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Abstract 
Jag vill med denna uppsats undersöka hur utomhuspedagogik kan användas som komplement 
till undervisningen inomhus. Detta genom frågorna: Vad kan utomhuspedagogik bidra med i 
undervisningen? Hur kan undervisningen bedrivas i uterummet? Hur ser några verksamma 
pedagoger på lärande genom utomhuspedagogik? Finns det hinder, i så fall vilka uppfattar dessa 
pedagoger vid användandet av utomhuspedagogik?  
            För att få svar på frågorna har jag genomfört kvalitativa intervjuer med sex verksanna 
pedagoger. Som jag sedan analyserat. 
            Analysen av intervjuerna visar att utomhuspedagogik kan bidra med mycket i 
undervisningen. Pedagogerna har förklarat hur de planerar och genomför. Det har framkommit 
att de ser vinster i lärandet när de vistas ute. Pedagogerna vittnar om att det finns hinder, men 
att de inte är stora i förhållande till fördelarna med utomhuspedagogik.  
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Sammanfattning 
Jag vill med denna uppsats undersöka hur utomhuspedagogik kan användas som komplement 

till undervisningen inomhus. Detta genom frågorna: Vad kan utomhuspedagogik bidra med i 

undervisningen? Hur kan undervisningen bedrivas i uterummet? Hur ser några verksamma 

pedagoger på lärande genom utomhuspedagogik? Finns det hinder, i så fall vilka uppfattar 

dessa pedagoger vid användandet av utomhuspedagogik?  

            För att få svar på frågorna har jag genomfört kvalitativa intervjuer med sex verksanna 

pedagoger. Som jag sedan har analyserat. 

            Analysen av intervjuerna visade att utomhuspedagogik kan bidra med mycket i 

undervisningen, som exempelvis träning i motorik och socialsamvaro. Man tillgodoser också 

andra inlärningsstilar än de man stimulerar i ett klassrum. Genom att blanda in de vanliga 

traditionella ännena som matematik, svenska, naturkunskap och skapande, planerar och 

genomför pedagogerna lektioner ute. Under utevistelsen får eleverna uppdrag, fika och fri lek. 

Det har framkommit att pedagogerna ser vinster i lärandet när de vistas ute. De märker att 

elever lär sig och tar till sig kunskaper. Pedagogerna vittnar om att det finns hinder, men att de 

inte är stora i förhållande till fördelarna med utomhuspedagogik.  
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Förord 
 
Uppsatsen som du nu håller i din hand är mitt examinationsarbete på lärarprogrammet vid 
Linköpings universitet.  

Mitt arbete med uppsatsen har gett mig en hel del kunskaper om utomhuspedagogik 
som jag kommer ta med mig in i framtiden och i min blivande roll som lärare. Jag vill därför 
rikta ett tack till dem som ställt upp med sin tid och kunskap för att hjälpa mig med mitt 
arbete. 
 Tack: 
Britta Brügge och Margaretha Grahn på Estetiska institutionen på universitetet i Linköping, 
för att ni har hejat på och gett mig inspiration. Jag vill även rikta speciella tack till Er sex 
pedagoger som jag intervjuat. Tack för att ni gett av er själva! 
 Jag vill även passa på att ge er alla denna dikt:      
 

Barnögon som tindrar 
och porlande skratt. 
Minnen från en barndom 
och tidens glömda skatt. 
Förr i tiden, det var då, 
nu vi gör så gott vi kan 
också för de många små, 
framtidens kvinna och man. 
Leka lära med eget sinne 
värdefullt för barnen är 
inte bara sitta inne 
men att själv få vara där 
Se och lukta, klättra, hoppa, gå 
i sol och vind och snö och regn. 
Slumra, drömma, sova däruppå 
i hemmets ro och trygga hägn. 
Jorunn Nyhus Brate 
svensk översättning: Marika Hagelthorn 
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1. Inledning 

1.1 Min bakgrund 

Mitt intresse för utomhuspedagogik sträcker sig långt tillbaka i tiden. Från det att jag var liten  

har jag alltid varit intresserad av att vara ute. När jag kom på att jag skulle läsa till lärare så 

var det självklart att utomhuspedagogik skulle få ingå, dels i utbildningen men också i den 

kommande rollen som lärare. Som den ena breddningen på min lärarutbildning läste jag 

kursen utomhuspedagogik. Jag har även gjort en av mina verksamhetsförlagda utbildningar 

(VFU) på en skola med utomhusprofil och på min avslutande VFU höll jag i en utedag i 

veckan. Alla mina erfarenheter av undervisning i uterummet har gett mig positiva upplevelser 

av vad det har för påverkan på eleverna och lärandet. Min mening är inte att bevisa att 

utomhusundervisningen skulle vara mycket bättre än den som bedrivs inne, utan jag vill 

påvisa vikten av att ha utomhuspedagogik som ett komplement till undervisningen som 

bedrivs inne. 

    Författarna Dahlgren och Szczepanski skriver:  

Vi ser /…/ utomhuspedagogiken som en kompenserande kunskapsform som motsvarar genuina  
mänskliga behov, ett viktigt komplement till teoretisk eller boklig kunskap.1 
 

1.2 Syfte och Problemformulering 

Mitt syfte är att undersöka hur utomhuspedagogik kan användas som komplement till 

undervisningen inomhus. Utifrån mitt syfte har jag valt följande problemformuleringar: 

• Vad kan utomhuspedagogik bidra med i undervisningen? 

• Hur kan undervisningen bedrivas i uterummet? 

• Hur ser några verksamma pedagoger på lärande genom utomhuspedagogik? 

• Finns det hinder, i så fall vilka uppfattar dessa pedagoger vid användandet av 

utomhuspedagogik? 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dahlgren och Szczepanski (1997) Utomhuspedagogik, boklig bildning och sinnelig erfarenhet s.17 
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1.3 Begrepp 

Här kommer jag att förklara vad jag lägger in i begreppen utomhuspedagogik och lärare 

kontra pedagog. 

Jag använder mig av Centrum för miljö- och utomhuspedagogiks (CMU) definition av 

utomhuspedagogik: 

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: 

o att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap. 
o att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 
o att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 2 

I uppsatsen använder jag både ordet lärare och pedagog. Jag använder dessa båda ord 
synonymt och avser en verksam person inom skolan eller förskolan, som jobbar med 
elev/barn grupper.  

