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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka utomhuspedagogikens betydelse och vilken roll den ges av 

lärare i grundskolan.   

 

Frågeställningar 

Vad anser lärare om utomhuspedagogik? 

Hur realiserar idrottslärare utomhuspedagogik i sin undervisning? 

Hur ser idrottslärare på inlärningseffekterna av utomhuspedagogik i jämförelse med 

idrottsundervisningen inomhus? 

 

Metod 

Detta arbete har en kvalitativ ansats och datainsamlingen utfördes med hjälp av intervjuer av 

tre idrottslärare verksamma på olika skolor i Stockholm. Efter utförandet av intervjuerna 

transkriberades och analyserades det insamlade materialet med hjälp Kolbs modell för 

upplevelsebaserat lärande. 

  

Resultat 

Pedagogerna delar tanken om att utomhuspedagogik är någonting positivt, både ur eget 

perspektiv och också elevernas. Trots detta anammar de inte denna pedagogik särskilt mycket 

i sin verksamhet. Orsakerna till det ligger oftast i brister hos ledningen vilket hindrar 

pedagogerna från att kunna utföra undervisningen som de önskar. Sedan anser lärarna att 

inlärning och utveckling är någonting som påverkas utav de faktorer som uterummet kan ge 

och att det inte är själva pedagogiken i sig själv som gör skillnad alla gånger. 

 

Slutsats  

Utomhuspedagogik är någonting som pedagogerna inte har en direkt definition av. De talar 

gott om den men applicerar den sällan i sin verksamhet och när det sker är det oftast i 

samband med friluftsliv, annars är utomhuspedagogik i stort sett åsidosatt.  
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1. Inledning 

 

Ett talspråk som man ofta hör är att man lär sig något nytt varje dag. Oavsett om detta är 

något man väljer att tro på eller inte så stöter människan konstant på olika stimuli utifrån i 

form utav andra människor, väderomslag, smaker och lukter etc. Detta kan sammanfattas som 

att lära sig av sin omgivning och sitt landskap (Szczepanski, 2007, s:11) och är något som 

sker redan tidigt i barnets utveckling. Inlärning som barn sker direkt via snabba stimulus-

respons mekanismer (Grahn, 2007, s:83). De sociala mönster, roller och sammanhang i 

hemmet är det första barnet får uppleva som sätter grund för barnets utveckling. 

Ett annat exempel på kunskapsinlärning där människan måste praktiskt öva är kunskapen att 

köra bil. Det finns simulatorer där man kan sitta bakom en skärm och köra i en virtuell värld, 

man kommer lära sig en hel del men för att man ska bli en godkänd bilförare måste man klara 

av det praktiska körprovet ute i den riktiga trafiken och även teoretisk kunskap om trafikregler 

samt hur en bil fungerar mekaniskt.  

 

I skolan är det likadant. Vi lär oss matte som vi använder dagligen när vi kanske går och 

handlar, språket när vi kommunicerar och så vidare. Men det finns också ämnen där man lär 

sig en massa och som alla inte sysslar med i sin vardag, exempelvis musik. 

 

Det ämne jag valt att gå djupare in på i föreliggande studie är utomhuspedagogik. I läroplanen 

står det att undervisningen i idrott och hälsa ska få upp intresset hos eleverna att vara fysiskt 

aktiva och att vistas i naturen. Eleverna ska utveckla förmågan att vistas i olika utemiljöer 

under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv (Lgr 11, 2011, S: 51). 

Detta är vad som sägs i kursplanen och det är då upp till pedagogerna att se till att ge elever 

möjlighet att kunna utveckla dessa kunskaper. 

 

Den här studien handlar om hur tre idrott- och hälsalärare ser på utomhuspedagogik. Vad de 

ser för fördelar och nackdelar, hur de tror att eleverna uppskattar utomhuspedagogik och hur 

de tänker om lärande i relation till utomhuspedagogik  
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Definition 

Innan jag går vidare vill jag presentera den definition av utomhuspedagogik som jag kommer 

utgå ifrån i detta arbete. 

 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 

innebär: 

 Att lärandets rum även förflyttas ut till samhällsliv, natur- kulturlandskap 

 Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 Att platsens betydelse för lärandets syfte lyfts fram 

                     (NATIONELLT CENTRUM FÖR UTOMHUSPEDAGOGIK 2017) 

 

Tittar vi närmare på denna definition framgår det tydligt att inlärning ska flyttas bort från 

hemmiljön i klassrummen för att finna platser som för lärandet framåt. Men viktigt är också 

att med jämna mellanrum återgå till litteraturen för ta in kompletterande kunskaper. 

1.1.2 Tidigare forskning  

Anders Szczepanski anser att utomhuspedagogik har de didaktiska möjligheterna att 

reformera det nuvarande utbildningssystemet. Han berättar att tidigare när lärande om 

exempelvis matlagning, fiske eller boskapsskötsel skulle föras vidare mellan generationerna 

skedde detta genom att lärjungen deltog i arbetet. Denna tradition med lärande mellan teori 

och praktik menar Szczepanski har upphört (Szczepanski, 2007, s:10). Traditionen ändrades 

till att sitta framför en skolbänk och all inlärning var textbaserad. Det är viktigt att återknyta 

våra sinnen till andra kommunikativa miljöer, att få landskapet att bli en lärmiljö då ca 85 

procent av vår kommunikation sker genom lukt, smak, känsel och kroppsspråk (Ibid., s:11). 

Szczepanski säger även detta: 

 

”En pedagogik som bygger på förstahandserfarenhet av natur- och kulturfenomen utgör en synnerligen 

viktig motivationsfaktor för meningsfulla och kreativa lärprocesser (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

Genom massiv sinnlig stimulering under lärprocessen via lukt, smak- känsel-, syn- och hörselintryck, 

ökas också vår minneskapacitet.” (Szczepanski, 2007, s:11). 
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Generellt kan man säga att vår art håller på att förändras till en art kallad homo urbanus, dvs. 

individer som gör sig hemmastadda inne i sina hem i miljöer täckta av fasader där den gröna 

naturen inte existerar (Szczepanski, 2007, s:16). Desamma gäller i skolan, vi gör oss bekväma 

i de trånga klassrummen, istället för att utnyttja miljön i dess fulla kraft. Utomhuspedagogik 

är ett tillvägagångssätt som kan gynna många elever och lärare som upplever mycket stress i 

sin vardag. Det tilltalar även elever med koncentrationssvårigheter (Ibid., s:23-24). 

 

Lars Owe Dahlgren berättar om boklig bildning och sinnliga erfarenheter. Inom 

utomhuspedagogik skapas förutsättningar för ett lärande som ska inriktas mot en helhet. Men 

i skolan sker det istället en fragmentering av verkligheten, den bryts ner och det som lärs ut är 

bara små delar av det hela (Dahlgren, 2007, s:50). Detta kan kopplas samman med ett begrepp 

som han kallar ytinriktat, han säger att när elever läser om någonting i skolan kommer de 

bilder som de då skapar att handla om det de läser och inte om det texten handlar om (Ibid., 

s:41).  

