position. Det finns dock inga fasta regler att följa. Vårt urval bygger på att vi valt 
de lärare som är lättast att få kontakt med. Det enda kriteriet vi har haft är att de ska 
arbeta i åren F-3. Anledningen till att vi valt så många intervjuer är på grund av att vi 
vill ha ett säkrare underlag för vår undersökning. Bjørndal (2005) poängterar att en 
grundlig faktainsamling leder till en god grund för utvärdering med säkrare 
information. 
 
 

3.5 Genomförande 
 

Vi kontaktar de tilltänkta intervjupersonerna i förväg för att få till stånd intervjuer 
och fastställa tidpunkt för dessa. Denscombe (2009) poängterar att det är mycket 
mer sannolikt att få till stånd en intervju om intervjuaren i förväg kontaktar de 
tilltänkta intervjupersonerna, än att förlita sig på att få utföra intervjuerna direkt på 
plats. Vid dessa tillfällen informerar vi intervjupersonerna om studiens innehåll, 
etiska ställningstaganden och ungefärlig tid för intervjun. Detta anser Denscombe 
(2009) är viktigt. Författaren menar att intervjuaren och informanten bör träffas 
innan intervjun och presentera sig för varandra. Intervjuaren bör även berätta om 
studiens syfte, se till att få en bekräftelse på att informanten godkänner att intervjun 
spelas in samt delge de etiska ställningstagandena som råder. Detta gör vi dels för att 
vi vill delge informanterna all information i förväg, så de vet på vilka grunder och 
villkor de deltar, men även för att skapa en relation och tillit till dem.  
 
Intervjuerna med lärarna utför vi med en i taget. Detta på grund av att vi lättare ska 
kunna bearbeta materialet efteråt. Denscombe (2009) lyfter flera fördelar med detta, 
bland annat att en sådan intervju (personlig intervju) är lätt att arrangera då det bara 
är intervjuaren och den intervjuade som ska hitta en lämplig tidpunkt. Andra fördelar 
är att informationen kommer från en person, det blir lättare för intervjuaren att 
lokalisera idéerna, samt att det bli lättare vid transkriberingen då det är en persons 
tankar att hålla reda på. 
 
Vi tänker på var intervjuerna utspelar sig, för att bland annat förhindra störande 
moment. För att inte störas av yttre faktorer, så som andra pedagoger, barn, 
mobiltelefoner och trafikbuller, påpekar Bjørndal (2005) och Denscombe (2009) att 
det är viktigt att intervjun utspelar sig på en lugn och avskärmad plats. Samtliga 
intervjuer utspelar sig i ett avskärmat rum med endast intervjuaren och den 
intervjuade. Denscombe (2009) belyser även vikten av placeringen under intervjun. 
Vid en personlig intervju bör intervjuaren och den intervjuade sitta med 90 graders 
vinkel till varandra. Då minskar känslan av konfrontation som lätt kan uppstå när 
man sitter mittemot varandra. Även detta är något vi tänker på vid våra intervjuer.  
 
Samtliga av de personliga intervjuerna spelas in med ljudupptagning, då vi vill ha ett 
flyt i intervjuerna och inte sitta och anteckna under tiden. Risken finns då att både 
intervjuaren och informanten blir störda. Denscombe (2009) förklarar att 
ljudupptagning har flera fördelar. Genom ljudupptagningar skapas en permanent 
dokumentation och det är enkelt för andra att kontrollera dem. Författaren lyfter 
även en nackdel, som är att ljudupptagningar endast fångar in det talade ordet. Man 
går således miste om gester och ansiktsuttryck. På grund av bristande utrustning 
(videospelare) fick vi dock väga fördelarna mot nackdelarna och valde ändå att 
intervjua med hjälp av ljudupptagning. 
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Till de informanter som inte hade möjlighet att träffas för en personlig intervju 
mailade vi vår intervjuguide och lade även till några följdfrågor till huvudfrågorna. 
När vi fick tillbaka svaren skrev vi ut dem så vi hade dem samlade med det 
transkriberade materialet från de personliga intervjuerna.  
 
 

3.6 Databearbetning och analysmetod 
 

3.6.1 Databearbetning 
 

Vi transkriberade intervjuerna efteråt. Bjørndal (2005) och Denscombe (2009) 
förklarar att transkribering är en stor fördel, då kommunikationen kan bli tydligare 
då. Man får en bättre översikt över de mönster som uppvisas. Denscombe (2009) 
förklarar att trots att det kan vara mödosamt och ta lång tid att skriva ut intervjuer, så 
är det en värdefull del av forskningen då utskriften väcker samtalet till liv igen. 
Intervjuaren kan gå på djupet i data och det är även betydligt enklare att analysera en 
utskriven intervju är en ljudupptagning. Detta är en extra stor tillgång i en kvalitativ 
studie. Sedan går vi igenom intervjuerna mer ingående och kategoriserar upp dem 
efter teman och nyckelord och försöker se samband och kopplingar, samt eventuella 
avvikelser.  
 

3.6.2 Analysmetod 
 

Utifrån de teman och begrepp vi får fram i resultatet analyserar vi det och kopplar till 
tidigare forskning. Vi använder oss av en kvalitativ analys, då vi analyserar ord och 
inte siffror. Utöver det är det en småskalig och holistisk analys. Det är 
intervjufrågorna som är ledande för analysen, då dessa baserar sig på våra 
frågeställningar (som är ledande för hela arbetet).  
 
Denscombe (2009) belyser att det finns fyra vägledande principer när man 
analyserar kvalitativ data. Den första principen går ut på att analysen av data ska vara 
fast förankrade i data. Det finns ett åtagande att analyser och slutsatser ska grundas 
på de insamlade beläggen. Den andra principen hänger ihop med den första, och 
innebär att forskarens dataförklaring måste bygga på en noggrann läsning av data. 
Forskaren måste därför läsa de empiriska data noggrant. Den tredje principen belyser 
att forskaren ska undvika fördomar i analysen av data. Forskaren kan närma sig 
innehållet genom kännedom om tidigare forskning, men analysen bör inte baseras på 
begrepp direkt hämtade från redan befintlig teorier eller tidigare forskning. Den 
fjärde principen innebär att analysen ska innefatta en repetitiv process. 
”Utvecklingen av teorier, hypoteser, begrepp och generaliseringar ska grunda sig på 
en process som ständigt rör sig fram och tillbaka i jämförelsen av empirisk data med 
de koder, kategorier och begrepp som används” (s. 368-369). Dessa principer har vi 
beaktat då vi utfört vår analys. 
 
 

3.7 Reliabilitet och validitet 
 

Denscombe (2009) argumenterar för att det är av stor vikt att verifiera kvalitativ 
forskning, genom att påvisa att resultatet är riktigt. Forskning saknar trovärdighet 
utan verifiering. Med reliabilitet menas tillförlitlighet (Stukát, 2005), och enligt 
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Denscombe (2009) hänvisar detta till ”huruvida ett forskningsinstrument är neutralt 
till sin verkan och om det skulle vara konsekvent ifall det användes vid en rad olika 
tillfällen” (s. 378). Validitet betyder i stora drag i vilken utsträckning data och 
metoder är riktiga och träffsäkra. Validitet står här för noggrannhet och precisionen  
i data. Det berör även materialets lämplighetet i förhållande till forskningsfrågorna.  
 
Det är inte lätt att bedöma en kvalitativ studie med dessa kriterier. Denscombe 
hävdar att på grund av den kvalitativa studiens sociala inramning är det omöjligt att 
kontrollera kvaliteten och fyndkvaliteten i data genom upprepad forskning. 
Författaren hävdar dock att det finns några specifika åtgärder som kan få läsarna 
övertygade om att data med rimlig sannolikhet är exakta. En av dessa åtgärder är 
triangulering. Vi har använt oss av det som Denscombe kallar för datatriangulering, 
som betyder att intervjuaren använder sig av flera olika informationskällor för att 
kontrollera fyndets validitet. Det innebär att data jämförs från olika informanter 
(informanttriangulering). På så sätt kan vi visa på att vissa saker lyfts av flera 
personer, och kan på så sätt hysa större tillit till svaren. 
 