1.4 Vårt behov av utomhuspedagogik  

I dag är det sällan att ”homo urbaniensis”, stadsmänniskan möter den ”svartvita kon” och de 

levande odlingslandskapen.3 I dag lever de allra flesta av oss i ett ”ur-väggen-samhälle”. Det 

är under de senaste århundradena som människan har fått för sig att det är möjligt att behärska 

naturen. Vi är väldigt beroende av att vår relation till naturen är långsiktigt hållbar. 4 Om vi 

ska kunna bryta uppfattningen, att vi människor har rätt att utnyttja naturen för att vinna 

välstånd och materialism, måste vi införa en ny världsbild. Detta är något vi i skolan kan vara 

med och skapa genom handlingsalternativ och kunskaper.5 När man börjar upptäcka att varje 

del har sin betydelse och funktion i naturen börjar ansvaret vakna.6  

För att förstå naturen, kulturen och människan själv förutsätts både erfarenhet och 

reflektion. När elever lär i utemiljön förenas praktiska och teoretiska erfarenheter. Nutid, 

historia och framtid vävs samman till en helhet som utgör basen i elevens lärande. Eftersom 

eleverna får känna, agera och beröra den fysiska miljön så ökar äktheten.7 Ute har man en 

”lärobok” i alla ämnen.8 Som exempelvis: Matematik - träna på olika begrepp, räkna och 

jämföra. Svenska - plats för drama och olika lekar som tränar kunskaperna i svenska.  

                                                 
2 CMU (2004)  Linköpings universitet  
3 Dahlgren och Szczepanski i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik s.16 
4 Sandell i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik s.10 
5 Fransson (1995) Sammanhangspedagogik 
6 Brügge och Szczepanski i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik 
7 Dahlgren och Szczepanski i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik       
8 Brügge och Szczepanski i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik. s.25 
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Idrott - naturlig rörelse och kunskaper om sin kropp. Naturkunskap - praktisk miljölära och 

kretsloppet.9 Det finns plats för reflektion och estetiska upplevelser.10 Det gäller att i allt 

större utsträckning se uterummet som läromedel av minst lika stor betydelse som böcker och 

idrottsredskap.11  

                                                 
9 Min kommentar 
10 Brügge och Szczepanski i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik 
11 Glantz, Grahn och Hedberg i Brugge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik  
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2. Litteraturgenomgång 
Nedan följer min litteraturstudie över ämnet utomhuspedagogik. I den första delen visar jag 

stöd i läroplanen, därefter blir det en historisk tillbakablick. Sedan följer nutida forskning om 

lärande genom utomhuspedagogik, sist i kapitlet kan du läsa om några didaktiska aspekter. 

2.1 Styrdokument   

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, fritidshemmet och förskolan 

(Lpo94 och Lpfö94) är de dokument som, tillsammans med skollagen, styr verksamheten i 

den svenska skolan och förskolan. Det finns en del som utomhuspedagogiken kan luta sig mot 

exempelvis: 

Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som  
miljön i ett vidare perspektiv.12   
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt  
kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala  
miljöfrågor.13 
 

    Läroplanen för förskolan drar det lite längre, de säger att: 

Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge  
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som  
utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö 
och i naturmiljö.14  
 

    Utomhuspedagogiken är ett viktigt redskap för att kunna levandegöra läroplanernas 

tankar. Genom metoden skapas möjligheter att förena teori och praktik. Eleverna får tolka och 

analysera fenomen och processer på ett sätt som inte kan göras inne i ett klassrum.15 

2.2 Historik bakgrund 

Att människor tror på naturen när det gäller inlärning är inget nytt. Rötterna till uterummets 

fördelar finns hos de joniska naturfilosoferna som levde på ca 500-talet f.Kr. De trodde på att 

det är i naturen som de direkta upplevelserna sker, där man kan lära genom att jobba med 

händerna.16  

    Mellan 384-322 f.Kr levde Aristoteles, han ansåg att för att kunna sätta tanken i 

rörelse krävs att man gör en praktisk handling. Aristoteles ansåg att våra sinnen var av central 

                                                 
12 Lpo 94 s.24 
13 Ibid. s.21 
14 Lpfö 94 s.10 
15 Dahlgren och Szczepanski (1997) Utomhuspedagogik 
16 Ibid. 
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betydelse. Han menade att det är genom direkta sinnesupplevelser i den autentiska miljön som 

inlärning sker.17 

    Johan Amos Comenius levde mellan åren 1592-1670, ansåg att för att kunna lära 

skulle man vara ute. För honom blev trädgården en liknelse för det konkreta lärandet.18  

   Jean-Jacques Rousseau 1712-1784, gillade inte den lärobokstyrda undervisningen, 

eftersom det är kunskapen som kommer från egna erfarenheter som fastnar bäst i vårt 

minne.19 Han menade att lärandet stimuleras i första hand av lek och direkta sinnliga 

erfarenheter.20 Därför ansåg han att naturen var den bästa platsen för att elever ska bli 

tänkande och självständiga individer.21  

    Vår svenska pedagog som förordade att fältstudier i verkligheten är utgångspunkten 

för lärande, var Ellen Key 1849-1926.22 Hon ville att man skulle utnyttja barnets egen 

upptäckarglädje. Lärarnas uppgift var att få ut eleverna i verkligheten så eleverna kan iaktta, 

observera och göra egna slutledningar av verkligheten.23 Key tror på kunskapen som är 

förankrad i det levande livet och i samtalet mellan människor.24  

    John Dewey som myntade begreppet ”learning by doing”, levde ungefär samtidigt 

som Key. Han har haft stor betydelse för hur vi idag ser på lärande. Dewey ansåg att man 

underlättar begreppsbildningen när man jobbar praktiskt med konkreta material i den konkreta 

utemiljön.25 Han insåg betydelsen av att man tar hänsyn till barns förutsättningar, 

erfarenheter, lust, vanor och intressen i undervisningssituationerna för att eleverna ska känna 

sig motiverade.26 Han ansåg att uppdelningen av olika ämnen i skolan är onaturligt för 

lärandet. För att motverka det ville han att man integrerar olika ämnen med varandra. För 

Dewey är reflektion a och o, det är genom reflektion som man omvandlar upplevelserna till 

kunskaper.27 Både Dewey och Key var mycket kritiska till skolans ofta enkelspåriga 

symboliska framförande av verkligheten. För vad för sorts människor uppfostrar vi om elever 

inte får variationsrika och sinneliga upplevelser i naturen.28  

                                                 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Hartman (2001) Lärares kunskap 
20 Dahlgren och Szczepanski (1997) Utomhuspedagogik 
21 Quennerstsdt, Sundberg och Öhman i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik 
22 Dahlgren och Szczepanski (1997) Utomhuspedagogik  
23 Andersson (2001) Visionärerna 
24 Hartman (2001) Lärares kunskap  
25 Dahlgren och Szczepanski (1997) Utomhuspedagogik 
26 Andersson (2001) Visionärerna 
27 Dewey (2003) Individ, skola och samhälle 
28 Dahlgren och Szczepanski i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik 
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    Ytterligare två människor som har haft betydelse för hur vi ser på barn och lärande är 