 

Genom att läsa och lära om saker i teorin kan vi få kunskap om ämnet, hur någonting ser ut, 

vad det har för funktion. Detta är kunskaper som registrerar sig i minnet, men denna kunskap 

representerar bara en del om objektet. Att utföra någonting praktiskt, att känna en lukt, en 

smak, är också kunskaper som registreras i våra hjärnor, men det är sådant som inte går att 

lära sig genom att läsa eller se en bild. Detta kan man sedan diskutera och reflektera över med 

hjälp av litteratur för att skapa sig en helhet om det specifika objektet. Det är inte omöjligt att 

säga att inlärning kanske har sina bästa stunder när det sker ett växelspel mellan sinnliga 

erfarenheter och boklig bildning (Dahlgren, 2007, S:52). 

 

Nina Nelson skriver om individers hälsa och vikten av att stärka friskfaktorer istället för att 

finna och undvika riskfaktorerna. Det hon talar mest om är stress och dess effekter på 

kroppen, både positiva och negativa. Exempel som att stress är positivt då det förser kroppen 

med extra energi i situationer där individen är hotad eller utsatt. Kroppens svar är att den då 

mobiliserar energi till musklerna för att göra sig redo att agera, detta kan vara pressade 

situationer i en fysiskt krävande tävling eller som förr i tiden när urtidsmänniskan skulle göra 

sig redo för att ta kål på ett djur för att få föda (Nelson, 2007, s:109). Fastän allt det här låter 

positivt så kan det påverka kroppen negativt. Om kroppen inte kan förbruka denna energi 

genom en muskelansträngning blir det istället en belastning på dess balans och för mycket av 



7 

 

detta skapar en kronisk obalans som ökar riskerna för fetma och diabetes (Ibid.).  Vidare talar 

Nelson om barnets utvecklingsprocess, att det behöver rätt stimulans i rätt mängd för att inte 

bli uttröttad av alla intryck både psykiskt och fysiskt. Hon talar även om hur viktigt det är 

med en anknytning i tidig ålder då studier har visat att en tidig trygg anknytning, dvs. en 

personlig kontakt med någon som visar omsorg, påvisar mindre nivåer utav stresshormonet 

cortisol (Ibid. s:111–112). 

Nelson talar också om hur man kan förebygga ohälsosamma miljöer. Några utav hennes 

förslag är att sätta barnen i centrum, aktivera olika sinnen i inlärningsprocesserna, stimulera 

samarbete och mer fysisk aktivitet i verksamheten. Detta leder oss in på hur fördelaktigt det är 

med utomhuspedagogik ur ett hälsoperspektiv. Att det lilla barnet exempelvis får komplettera 

teoretisk inlärning med utevistelser som erbjuder informationsintagning med olika sinnen. Att 

ta sig ut erbjuder fysisk aktivitet som i sin tur minskar sjukdomar, stress och har positiva 

effekter på skolprestationerna.  Detta skulle inte bara gynna barnet, utan även lärare och 

skolan som organisation (Nelson, 2007, s:113–115). 

 

Jag vill nu kort lyfta fram friluftsliv eftersom att det är den del i kursplanen som verkligen 

kräver att undervisningen hålls utanför klassrummen och att eleverna får uppleva utemiljön 

och lära sig i mera verkliga situationer. Den pedagogik som bör användas vid friluftsliv är 

utomhuspedagogiken. 

Friluftsliv skapar lektioner där eleverna får vara med om upplevelser som de annars kanske 

inte kommer vara med om. Den ger utmaningar där eleverna individuellt och i grupp tvingas 

att använda sin kreativitet för att lösa olika problem.  Genom att bara ta sig ut i naturen får 

eleverna en massa gratis träning, då det kan vara en fysiskt krävande process. Terrängen är 

inte jämn och då tränar man sin balans och koordinationsförmåga (Brügge, Szczepanski, 

2007, s:25).  

 

John Dewey hade ett holistiskt tankesätt där han ställde olika begrepp mot varandra som han 

problematiserade och analyserade i dialektiska processer. Den uppställning som kommer 

användas i detta arbete kommer vara den mellan individen och omvärlden (Hartman, 2007, s: 

17). Ett annat ord för Deweys filosofi var Intelligent Action som delar karaktäriska drag med 

uttrycket Learning by doing där människan ses som en aktör i samspel med sin omvärld 

(Ibid.). Han förespråkade att individens intresse och aktivitet skall vara utgångspunkterna för 

lärarnas arbete och användas för att stimulera och bredda elevernas utveckling. Med en sådan 
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utgångspunkt och endast då ansåg han att en gynnsam samhällsutveckling kunde ske. Han 

ansåg att de unga var framtiden då de fortfarande hade förmågan att växa och då är det 

nödvändigt att man utgår från barnens intressen och stimulerar dem på rätt sätt (Ibid. 2007, 

s:19).  

1.1.3 Kursplanen 

I kursplanen går det att läsa om att elever ska ges förutsättningar för att utveckla förmågor att 

kunna röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang (Lgr 11, 2011, s:51). Detta kan tolkas på 

många olika sätt, allt från att kunna röra sig på ett speciellt sätt inom en viss sport, när man 

dansar, i lekar etc. Dessa aktiviteter är också sådana aktiviteter som kan utföras utomhus. 

Detta kommer leda till en annorlunda fysisk miljö, genom att leka i skog ändras terrängen och 

då måste eleverna anpassa sina rörelser till ett helt nytt underlag.  

 

I avsnittet som innehåller kursplanen för idrott och hälsa ser vi att det är det enda ämnet där 

eleverna ska vara ute (Ibid.). I andra ämnens läroplaner står det inte att de inte ska vara ute, 

men pedagoger väljer att gå ut ibland för att utomhusmiljön kan vara en nyttig 

inlärningsmiljö. 

 

När vi som pedagoger ska utföra vissa aktiviteter och hålla lektioner använder vi oss av olika 

metoder, olika pedagogiska tillvägagångssätt. I kursplanen kan vi läsa om vad det är som ska 

läras ut, vad för något som eleverna ska hålla på med beroende på ålder samt vilka krav som 

ställs på dem för att kunna få betyg. Det finns nedskriven information på vad det är som 

eleverna skall kunna men det är inte skrivet i detaljnivå vad som skall göras. Därför är det upp 

till pedagogerna att tolka detta dokument och sedan applicera det på sina lektioner och i sin 

bedömning. Följande är ett citat ur läroplanen gällande utevistelser och friluftsliv: 

 

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att […] genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika 

förhållanden och miljöer (Lgr 11, 2011, s:51). 

 

När nu läroplanen säger att skolan ska erbjuda elever en varierande undervisning i olika 

miljöer är det lärarnas och skolornas skyldighet att göra detta. Det finns också de elever som 

inte kommer till sin rätt i traditionella klassrum och då kan utomhuspedagogiken vara det som 
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de känner är den rätta tillvaron och eleven får en mer positiv uppfattning om idrotten (Nelson, 

2007, s:114). 

 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala 

och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en 

utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet (Lgr 11, 2011, s:10).  
 

1.2 Teoretiskt perspektiv  

Den lärandeteori jag valt att förhålla mig till i detta arbete är upplevelsebaserat lärande 

baserad på David Kolbs modell. Denna modell syftar till att vi pedagoger ska integrera 

elevernas erfarenheter i undervisningen. Alla kombinationer av sinnen, känslor, fysiska 

tillstånd och kognitionsnivåer innebär ett möte mellan erfarenheter och upplevelser (Furmark, 

1999, s:22). Beslutet att välja denna metod grundas i att den går ihop med studiens 

problemområde.  Denna lärandeteori tar utgångspunkt i varje individ och det lärande som sker 

genom upplevelser och erfarenheter. Inom utomhuspedagogiken utgår man från de praktiska 

övningarna och vad eleverna upplever under dessa. Upplevelsebaserat lärande är vanligt 

förekommande i kombination med friluftsliv. 