 

3.8 Etiska ställningstaganden 
 

Vetenskapsrådet (2011) lyfter att det finns forskningsetiska kodexar för olika 
forskningsområden. Med det menas regler som forskaren ska följa gentemot de 
medverkande i forskningen för att handla etisk korrekt. Kodexarna belyser hur 
forskaren ska gå tillväga före genomförandet (information, samtycke), under 
genomförandet (undvikande av risker) samt efter genomförandet (publicering, 
materialförvaring). Enligt Vetenskapsrådet (2002) har det grundläggande 
individskyddskravet, inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
konkretiserats i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare om 
vad materialet ska användas till, samt deras villkor för deltagande. De deltagande ska 
informeras om att det är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när 
som helst. Alla inslag som kan tänkas påverka villigheten att delta ska de 
medverkande informeras om.  
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver samtycke från de som deltar i 
undersökningen. Om deltagarna är under 15 år och undersökningen rör etiskt 
känsligt material ska samtycke även hämtas från vårdnadshavare. Kravet innefattar 
även deltagares rätt att självständigt få bestämma om, hur länge, samt på vilka villkor 
de ska delta. Deras medverkan ska kunna avbrytas utan negativa följder.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i undersökningen ska ”ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem” (s. 12). En förbindelse om tystnadsplikt angående 
sådana uppgifter bör undertecknas. Uppgifter som kan identifiera de deltagande ska 
antecknas, lagras och avrapporteras på så sätt att utomstående inte kan identifiera 
enskilda människor. 
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som hämtas inte får användas eller utlånas 
för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften.  
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Enligt Vetenskapsrådet (2011) uttrycker de etiska kraven vad god forskningssed är. 
Det är forskarens uppgift att följa god forskningssed. Vi har tagit hänsyn till de 
forskningsetiska principerna vid våra intervjuer. Informationskravet har beaktats då 
vi informerat de deltagande om vad syftet är, samt vad materialet ska användas till. 
Vi har klargjort att arbetet kommer publiceras på DiVA. Vi har även tydliggjort att 
medverkan är frivillig. Samtyckeskravet har beaktats då vi informerat de deltagande 
om deras rätt att bestämma om och hur länge de vill delta, samt att de kan avbryta 
intervjun när de vill utan påföljder. Konfidentialitetskravet har beaktats då vi har 
behandlat deras uppgifter konfidentiellt. I resultatet har vi benämnt dem med fiktiva 
namn. Vi benämner heller inte skolorna, eller något annat som kan vara 
igenkännande, i studien. Nyttjandekravet har beaktats då vi inte använder eller 
publicerar arbetet på annat sätt än vad vi har informerat de deltagande om. 
 
 

4 Resultat 
 
Här redovisas resultaten från våra kvalitativa intervjuer genom kategorier som syftar 
till att besvara våra frågeställningar. För att beakta anonymiteten har vi valt att 
benämna lärarna med fiktiva namn. Dessa fiktiva namn, samt vilken årskurs lärarna 
arbetar i, finns i bilaga 2.  
 
 

4.1 Resultatpresentation 
 

4.1.1 Lärares syn på elevers lärande 
 

4.1.1.1 Elever lär sig på olika sätt 
Sju stycken av lärarna (Lina, Ellen, Alice, Madde, Svea, Klara och Greta) lyfter att 
elever har olika lärstilar och lär sig på olika sätt. Alice förklarar att vissa elever 
behöver se, vissa behöver lyssna och andra behöver använda sig av kroppen. Hon 
anser därför att det är viktigt att variera undervisningen. Även Madde och Greta 
anser att det är av stor vikt att hela tiden variera undervisningen, att använda olika 
strategier och olika medel. Detta belyser även Lina, och menar att lärandet är 
individuellt och sker på olika sätt. Det kan även variera över tid. En elev kan tycka om 
att lära på ett visst sätt till en början och sen växer man över och vill lära på ett nytt 
sätt. Därför anser hon att det är viktigt att erbjuda flera olika inlärningssätt, som att 
skriva, rita, använda sig av drama och musik, använda sig av inomhus- och 
utomhusmiljö och att lära tillsammans eller enskilt. Greta belyser att det är viktigt att 
eleverna får lära sig både enskilt och i grupp. Samtidigt måste man anpassa 
undervisningen till olika individer och olika förmågor, vilket även Anna håller med 
om. 
 

4.1.1.2 Elever lär med hela kroppen 
Sex av lärarna (Carola, Ellen, Madde, Jonna, Klara och Svea) hävdar att barn lär med 
hela kroppen och med alla sina sinnen. Carola anser att detta till störst del rör yngre 
barn. Hon ger ett exempel om matematik i år F-2, och menar att det då är otroligt 
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viktigt att man först gör. Har man gjort det med kroppen så får man en inre bild och 
kan sedan mycket lättare göra abstraktionen. Men om man däremot går direkt till en 
bok så har man inte förförståelsen för vad som står där.  
 

Du får göra något med kroppen, som sätter sig i kroppen, och då kommer du ihåg det sen. Men 
gör du det bara med huvudet, då kanske det är borta imorgon. (Carola) 

 
Jonna förklarar att man inte enbart ska enkelrikta sig på de teoretiska kunskaperna, 
utan att det är viktigt att få känna och lukta och få använda sina kunskaper praktiskt. 
Det är då eleverna befäster kunskaperna förklarar hon. Detta belyser även Svea och 
Jonna. 
 
Jonna lyfter Deweys kända uttryck learning by doing. Detta gör även Ellen, och 
menar att det är ett gammalt uttryck men väl beprövat. Ellen förklarar att får du in 
kunskapen genom kroppen, då sitter den där och sitter kvar. Klara tror att det är bra 
att använda sig av alla sinnen för att lära. Man behöver höra, se, lukta, känna och 
smaka för att kunna befästa kunskaperna ordentligt. Hon lyfter ett exempel med en 
bokstavsgenomgång av bokstaven A.  
 

För att nå fram till så många elever som möjligt kanske eleverna får använda sig av alla sinnen. 
Vi kan till exempel använda en apelsin (eftersom den börjar på bokstaven A). Eleverna får 
känna (men inte se) på en apelsin. Kanske lukta och smaka på en apelsin och sedan gissa vad 
det kan vara för frukt som börjar på bokstaven A som ligger i ’hemliga påsen’. (Klara) 

 

4.1.1.4 Trygghet, välmående och gemenskap 

Ellen och Peter lyfter trygghet, välmående och gemenskap som viktiga faktorer  
i elevers lärande.  
 

Det grundläggande är ju att barnen fungerar tillsammans och att de ger varandra utrymme. 
Och att de själva tar sin plats på ett lagom sätt. Och när det fungerar, då kommer ju faktiskt 
var och en till sin rätt, utifrån att de är i ett välmående tillsammans här. Och då har de också 
lättare att ta till sig och känna trygghet i att de har sin plats här. (Ellen). 

 
Ellen belyser att om man hamnar i detta ideal-tillstånd, så är alla med på en 
gemensam grundsyn vilket påverkar elevernas lärande positivt. Peter är inne på 
samma spår och menar att det borde ligga mer fokus på att eleverna ska vara 
välmående och känna trygghet. Genom bland annat samarbetsövningar, för att bygga 
upp tryggheten och gemenskapen, så anser han att elevernas lärande påverkas 
otroligt mycket. Även Madde lyfter gemenskapen som en viktig faktor till elevers 
lärande.  
 

4.1.1.5 Lärarens ansvar 
Flera av lärarna anser att det är lärarnas ansvar att ge eleverna de rätta verktygen för 
lärande. Carola förklarar att det är lärarnas ansvar att servera det vi vill att barnen 
ska lära sig på ett aptitligt sätt.  
 

Och jag har också den tron att barns lärande är en aktiv process inifrån dem själva. Alltså, du 
har en medfödd längtan att lära, och barn lär sig automatiskt i omgivningen där de är. Sen är 
det upp till oss att skapa en miljö med de faktorer som vi vill att barnen ska lära sig. Servera det 
vi vill ha inlärning kring. (Carola) 
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Klara är inne på samma spår. Hon anser att viljan att lära sig finns hos alla barn, men 
att det gäller att hitta rätt sätt för att locka fram viljan. Då alla lär sig på olika sätt och 
i olika takt är det läraren som måste ge dem verktygen. Precis som Klara anser Lina 
att det är lärarens skyldighet att erbjuda så många olika sätt som möjligt så alla elever 
får prova på och hitta sitt sätt att arbeta på. Även Svea och Ellen anser att det är 
viktigt att vi måste tillgodose alla elevers olika lärstilar och möta upp dem. 
 

4.1.2 Lärares erfarenheter och tankar om utomhuspedagogik 
 

4.1.2.1 Erfarenheter 
Alla lärare utom fyra stycken (Lina, Madde, Carola och Klara) anser att de har mycket 
erfarenheter av att arbeta med utomhuspedagogik. De andra fyra förklarar att de har 
lite erfarenheter. En av dessa tre lärare, Klara, arbetar inte alls med 
utomhuspedagogik idag. De övriga 13 lärarna arbetar med utomhuspedagogik idag, 
dock i olika grad. 
 

4.1.2.2 Naturskolan 
Fyra av lärarna (Lina, Sofia, Ellen och Anna) lyfter Naturskolan som resurs i 
utomhuspedagogiken. Lina förklarar att hon både på den skolan hon arbetar på nu 
och vid tidigare skolor tagit hjälp från Naturskolan. Genom dem har hon fått många 
nya idéer om hur man kan jobba. Förutom att de har åkt dit och haft lektioner har 
även Naturskolan kommit ut till skolorna och haft lektioner. Sofia arbetar på samma 
skola som Lina och har även hon erfarenhet av Naturskolan. Hon har även gått 
utbildningar genom Naturskolan. Även Ellen lyfter Naturskolan som en stor tillgång 
till skolor som vill arbeta med utomhuspedagogik. Anna ser också Naturskolan som 
en god resurs till sin egen utomhusundervisning. 
 