Lev Semënovič Vygotskij 1896-1934 och Jean Piaget 1896-1980. Vygotskij ser känslor, 

tankar och språket som en enhet, människan är en helhet. Vår uppgift som vuxna är att ta 

tillvara på barns fantasi och kreativitet. Det är fantasin som ligger till grund för kreativa 

aktiviteter, som i sin tur möjliggör vetenskapliga, konstnärliga och tekniska uppfinningar.29 

Piaget ansåg att det är först när konkreta kunskaper om kroppen, omvärlden och dess fysiska 

krafter blir en del av lärandeprocessen som hjärnan kan bearbeta abstrakta begrepp.30 Det är 

ur handlingar som kunskapsmedvetenheten växer fram, aktiv nyfikenhet är kärnan till 

intelligensen.31  

    Så kommer vi fram till nutid, jag låter Bengt-Erik Andersson sammanfatta det så här:  

Att barn är aktiva och att aktivitet är en nödvändig förutsättning för inlärning är inte bara  
någonting som moderna pedagoger – liksom de äldre – är överens om. Detta synsätt delar de  
med moderna utvecklingspsykologer, som hävdar att utvecklingsprocessen är en produkt av  
barnens egna aktivitet i samspel med den miljö de befinner sig i.32  
 

2.3 Vikten av uterummet för lärande  

I detta kapitel kommer jag bland annat beskriva vikten av naturupplevelser för hjärnans 

utveckling, att uterummet är individanpassat och för att upplevelser ska bli kunskaper krävs 

reflektion. 

 
2.3.1 Barns utvecklig 

För att hjärnan ska kunna befästa kunskaper i nervnäten bättre anser Matti Bergstöm, att man 

behöver stimulans från flera olika källor, rörelser och sinnen. Därför betyder leken väldigt 

mycket i barns utveckling.33 Hjärnforskaren David Ingvar säger, för att våra hjärnceller ska 

växa är de beroende av att vi vistas ute. Vi behöver stimulis från flödet av ljud, ljus, former 

och färger som naturen bjuder på.34 Forskaren Jean Ayres har kommit fram till att 

förnimmelser är energi och för att kunna aktivera nervceller och få fart på hjärnan krävs denna 

energi. När man vistas ute får man fler förnimmelser än när man vistas inne.35  

    Ayres varnar för vad som kan hända om barn inte vistas ute och får hjärnstimulansen. 

Även om barnets inlärningsförmåga är normalt kan detta ge upphov till beteendeproblem.36 

                                                 
29 Vygotskij (2002) Fantasi och kreativitet i barndomen 
30 Dahlgren och Szczepanski i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik 
31 Hwang och Nilsson (1995) Utvecklingspsykologi 
32 Andersson (1999) Spräng skolan! s. 35 
33 Bergström (1996) Barnet - den sista slaven  
34 Almström i Grönvall (red) (1990) Utan lek inget liv  
35 Nyhus Braute och Bangs (1997) Följ med ut! 
36 Ibid.  
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Det är därför viktigt att hitta miljöer och metoder som berikar barns liv med tanke på det 

innesittande samhälle som många växer upp i.37  

    De forskare som har studerat didaktik och barns utveckling är eniga om att inlärning 

sker bäst om alla sinnen blir stimulerade i processen. De talar om att det är viktigt att båda 

hjärnhalvorna aktiveras i inlärningen.38 Genom läroplanen är vi ålagda att jobba med 

intellektuella, praktiska, sinneliga och estetiska redskap i vår undervisning.39 

    I naturen finns det fullt av former, färger och dofter som väcker olika känslor. Den 

erbjuder både trygghet och dramatiska händelser och kan ge möjligheter till ny gemenskap, 

nya värderingar och nya attityder. Vi har ökade kunskaper om de positiva effekterna av 

naturkontakt utomhus för barns koncentrationsförmåga, lekbeteende, motoriska utveckling 

och hälsa, men även det faktum att det ställs andra krav på bland annat samarbete som 

utvecklar social kompetens. Vi måste därför omsätta detta i handlig och se till att barn få 

vistas i uterummet.40    

    Det finns en relation mellan begreppsbildning och motorisk utveckling, där uterummet 

ger möjlighet till konkreta upplevelser som är av betydelse för barns motoriska, perceptuella 

och språkliga utveckling.41 Om utmaningarna skulle försvinna ut ur barns vardag, kommer det 

att gå ut över barns möjlighet till utveckling.42 Våra kroppar måste ha fysisk aktivitet för att 

fungera väl.43 Det finns studier som visar att dagisbarn som är mycket ute är friskare än barn 

som är mycket inne och de som tillåts leka fritt i naturmiljö utvecklas bättre motoriskt än de 

som leker i konstruerade lekmiljöer.44 Vi lärare är ålagda att låta eleverna leka. I läroplanen 

står det att leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper speciellt i de 

tidigare skolåren.45 

 
2.3.2 Individanpassat     

I skolan bygger lärandet alltmer sällan på förstahandsupplevelser utan främst på texter -boklig 

kunskap.46 Mångas upplevelser av skolan är tyvärr den, att är man inte bra i de teoretiska 

ämnena räknas man inte.47 Detta är mycket oroväckande eftersom en av skolans 

                                                 
37 Sundberg i Sandell (red) (1995) Naturkontakt och allemansrätt 
38 Fransson (1995) Sammanhangspedagogik 
39 Lpo 94 
40 Brügge och Szczepanski i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik 
41 Dahlgren och Szczepanski (1997) Utomhuspedagogik  
42 Nyhus Braute och Bangs (1997) Följ med ut!  
43 Sundberg i Sandell (red) (1995) Naturkontakt och allemansrätt 
44 Quennerstsdt, Sundberg och Öhman i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik 
45 Lpo 94 
46 Dahlgren och Szczepanski (1997) Utomhuspedagogik 
47 Andersson (1999) Spräng skolan! 
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grundläggande uppgift är, att undervisningen ska ske på ett sådant sätt att alla individer 

utvecklar nyfikenhet och en lust att lära.48 Känslan av att inte räknas skulle vi kunna komma 

till rätta med, med hjälp av utomhuspedagogiken, genom att skapa förutsättningar för 

konkreta upplevelser i uterummet. Utomhuspedagogik kan ses som en kompletterande 

kunskapsform till boken och texten som motsvarar genuina mänskliga behov.49 I uterummet 

erbjuds ett varierat lärande som stimulerar våra olika inlärningsstilar.50 I uterummet erbjuds 

också lärandets innehållsliga strukturer som i natur- och kulturspår, former, färger, dofter, 

smaker och sinnliga erfarenheter. Detta är sådant som den bokliga kunskapen inte kan 

förmedla.51   

    Naturen ger variation på svårighetsgrader, barnet träffar ständig på nya utmaningar.52 