 

Lärandet inom upplevelsebaserat lärande innebär att pedagogen ska se på eleverna utifrån ett 

holistiskt perspektiv, vi måste se till hela individen. Pedagogen ska se till att utnyttja de unika 

resurser som varje elev i en grupp besitter för att kunna skapa bästa lärande och trivsel inom 

gruppen. Viktigt är att eleverna alltid är aktiva under hela undervisningsprocessen. Inlärning 

sker inte bara i huvudet, vi lär oss med hela kroppen i en ständig process. Det är kroppen som 

vi uttrycker oss med. Det är med hjälp av våra sinnen som vi kan förse hjärnan med 

information om vår omgivning och som skapar oss uppfattningar (Ibid., s:41–42).  

 

Eftersom läraren är den som ska forma undervisningen och leda eleverna måste denne, för att 

skapa lektioner med bästa möjliga förutsättningar, bland annat känna till: 

 Gruppens sociala dynamik. 

 Gruppmedlemmarnas fysiska, psykiska och emotionella tillstånd. 

 Vilken nivå gruppen och gruppmedlemmarna ligger på socialt, fysiskt och kognitivt. 

 Hur lärmiljön ser ut, till exempel inne eller ute. 
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 De tillgängliga resurserna. 

Är en pedagog duktig i sitt arbete och har bra koll på detta så har den alla förutsättningar för 

att kunna skapa utmaningar som leder till ansvarstagande, självförtroende, ömsesidigt 

beroende och personlig tillfredsställelse (Ibid., s:22). 

1.3 Begrepp 

 Utomhuspedagogik – som ovan beskrivet innebär min definition av 

utomhuspedagogik att inlärning sker genom praktiska erfarenheter och reflektioner 

grundat på verkliga situationer. Lärandemiljön flyttas till uterummet som i sin tur ska 

föra lärandet framåt, men att man inte ska glömma bort den bokliga bildningen 

(Furmark, 2007). 

 Upplevelsebaserat lärande – upplevelsebaserat lärande är en process genom vilken 

deltagaren konstruerar kunskaper, färdigheter och värderingar genom direkta 

upplevelser (Furmark, 1999). 

 Friluftsliv – friluftsliv är ett delmoment inom idrott och hälsa. Detta moment omfattar 

att elever ska få uppleva utevistelser och utveckla kunskaper och förmågor som tillhör 

friluftslivet (Lgr 11, 2011). 

 Intelligent Action – där människan ses som en aktör i samspel gentemot sin omvärld 

(Hartman, 2007). Individens intresse och aktivitet skall vara utgångspunkterna för 

arbetet och utnyttjas för att stimulera och bredda elevers utveckling. 

 

Dessa begrepp tillsammans med det teoretiska perspektivet används i studien som stöd för 

analyserna av respondenternas svar.  

1.4 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka utomhuspedagogikens betydelse och vilken roll den ges av 

lärare i grundskolan. 

1.4.1 Frågeställningar 

Vad anser idrottslärare om utomhuspedagogik? 

Hur realiserar en idrottslärare utomhuspedagogik i sin undervisning? 

Hur ser idrottslärare på inlärningseffekterna av utomhuspedagogik i jämförelse med 

idrottsundervisning inomhus? 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Denna studie har en kvalitativ ansats och datainsamlingsmetoden är intervjuer av tre stycken 

idrottslärare. Skälet till intervjuer grundas i studiens ambition om fördjupade kunskaper om 

problemområdet. För att få så detaljrika svar som möjligt blev intervjuer det naturliga valet då 

det möjliggör för respondenterna att besvara frågorna mer ingående jämfört med en enkät 

(Trost, 2010, s:32. De frågor som ställs i intervjuerna är framtagna för att kunna ge svar på 

studiens frågeställningar. För att en respondent skall tala fritt är frågorna öppna vilket öppnar 

upp för samtal (Ibid., s:21,41). 

 

2.2 Urval 

När urvalet till denna studie gjordes har jag i första hand hittat intervjupersoner som arbetar 

ute på fältet och som jag personligen känner. För att hitta fler personer att intervjua har jag 

tagit hjälp av så kallade nyckelpersoner (Trost, 2010, S:39–40). Nyckelpersoner är människor 

som hjälpt mig att hitta personer de anser skulle vara lämpliga att intervjua.  

 

Jag utförde intervjuerna på två skolor som skiljer sig åt på några punkter. Den ena skolan 

ligger på en plats nära en trafikerad bilväg, ett byggområde, små bostäder och med anslutning 

till ett litet skogsparti i en förort till Stockholm. Den andra skolan ligger i en förort till 

Stockholm och har ingen direkt anslutning till något skogsparti. Det finns många hus i 

närheten och även ett centrum och en högtrafikerad gata. De intervjuade personerna är alla 

idrottslärare. 

2.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjumall (se bilaga). För att underlätta vid intervjun 

gjordes även anteckningar. Respondenterna hade delgetts frågorna i förväg, detta för att de 

själva kunde få tid att förbereda sina svar vilket gynnar arbetet då jag strävar efter att få ut så 

mycket som möjligt av intervjuerna. 

 

Själva genomförandet gick till så att jag personligen åkte iväg till skolorna där respektive 

informant arbetar. Intervjuerna gjordes i små rum som lärarna hade bokat. Detta för att slippa 
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avbrott. Intervjuerna spelades även in för att senare kunna transkriberas. Informanterna hade 

blivit tillfrågade innan om detta och alla gick med på att bli intervjuade. Jag började med att 

berätta om de forskningsetiska principerna för att göra dem införstådda i hur materialet från 

intervjun skulle hanteras. Sedan betade jag av frågorna en efter en, jag började alltid med 

samma fråga och sedan fick intervjun ha sin gång, lärarna svarade på frågorna och det hände 

att vi även kom in på diskussioner gällande andra frågor. När alla frågor var besvarade ställde 

jag alltid en avslutande fråga ifall lärarna kände att de eventuellt ville säga något mer. Sedan 

tackade jag för att de ställde upp och intervjun tog slut. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 

minuter att utföra.  

2.4 Databearbetning 

Efter att jag utfört en intervju gick jag direkt över till att transkribera den. Transkriberingen 

gick till så att jag lyssnade på intervjuerna och skrev ner vad som sades ord för ord. Jag valde 

medvetet att plocka bort små sekvenser när respondenterna inte sade något av betydelse. 

Utöver det har allting skrivits ner. När jag väl hade transkriberat alla intervjuerna valde jag att 

gå vidare med att analysera dem.  

 

Analysen gick till så att jag gick igenom all data och letade efter återkommande mönster eller 

svar som skiljde sig åt från de andra. Det som går att urskilja kan man sedan kategorisera, 

något som Trost kallar för att analytisk kategorisera (Trost, 2010, S:151). Jag plockade ut det 

som jag fann hade relevans intervjuerna emellan och gjorde sedan en kategorisering. Denna 

granskades och diskuterades utifrån de olika begrepp och den lärandeteori som jag valt att 

utgå ifrån i detta arbete. När man analyserar och tolkar en text för att finna det intressanta 

kallas denna process för kodning. Trost säger att när en text ska tolkas skall det ske med ett 

öppet sinne. Man måste vara alert och även försöka se de tolkningar av data som inte är 

uppenbara. I min kodning valde jag att leta efter speciella stycken och meningar i 

intervjuerna. Inte bara ord och intervjun i sin helhet (Ibid., s:155–156).  