4.1.2.3 Vad? 
Lärarna lyfter flera olika ämnen och arbetsområden inom utomhuspedagogiken, 
bland annat svenska, matte, NO, samarbetsövningar, värdegrundsarbete och 
engelska. Dock arbetar de med dem i olika grad. De flesta arbetar främst med 
matematik. Två andra dominerande ämnen är svenska och NO. Ellen och Peter som 
tidigare lyfte gemenskapen och tryggheten som viktiga grundstenar för lärandet 
arbetar mycket med samarbetsövningar utomhus. Engelska är det enbart Greta som 
arbetat med utomhus. 
 

4.1.2.4 Varför? 

Alla utom Klara (som inte arbetar med utomhuspedagogik idag) har goda belägg för 
varför man ska använda sig av utomhuspedagogik. Sju av lärarna (Sofia, Alice, Ellen, 
Carola, Greta, Kalle och Svea) lyfter användet av kroppen och sinnena som en viktig 
del i utomhuspedagogiken, att eleverna får göra. Svea förklarar att barn överlag lär 
med alla sinnen och att det därför är viktigt att komma ut i naturen, där de får röra, 
höra, dofta och känna. Ellen lyfter Deweys kända citat learning by doing, och menar 
att man genom upplevelsen får en förståelse för sin vardag.  
 

Ju mer man kan dra kunskaperna till vardagliga företeelser, där de har användning, desto 
bättre är det för att kunna uppnå mer avancerade tankar. (Ellen) 
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Carola anser att göra-situationerna skapar ett engagemang hos eleverna då de får en 
inre bild. Hon tror även att eleverna kan få en djupare upplevelse ute, vilket kan 
skapa en kunskapsbildning på längre sikt. Kalle är inne på samma spår. 
 

Att få lära sig genom att själv se och röra, undersöka genom att känna, lukta och så vidare, gör 
att kunskapen fastnar och stannar kvar. Det görs bäst på plats och inte inne i en skolsal genom 
böcker. (Kalle) 

 
Även Alice, Svea och Greta lyfter dessa tankar om görandets positiva påverkan på 
lärandet. Svea ger ett exempel om granar, och menar att det är svårt att prata om 
granar och hur granen ser ut om inte barnen har erfarenheter om granar. Precis som 
Kalle anser hon att elever lär sig genom alla sinnen och inte enbart genom läroböcker. 
Greta lyfter ett liknande exempel om träd. Alice lyfter ett liknande exempel fast i 
matematik. 
 

Jag tror att det blir ganska tydligt för barn, och kanske speciellt för barn som har svårt att se de 
här symbolerna i exempelvis matten. Att det blir mycket tydligare för dem när de får den här 
bilden. (Alice) 

 
Utöver görandet lyfts flera andra fördelar med att bedriva utomhuspedagogik. Lina 
anser att det är bra för kreativiteten och inspirationen.  
 

Ofta är det så att vi har tänkt någonting, men sen kommer barnen med egna idéer. Och så 
hänger man på. Det händer så mycket för det finns ju så mycket. (Lina) 

 
Hon anser därför att det är otroligt tacksamt ute och att eleverna blir väldigt 
engagerade. Detta nämner även Anna och Svea och menar att de ser fler aha-
upplevelser och att det blir mer lustfyllt utomhus. Klara tror att det blir mer lustfyllt 
utomhus. Carola och Lina ser mer glädje hos eleverna utomhus när de jämför med 
inomhusundervisning. Alice nämner även att hon tycker sig se att eleverna 
uppskattar att få lära sig ute, de orkar mer. Peter är inne på samma banor och anser 
att det blir lättare att ta in kunskaper utomhus och eleverna blir friare. Både Sara och 
Madde tycker att eleverna blir lugnare vid utomhusundervisning. Sofia belyser att 
utomhusmiljön är fantastisk vid stora klasser, då utrymmet är större. Hon tycker att 
man kan fånga eleverna bättre då än inomhus.  
 

4.1.2.5 Hur? 
Fyra av lärarna (Lina, Alice, Ellen och Carola) förklarar att det är viktigt att se 
utomhusundervisningen som ett komplement till inomhusundervisningen, och att 
det måste finnas en röd tråd mellan de två undervisningsformerna. Lina förklarar att 
utomhusundervisningen måste vara ett naturligt inslag, och inte något konstlat bara 
för att vara ute.   
 

Det ultimata är att ha en kombination där du får in båda bitarna. Alltså du kan bearbeta det 
teoretiskt i klassrummet, men även praktiskt göra det utomhus. (Carola) 

 
Lina och Alice nämner även hur viktig reflektionen efter utomhuslektionen är. Alice 
menar att man kan dokumentera och reflektera efteråt när man kommer in. Hon 
belyser även att utomhusundervisningen bör hänga ihop med ett arbetsområde som 
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man arbetar med, eller att man använder utomhusundervisningen för att komma åt 
bitar som är svåra att komma åt inne. Lina är av samma uppfattning och förklarar att 
det vi gör inne tar vi med oss ut och vice versa. Carola poängterar även att du som 
lärare måste vara väldigt välplanerad inför utomhuslektionerna, för att kunna fånga 
barnen. 
 

4.1.2.6 Elever med koncentrationssvårigheter 

Sju av lärarna (Lina, Sofia, Alice, Ellen, Jonna, Sara och Svea) är av den 
uppfattningen att utomhuspedagogik gynnar elever med koncentrationssvårigheter, 
då de får röra sig i lärandet. Svea menar att elever med koncentrationssvårigheter då 
får delta i undervisningen på deras egna villkor. Alice är inne på samma spår och 
menar att elever som tycker att det är fyrkantigt inne kan man komma åt lättare 
utomhus. Jonna anser att elever med koncentrationssvårigheter känner att det är mer 
lustfyllt och spännande utomhus, då de deltar mer i undervisningen. Ellen anser att 
skolan borde ta in mycket mer förskolepedagogik, för att underlätta för elever med 
koncentrationssvårigheter. 
 

Det finns en oändlig rad med möjligheter. Du kan välja att gå ihop med en grupp, eller lite mer 
ensam. Du har möjlighet att röra dig, att få använda kroppen. Så ofta är det ju så att det 
kanske är jobbigt att sitta still längre stunder och sådär. Här erbjuder vi en möjlighet att 
verkligen få använda hela kroppen. Använda alla sinnen. (Lina) 

 
Sara belyser dock att rörelse som avbrott i inomhusundervisningen är viktig för alla 
elever, då koncentrationen faller efter ett tag.  
 

4.1.2.7 Hinder 
11 stycken av lärarna (Lina, Alice, Ellen, Carola, Peter, Madde, Jonna, Klara, Svea, 
Anna och Greta) lyfter olika hinder för att bedriva utomhuspedagogik. Ellen, Carola, 
Madde och Klara anser att ett hinder är brist på personal. Carola menar att är man 
själv med många elever ger man sig gärna inte ut med dem. Ellen, Klara och Greta 
nämnder även att för stora barngrupper är ett hinder. Lina, Carola, Klara och Anna 
lyfter vädret som ett hinder. Lina menar dock att det endast är ur personalens 
synvinkel, då barnen oftast vill ut oavsett väder. Madde, Anna, Grata och Jonna anser 
även att brist på kläder efter väder hos eleverna är en hindrande faktor.  
 
Jonna lyfter läroplanens kunskapsmål som ett hinder i utomhuspedagogiken.  
 

Kunskapsmålen är så höga och de är så svåra att mäta med hjälp av utomhuspedagogiken. Att 
få in de går, men det är just det här mätbara som är problemet. Så jag får verkligen kämpa och 
visa hela tiden hur vi gör för att vi ska uppnå målen i kursplanen. (Jonna) 

 
Även Greta, Svea och Klara lyfter att kunskapsmålen måste uppfyllas, vilket gör att 
det tar längre tid att planera lektioner ute. Klara berättar att det är så mycket som 
ligger på oss lärare, så att lära barnen att läsa och skriva måste prioriteras först. Peter 
är inne på samma spår och anser att det inte finns så stort utrymme till att gå ut, 
speciellt inte när man kommer upp i åldrarna. Det är för höga krav på lärarna. Lina 
däremot ser läroplanen som en grund, då det finns stöd för utomhusundervisningen  
i läroplanen. Hon syftar på att vi enligt läroplanen ska kunna erbjuda olika sätt för 
eleverna och många olika uttrycksformer.  
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Peter tror även att det är ett hinder att dagens lärare inte mår så bra, på grund av 
stress. Därför tar de kanske den lättare vägen, att undervisa inomhus. Svea lyfter att  
i sin planering måste hon hålla sig till syfte och mål för lektionen. Även Madde lyfter 
planeringen som ett hinder, och anser att planeringstiden är otillräcklig. En annan 
tidsaspekt tar Carola upp, men hon menar att det går åt allt för mycket tid vid 
utomhusundervisning. Det kan gå två timmar, men den effektiva tiden kanske bara är 
45 minuter. 
 