När barn leker i en skog, är det mycket grovmotorik som övas, som att springa, hoppa, hänga 

och balansera.53 I naturen råder inte prestationskrav, på samma sätt som i ett klassrum eller 

idrottssal.  Naturmaterial har inte samma regelstyrdhet som exempelvis en boll. Om man ska 

ta sig över ett dike, får hoppet se ut hur som helst bara man tar sig över. Ska man däremot 

hoppa längdhopp finns det en mängd regler. I naturen finns inga regler för hur man ska röra 

sig. I och med det har alla möjlighet att lyckas. Barnet kan utifrån sina förutsättningar anpassa 

och utmana sig själv.54 När barn klarar av en utmaning utvecklas hjärnan och barnet lär sig 

något nytt.55 Det är inte ovanligt att barn lär sig saker som man som pedagog inte förväntade 

sig, när de erbjuds spänning, upplevelser och tillfälle att göra saker tillsammans med andra.56  

    I undersökningar har det visat sig att lek i naturen innehåller mer variation, kreativitet 

och är mer fantasifulla än de lekar som leks inne. Det har även visat sig att naturen är 

nödvändig för gruppens välbefinnande. Barn leker i andra konstellationer ute, barn hjälper 

varandra och få konflikter uppstår.57 Alla elever får roller i ett klassrum, det skapas en social 

ordning. Men byter man lärmiljö så bryts även rollerna. Elever som känner att de inte alltid 

duger i klassrummet får en annan roll. Genom att byta miljö förändras de sociala mönstren.58 

                                                 
48 Lpo 94 
49 Dahlgren och Szczepanski (1997) Utomhuspedagogik 
50 Fransson (1995) Sammanhangspedagogik 
51 Dahlgren och Szczepanski i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik       
52 Sundberg i Sandell (red) (1995) Naturkontakt och allemansrätt 
53 Huitfeldt m.fl. (2002) Rörelse och idrott 
54 Sundberg i Sandell (red) (1995) Naturkontakt och allemansrätt 
55 Nyhus Braute och Bangs (1997) Följ med ut! 
56 Huitfeldt m.fl. (2002) Rörelse och idrott 
57 Ibid. 
58 Eriksson i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik  
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Det är bevisat att elever utvecklas bäst då de känner sig omtyckta, beundrade och 

respekterade.59  

 
2.3.3 Kunskap genom reflektion 

De vuxnas roll i barns lärande är som synliggörare av problem och skapare av tillfällen till 

reflektion kring företeelser i barns vardag.60 Det är genom reflektion som erfarenheter 

förvandlas till kunskaper.61 Man skapar förutsättningar för elever att upptäcka den kunskap de 

redan har men som de inte visste de hade. Genom reflektion kan man också öka elevers 

självförtroende och insikter om sina färdigheter.62 Man ökar även motivationen och 

förståelsen för vår omvärld.63  Det är viktigt att man samtalar, men man kan exempelvis också 

använda sig av teckningar, dramatiseringar eller liknade. Det viktiga är att man bearbetar och 

reflekterar över upplevelserna.64 

 
2.3.4 Meningsfulla lärandet 

Det är upplevelsen som är grunden för det varaktiga lärandet. Om man tar bort upplevelsen 

blir kunskaperna torra utantilläxor, som man har svårt att minnas och lägga till andra 

erfarenheter och kunskaper.65  

    När man använder utomhuspedagogiken på ett pedagogiskt medvetet sätt gynnas det 

meningsfulla lärandet, genom att pedagogen på ett medvetet sätt främjar nyfikenheten och 

upptäckarglädjen hos eleverna.66 När man är i uterummet finns en stor mängd av möjligheter 

som rätt använda kan få olika elever motiverade på olika sätt. När man är i uterummet är det 

lättare att fokusera på en lärandeprocess i sig och inte bara på vissa objekt.67   

    Som människor har vi behov av att känna att det vi sysslar med har en mening, något 

som betyder något.68 Genom att skapa positiva upplevelser i anknytning till lärostoffet, ökar 

motivationen.69 Det spelar ingen roll vad vi sysslar med om vi inte är intresserade eller känner 

engagemang, ger det oss inget.70 

                                                 
59 Fransson (1995) Sammanhangspedagogik 
60 Borgström (2003) Tidsresan  
61 Dahlgren och Szczepanski (1997) Utomhuspedagogik  
62 Strotz och Svenning i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik 
63 Brügge och Szczepanski i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik 
64 Nyhus Braute och Bangs (1997) Följ med ut!  
65 Jonstoij (2000) Barn med rätt att lära  
66 Dahlgren och Szczepanski (1997) Utomhuspedagogik  
67 Eriksson i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik  
68 Andersson (1999) Spräng skolan!  
69 Nyhus Braute och Bangs (1997) Följ med ut! 
70 Andersson (2001) Visionärerna  
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    Det är mycket som tyder på att det meningsfulla lärandet kräver en rörelse mellan 

helheten och delarna, mellan det abstrakta och det konkreta, mellan det specifika och det 

generella.71 En helhetssyn på jorden, livet och människan, är en av de viktigaste uppgifter som 

vi vuxna har att förmedla till våra barn. Med vistelse i naturen kan man skapa möjligheter för 

ett helhetstänkande både om sig själv och om livet i stort.72  

2.4 Didaktiska tankar 

Som pedagog i uterummet krävs det att du behärskar andra områden, än när man är inne. Man 

behöver tycka att det är kul att vara ute. Eleverna genomskådar dig. Skulle det vara så att du 

inte är intresserad, blir eleverna inte det heller. Som lärare i uterummet är du en 

medupptäckare och utmanar elevernas egna frågeställningar. Tanken är inte att du ska vara 

allvetare. Det är betydligt viktigare att kunna skapa entusiasm och väcka nyfikenhet.73  

    Tidigare i litteraturgenomgången har jag behandlat vinsterna med utomhuspedagogik, 

men det finns även problem. Ett problem med att bedriva undervisning ute är att det finns en 

del föräldrar som inte klär sina barn för att de ska kunna vara ute.74 Det kan finnas 

administrativa hinder.75 Man är rädd för det oförutsägbara och för att man inte har tillräckligt 

med kunskaper.76 Det krävs mer planering för lektioner ute än för lektioner inne, där man har 

fyra väggar runt klassen.77 Läraren som bedriver undervisning i uterummet kan bli misstrodd 

att man inte når upp till de föreskrivna målen.78 Många pedagoger som använder sig av 

uterummet, ser att gruppen är rörigare än när man är inne i ett klassrum. Många barn blir 

mycket aktiva, högljudda och har svårt att komma till ro. Det finns flera förklaringar till detta, 

det kan bero på att det är en oro inför något nytt, gruppens vanliga rollmönster bryts. Många 

elever är inte vana att var ute och andra kan ha svårt med att uppfatta utevistelsen som 

skolarbete. Men ge inte upp, för efter ett tag blir eleverna mer fokuserade och får ett mer 

avspänt förhållningssätt till uterummet.79 

 