2.5 Tillförlitlighetsfrågor 

För att höja tillförlitligheten, även kallad reliabiliteten i mitt arbete utgick jag ifrån att 

konstruera intervjufrågorna på ett sätt att de höjer denna. Trost (2010, s:131) förklarar att man 

kan använda sig av en intervjumall och att utföra intervjun på en lugn plats, han nämner fyra 

komponenter som innefattar tillförlitligheten. 

 Kongruens = Likhet mellan frågor som avser mäta samma sak. 
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 Precision = Hur intervjuaren väljer att registrera svaret. 

 Konstans = Hur flera olika intervjuare registrerar svar, om fler registrerar likadant är 

det bra för tillförlitligheten. 

 Konstans = Syftar till att faktorer hos informanten ej förändras (I kvalitativa 

undersökningar är det tvärtom, där är det mer vanligt och något önskvärt. Människan 

är inte en statisk varelse, människan är en varelse i en konstant process som utvecklas 

hela tiden) (Ibid. s: 132). 

 

I framtagandet av min intervjumall (se bilaga 1) koncentrerade jag mig mycket på att mina 

frågor skulle ha en bra kongruens. Detta är viktigt eftersom frågorna måste vara utformade för 

att kunna besvara frågeställningarna (Ibid. s:133). I en kvalitativ studie säger Trost (Ibid.) att 

precision innebär att man som intervjuare verkligen ska vara säker på att man förstår vad det 

är som en informant menar när hen säger något. Objektiviteten handlar om att en annan läsare 

än författaren av ett arbete skall kunna ta ställning till ifall hen överensstämmer med ett 

resonemang eller inte (Ibid.). 

 

2.6 Etiska aspekter 

Under studiens gång har jag förhållit mig till vetenskapsrådets fyra huvudkrav när det 

kommer till forskningsarbete.  De fyra kraven i fråga är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002 s:5f). Informationskravet 

betyder att man skall informera om sitt arbete och syftet med det. Anledningen till att jag utför 

denna studie är i utbildningssyfte. Samtyckeskravet innebär att en överenskommelse måste 

finnas mellan den som gör undersökningen och informanten. Informanten avgör själv under 

vilka villkor hen vill delta, och kan när som helst välja att avbryta intervjun (Ibid. s:9f). Det 

tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att all information som på något vis skulle 

kunna kopplas till informanten kommer att skyddas och att ingen annan än jag själv kommer 

ha tillgång till det (Ibid. s:12). Nyttjandekravet som är det sista kravet innebär att all data som 

samlas in endast kommer användas i forskningssyfte (Ibid. s:14). 

3. Resultat och analys 

I denna sektion kommer jag att presentera resultaten från mina intervjuer. Varje fråga 

presenteras i form utav en rubrik som följs upp med en kort summering på varje lärares svar 
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underbyggt av citat. Därefter kommer jag att presentera min analys. Till hjälp i analysen 

använder jag mig utav min tidigare presenterade inlärningsteori, upplevelsebaserat lärande 

samt de begrepp som arbetet utgår från. Det som jag lyfter upp under denna rubrik kommer 

vara sådant som mer direkt besvarar arbetets syfte och frågeställningar. 

 

3.1 Resultat 

3.1.1 Utomhuspedagogikens betydelse och användning i verksamheten 

Man kan titta på texten utifrån två perspektiv. Vilken betydelse utomhuspedagogik har för 

lärarna och vad lärarna tror att de har för betydelse för eleverna. 

 

Det alla lärare hade gemensamt var att de inte hade någon egen definition av 

utomhuspedagogik. Något som de delar när de talar om utomhuspedagogik är att det är 

någonting som sker utomhus. De kopplar det mycket till att när de är ute i skogen och talar 

om sin verksamhet i allmänhet om hur det är när de har idrott och hälsa utomhus.  

 

Lärare 1 var väldigt passionerad när hon talade. Hon tycker personligen att det är fantastiskt 

att bara vara ute i skogen och tror själv att hennes elever uppskattar det. Hon önskar att hon 

hade en bättre närmiljö och då syftade hon till att hon gärna hade haft en bättre skog. Hon tror 

att eleverna väldigt mycket uppskattar att få komma ut och att de tycker om den stora 

konstgräsplanen som de har. 

 

Aaa, jag tycker ju det är väldigt kul att vara ute, men ser även nackdelarna. Att vara här utanför kan 

vara lite jobbigt med tanke på den höga ljudnivån. Det är väldigt mycket barn samt att bilvägen ligger 

bredvid. (Lärare 1). 

 

Hennes undervisning är mycket varierad. Beroende på vilket moment hon vill lära ut under 

lektionen bestämmer hon sig för var hon ska vara och hur hon ska gå tillväga. Hon har inte 

mycket friluftsliv då det är ett moment som de får gå djupare in på när de blir äldre. En sak 

som hon själv säger att hon måste bli bättre på är att ha friluftsliv med barnen i tidig ålder. 

Som när de ska lära sig om säkerhet vid vatten och att använda den ”förlängda armen”. Detta 

är moment hon skulle kunna göra ute i snön och på det sättet kan eleverna även öva att 

använda ispikarna.  
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Tänker på sånt som säkerhet vid vatten, det är nånting som vi måste gå igenom i tidig ålder. Vi måste 

ju lära om hur man ska bete sig vid vatten och när olyckan är framme, typ livräddning och detta är 

viktigt. Detta går jag igenom inomhus, men man skulle kunna göra det mycket bättre. Göra det ute, 

ligga i snön och träna på att slänga den förlängda armen. Använda pikarna, för att dra sig framåt. 

(Lärare 1) 

 

Lärare 2 delar också synen om att utomhuspedagogik är när man utför aktiviteter i skogen. 

Han uppskattar att vara utomhus och tror även hans elever gör det. Han berättar att han inte är 

i skogen ofta med tanke på att han har äldre elever och prioriterar annat. Det de gör när de har 

uteidrott är oftast konditionsträning. 

 

För mig så står utomhuspedagogik för att man är ute i skogen, som undervisningsplats och inte bara 

fotbollsplanen. […]Bygga och köra hinderbana ute i skogen för motorikens skull, det bra för alla, jag 

tror att det är viktigt att utnyttja den närmiljö som finns. […]Så det nog positivt med 

utomhuspedagogik. Att det har en viss betydelse. (Lärare 2). 

 

En sak som de gör som tillhör friluftsliv är att de en gång i årskurs nio åker iväg på en 

dagsvandring som slutar med en övernattning, då tränar de att sätta upp tält samt vindskydd 

och att tillaga mat i trangiakök. 

 

Aaa det är väldigt sällan om man ser på att man är i skogen. Vi har friluftsliv och då brukar vi gå ut 

och vandra och då går vi en dryg mil och tältar och gör mat på triangel kök och går på tipspromenad 

om allemansrätten. […] Men annars är vi aldrig ute i skogen. Om inte vi orienterar.  Då är det enda 

gången vi använder os utav närmiljön. (Lärare 2). 