Lina anser att vanan av att ha barnen mellan sina fyra väggar kan vara ett hinder för 
att gå ut. Man ser inte möjligheterna med att vara ute. Framförallt med äldre barn 
tror hon att det blir lättare att ha barnen vid sina platser och med böckerna. Carola är 
inne på samma banor och lyfter speciellt matten, där hon tror att många lärare inte 
vågar släppa matteboken och lita till sin egen förmåga. En av orsakerna tror hon kan 
vara att vissa moment kan vara svåra att ta med sig ut. Hon utvecklar detta och 
förklarar att hon själv tycker att det kan vara lättare att presentera nya saker inne, då 
hon vill ha fokus och hålla ihop klassen. Hon anser att det är svårare att ta upp mer 
komplicerade saker utomhus.  
 

Det är inte lika styrt som med väggar som det är i ett lektionsrum. Så därför blir det ju också att 
man måste ha saker som fångar barnen och att man kanske är fler. Är man en så kanske de här 
barnen som tror att ja, då är vi ute, då är det ingen lektion. Så det gäller ju att man på något 
sätt får ett system så att barnen lär sig att när vi är ute är det lektion. (Alice) 

 
Alice menar att det är så mycket annat runt omkring som barnen lägger fokus på ute, 
och att det kan bli ett hinder. Men genom att bedriva utomhusundervisning 
kontinuerligt anser hon att barnen blir mer på det klara med att det är lektion även 
ute. Detta tar även Greta upp.  
 
Lina lyfter även den omkringliggande miljön som ett hinder, och menar att man 
kanske inte har någon bra närliggande plats att vara på i utomhusundervisningen. 
Detta lyfter även Ellen, och syftar främst på skolor i stadsmiljö.  
 

4.1.3 Lärares syn på kopplingen mellan utomhuspedagogik, lärande och hälsa 
 

4.1.3.1 Lärande och hälsa 
Alice poängterar att barn som rör sig lär sig också mycket mer. Det öppnar upp på ett 
annat sätt.  
 

Barn som mår bättre i sig själva, alltså får röra sig och äter bra, de arbetar oftast bättre. 
Energin går inte åt till så mycket annat. (Alice) 

 

Peter har liknande åsikter som Alice, och trycker på hälsans betydelse för lärandet. 
 

Grunden är ju att mår du bra så kan du ju lättare ta in saker. Men sitter du och funderar på 
massor av annat, då är det ju näst intill omöjligt att ta in någon information. (Peter) 

 
Även Svea lyfter kopplingen mellan den fysiska och psykiska hälsan som avgörande 
vid lärande. Hon menar att mår vi inte bra fysiskt och psykiskt har vi svårt att 
koncentrera oss på det vi ska göra och lära oss. Även Sara anser att lärande och hälsa 
hör ihop. Ellen gjorde ett arbete under sin lärarutbildning som handlade om 
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motorikens inverkan på inlärningen. Det visade sig att eleverna i studien som varje 
dag fick ha motoriska pass förbättrade sina resultat och sitt lärande. 
 

4.1.3.2 Utomhuspedagogik-lärande-hälsa 

Alla lärare förutom Klara och Kalle (som inte svarade på frågan) ser en tydlig 
koppling mellan utomhuspedagogik, lärande och hälsa. Dock anser flera lärare att de 
önskar de arbetade mer med det, ur hälsoaspekten. Lina förklarar att de har mycket 
diskussioner i arbetslaget om rörelse, idrott och barn som blir med stillasittande. 
Dock anser hon som nämnts ovan att de önskar att de arbetade mer med det än vad 
de gör idag. Alice förklarar att hon inte direkt sett det ur ett hälsoperspektiv när hon 
varit ute med eleverna, utan det är rörelsen hon fokuserat på.  
 

Det vet man ju att rörelse sätter igång hjärnan på olika sätt. Och får man dessutom vara 
utomhus så är det ju en sund miljö med frisk luft omkring också. (Ellen) 

 
Carola är inne på samma spår och förklarar att du får en inre upplevelse av att vistas 
ute, du får en annan stimulans än vad du får inne. Du får även använda din kropp i 
lärandet. Hon tycker att kopplingen syns främst i rörelsebehovet. Även Peter har 
liknande tankar och förklarar att barn som mår bra presterar bra. Genom 
utomhuspedagogiken ökar både den fysiska och den psykiska hälsan, vilket i sin tur 
bidrar till att du orkar mer och kan vara med fokuserad. Madde menar att eleverna 
finner harmoni ute. De rör sig mer och de blir lugnare, vilket påverkar lärandet 
positivt.  
 
Sofia belyser att ute i naturen så kommer allt in. Utöver lärandet får du även in 
motorik och rörelse. Även hälsan, hur viktigt det är att vara ute och röra på sig så 
man mår bra. Detta argumenterar även Lina för, och hävdar att naturen är en 
fantastisk inspirationskälla till grovmotorik, rörelse, att få må bra, att få frisk luft och 
att få umgås. Den sociala biten. Så hon anser definitivt att det hänger ihop. Hon 
påpekar att ute har vi en stor möjlighet att väva in hälsan i lärandet. 
 

Hälsan är en aspekt, och sen allt det här andra, lärandet och det sociala. Du har ju allting med 
av bara farten ute egentligen. (Lina) 

 
Anna lyfter att utomhuspedagogiken är ett sunt sätt at lära sig på. Hon menar att det 
är en hälsokick för barnen som får en aha-upplevelse. Jonna anser att i 
utomhuspedagogiken mår barnen mycket bättre då de får vara ute, samtidigt som de 
lär sig. Greta anser att det är hälsofrämjande att röra på sig och vara ute i naturen och 
upptäcka sin omgivning i ett lärandesyfte.  
 
 

4.2 Sammanfattning 
 

Flera av lärarna anser att elever lär sig på olika sätt, samt att de lär med hela kroppen 
och alla sinnen. Görandets betydelse lyfts fram, speciellt i de yngre åldrarna. Det lyfts 
även fram tankar om att lärandet är kontinuerligt och att trygghet, välmående och 
gemenskap är viktiga faktorer för lärandet. Flera av lärarna anser att det är lärarens 
ansvar att ge de rätta verktygen för lärande. Nästan alla lärare har mycket erfarenhet 
av utomhuspedagogik och alla utom en arbetar med det idag. De som arbetar med det 
idag har flera olika belägg till varför. Det belägget som flest lärare använder är att 
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eleverna får använda hela kroppen och alla sinnen i lärandet, de får göra. Några av 
lärarna förklarar att det är viktigt att se utomhusundervisningen som ett komplement 
till inomhusundervisningen. Hälften av lärarna anser att utomhusundervisning 
gynnar elever med koncentrationssvårigheter. De flesta av lärarna lyfter flera olika 
hinder för att bedriva utomhuspedagogik. Några av hindrena är personalbrist, stora 
klasser, kunskapsmål och bekvämlighet hos lärarna. Samtliga lärare som besvarade 
frågan ser en tydlig koppling mellan utomhuspedagogik, lärande och hälsa. De menar 
att allt hänger ihop och är beroende av varandra. Genom aktiviteter utomhus gynnas 
både lärandet och hälsan.  
 
 

5 Analys 
 
 

5.1 Elevers lärande 
 

I resultatet framgår det att hälften av lärarna anser att elever har olika lärstilar och 
lär sig på olika sätt. Alice utvecklar detta och menar att vissa behöver se, vissa 
behöver lyssna och andra behöver göra, och att det därför är av stor vikt att variera 
undervisningen. Även Madde, Greta och Lina påpekar att det är viktigt att variera 
undervisningen, och Lina menar att det är på grund av att lärandet är individuellt och 
sker på olika sätt. Detta belyser både Molander m.fl. (2006) och Lättman-Masch & 
Wejdmark (2011) som lyfter flera olika anledningar till att flytta ut undervisningen. 
Två av anledningarna är att lärandet varieras och att eleverna får använda sig av hela 
kroppen och alla sinnen i lärandet. Strotz & Svenning (2004) refererar till Svenning 
(1998) som förklarar att autentiska situationer som innefattar människans alla 
sinnen och ett användande av hela kroppen gynnar lärandet. Ungefär häften av 
lärarna lyfter just användandet av hela kroppen och alla sinnen som en viktig del i 
lärandet, vilket även Brage (2011) och Nordlund, Rolander & Larsson (1997) tar upp. 
De menar att genom att eleverna får med sig hela kroppen i lärandet så blir det 
konkretare och lättare att se sammanhang.  
 
Nordlund, Rolander & Larsson poängterar även att inlärningen främjas av stimuli av 
olika sinnen. Dessa tankar lyfter Carola, och menar att om man får göra saker med 
kroppen så uppstår en inre bild, vilket gör att man lättare kan göra abstraktionen sen. 
Hon förklarar att om man direkt går till det abstrakta så saknas förförståelsen och 
kunskapen går förlorad. Då kan det bli som Vygotskij menade (Phillips & Soltis, 
2010), när han förklarade att undervisningen blir abstrakt om barnen saknar 
erfarenheter av verktygen. Han förespråkade användandet av kroppen i lärandet för 
att skapa mening. Detta lyfte även Piaget (Dahlgren & Szczepanski, 2004), och 
menade att människans hjärna inte är konstruerad för att kunna bearbeta abstrakta 
begrepp. Det är inte förrän hjärnan fått en konkret kunskap om omvärlden, genom 
kroppen, som lärande uppstår. Även Dewey (Phillips & Soltis, 2010) lyfte görandets 
mening för lärandet. Om inte eleven får använda informationen själv så är den 
meningslös. Jonna och Ellen lyfter Deweys kända uttryck ”learning by doing”, och 
Ellen menar, precis som Carola, att får du in det i kroppen så stannar kunskapen där. 
Klara utvecklar detta genom att förklara att man behöver höra, se, lukta, känna och 
smaka för att kunna befästa kunskaperna ordentligt. Detta är något som Molander 
m.fl. (2006) berör, när de påpekar att eleverna minns det de har gjort i flera år genom 
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utomhuspedagogiken, då förståelsen och lusten ökar hos eleverna när de får pröva 
och förankra skolkunskaperna i verkligenheten.  
 