                                                 
71 Dahlgren och Szczepanski (1997) Utomhuspedagogik  
72 Sundberg i Sandell (red) (1995) Naturkontakt och allemansrätt 
73 Brügge och Szczepanski i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik 
74 Nyhus Braute och Bangs (1997) Följ med ut!  
75 Dahlgren och Szczepanski i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik 
76 Ibid. 
77 Strotz och Svenning i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik 
78 Nyhus Braute och Bangs (1997) Följ med ut! 
79 Ericsson i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik 
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3. Metodavsnitt 
Först i detta avsnitt redovisar jag vad den litteratur jag läst säger om metoder. Därefter 

redogör jag för hur jag har genomfört arbetet. Jag beskriver mitt urval, min provintervju, hur 

jag samlat in data, hur jag har analyserat resultaten och etiska principer. Som avslutning 

funderar jag kring brister med metoden. 

3.1 Metodlitteratur  

 
3.1.1 Val av metod 

Det första valet man ska göra, är att välja mellan kvalitativ eller kvantitativ studie. Valet 

grundar sig på vilket syfte man har med undersökningen. En kvantitativ undersökning innebär 

att man får information som kan mätas eller värderas numeriskt. Medan en kvalitativ 

undersökning ger djupare förståelse för något specifikt som ett ämne, en händelse eller 

situation.80 

    En kvalitativ undersökning kan i sin tur bestå av olika saker som exempelvis, 

deltagande observation, fokusgrupper och kvalitativa intervjuer. Om man ska genomföra en 

deltagande observation, engagerar man sig i en grupp under ganska lång tid, man lyssnar på 

vad som sägs i gruppen och iakttar beteenden i gruppen. Med fokusgrupp menas att man 

genomför gruppintervjuer som är inriktad på en viss frågeställning eller ett visst tema, 

gruppens samspel driver intervjun framåt. En kvalitativ intervjus mål är att vara flexibel och 

att få fram respondentens syn på det valda ämnet.81   

    Kvalitativa intervjuer kan variera ganska stort, allt ifrån ett öppet samtal kring ett 

specifikt ämne till semi-strukturerad intervju. En semi-strukturerad intervju är en intervju där 

man har ett frågeschema. Frågornas följd kan variera från intervju till intervju, frågorna är 

allmänt formulerade och det finns utrymme att ställa naturliga följdfrågor.82  

    Det finns svårigheter med kvalitativa intervjuer, speciellt om man är ovan. Det finns 

risken är att man glider över i en mer strukturerad intervju (kvantitativ). För att undvika detta 

gäller det att man mycket noga tänker igenom intervjun. En annan fara är att man inte lyssnar 

ordentligt på vad den intervjuade säger, för att man tänker för mycket på nästa fråga.83 

                                                 
80 Björklund och Paulsson (2003) Seminarieboken  
81 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder 
82 Ibid.  
83 Johansson och Svelander (2001) Examensarbeten i lärarutbildningen 
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3.1.2 Urval 

Hur många intervjuer som ska göras, handlar om vilken frågeställning man har och hur 

grundliga intervjuerna är. Och framför allt handlar det om kvalitén på bearbetningen.84 

    När man har valt intervju som metod är det dags att fundera på urval, vilka ska man 

intervjua. Om man som jag vill intervjua en speciell kategori av lärare, de som använder sig 

av utomhuspedagogik är snöbollsurval en bra metod.  

    Med snöbollsurval menas att man är beroende av sociala kontakter, det blir som en 

kedjereaktion, man tar kontakt med någon som tar kontakt med någon annan, och till slut har 

man en grupp som är av intresse att intervjua. Det blir dock inte ett representativt urval om 

man tittar statistiskt på alla lärare som använder uterummet.85  

 
3.1.3 Genomförande av intervju 

Det finns en hel del saker att tänka på innan man genomför en intervju. Först måste man 

bestämma sig för vad man vill veta, och fundera kring vad man vill ha för information, skissa 

på intervjuområdena och sedan komma på bra frågor. Innan man sätter igång och intervjuar är 

det en fördel att göra en provintervju. Detta för att testa om intervjufrågorna håller, ungefär 

hur lång tid intervjun tar och framförallt, för att öva på att ställa frågorna.86  

    När man sedan ska genomföra intervjuerna är det viktigt att man får sitta ostört87. Är 

det tänkt att man ska banda intervjun, är det viktigt att respondenten ger sitt medgivande.  

Man bör tänka på att bandspelaren kan hämma den intervjuade.88 

 
3.1.4 Analysprocessen 

När man gör en kvalitativ studie, får man fram ett omfattande ostrukturerat textmaterial. Detta 

är inte lätt att analysera. Det finns inte så många etablerade metoder för analyser av kvalitativ 

data.89  

När man gör en kvalitativ analys, inleds analysen innan all data har insamlats. 

Analysen påverkar nästa steg i datainsamlingsprocessen. De två av de mest använda 

analyserna är: analytisk induktion och grounded theory. Jobbar man efter analytisk induktion, 

samlar man in data, tills alla fall stämmer med ens hypotes. Forskaren eftersträvar universella 

                                                 
84 Johansson och Svelander (2001) Examensarbeten i lärarutbildningen 
85 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder 
86 Bell (2000) Introduktion till forskningsmetodik  
87 Ibid.  
88 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder 
89 Ibid. 
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förklaringar till olika företeelser. Grounded theory är analysmetoden där man analyserar vad 

som har framkommit i intervjuerna. Insamling och analys av data sker som en växelverkan.90  

 Fenomenografi är en annan forskningsteori, som går ut på att ta reda på hur människor 

tänker kring ett visst fenomen. I analysen letar man efter kvalitativa skillnader. Målet är att 

beskriva hur ett fenomen framstår för olika människor. Utifrån vad man hittar i materialet, 

skapas kategorier.91 

 
3.1.5 Etiska principer 

Det är viktigt att de intervjuade får reda på syftet med undersökningen. Uppgifterna som 

kommer fram i intervjun ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska 

förvaras på ett sätt att ingen obehörig kan ta del av dem.92   

    Det är viktigt att de intervjuade ställer upp frivilligt, och att de ger sitt medgivande till 

att intervjun blir bandad. Respondenterna ska även veta om att de kan avbryta intervjun när de 

vill, utan negativa följder.93  

    Som intervjuare ska man vara ärlig och uppriktig när det gäller intervjuns syfte. Det är 

även viktigt att hålla tiderna, glöm inte bort att respondenter ger av sin ”privata” tid.94 

    Det är även bra att skriftligt informera om det jag beskrivit ovan.95  

3.2 Mitt tillvägagångssätt 

Nedan redogör jag för hur jag har genomfört min undersökning. 