 

Lärare 3 anser att utomhuspedagogik är när man är ute i skogen. Men de har ingen skog som 

ligger i nära anslutning till skolan vilket resulterar i att de inte kan besöka en skog så pass ofta 

som han skulle vilja. Han är inte ute ofta men de har en konstgräsplan som de brukar utföra 

olika aktiviteter på. Elevernas intresse när det kommer till idrott och hälsa på hans skola är 

väldigt lågt.  På hans lektioner är de ofta inomhus men när de går ut är det i sådana fall på 

konstgräsplanen där de utövar olika aktiviteter eller går igenom moment som exempelvis 

friidrott. De besöker endast skogen när de har orientering. 
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Det som jag anser är utomhuspedagogik är när man spenderar undervisningen i en skog, fast det 

tråkiga är att vi inte har skog nära skolan så besöken där är inte många. Något som också är att många 

elever inte har stort intresse för gympan. När vi väl går ut så håller jag lektionerna på vår 

konstgräsplan, där fungerar det med enkla aktiviteter och friidrott, men vi är mestadels inomhus. De 

enda gångerna jag och mina kollegor tar eleverna till skogen är när vi skall ha orientering annars aldrig 

(Lärare 3). 

3.1.2 Fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik kontra idrott och 

hälsa inomhus. 

Alla lärare talar om hur många fördelar som finns med att bara ta sig ut, ingen tar upp några 

nackdelar. De talar om att idrott och hälsa inomhus och utomhus är två åtskilda ting och att 

det som den ena saknar är sådant som de kan göra hos den andre. Ibland tror nog även de att 

vissa saker skulle kunna ge en annorlunda effekt beroende på var de är.  Jag kommer här att 

lyfta de för- och nackdelar som lärarna tar upp. 

 

Lärare 1 talar om att den stora fördelen med att komma ut och göra aktiviteter i skogen är att 

elevernas motorik tränas på ett annorlunda sätt som inte går att applicera inomhus. I skogen är 

det en annorlunda terräng som tvingar elever att lyfta på fötterna, verkligen titta upp när de rör 

sig vilket är ett helt annorlunda stimuli. De är ju ute bland träd, buskar, löv, gräs och ljudet 

från fåglar gör lärmiljön unik. Hon berättar om vissa lekar där det skapas en stämning och en 

spänning inom leken som inte alls skulle kunna återskapas inomhus.  

 

… just att kunna vara ute och leka lekar i en miljö där det inte plant, det finns rötter, stockar, stenar du 

måste lyfta på fötterna. Alla grund formlerna får du med dig på ett helt annat sätt. En helt ny inlärning. 

Till exempel den här spionleken där det är så mycket spänning och samarbete, den skulle inte alls 

kunna fungera inomhus, det skulle vara en helt annan stämning. (Lärare 1). 

 

Hon tror också att det är bra att eleverna får komma ut i skogen eftersom hon tror att de 

annars aldrig går ut och besöker naturen. Det hon finner som nackdelar är saker som att nära 

deras skola ligger en byggarbetsplats och när de har lektioner utomhus kan eleverna bli 

påverkade av bygget och det stör deras koncentrationsförmåga.  En nackdel tycker hon är att 

de har väldigt ont om skog i närmiljön. Hon tror också att vissa elever finner obehag med att 

vara ute på grund av exempelvis pollenallergier eller astma.  
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Aaa, jag tycker det är väldigt kul att vara ute men ser även nackdelarna med det. Att vara här utanför 

kan vara lite jobbigt med tanke på den höga ljudnivån. Det är väldigt mycket barn samt att bilvägen 

ligger bredvid. När det varit som värst med bygget av husen också får man försöka att vara mer uppe i 

skogen och då är det flera barn som besväras av pollenallergi. (Lärare 1). 

 

Lärare 2 delar samma tankesätt om att när elever är ute och gör aktiviteter i skogen tränas 

motoriken upp på ett annorlunda sätt jämfört med att vara inomhus. Lärare 2 går också in på 

organisationsnivå och talar om att saker blir mycket smidigare när de har idrott utomhus. 

Något som han ser som en nackdel är att skolan förlorar undervisningsytor då det byggs i 

området. De kan lämna material framme efter lektionerna eftersom det är troligt att en annan 

lärare ska använda samma material. Om inte ligger inte förrådet långt borta och det är inte alls 

lika mycket förberedelser som måste göras när man är ute som när man är inne. Detta leder 

till att han upplever en mycket mindre stress jämfört med när han är inomhus. Luften är 

mycket uppskattande tycker han också, inomhus är det sämre ventilation om man jämför med 

den friska luften som finns utomhus. 

 

Elevernas fördelar är väl att de får vistas i olika miljöer. Det är bra och nyttigt att vara i skogen, många 

är inte det. Mitt egna perspektiv, det är skönt att vara ute, få frisk luft. Bättre ventilation än inne i 

hallen. Man blir piggare, det är inte lika förberedelser heller när man är utomhus, det är mindre stress 

ur organisations synpunkt. Det som är tråkigt bara är hur närmiljön ställer till det här runt om skolan, 

det blir bebyggt. Så det blir svårare och svårare att hitta ytor. Man kan ha kvar saker behöver inte 

plocka fram och ta bort. Inomhus delar jag hall med andra lärare och det kan bli stressigt när man har 

få minuter emellan. (Lärare 2). 

 

Någonting som han upplever som en nackdel är att under lektionstid blir han tvungen att agera 

rastvakt. Eftersom han ofta har lektioner på konstgräsplanen där andra elever på skolan har sin 

rast blir det att han ser till de andra eleverna också. Han måste säga till ifall han ser att de gör 

något olämpligt och då tappar han fokus på sin lektion. 

 

Det är en nackdel att man blir som en rastvakt lite gran, jag är ju pedagog och om jag ser att vissa 

elever gör något olämpligt så måste jag ju säga till dem.  Elever då som har rast och inte tillhör den 

grupp som jag har lektion med och då tappar man lite fokus på lektionen. (Lärare 2). 

 

Han tror även att det är en fördel att elever inte har lika stora problem med att ha skor till 

lektionerna, men en nackdel blir att eleverna har svårt för att komma korrekt klädda till 
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lektionerna. De behöver inte tänka på att de ska ha med sig speciella skor, men jag upplever 

också att de är fler som inte ombytta när vi är ute, de har svårt att klä sig rätt. (Lärare 2). 

 

Lärare 3 ser det som en fördel att få komma ut då ljudnivån blir mer bekväm där. Inne i 

idrottshallen skriker eleverna mycket och det är många elever i ett rum och då är det en 

väldigt obehaglig lärmiljö. Han berättar att när han väl har lektioner på konstgräsplanen, där 

underlaget är lite mjukare än inomhus i idrottshallen är det skonsammare för eleverna. Det är 

inte lika hårt och eleverna sliter inte på sina kroppar lika mycket utomhus och om någon 

skulle ramla är det inte lika farligt som inomhus. En sak som blir en nackdel för honom är att 

det är en bit till denna konstgräsplan och att flytta material blir lite mer komplicerat jämfört 

med hur det är inomhus. Ett stort problem som han upplever under sina lektioner är att 

eleverna lätt blir påverkade av yttre stimulans så som klasskamrater och kompisar. 

 

Det som är riktigt skönt med att ha lektioner utomhus är att ljudnivån inte alls är som inne, om 

eleverna skriker så låter det inte lika illa som inne. Det är hur jag själv känner men om vi ska se det 

från elevernas perspektiv så är det nog mycket skonsammare för dem än inomhus, konstgräset är ju 

mycket mjukare och så, om de ramlar så är det inte lika farligt och det tar inte lika mycket på fötter 

och knän när man springer t.ex. En annan sak som är lite negativt är att det är en bit till 

konstgräsplanen så det blir lite komplicerat och ta med sig all material. Det sista jag kommer på är 

också att eleverna lätt kan bli störda utav andra saker som kompisar och övriga elever, så det blir dåligt 

fokus. (Lärare 3). 