Dahlgren & Szczepanski (1997) lyfter den traditionella bokliga inlärningsmiljön, och 
menar att kunskaperna i en sådan miljö oftast blir ytliga och kortvariga. Alice 
förklarar här att man kan använda utomhuspedagogiken för att komma åt saker som 
är svåra att komma åt inne. Detta går att koppla till det Dahlgren & Szczepanski 
(1997) lyfter om skolans textbaserade lärande. De menar att detta kan bli ett problem 
för eleverna, då det blir väldigt abstrakt och förklarar att man kan underlätta lärandet 
genom konkreta upplevelser i uterummet. Läraren kan även underlätta lärandet 
genom att ge eleverna de rätta verktygen. Flera av lärarna lyfter att det är lärarens 
ansvar att ge eleverna dessa verktyg för lärande. Carola förklarar detta med att 
läraren måste servera det denne vill att barnen ska lära sig på ett aptitligt sätt. Detta 
är något som Dewey förespråkade (Kroksmark, 2003). Han menade att lärarens 
ansvar blir att skapa tillfällen som gynnar barnets utveckling.  
 
En annan viktig aspekt för elevers lärande som lyfts bland flera lärare är trygghet, 
välmående och gemenskap. Ellen förklarar att det grundläggande är att barnen 
fungerar tillsammans. Genom det kommer var och en till sin rätt, utifrån att de är  
i ett välmående tillsammans. Hon anser att detta gynnar elevers lärande positivt. 
Detta var något som Vygotskij (Kroksmark, 2003; Phillips & Soltis, 2010) 
förespråkade. Han betonade det sociala samspelet och förklarade att lärande sker i en 
social process. Vygotskij menade att vi hela tiden har möjlighet att utveckla 
kunskaper tillsammans med andra människor i samspelssituationer. Även Peter och 
Madde lyfter gemenskapens betydelse för elevers lärande. Peter anser att det borde 
vara mer fokus på elevers välmående och trygghet, på grund av den positiva inverkan 
detta har på elevers lärande. 
 

5.1.1 Tänkandet och görandet 
 

En viktig sak att tänka på när eleverna får använda sig av kroppen och sinnena i 
lärandet är att det inte stannar där, utan att det måste knytas till ett tänkande. Detta 
blir synligt både i lärarnas intervjusvar, i teorierna och i den tidigare forskningen. 
Fyra av lärarna poängterar hur viktigt det är att se utomhusundervisningen som ett 
komplement till inomhusundervisningen, så det blir en röd tråd mellan de två 
undervisningsformerna. Dahlgren & Szczepanski (1997) och Molander m.fl. (2006) 
menar att utomhuspedagogiken ska vara ett komplement till klassrummets 
inlärningsmiljö. Detta lyfter även Lina, och menar att det vi gör inne tar vi med oss ut 
och tvärtom. Carola förklarar att det ultimata är en kombination, där man får in båda 
delarna, det teoretiska och det praktiska. Detta speglar Deweys teori (Phillips & 
Soltis, 2010), som argumenterade för länken mellan tänkandet och görandet. Detta 
förklarar Szczepanski (2007) som utomhuspedagogikens kärna, att kombinera 
platsrelatera förstahandserfarenheter utomhus med praktiskt material, som böcker 
och informationssökning. Genom att koppla samman görandet med tänkandet 
uppstår kunskap enligt Dewey (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Dewey menade att 
erfarenheten måste utsättas för reflektion för att kunskap ska kunna uppstå. I hans 
kända begrepp ”learning by doing” blir detta uttalande tydligt, då tänkandet kopplas 
till ett handlande. Författarna förklarar att detta går att koppla till det 
utomhuspedagogiken menar med att the doing side måste kopplas till the thinking 
side, det vill säga; tänkandet kring görandet leder till kunskap. Dewey (Kroksmark, 
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2003) hävdar att handling och tänkande alltid är sammankopplade. Lina och Alice 
lyfter hur viktig denna koppling är, och lyfter reflektion efter utomhuslektionerna.  
 
 

5.2 Varför utomhuspedagogik? 
 

Vidare har alla lärare i studien, utom en, goda belägg för varför man ska använda sig 
av utomhuspedagogik. Sju av lärarna anser att användandet av kroppen och alla 
sinnen är en viktig del i utomhuspedagogiken, att eleverna får göra. Detta belyser 
Strotz & Svenning (2004) när de refererar till Gustavsson (2002), som förklarar att vi 
tillägnar oss kunskap genom att vi gör. Då barn överlag lär med alla sinnen, påpekar 
Svea att det därför är viktigt att komma ut i naturen, där de får röra, höra, dofta och 
känna. Dahlgren & Szczepanski (1997) förklarar att lärande i och av verkligheten 
skapar upplevelser hos eleverna och till stor del motverkar ett perspektivlöst lärande. 
De menar att naturmiljön talar till barns alla sinnen genom variation i synintryck, 
dofter, rörelser, ljud och form, vilket ingen annan miljö klarar av. Detta lyfter Kalle, 
och menar att genom att eleverna själva bland annat får se, röra, känna och lukta, så 
fastnar kunskapen lättare. Alice, Svea och Greta anser att det blir svårt att prata om 
saker när inte eleverna har tidigare erfarenheter av dem, exempelvis träd. Detta är 
något som Lättman-Masch & Wejdmark (2011) argumenterar för. De drar paralleller 
mellan en dominerande inomhusundervisning och att äta mat. Med det menar de att 
om man sitter inne i klassrummet och läser om livet, kan liknas vid att läsa en kokbok 
utan att tillaga maten. Alice lyfter ett liknande exempel, fast inom matematiken, och 
anser att denna konkretion gör det tydligare för eleverna, och speciellt för de elever 
som har svårigheter med det abstrakta.  
 
Hon och sex andra lärare är även av den uppfattningen att utomhuspedagogik gynnar 
elever med koncentrationssvårigheter, då de får röra sig i lärandet. Svea menar att de 
då får delta i undervisningen på deras egna villkor. Lina förklarar att elever med 
koncentrationssvårigheter ofta har svårt att sitta still längre stunder. Utomhus finns 
möjligheten att få röra sig, att använda hela kroppen och alla sinnen. Detta liknas vid 
det Nelson (2007) belyser. Hon anser att den kroppsliga delaktigheten är extra viktig 
för barn med koncentrationssvårigheter, då även andra färdigheter än det talade 
språket och att sitta still värderas, aktiveras och används. Alice menar även att de 
elever som tycker att det är fyrkantigt inne kan man komma åt lättare utomhus. Sara 
belyser dock att rörelse som avbrott i undervisningen är lika viktig för alla elever, då 
koncentrationen faller efter ett tag. Detta berör Szczepanski (2004) genom att 
referera till Damasio (2002), som förklarar att efter ca tio till tolv minuter avtar vår 
koncentrationsförmåga och uppmärksamhet.  
 
Lina anser vidare att utomhuspedagogiken gynnar kreativiteten. Kreativiteten har en 
viktig del i kunskaps- och verklighetsanknytningen, påpekar Dahlgren & Szczepanski 
(2004). Lina anser även att utomhusundervisningen gynnar inspirationen och att det 
därför är väldigt tacksamt ute då eleverna blir väldigt engagerade. Detta är något som 
Carola, Anna och Svea håller med om. Dahlgren & Szczepanski (1997) refererar till 
Sebba (1991) som hävdar att upplevelsen som uppstår utomhus engagerar både kropp 
och psyke, vilket leder till djupare förankring i minnet.  
 
Vidare framkommer det i resultatet att lärarna påstår att eleverna tar in information 
lättare utomhus, och både Peter och Sofia tycker att det är lättare att fånga eleverna 
utomhus. Detta blir även synligt i litteraturen, där Brage (2011) poängterar att en av 
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de viktigaste orsakerna till att förlägga undervisningen utomhus är att det är mycket 
lättare utomhus. Detta på grund av att det är lättare att konkretisera och se 
sammanhang när kroppen får vara med i lärandet. Nordlund, Rolander & Larsson 
(1997) är av samma uppfattning. Carola anser dock att hon själv tycker att det kan 
vara lättare att introducera nya saker inomhus, då hon vill ha fokus från eleverna, 
samt hålla ihop klassen. Denna aspekt lyfter även Alice, då hon påpekar att det kan 
bli ett hinder i utomhusundervisningen då det är så mycket runt omkring som barnen 
lägger fokus på. Detta lyfter Brage (2011), som menar att ett hinder med 
utomhusundervisning kan vara att eleverna inte anser att de har lektion ute. Hon 
menar dock att genom kontinuerlig undervisning ute, vänjer sig eleverna vid att de 
även har lektion ute. Detta påtalar även Alice och Greta.  
 