 
3.2.1 Val av metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ intervjuundersökning, för att den är flexibel och att man få 

fram respondentens syn på undervisning i uterummet. Detta genom att genomföra  

semi-strukturerade intervjuer, med ett frågeschema där frågornas följd kan variera från 

intervju till intervju, frågorna är allmänt formulerade och det finns utrymme att ställa 

naturliga följdfrågor. 

 

                                                 
90 Ibid. 
91 Claesson (2002) Spår av teorier i praktiken 
92 Forskningsetiska principer 
93 Johansson och Svelander (2001) Examensarbeten i lärarutbildningen  
94 Bell (2000) Introduktion till forskningsmetodik 
95 Ibid. 
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3.2.2 Urval  

Jag bestämde mig tidigt för att jag ville intervjua pedagoger som redan jobbar i uterummet, 

eftersom jag vill ta reda på hur man jobbar med utomhuspedagogik. I och med detta ställdes 

jag inför ett problem, hur jag skulle kunna hitta pedagoger som jobbar i uterummet. Jag 

funderade på att ringa runt till rektorer för att fråga om det fanns någon pedagog på 

hennes/hans skola som använder sig av uterummet, men det kändes långsökt. Efter lite 

funderande kom jag på det: jag tog kontakt med en lärare på universitetet som håller i kurser i 

utomhuspedagogik. Hon tipsade mig om ett par namn som gått kurser och som hon trodde 

hade fortsatt med utomhuspedagogik. Jag började ringa, fyra pedagoger var intresserade av att 

ställa upp, och en av den tipsade mig om en fjärde. Som du läste ovan kallas detta för 

snöbollsurval. Jag frågade även mig mentor som inte gått någon kurs i utomhuspedagogik, 

men trots det har kört i gång med att vara ute med sina elever. 

I tabellen nedan kan du se vilka jag har intervjuat. För konfidentialitetskravets skull 

har jag gett de intervjuade nya namn. Jag har även efter tabellen presenterat dem i korta 

lärarporträtt.  

 Tabell 3.1 Förteckning över de intervjuade lärarna. 
   

Lärare 
 

Typ av lärare 
 

Antal år 
som lärare 

 
Skola 

 
Klass 

Avstånd till 
uterummet 

Jobbat i 
uterummet 

 
Är ute 

 
 

Kevin 
 

 
Klasslärare 

 

 
1.5år 

f-6 skola 
55 elever 

f-1a 
15 elever 

 
5 min 

 
1,5år 

1 gång/v 
2,5 timma 

 
 

Erika 
 

 
Klasslärare 

 

 
20år 

f-6 skola 
190 elever 

2a 
24 elever 

 
20min* 

 

 
1,5år 

1 gång/v 
4 timma 

 
 

Kristin 
 

 
Klasslärare 

 
3år 

f-6 skola 
190 elever 

1a 
28 elever 

 
20-30min* 

 
0,5år 

1 gång/v 
3.5 timma 

 
 

Ingrid 
 

 
Förskolelärare 

 

 
20år 

Förskola 
45 elever 

3-4åringar 
15 barn 

 
10-20min* 

 

 
20år 

I stort sätt 
alla dagar 

4-7,5 timma 
 

 Sofia 
 

 
Klasslärare 

 

 
27år 

f-5 skola 
360 elever 

2a 
27 elever 

 
10min 

 
1,5år 

1 gång/v 
2.5 timma 

 
 

Lena 
 

 
Klasslärare 

 

 
3år 

f-6 skola 
45 elever 

f-3a 
14 elever 

 
5-30min* 

 
3år 

Minst 
2 gång/v 

2-3 timma 
 *) har en inspirerande skolgård/gård som också används vid utomhuspedagogik. 
 
3.2.3 Lärarporträtt 

Kevin 
Kevin har jobbat i drygt ett år som lärare. Han jobbar på en Montessoriskola, i ett samhälle i 

västra Bohuslän. På skolan har de klasserna förskoleklass (f) till år 6, det är i snitt 8 elever i 
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varje klass. Det är Kevin och en annan lärare som har f-2an. När han fick jobbet hade han som 

önskemål att han skulle få vara ute en dag i veckan och det har han fått. Han är de ende på 

skolan som är ute med elever. Kevin har en utedag i veckan med f-1an, då är de ute från  

8:00- 11:30. Han är oftast ute ensam med klassen. Förra läsåret var de ute till 14:00, då åt de 

mat ute, men i år krockar det i schemat. Utöver utedagen är f-2an ute och leker 1,5 timma i 

veckan. 

Skolan har en mycket torftig skolgård, men de har fått tillgång till en bit av en skog 

som de ska göra i ordning, så att eleverna kan var där på rasterna.  

Kevin gick två kurser i utomhuspedagogik under sin lärarutbildning, på 5 poäng vardera.  

Erika 
Erika har jobbat som lärare i nästan 20 år. Skolan hon jobbar på är en kommunal skola med 

190 elever fördelade från förskoleklass till 6an. Skolan ligger i utkanten av en medelstor stad i 

mellersta Östergötland. Erika jobbar som klasslärare i år 2 med 24 elever. Erika har haft 

undervisning ute med elever under flera år, men bara sporadiskt. Förra läsåret började hon 

aktivt jobba med uterummet, efter att ha gått en kurs i utomhuspedagogik på 5 poäng. Hon var 

då ute med klassen en dag i veckan i 4 timmar, tillsammans med två andra pedagoger. Men 

Erika har tyvärr inte kunnat fortsätta så i år, på grund av personalbrist. Men klassen går 

fortfarande ut men nu i halvklass, varannan vecka, 1,5 timma, med förskoleläraren.  

En del tycker att det är lite, lite. De blir väldigt glada de gångerna vi säger att nu går vi ut hela 
klassen och så är vi ute länge. /…/ Föräldrarna tycker nog att det också är synd. Dom blev 
väldigt måna om att klassen som började efteråt, att de också skulle få vara ute. (Erika) 
 

 Skolan har en stor härlig skolgård, runt skolgården finns det skogsparti och ängsmark.

 Eftersom Erika inte är ute just nu med klassen, kommer jag att skriva om hennes 

erfarenheter från förra läsåret.    