 

På frågan om utomhuspedagogik kontra idrott och hälsa lektioner inomhus svarar alla lärare 

att båda är bra utifrån sina egna aspekter. Som att grundmotoriska rörelser alltid är bra att 

börja med inomhus, men det skulle säkert fungera att köra det även utomhus. 

3.1.3 Önskningar om förändring 

När det gäller förändringar berättar lärare 1 att hon gärna skulle vilja åka ut på halvdagar med 

olika klasser för att få mera friluftsliv och utomhuspedagogik. Men problemet säger hon 

ligger på organisationsnivå. Eftersom hon är lärare för flera klasser finns det inte alltid någon 

som kan backa upp de lektioner som hon missar om hon åker iväg. 

 

Jag skulle ju vilja ha mer möjlighet att kunna gå iväg och var borta en förmiddag eller en dag med ett 

gäng, att man kanske kan få in det. Det är lite från år till år, har gjort det med yngre klasser, men inte i 
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år då det varit lite tuffare med klasserna, man är involverad i olika moduler, och då måste jag avboka 

något och då får en annan klass inte sin idrott och då är man kluven som lärare. (Lärare 1). 

 

Lärare 2 säger att han gärna skulle kunna tänka sig att använda sig av lärmiljön mer om det 

gick. Men han måste göra prioriteringar och då måste han många gånger välja bort den.  

 

Det som är tråkigt är hur närmiljön ställer till det här runt om skolan, det blir bebyggt. Så det blir 

svårare och svårare att hitta ytor. […] Så nu får man göra det bästa utav situationen. Men det blir svårt 

med tanke på att det byggs ut så mycket runt omkring.  Men jag vet inte om man hade gjort nå mer för 

det. [...] Anledning till varför vi inte använder det lika mycket är pga. prioriteringar. Vi måste hinna 

med annat. (Lärare 2). 

 

Lärare 3 skulle vilja få bättre material och förutsättningar för att kunna utföra olika moment 

på ett bättre sätt utomhus. Att ligga i kontakt till en närliggande skog tror han skulle gynna att 

få ut eleverna i skogen mera.  

 

Det jag skulle vilja ha först och främst är bättre material så att jag kan ge eleverna bättre 

förutsättningar när det kommer till lektioner utomhus. Sen skulle det roligaste vara ifall vi kunde få 

tillgång till en närliggande skog också så att eleverna skulle kunna komma ut där mera. (Lärare 3). 

3.1.4 Effekter på inlärning 

Lärare 1 sa att hon inte hade någon riktig aning om vilka inlärningseffekterna kan vara genom 

att vara ute kontra att vara inomhus. Hon tror nog att eleverna själva kan känna att det är en 

annorlunda inlärning när de är ute i skogen, tack vare frisk luft samt att de måste röra sig på 

ett annorlunda sätt. 

 

Har inte riktigt tänkt på det. Kan tänka mig att det är bra effekter om man är ute och springer i skogen, 

alla lekar som man gör har ju en annan effekt. Möjligheterna är ju inte samma som det är inomhus. 

(Lärare 1). 

 

Lärare 2 säger samma sak som lärare 1 när det kommer till motorikinlärning. Han nämner 

även att han tror eleverna upplever mindre stress när de är ute i en öppnare miljö och 

ljudnivån inte är lika hög. Men att risken också finns för att de tappar fokus med tanke på att 

de får många olika intryck från kompisar, övriga elever på gården, bilvägen och 
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bostadsbygget som ligger i närheten. Pollenallergi är också något som han tror kan hämma 

vissa. Det blir antingen positiv eller negativ upplevelse beroende på hur eleven är. 

 

Jag tror att det går lika bra att träna upp motorik och koordination inomhus som utomhus, med tanke 

på att man kan utnyttja redskap.[…] Fördel att undvika skador om man ute. Det är mjukare underlag, 

det blir en annan sorts balans. Att bara vara på idrottshalls golv kan vara slitsamt för benen, speciellt 

de som också är aktiva i nån förening på fritiden. Det kan bli mycket små skador för att underlaget är 

hårt. En annan nackdel kan vara att vissa elever känner av allergier, kan tänka mig att elever upplever 

mindre stress med tanke på att de är ute i ett större rum, inte likadan ljudnivå. (Lärare 2). 

  

Lärare 3 tror inte att det är någon större skillnad att vara ute eller inne när det gäller inlärning. 

Han finner att svårigheten ligger i inlärning rent generellt hos dessa elever. Han tror nog de 

kan vara bra för några och att de hämmar några. 

 

Jag tror inte det är en så stor skillnad just nu, det som är dessa elevers svårigheter ligger i den 

allmänna inlärningen. Visst det är möjligt att vissa skulle gynnas av det, andra kanske skulle hämmas 

av det. (Lärare 3). 

 

3.2 Analys 

3.2.1 Vad anser lärare om utomhuspedagogik? 

Enligt de resultatet jag fått är bilden över de lärare jag intervjuat att de har en egen 

uppfattning om vad utomhuspedagogik är. Alla lärare talar om hur viktigt det är att komma ut 

i naturen och att eleverna kan få ta del av de fördelar som uterummet kan ge dem. Lärare 1 

och 2 menar att vissa lekar och aktiviteter skapar en spänning som inte skulle kunna 

återskapas inomhus tack vare att uterummet möjliggör att kroppens alla sinnen aktiveras på ett 

annorlunda sätt. Detta är något som upplevelsebaserat lärande syftar till, att lärande sker när 

hela kroppen, sinnena, känslorna och den annorlunda fysiska praktiken är med i den aktuella 

situationen (Furmark, 1999, s:22).  

Lärare 3 säger att hans elever inte har motivation att vilja lära sig eller överhuvudtaget 

engagera sig på hans lektioner. Detta kan bero på att eleverna inte får den stimuli som de 

behöver för att vilja lära sig någonting. Alla lärarna säger att de tror ljudnivån som upplevs i 

uterummet är något som många uppskattar. Att det bringar mindre stress jämfört med hur det 
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är inne i en idrottssal. Upplevelsebaserat lärande talar om att lärande sker utifrån ett holistiskt 

perspektiv som innebär att eleverna tar in information med hela kroppen. Detta kan kopplas 

till lärarnas kommentarer om att de tror att deras elever blir påverkade av yttre faktorer som 

komplicerar inlärningen. Deras fysiska kroppar må vara där i nuet, men den mentala 

fokuseringen kan skifta och hamna på något annat och då kommer eleverna i obalans och 

klarar inte av att ta in informationen (Furmark, 1999, s:41–42). 

 

3.2.2 Hur använder lärare utomhuspedagogik i sin undervisning? 

Alla lärare talade om att utomhuspedagogik är någonting man gör i skogen. 