5.2.1 Hinder 
 

Lina och Carola lyfter ett liknande hinder till att bedriva utomhusundervisningen. De 
tror att lärare undviker att ta med undervisningen ut på grund av att de är vana vid 
att ha eleverna mellan sina fyra väggar. Carola tror att detta leder till att lärare inte 
vågar släppa böckerna och lita på sin egen förmåga. Detta tar Dahlgren & Szczepanski 
(1997) och Brage (2011) upp, och förklarar att många lärare saknar kunskapen att 
använda utemiljön som klassrum och läromedel. Strotz & Svenning (2004) tror att 
detta kan bero på rädsla och osäkerhet hos lärarna. Andra hinder för att bedriva 
utomhuspedagogik är bland annat ändring av planering, tidsfaktor och brist på 
kläder hos eleverna (Brage, 2011). Detta framgår även i resultatet, där flera av lärarna 
lyfter dessa hinder. Ett av de mest nämnda hindrena hos lärarna är dock brist på 
personal och för stora klasser. Carola förklarar att man inte gärna ger sig ut med en 
stor klass själv. Björklid (2005) lyfter Bredbergs (2000) intervjustudie av lärare där 
detta blir synligt. Där framkommer det att då barngrupperna är för stora blir det 
svårt att få ihop utomhusundervisningen organisatoriskt. Det saknas även personella 
resurser. Detta leder till att lärarna undviker att ge sig ut med eleverna på grund av 
säkerhetsskäl.  
 
Nästan hälften av lärarna nämner kunskapsmålen i läroplanen som ett hinder, och 
menar att det på grund av det inte finns så mycket utrymme till 
utomhusundervisning. Klara förklarar att det är så mycket som ligger på lärarna, 
vilket leder till att exempelvis läsning och skrivning måste prioriteras först. Jonna ser 
det väldigt svårt att få tid att gå ut, då hon hela tiden måste kämpa med att visa det 
mätbara på grund av att kunskapsmålen är så höga. Som kontrast till detta framgår 
det, trots att inte ordet utomhuspedagogik är framskrivet, i Lgr11 (2011) att eleverna 
ska erbjudas daglig fysisk aktivitet, att elevernas utveckling ska ske genom en 
variation av arbetsformer, samt att de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska 
uppmärksammas. Dahlgren & Szczepanski (1997) hävdar även att 
utomhuspedagogiken som metodiskt redskap har möjligheten att levandegöra 
läroplanens intentioner. De menar att genom utomhuspedagogiken möjliggörs en 
kombination av begreppskunskap, teoretisk kunskap och erfarenhets- eller 
förtrogenhetskunskap. Detta spår är Lina inne på, och förklarar att hon tycker att 
utomhuspedagogiken har en grund i läroplanen. Arbetssättet inom 
utomhuspedagogiken har stöd i läroplanen, genom att lärare ska erbjuda eleverna ett 
varierat lärande och olika uttrycksformer. 
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5.3 Utomhuspedagogik, lärande och hälsa 
 

Utomhuspedagogikens budskap är att kroppen sätter tanken i rörelse, kroppslig 
aktivitet främjar hälsan och hälsa och lärande hör ihop (Szczepanski, 2007). Detta 
betyder att det finns en tydlig koppling mellan utomhuspedagogik, lärande och hälsa. 
Alla lärare som svarade på frågan ser tydligt denna koppling. Ellen förklarar att 
rörelse sätter igång hjärnan. Molander m.fl. (2006) refererar till Wolmesjö, som 
lyfter detta. Författaren belyser att våra kroppar är konstruerade för rörelse, då 
hjärnan fungerar bättre då. Detta belyser även Alice när hon förklarar att barn som 
rör sig lär sig också mycket mer. Peter anser även han att barn som mår bra presterar 
bra. Genom utomhuspedagogiken ökar både den fysiska och psykiska hälsan, vilket 
han anser bidrar till att man orkar mer och kan vara mer fokuserad. Detta är något 
som Szczepanski (2007) lyfter, då han förklarar att hälsan är avgörande för vårt 
välbefinnande och vår lust att lära. När den fysiska och psykiska kroppen mår bra 
påverkas individens lärande, minneskapacitet och motivation positivt. Han förklarar 
även att barn som får vistas i en varierande och omväxlande utomhusmiljö utvecklar 
bättre koncentrationsförmåga är barn i inomhusmiljöer. Detta lyfter Svea, som 
menar att mår vi inte bra fysiskt och psykiskt så har vi svårt att koncentrera oss på 
det vi ska göra.  
 
Elevers välmående som en följd av utomhusmiljön och rörelsen lyfts av flera lärare. 
Även Gustafsson m.fl. (2012) lyfter detta, då de refererar till Wells & Evans (2003) 
som förklarar att naturmiljön har en djupgående effekt på barns välbefinnande. 
Carola förklarar att du får en inre bild av att vara ute, en annan stimulans än vad du 
får inne. Madde anser att eleverna finner harmoni ute. De rör sig mer och blir då 
lugnare, vilket påverkar lärandet positivt. Carola lyfter rörelsebehovet, och anser att 
det är där kopplingen till hälsan syns mest, genom att du får använda kroppen i 
lärandet. Detta lyfter även Brage (2011), som menar att rörelse och utevistelse gynnar 
hälsan och välbefinnandet. Att röra på sig i lärandet är en naturlig del i 
utomhusundervisningen. Utomhusmiljön är även positiv för barns motoriska 
utveckling (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Både Sofia och Lina lyfter motoriken 
som viktiga delar i utomhusundervisningen. Brage & Linde (2012) förklarar att både 
fin- och grovmotoriken utvecklas snabbare utomhus. Ellen berättar om ett arbete hon 
gjort under sin lärarutbildning, som handlade om motorikens inverkan på 
inlärningen. Det framkom att motoriska pass förbättrade både resultat och lärande 
hos eleverna. Detta lyfter även Nordlund m.fl. (1997), och påpekar att motorisk 
träning gynnar elevers begreppsutveckling, rumsuppfattning, självförtroende och 
koncentrationsförmåga. 
 
Sofia, Jonna och Lina lyfter, som nämnts ovan, att när man rör sig mår man bra. 
Detta belyser Raustorp (2000), och förklarar att det frisätts hormoner i den fysiska 
aktiviteten som ökar känslan av välbefinnande, vilket även Gustafsson m.fl. (2012) 
hävdar. Gustafsson (2009) belyser att elevers lärande hämmas om eleverna inte mår 
bra. Detta lyfter även Peter och förklarar att man lättare tar in saker om man mår bra. 
Genom utomhusundervisning förbättras elevernas hälsa, vilket i sin tur leder till 
bättre koncentration och ökat lärande. Lina påpekar att man får med allting, hälsan, 
lärandet och den sociala biten, av bara farten i utomhusundervisningen. Detta påtalar 
även Sofia, och menar att ute i naturen så kommer allt in. I resultatet framgår det att 
majoriteten av lärarna anser att utomhusundervisning gynnar både elevers lärande 
och hälsa.  
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6 Diskussion 
 
 

6.1 Metoddiskussion 
 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod. Detta val av metod ansåg vi vara 
relevant då vi ville undersöka lärares tankar och erfarenheter. Detta är det som 
karakteriserar en kvalitativ metod, enligt Bjørndal (2005). Vi anser även att 
semistrukturerade intervjuer var en lämplig datainsamlingsmetod, då vi ville gå på 
djupet i intervjuerna. Vi valde även denna intervjuform för att intervjuerna mer 
skulle likna samtal än fråga-svar intervjuer. Denscombe (2009) anser att detta är 
poängen med semistrukturerade intervjuer.  
 
Genom att vi använde oss av semistrukturerade intervjuerna upplevde vi att det blev 
ett större djup i lärarnas svar. Vi kunde ställa följdfrågor utefter det som de lyfte 
under intervjuerna. Detta såg vi som en klar fördel, men vi upptäckte även brister 
med vårt val av intervjuform. Då vi endast använde oss av en intervjuguide med 
övergripande frågor så skiljde sig svaren ganska mycket ibland och det framkom svar 
från vissa lärare som vi senare önskade att flera berört. Detta ledde till att resultatet 
inte blev fullt rättvist. Detta ser vi som en nackdel i vår studie, vilket påverkar 
studiens tillförlitlighet.   
 
Våra intentioner var även att utföra observationer som ett komplement till 
intervjuerna, för att på så sätt få en djupare insikt i det som lärarna berättade. Tyvärr 
fanns inte tiden för detta då vi hade velat utföra dessa observationer under en längre 
tid, för att på så sätt få en säkrare tillförlitlighet.  
 