Kristin 
Kristin jobbar på samman skola som Erika. På skolan är det bara hon, Erika och 

förskoleklassen som jobbar i uterummet. Kristin har jobbat som lärare i tre år. Hon är 

klasslärare i år 1 med 28 elever. Hon gick en kvällskurs på 5 poäng i utomhuspedagogik, 

under tiden hon studerade till lärare.  

 Kristin är ute med klassen en heldag i veckan tillsammans med två andra pedagoger. 

När de har utedag går de till en plats som ligger 20 minuters promenad från skolan. Det 

händer även att hon går ut på skolgården med klassen för att gestalta något, som är 

svårförklarat. 
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Ingrid 
Ingrid jobbar på en förskola med miljö och uteprofil, i en storstad i mellersta Östergötland. 

Förskolan är ett personalkooperativ med 40 inskrivna barn. Hon har alltid jobbat i uterummet. 

Hon blev inspirerad när hon gick på förskoleseminariet för över 20 år sedan, av Anders 

Szczepanski. Just nu har hon en grupp på 15 barn i åldern 3-4år. Hon är ute med barnen varje 

dag, från någon timma till hela dagen. Personalen på förskolan bestämmer själva, när och hur 

länge de är ute. Ibland går hon ut själv med halva gruppen eller går de ut med hela gruppen, 

hon och en pedagog till. De har bara några minuters gångväg till skogen.  

Personalen försöker medvetet stimulera barnen även på gården. Det finns lekstugor, 

en träbåt, trädgårdsland och komposter.  

Sofia 
Sofia jobbar i samma småstad som Kristin och Erika, men på en skola som ligger mer 

centralt. Skolan är kommunal med klasserna f-5, och det är 360 elever. Alla på lågstadiet är 

ute en dag i veckan, och även fyrorna går ut ibland. Sofia har jobbat som lärare i 27 år, just nu 

som klasslärare i år 2 med 27 elever. Hon började jobba i uterummet för två år sedan 

tillsammans med en fritidspedagog. Hon är den enda som jag intervjuat som inte har gått 

någon utbildning i utomhuspedagogik, utan hon har blivit påverkad av en annan lärare på 

skolan och av mig.  

i min förra klass, då när Susanne kom och hade ett konkret förslag på en lektion. Tog med sig 
en grupp barn ut. Berättade för mig hur det hade gått och vad de hade gjort. Då kände jag att 
det här kanske jag törs prova på. /---/ det är grunden till att jag började, plus att jag lärde känna 
den här nya läraren. Där jag såg hur man kunde följa upp det i en hel årskurs. (Sofia) 

  
Lena   

Lena jobbar på en friskola, med utomhuspedagogik som profil. Hon har varit lärare i tre år 

och har hela tiden jobbat i f-3an på skolan. Skolan är en f-6skola med 45 elever som ligger ute 

på landet i nordöstra Småland. 

Med bara ett par minuters gångväg från skolan finns det skog, ängsmark, hav, insjö 

och jordbruk. Lena har så länge hon varit lärare varit ute med klassen, men också innan då 

hon var förskolelärare på skolan har hon planerat olika utedagar. Med klassen är hon ute 

minst två förmiddagar i veckan, de är schemalagda. De går även ut då det passar i annan 

undervisning. När de är ute har Lena med sig en annan pedagog. 

All personal på skolan har gått en 5 poängs kurs i utomhuspedagogik och vistas ute 

med sina respektive klasser.   
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3.2.4 Genomförande av intervju 

När jag skrivit min intervjuguide, provade jag den. En person som också studerar till lärare 

ställde upp på att bli intervjuad. Genom provintervjun testade jag om frågorna var 

lättförståliga och öppna. Responsen jag fick från personen jag intervjuade blev till hjälp för 

den slutgiltiga intervjuguiden. 

   Jag började med att ta kontakt över telefon, presentera mig och berätta om mitt ärende. 

Därefter mailade jag skriftlig information med den tänkta intervjuguiden96. 

   Platserna för intervjuerna har varit den som passat bäst för de jag intervjuat. Vi har 

antingen suttit hemma eller på arbetsplatsen, då antingen i respektive klassrum eller 

konferensrum. Var jag än har gjort intervjun har vi kunnat tala ostört. 

    Intervjun inledes med övergripande frågor, om antal år i yrket, utbildning, hur skolan 

ser ut och hur klassen är. Därefter följde frågor om utomhuspedagogik som begrepp, efter 

detta koncentrerades frågorna på lärande genom utomhuspedagogik. Frågorna i min 

intervjuguide ändrade sig lite efter intervjuernas gång, då respondenterna sa intressanta saker, 

som jag ville fråga de andra om. 

   Mitt intryck av intervjuerna, var att alla var positivt inställda till att berätta om sina 

erfarenheter. Alla pratade på och gav mycket stoff som jag har nytta av.   

   
3.2.5 Analysprocessen  

Jag har valt att utgå från fenomenografisk analys, men anpassat den till min undersökning. 

Nedan kommer jag att beskriva mina olika steg i analysprocessen. 

Efter varje genomförd intervju transkriberade jag intervjuerna. När alla var transkriberade 
så lät jag dem ligga ett par dagar. Därefter började jag läsa dem flera gånger. Jag skrev ner 
tankar i marginalen med olika färger på pennorna, beroende på vad det handlade om. Jag 
letade likheter och olikheter mellan vad de intervjuade sagt. När jag gjort det lät jag 
intervjuerna ligga ytterligare någon dag, för att bearbeta dem i tanken. 

    När jag satte mig med dem nästa gång, började jag sortera dem under mina 

frågeställningar. Det fick bli huvudkategorierna. Jag klippte ut de citat som stämde överens 

med varje kategori. Därefter satte jag igång att göra underkategorier. Sedan kände jag mig 

redo att börja skriva ner resultaten i uppsatsen.  

 

 

                                                 
96 Se bilaga  
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3.2.6 Etiska principer 

Jag har försäkrat mig om att de intervjuade ställde upp frivilligt, och att de tyckte det var okej 

att jag bandade intervjun. Detta skedde både muntligt och skriftligt. I mailet de fick innan 

intervjun gav jag även information om att de fick avbryta intervjun om de ville det. Jag 

berättade om vad som händer med banden jag spelat in på efter transkription. Och att den 

enda som jag kommer att prata med om informationen som kommer fram är min handledare. 

Jag berättade även om att jag kommer att hålla de intervjuade så anonyma jag kan. 

3.3 Brister och utveckling av metoden 

I och med att jag hade friheten att förändra frågorna under tidens gång, så har inte Kevin, som 

jag intervjuade först fått exakt samma frågor som Lena som jag intervjuade sist. Detsamma 

gäller tvärt om, Kevin fick frågor som inte Lena svarat på.   