 

Lärare 2 berättade att han hade friluftsliv vid ett speciellt tillfälle när eleverna gick i nian. Då 

tog han med dem ut på en dagsvandring och inför detta har eleverna tränat innan på olika 

delmoment som de skulle utföra på vandringen. Här har vi ett exempel då inlärning kan ske 

stegvis. Man kan öva praktiskt på saker i ett tidigare stadium i en specifik miljö för att göra 

sig redo för den riktiga prövningen senare. Under den riktiga prövningen kunde de få uppleva 

hur det är att vandra och sedan när en elev blir hungrig måste denne kunna förbereda sin egen 

mat. Börjar en elev frysa är det viktigt att denne kan sätta upp ett vindskydd. Sedan när det 

börjar bli mörkt och de ska sova kan det vara bra att sova i ett tält och då får de sätta upp det 

själva. Under en sådan dagsvandring har omgivningen och verkliga fenomen blivit det som 

för lärandet framåt. Detta är en viktig del av utomhuspedagogiken. Genom att aktivera alla 

våra sinnen till det yttersta vid en aktivitet ökar man minneskapaciteten som främjar 

inlärningen (Szczepanski, 2007, s:11). När lärare planerar friluftslivsaktiviteter som just 

beskrivits, är det just utomhuspedagogik de får genomgå. Här försätter lärarna eleverna i 

situationer som liknar verkliga livssituationer och med hjälp av tidigare erfarenheter, sina 

kamrater och att vara kreativa måste eleverna hitta lösningar för att klara av uppgiften. Det är 

även sådana övningar som genomsyrar upplevelsebaserat lärande (Furmark, 1999, s:22). 

Lärare 2 berättar också att bortsett från dagsvandringen skedde de flesta lektioner på 

konstgräsplanen. Detta var också något som de andra lärarna gjorde. Det som var en nackdel 

med lektioner ute på konstgräsplanen var att eleverna kunde störas av stimuli utifrån som 

ledde bort deras uppmärksamhet från lektionerna.  

 

Lärare 1 sa att hon gärna skulle vilja åka ut med sina elever och ha friluftsliv i en 

utomhusmiljö, hon vill att de ska få uppleva hur det verkligen är att ta sig ut i en skogsmiljö 
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där de måste agera själva för att uppfylla sina behov. Ur ett upplevelsebaserat 

lärandeperspektiv anses det då som att läraren vill ändra de förutsättningar eleverna har 

gällande friluftsliv för att kunna återskapa en aktivitet som är mer lik det verkliga livet. Med 

andra ord vill läraren göra ändringar i lärmiljön, elevens direkta omgivning, för att förbättra 

elevernas förutsättningar gällande inlärning. Något som Dewey talade för, att individen mer 

aktivt ska organisera sig och komma med lösningar (Hartman, 2004, s:23), men detta 

förhindras på grund utav organisatoriska skäl. Detta kan tolkas som att skolan hämmar sig 

själv när det kommer till att ge eleverna en bra och varierande undervisning. Detta genom att 

förhindra läraren från att erbjuda elever lektioner där de verkligen kan pröva på att vistas i 

utemiljöer (Lgr 11, 2011, s: 51). 

Den tredje läraren menar att utomhuspedagogik är när han håller sin undervisning i skogen. 

Men de hinder som han har är att skolan ej ligger i nära anslutning till en skog vilket 

resulterar i att han ej har tid att ta med eleverna dit. Det andra hindret som han upplever är att 

de flesta av hans elever generellt har ett svagt intresse för idrott och hälsa. Här ligger 

svårigheterna i förutsättningarna gällande skolans geografiska placering och elevernas 

inställning. Sett utifrån läroplanen kan inte läraren erbjuda en önskvärd undervisning då 

faktorer ej möjliggör detta (Ibid.). En förklaring till varför detta har skett säger Szczepanski 

(2007, s:12) är att människan byggt bort möjligheterna som främjar spontan rörelseaktivitet. 

Detta är även någonting som hämmar inlärning sett utifrån upplevelsebaserat lärande. Trots 

att eleverna kan öva alla moment inomhus kan resultatet aldrig bli detsamma som om de hade 

haft lektioner i en riktig utomhusmiljö (Furmark, 1999, s:41–42). 

3.2.3 Vad lärarna säger om hur utomhuspedagogik kan påverka inlärning 

hos elever i jämförelse med idrott och hälsa lektioner inomhus. 

Lärare 1 och 2 tror inte det har någon stor effekt på inlärning genom att man bara flyttar ut 

undervisningen. Den möjliga förbättringen tror båda kan vara att motoriken tränas när elever 

får leka och springa i skogen där terrängen inte är plan. Brügge (2007, s:25) nämner just att 

bara när man tar sig ut i skogen blir det en fysiskt krävande process då terrängen är 

annorlunda och kroppen automatiskt tränar balans och koordinationsförmåga. Lärare 3 menar 

att det kan ha en viss påverkan att undervisa utomhus, men la inte mycket vikt vid om det 

skulle vara positivt eller negativt. Han anser att hans elever mer saknar den grundläggande 

motivationen. Lärare 2 nämner att han tror eleverna kan uppleva mindre stress när de kommer 



23 

 

ut och att det kanske har någon effekt. Han pekar också på en del risker med utevistelse såsom 

svårigheter för eleverna att hålla koncentrationen uppe samt pollenallergi. 

4. Diskussion 

Resultatet från undersökningen visar att lärarna i studien inte har någon klar bild av vad de 

klassar som utomhuspedagogik. En summering av vad de anser är att utomhuspedagogik är 

när elever utför övningar i skogen. Detta ger mig intrycket av att utomhuspedagogik inte får 

den uppmärksamhet och respekt som den bör få om vi jämför detta med det som sägs i den 

litteratur jag gått igenom. Exempelvis talar lärare 3 om att hans elever inte har ett stort 

intresse för idrotten. Detta kan bero på att hans elever möjligtvis upplever att de inte har 

mycket att säga om vad de skulle vilja syssla med på lektionerna. Om inte deras intressen eller 

tankar tas hänsyn till innebär det att ämnet kan bli mindre intressant. Detta är något som både 

Nelson (Dahlgren, 2007) och Dewey (Hartman, 2007) påpekar i sina texter, att eleven skall 

sättas i centrum oftare för att på så sätt stimuleras i sin utveckling. Läraren ska utgå från 

eleven och konstruera en omgivning som eleven kan interagera med och som är hälsosam. 

Utomhuspedagogikens roll blir då i många fall en dagsaktivitet där elever får åka iväg på en 

riktig friluftsdag eller helt enkelt ett enstaka tillfälle då och då när lärarna tar ut eleverna till 

någon närliggande mindre skog där de kan ha lektioner och olika övningar. Utöver detta har 

lärarna sina lektioner på en konstgräsplan och undervisningen har då bara flyttats till en annan 

lärmiljö, där de då och då förbereder sig för större aktiviteter såsom en friluftsdag. 

 

Som sagt i stycket innan hade lärarna bara positiva saker att säga om det som de tolkade som 

utomhuspedagogik och talar om att eleverna får en massa fördelar genom att bara komma ut 

ur idrottshallen. En lärare berättar om sin missnöjdhet över att eleverna på hans skola inte 

visar något engagemang och ytterst lite motivation till idrott och hälsa över huvud taget. 

Anledning till att lärarna tycker som de gör om utomhuspedagogik kan ligga i den logiska 

förklaringen att det inte är något de nyttjar ofta i sin undervisning. När det inte är något som 

nyttjas ofta kan det innebära att de ej sätter sig in i det, att läsa litteratur om det för att ta in 

kunskapen om vad det verkligen innebär. Vilket i sin tur innebär att de då har en förenklad 

bild av det hela. 
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4.2 Utomhuspedagogik i undervisningen 

Lärarna var tydliga med hur de använder sig av utomhuspedagogik. Som bäst skedde det 

några gånger under skolåret och det var oftast i samband med friluftslivsaktiviteter. Men det 

fanns inget regelbundet och bestämt program över när och hur ofta eleverna skulle ha detta. 