Vi tror att vår första kontakt med deltagarna var betydelsefull för hur intervjuerna 
senare utspelade sig. Vår motivation till dessa första möten, där vi presenterade oss 
och berättade om syftet och etiska ställningstaganden, var att skapa en relation till 
deltagarna. Detta kan ha varit en bidragande del till att samtliga deltagare var 
bekväma under intervjuerna. Ytterligare en orsak till detta tror vi beror på vårt val av 
plats till intervjuerna. Då vi i största möjliga mån ville få bort känslan av att 
intervjuerna var konstlade, valde vi att intervjuerna skulle äga rum på lärarnas egna 
skolor, i en för dem välkänd miljö. Detta gäller dock inte de tre intervjuerna som vi 
hade via e-postkontakt. Till en början var vi skeptiska till dessa intervjuer, då vi var 
oroliga för att svaren inte skulle vara tillräckliga då vi inte kunde ställa direkta 
följdfrågor. Detta blev dock inget problem då dessa lärare meddelade i sina svar att vi 
fick återkomma om det var någonting vi undrade över. 
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Även om svaren i resultatet skiljer sig något åt, då lärarna lyfter olika saker under 
intervjuernas huvudfrågor samt genom att de får individuella följdfrågor, så ser vi 
överlag att samtliga lärare ändå tydligt redovisar för sina tankar och erfarenheter om 
utomhuspedagogik. Vi har även genom våra intervjuer fått svar på studiens syfte; 
utomhuspedagogikens betydelse för elevers lärande och hälsa.  
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När lärarna redovisar för hur de ser på elevers lärande så spretar svaren lite. 
Majoriteten av lärarna anser dock att barn lär med hela kroppen och med alla sinnen. 
Många av dessa lärare lyfter även detta när de förespråkar varför man ska använda 
sig av utomhuspedagogik. En möjlig orsak till detta kan vara att de genom att 
använda sig av utomhuspedagogiken insett fördelarna med att eleverna lär med 
kroppen och med sinnena. En annan möjlig orsak är det motsatta, att de har den 
grundsynen på elevers lärande och därför förespråkar utomhuspedagogiken för det 
ligger nära deras syn på lärandet. Det mest sannolika är den sista möjliga orsaken, då 
lärarna under intervjuerna berörde elevers lärande innan de kom in på 
utomhuspedagogiken. Detta är dock ingen slutgiltig tolkning, och en slutsats av detta 
ger vi oss inte på då det skulle behövas ytterligare diskussioner med lärarna.   
 
Utöver utomhuspedagogikens användande av kroppen och sinnena i lärandet lyfter 
samtliga lärare som arbetar med utomhuspedagogik idag flera olika belägg för att 
förlägga undervisningen utomhus. Bland annat lyfter lärarna flera olika exempel på 
hur användandet av kroppen och sinnena kan ske i praktiken. Genom detta kan vi se 
att de är väl medvetna om görandets betydelse för lärandet, som både grundar sig i 
teorier och tidigare forskning men även i utomhuspedagogikens syfte. I resultatet 
framkommer det även att några av lärarna upplever att eleverna tar in information 
lättare utomhus, vilket även lyfts i litteraturen som en av de viktigaste orsakerna till 
att förlägga undervisningen utomhus. Detta på grund av det som nämns ovan, att det 
blir mer konkret och lättare att se sammanhang när kroppen får vara med i lärandet.   
 
Det är dock en lärare som motsätter sig detta och tycker personligen att det kan vara 
lättare att introducera nya saker i klassrummet, då hon vill ha fullt fokus från 
eleverna. Detta blir ganska intressant då denna lärare i övrigt har väldigt positiva 
tankar kring utomhuspedagogikens betydelse för elevers lärande och nämner även i 
ett annat sammanhang i resultatet fördelen med den konkreta inlärningen utomhus. I 
efterhand känner vi att vi skulle velat få ett mer utförligt svar av denne lärare 
angående detta. Det vi dock kan se som en möjlig orsak är att denna lärare var en av 
de som inte hade så stor erfarenhet av utomhuspedagogik. Detta kan vara av stor 
betydelse för hur man förhåller sig till användandet av utomhuspedagogiken. Både i 
litteraturen och i resultatet framkommer det att en möjlig orsak till att lärare väljer 
att inte bedriva utomhusundervisning är brist på erfarenheter. Nu arbetar denna 
lärare med utomhuspedagogik idag, dock i liten grad. En eventuell orsak till dennes 
uttalande ovan kan därför vara bristande erfarenhet.  
 
Det framkommer även andra hinder till att bedriva utomhusundervisning i resultatet. 
Lärarna nämner bland annat personalbrist, stora klasser, planering, tid, brist på 
kläder och kunskapsmål. Genom detta ser vi att trots att majoriteten av lärarna är 
positiva kring användandet av utomhuspedagogik, ser de även möjliga brister och 
hinder. Då många av hindrena kan vara ganska svåra att påverka, som exempelvis 
personalbrist och för stora klasser, kan vi dra slutsatsen att detta kan vara en möjlig 
orsak till att flera av lärarna uttrycker att de inte använder sig av utomhuspedagogik  
i den utsträckning de skulle vilja.  
 
Ett av hindrena som framkommit vill vi lyfta ytterligare och det är kunskapsmålen  
i läroplanen. Nästan hälften av lärarna lyfter detta som ett hinder i användandet av 
utomhuspedagogiken. De menar att det på grund av läroplanens mål inte finns så 
mycket utrymme för utomhusundervisning. Detta ser vi som väldigt intressant, då 
det tydligt framkommer i Lgr 11 att eleverna ska erbjudas daglig fysisk aktivitet, att 
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det ska finnas en variation i arbetsformerna och att de praktiska och sinnliga 
aspekterna ska uppmärksammas. En av lärarna anser däremot, till skillnad från 
lärarna ovan, att utomhuspedagogiken har stöd i läroplanen. Här blir det tydligt hur 
bredtolkad läroplanen faktiskt är och det skulle vara intressant att få höra dessa 
lärares vidare tankar om detta med tydligare förklaringar. Då vi inte har dessa tydliga 
förklaringar så har vi inte belägg till att argumentera om varför de anser som de gör. 
Dock kan en möjlig orsak vara just bredtolkningen av läroplanen.  
 
De hinder som vi känner oro för, då det framkommit både i litteraturen och i 
resultatet att utomhuspedagogiken har en positiv inverkar på eleverna, är de större 
hindrena som är omöjliga för lärare att göra något åt. Vi syftar här på bland annat 
personalbrist och stora klasser. Dessa faktorer rår inte lärare på utan det är 
kommunen eller staten som ansvarar för personalantal och elevgrupper. Detta kan 
medföra att lärare känner sig hjälplösa och väljer att gå den säkra vägen genom 
traditionell undervisning. Som lyfts i resultatet så vill man inte ge sig ut med en stor 
elevgrupp som ensam lärare av säkerhetsskäl. Med detta vill vi att de ”högre 
makterna” ska få upp ögonen för hur det ser ut ute i verksamheterna. Tyvärr är vi av 
den uppfattningen att detta inte kommer att ske inom den närmsta framtiden, då det 
inte är någon nyhet att det råder brist på personal i skolorna och att klasserna är för 
stora. För att göra det relevant för denna studie så kan detta bidra till att 
utomhuspedagogiken inte används i den utsträckning som är önskvärd ur lärares 
synpunkt. Och i detta fall är det tyvärr eleverna som blir lidande. 
 
Slutligen har vi frågan om kopplingen mellan utomhuspedagogik, lärande och hälsa. 
Här blir svaren också väldigt spretiga. Samtliga lärare (som svarade på frågan) påstår 
att de ser kopplingen mellan utomhuspedagogik, lärande och hälsa, men vidare i 
resultatet framgår det att det endast är några få lärare som verkligen förklarar denna 
koppling. De andra går lite runt ämnet och förklarar delar av kopplingen men inte 
helheten. En av lärarna förklarar även att hon uppriktigt inte har tänkt så mycket på 
hälsoaspekten när hon har arbetat utomhus. Flera lärare lyfter ändå flera olika 
aspekter på just utomhuspedagogik, lärande och hälsa, vilket tyder på att de ändå är 
medvetna om att utomhuspedagogiken har betydelse för både lärandet och hälsan. 
En möjlig orsak till detta kan vara att man ser dessa bitar som separata och å ena 
sidan ser kopplingen mellan utomhuspedagogik och lärande, å andra sidan ser 
kopplingen mellan utomhuspedagogik och hälsa, vilket blir tydligt i vårt resultat. Det 
blir även tydligt med kopplingen mellan lärandet och hälsan. Vår tanke är att lärarna 
ändå ser den här kopplingen mellan alla tre begrepp men att det kan vara svårt att 
formulera hur de hänger ihop och därför väljer att göra kopplingarna separat.  
 
En skillnad vi trodde skulle bli synlig i studien var lärares tankar och erfarenheter av 
utomhuspedagogik beroende på i vilken årskurs de arbetar i. Denna skillnad blev 
dock inte synlig i denna studie då alla lärare utom en arbetar aktivt med 
utomhuspedagogik idag, oavsett om de arbetar i förskolklass eller årskurs 3.  
 
Då detta är en småskalig kvalitativ studie går det inte att generalisera svaren som 
framkommit i ett större sammanhang. Svaren är personliga och skulle med största 
sannolikhet skilja sig vid en liknande studie med andra deltagare. Det som skulle vara 
intressant att undersöka vidare utifrån denna studie är hur lärarna arbetar med 
utomhuspedagogiken för att främja elevers lärande och hälsa. Genom observationer 
av de deltagande lärarna kan man få en inblick i hur det fungerar i praktiken. Det blir 
då intressant att undersöka om det framkommer likheter eller skillnader mellan det 
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som sägs i intervjuerna och det som görs i praktiken. Ytterligare en intressant 
infallsvinkel att undersöka är elevernas tankar och erfarenheter om ämnet. Anser de 
att deras lärande och hälsa gynnas av utomhusundervisning?  
 
 

6.3 Slutsatser 
 

Innan vi påbörjade vår studie var vår kunskap om utomhuspedagogik inte så stor.  
Vi visste att det betydde att man förlade en viss del av undervisningen utomhus och vi 
hade även uppfattningen av att det var positivt för barn/elever att få vara ute och lära, 
att få göra. Vi hade även uppfattningen av att utomhuspedagogik har en positiv 
inverkan på elevers lärande. Dock hade vi inte erfarenheterna av i vilken grad, och 
där ur växte vårt syfte fram. Genom studien ville vi undersöka vad lärare i 
grundskolans tidigare år hade för tankar och erfarenheter av utomhuspedagogik.  
Vi vill även undersöka hur lärare ser på utomhuspedagogikens inverkan på elevers 
lärande och hälsa. Ytterligare en uppfattning vi hade innan studien var att 
utomhuspedagogik till störst del förekom i förskolans värld. Vi var därför inställda på 
att få blandade svar och tankar från lärarna. Det visade sig dock att samtliga lärare 
hade både tankar och erfarenheter av utomhuspedagogik, och alla utom en arbetar 
med det idag. De lärare som arbetar med det idag har goda belägg för det och ser 
utomhusundervisningen som ett betydelsefullt komplement till den dagliga 
verksamheten. Majoriteten av lärarna ser tydligt kopplingen mellan 
utomhuspedagogik, lärande och hälsa, även om det inte framkom så många 
förklaringar om kopplingen mellan alla tre begrepp. Samtliga lärare gjorde däremot 
tydliga kopplingar mellan begreppen två och två. Vi kan utläsa tre olika kategorier 
hos lärarna; 

 Alla tre begrepp är lika viktiga i lärares koppling mellan de centrala begreppen. 

 Störst fokus ligger på kopplingen mellan utomhuspedagogik och lärande. 

 Störst fokus ligger på kopplingen mellan utomhuspedagogik och hälsa. 
Genom denna studie fick vi, utöver svar på studiens frågeställningar, även en större 
förståelse för hur utomhuspedagogik, lärande och hälsa hör ihop. Vi är dock 
medvetna om att synen på denna koppling varierar från lärare till lärare. Vår 
uppfattning om att utomhuspedagogik till störst del förekommer i förskolan har även 
ändrats, då vi genom denna studie sett att det även används flitigt i skolan. Vi kan 
dock inte förkasta vår tidigare uppfattning helt, då det inte går att generalisera utefter 
denna studie.  
 
 

6.4 Nya forskningsfrågor 
 

  Hur arbetar lärare med utomhuspedagogik för att främja elevers lärande och 
hälsa? 

 Vad har elever för tankar och erfarenheter av utomhuspedagogikens betydelse 
för deras lärande och hälsa? 

 
 

6.5 Pedagogisk relevans 
 

Vi vill påstå att alla lärare bör använda sig av utomhuspedagogik som ett komplement 
till den traditionella undervisningen. Men denna studie vill vi förtydliga vilken 



34 
 

betydelse utomhusundervisningen har för elevers lärande och hälsa. Därigenom är 
vår förhoppning att lärare som inte använder sig av utomhuspedagogik idag, lärare 
som använder sig av utomhuspedagogik i väldigt liten grad och lärare som önskar att 
de använde sig av utomhuspedagogik i större grad ska få upp ögonen för hur relevant 
detta ämne är. Skolan är elevernas arena, det är de som är där för att lära sig. Genom 
utomhuspedagogiken kan eleverna få lära sig på ett naturligt och inspirerande sätt, 
genom att göra. Forskning visar att barn lär sig genom erfarenheter och konkreta 
handlingar. Att även hälsoaspekten lyfts in gör det hela ännu mer relevant i dagens 
samhälle. Som vi nämnde i inledningen så har dagens elever sämre betyg och de är 
mer stillasittande. Efter denna studie vågar vi påstå att utomhuspedagogiken kan 
påverka dessa två faktorer i en positiv riktning. 
 
 

6.6 Tack 
 

Först och främst vill vi tacka de lärare som har ställt upp på våra intervjuer. Utan Er 
skulle denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka övriga personer 
som inspirerat oss till denna studie. Till sist vill vi rikta ett stort tack till Anette 
Oxenswärdh, som varit vår handledare. Dina tips och råd har varit ovärderliga.
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
 
 

1. Hur ser din syn ut på elevers lärande? 
 
2. Vad har du för erfarenheter och tankar om utomhuspedagogik? 

 
3. Ser du några skillnader/likheter på elevers lärande inomhus respektive 

utomhus? 
 

4. Hur ser du på användandet av utomhuspedagogik för elevers lärande och 
hälsa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 – Lärare 
 
 
Här följer en lista på de lärare vi intervjuat och i vilken årskurs de arbetar i idag. 
Namnen är fiktiva. 
 

År F 
Lina (lärare) Arbetar på skola 1 
Sofia (lärare) Arbetar på skola 1 
Madde (lärare) Arbetar på skola 1 
Sara (förskollärare) Arbetar på skola 2 
 

År 1 
Alice (lärare) Arbetar på skola 1 
Ellen (speciallärare) Arbetar på skola 1 
 

År 2 
Peter (lärare) Arbetar på skola 3 
Jonna (lärare) Arbetar på skola 4 
Svea (lärare) Arbetar på skola 5 
 

År 3 
Carola (speciallärare) Arbetar på skola 1 
Kalle (lärare) Arbetar på skola 4 
Anna (lärare) Arbetar på skola 6 
Greta (lärare) Arbetar på skola 6 
Klara (lärare) Arbetar på skola 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3 – Hur vi har arbetat tillsammans 
 
 
Arbetet började med att vi satte oss och pratade igenom vilka ämnen som skulle vara 
intressanta att skriva ett arbete om. Vi valde väldigt snabbt att vi skulle skriva om 
utomhuspedagogik. Men frågan blev vilken inriktning inom utomhuspedagogiken vi 
skulle skriva om. Efter många diskussioner valde vi att inrikta oss på 
utomhuspedagogikens inverkan på lärande och hälsa.  
 
Vi satte oss ned för att formulera ett syfte och frågeställningar. Utefter 
frågeställningarna sökte vi efter relevant litteratur och vetenskapliga artiklar på 
högskolans bibliotek. Vi delade upp litteraturen och började läsa på varsitt håll, dock 
hade vi kontinuerlig kontakt hela tiden.  
 
Vi diskuterade även valet av metod, om vi skulle använda oss av intervjuer, 
observationer eller enkäter. Då det inte fanns utrymme till att genomföra 
observationer över längre tid så bestämde vi oss för enbart intervjuer. Vi bestämde att 
målgruppen skulle vara lärare i år F-3. Detta för att vi ville komma åt lärarnas 
erfarenheter och tankar kring användandet av utomhuspedagogik. 
 
Sedan skrev vi vårt PM, med syfte, frågeställningar och metoddel, som vi skickade till 
vår handledare. Vi fortsatte sedan att söka efter relevant litteratur. När vi hade ett 
större omfång av alster träffades vi för att få ihop våra separata delar av litteraturen 
till ett komplett litteraturavsnitt med relevanta rubriker som passade studiens syfte.  
 
För att disponera tiden på ett effektivt sätt beslutade vi oss för att dela upp oss på 
intervjuerna och ta hälften var. Vi tog kontakt med skolorna och besökte lärarna 
innan vi skulle göra intervjuerna. Vi hade även mailkontakt med tre av lärarna då de 
inte kunde närvara vid personliga intervjuer.  
 
Vi satt sedan på varsitt håll och transkriberade de intervjuer vi genomfört. När 
intervjuerna var transkriberade träffades vi och sammanställde dem genom att utgå 
från nyckelord och teman. Vi analyserade sedan resultatet mot litteraturen, både 
tillsammans och på varsitt håll.  
 
Under de sista veckorna har vi suttit varje dag och filat på de olika delarna. Vi har 
arbetat mycket med att vi ska vara förberedda med material inför våra träffar. Detta 
för att arbeta så effektivt som möjligt. Vi ville inte spilla någon tid på att enbart sitta 
och leta i texterna efter det vi ville ha svar på. Vi ansåg att tiden gick åt till så mycket 
annat i arbetet, därför valde vi att både arbeta tillsammans och på varsitt håll. 
 
 
 