Varierande undervisning är en fördel då samma innehåll kan bli monotont och tråkigt i 

längden. Att elever skall få varierad undervisning i olika miljöer är ju något som är skrivet i 

läroplanen, och då räcker det inte med att undervisningen sker på en konstgräsplan. 

Möjligheterna måste finnas där och då menar jag på organisationsnivå så de helhjärtat kan 

säga att de jobbar enligt läroplanen. Alla lärarna sade att de gärna vill ha en mer ordentlig 

utomhuspedagogik, men att de helt enkelt inte har resurserna för det.  Samtliga lärare tror det 

skulle vara positivt, det enda negativa som de ser är att störning utifrån skulle påverka vissa 

elever, men detta ser jag som en ursäkt, det kan ske oavsett var och vad för lektion som hålls. 

En orsak till att eleverna blir distraherade av att bege sig ut skulle kunna vara att de tidigare 

inte varit ute särskilt ofta. Det är just det som utomhuspedagogik syftar till, att eleverna skall 

uppleva nya intryck och detta är något som lärarna skall ta vara på (Dahlgren, 2007). 

 

 

4.3 Utomhuspedagogik och inlärning 

Ingen av lärarna ansåg att idrott och hälsa utomhus inte har någon större effekt på lärandet. 

Men några tyckte det var en självklarhet att barns motorik tränas upp på ett annorlunda sätt 

genom att de får springa i skogar och blir då tvungna att göra vissa rörelsemönster för att 

utvecklas. En lärare talade också om att det finns risker med att gå ut och det är att allergier 

kan ställa till det för vissa elever och att andra elever och faktorer kan fånga 

uppmärksamheten vilket gör lektionerna mindre intressanta. Det må vara en svår uppgift men 

då en metod inte verkar fungera och en stor del av klassen är negativt ställda inför ett ämne 

kan det kanske vara bra att testa en annorlunda metod. Jag vill inte påstå att de metoder som 

jag lyft fram i detta arbete är de rätta men ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv med Kolbs 

learning by doing (Furmark, 1999) applicerat tillsammans med Deweys teori om Intelligent 

Action (Hartman, 2007) skulle det kunna vara ett vinnande koncept. Bara att ta sig ut i nya 

miljöer kan också vara tillräckligt för att genom en ny lärmiljö, speciellt en lärmiljö där elever 

kan få många olika sinnesintryck, kommer aktivera dem på ett annorlunda sätt (Dahlgren, 

2007). Tas utgångspunkt i eleverna så kommer de att känna sig sedda och kan då direkt få en 

mer positiv anställning till just det momentet. 
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4.3 Metoddiskussion 

 

Valet att använda en kvalitativ ansats var lyckat. Jag upplevde att insamlingen av data gick 

smidigt och att det ej var komplicerat att hitta mitt urval. Det hade nog varit mer intressant för 

arbetet ifall intervjupersonerna kom från olika skolor då jag då hade fått ett mera nyanserat 

resultat. Något som jag upplevde när jag började med min transkribering var att jag möjligtvis 

kunde ha styrt intervjuerna lite mera, eller försökt smalna av dem eftersom efterarbetet blev 

väldigt omfattande och det upplevdes av mig mer som att jag var tvungen att sila bort större 

delen av samtalen. Jag valde på förhand att låta lärarna tala fritt kring frågorna eftersom jag 

ville få ut så mycket som möjligt av dem, men istället fick jag överflödig och repeterande 

information. En lösning på detta kan vara att jag kanske borde haft fler frågeställningar eller 

mer konkreta frågor. När frågorna är öppna och man får långa svar tillåts många 

tolkningsmöjligheter och infallsvinklar. Hade frågorna och svaren varit för konkreta hade det 

ej varit möjligt att göra en mer utförlig djupdykning. Nu var svaren väldigt öppna och rika 

med information och jag har gjort mitt bästa för att plocka ut de svar jag ansett väsentliga och 

analyserat dessa utifrån den tidigare forskningen, det teoretiska perspektivet och studiens 

begrepp. En sak jag hade kunnat göra annorlunda för att ge mina respondenter något att gå på 

skulle kunnat vara att jag berättat om min definition utav utomhuspedagogik. Lärarna hade 

kanske då hållit med definitionen eller sagt att de tänkte i liknande banor. Som det var nu 

hade de ingen klar definition. 

4.4 Slutsats och fortsatt forskning 

För att avsluta detta kan jag dra slutsatsen att utomhuspedagogik är någonting som dessa 

pedagoger inte har en direkt definition för. De talar gott om den men det är någonting som de 

sällan anammar i sin verksamhet och när det sker är det oftast i samband med friluftsliv, 

annars är utomhuspedagogik i stort sett åsidosatt. Sedan anser lärarna att inlärning och 

utveckling är någonting som påverkas utav de faktorer som uterummet kan ge och att det inte 

är själva pedagogiken i sig själv som gör skillnad. Utomhuspedagogik hos idrott och hälsa 

lärarna blir då en pedagogik som alla känner till men inte någonting som lärarna 

implementerar ifall de inte är i en tillåtande miljö. 
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För att följa upp detta arbete finns det olika saker som kan vara intressanta. Jag har i detta 

arbete också frågat dessa pedagoger hur de tror att deras elever uppskattar utomhuspedagogik. 

Där kan man göra ytterligare studier och fråga eleverna direkt för att få deras tankar och 

åsikter gällande den frågan.  

 

En annan fråga som kan vara intressant att undersöka närmare handlar om sådana faktorer 

som hämmar utomhuspedagogiken. Då menar jag att till exempel finna orsaker till varför vi 

bygger så mycket att skolorna förlorar den närmiljö som nyttjas till att bedriva specifik 

undervisning. Detta leder till att man blir tvungen att åka iväg till andra platser som kostar 

pengar. Då det inte alltid finns resurser att kunna göra detta väljer vissa skolor då bort detta 

och förhindrar eleverna att kunna få den varierande undervisningen som läroplanen menar att 

de har rätt till. 

 

Detta leder in på en följdfråga gällande undervisningen. Är det möjligt att kunna utföra 

utomhuspedagogik i ett urbant samhälle, när ens närmiljö består av bostäder, bilvägar och 

byggarbetsplatser? Det föredras, även i litteraturen, men måste det bara vara grönska som 

utgör utomhuspedagogik då det handlar om att man ska utnyttja sin närmiljö till att föra 

lärandet framåt, när denna närmiljö in princip kan bestå av vad som helst.  
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6. Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

 Vad för betydelse har utomhuspedagogik för dig och eleverna i din skola tror du? 

 

 Vad tycker du om utomhuspedagogik? 

-  Hur ser du på det kontra inomhuspedagogik? 

 

 Använder du dig av utomhuspedagogik i ditt arbete?  

- Om inte, varför inte då? 

- Vad gör du för att på bästa sätt kompensera detta? 

 

- Om du gör det, vad är det då du gör? Hur använder du dig av din närmiljö på bästa 

sätt? 

 

 Vad anser du är fördelar med utomhuspedagogik, finns det några nackdelar? 

- Utifrån ditt eget perspektiv, eleverna, hälsa, organisation? 

 

 Tror du att inlärning kan få en effekt med hjälp av utomhuspedagogik? 

 

 