Det är alltid en risk för skevhet när man intervjuar. Vi är människor som påverkas av 

tonfall och kroppsspråk.97  

    Min tanke var att endast frågeområdena skulle vara bestämda, men det var mycket 

svårt. Jag har glidigt in på en mer strukturerad intervju. Jag tror att det framför har att göra 

med att jag är en ovan intervjuare. 

Alla de jag intervjuat tycker att utomhuspedagogik är ett bra sätt att jobba på. Det 

skulle vara intressant att intervjua några som inte tror på utomhuspedagogik. Jag kan inte tro 

annat än att det finns de, som inte ser fördelar med arbetssättet. Det skulle vara intressant att 

höra vad deras argument är som motpol.  

 En annan svårighet är den som Kevin satte ord på, att det inte är så lätt att förklara vad 

och hur man jobbar. 

Jag känner att jag vill bli bättre på att beskriva min verksamhet om någon förälder frågar eller 
någon annan intresserad. Det är sällan man sätter ord på det man gör. Så när du frågar, det är 
ju jättebra och så men jag vet inte hur jag ska beskriva det, det är jättesvårt. (Kevin) 
 

Jag skulle ha velat vara med pedagogerna på deras utedagar, för att se hur de gör i 

praktiken. Men det har tyvärr inte varit genomförbart på grund av tidsbrist och ekonomi. 

                                                 
97 Bell (2000) Introduktion till forskningsmetodik 
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4. Resultatredovisning 
I det här kapitlet redogör jag för de resultat som framkommit av intervjuerna. Jag kommer att 

använda mig av citat från intervjuerna för att styrka innehållet. För att inte citaten ska bli för 

långa har jag använt mig av två olika tecken: /…/ och /---/. Där jag skrivit /…/ har jag plockat 

bort från ett ord upp till en mening. Där tecknet /---/ finns är det mer än en mening som är 

överhoppad.    

 Jag börjar med att presentera pedagogerna i ett lärarporträtt. Sedan inleder jag med 

vad utomhuspedagogik är för dem. Vidare presenteras ett stycke som handlar om vad 

pedagogerna anser att utomhuspedagogik kan bidra med i undervisningen. Därefter kommer 

ett stycke som behandlar hur undervisningen kan bedrivas i uterummet. Vidare följer en del 

där jag redovisar hur de ser på lärande genom utomhuspedagogik. Avslutningsvis presenteras 

lärarnas åsikter om hinder för användandet av utomhuspedagogik. 

4.1 Utemiljön som lärorum 98= Utomhuspedagogik  

Jag frågade alla vad begreppet utomhuspedagogik står för. De gav spridda åsikter men 

samtidigt väldigt enade. Jag anser att det är av intresse att läsa vad var och en lägger in i 

begreppet. Därför kommer jag att redovisa varje pedagogs åsikt för sig. 

För Kevin innebär det att använda sig av omgivningen, då inte bara skogen som miljö 

utan också byggnader och affärer, det som finns runt omkring skolan.  

För mig är det mer att använda sig av omgivningen /---/ att få med alla andra ämnen inte bara 
natur. (Kevin) 
 

Erika lägger framförallt två saker i begreppet, dels att det är ett ämne i sig, man 

tillägnar sig naturen, lär sig vara i och se naturen och dels är det ett sätt att utvecklas som 

människa.  

För mig är utomhuspedagogik flera saker, dels det här med att det är ett ämne i sig, tillägna sig 
naturen, att lära se naturen, att vara i naturen. /…/ När jag arbetar med utomhuspedagogik tar 
man ju de vanliga ämnena och integrerar dem, men att man är utomhus. Försöker liksom 
plocka det man ser, men det är klart att det blir mycket natur i det även om det är svenska eller 
matte. /…/ det är ett så stort begrepp, det ingår så mycket hur man utvecklas som människa 
genom att vara i naturen, det är med att bli ett med naturen och någon slags känsla där, 
kretslopp och hela den biten, det är så ofantligt stort. (Erika)  
 

För Kristin handlar det om ett annat sätt att lära sig.  

För mig är det ett annat sätt att lära sig bokstäver, att lyssna efter ljud, att leta efter saker, 
kanske gestalta saker eller bygga grejor. /…/ Sedan är det ju så att man får med det här med 
naturen och naturkunskap på köpet på något vis. (Kristin) 
 

                                                 
98 Sagt av Lena 
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För Ingrid är utomhuspedagogik samma sak som pedagogik. Hon gör även 

utomhuspedagogik inne, tar in natursaker och jobbar vidare med dem. Det handlar om att lära 

sig uppleva naturen. Att barnen lär sig att inte förstöra naturen. 

I och med att jag har sådant intresse för miljö och natur, så vill jag ju ge det till framtidens 
barn så att de kan ta hand om det här. (Ingrid) 
 

Utomhuspedagogik för Sofia är inlärning utomhus. Inlärning genom lustfyllda 

upplevelser som stimulerar alla sinnen hos eleverna. Hon ser det som lektion fast de är ute, 

hon har helt enkelt flyttat ut skolan.  

Jag ser det som en upplevelse, som att det är inlärning utomhus. Som man utför i form av en 
lustfylld upplevelse som stimulerar alla sinnen hos barnen. Samtidigt som man rör på sig, får 
man motion och frisk luft, man får mycket på köpet så att säga. /…/ man måste vara jättetydlig 
i början att det faktiskt är skolarbete, att man har lektion utomhus. Man flyttar ut skolan helt 
enkelt. (Sofia) 

 
För Lena handlar det om att använda utemiljön som lärorum. Hon använder alla 

naturformer som läromedel. För henne handlar det inte bara om friluftsliv och naturlära, utan 

alla ämnen omfattas.  

Jag tycker inte att utomhuspedagogik bara innefattar friluftsliv och naturlära, alla ämnen kan 
omfattas men att man använder sig av naturen som läromedel. (Lena) 

4.2 Vinster i undervisningen 

Här har jag redovisat vad pedagogerna anser att utomhuspedagogik kan bidra med i 
undervisningen. 
 
4.2.1 Utrymme 

Att komma ut i uterummet gör att man inte har fyra väggar runt klassen. Både Sofia och 

Kristin har stora klasser i för små klassrum, för dem så är det väldigt skönt att komma ut 

det är en stor klass och vi har ett litet klassrum /…/ Att bara få plats, att få in borden gör att det 
känns som om vi är på varandra och det gör ju att ljudnivån är hög. /---/ det är många barn i 
klassen som har väldigt svårt att hålla sig på begränsade utrymmen, de behöver röra på sig, 
alla behöver ju röra på sig, men några i synnerhet behöver stort utrymme, för de passar det 
utmärkt att vara ute. (Kristin) 
 

4.2.2 Olika inlärningsstilar 

Alla pedagogerna har elever som inte riktigt klarar av att sitta stilla i ett klassrum. De har 

elever som bara är busiga och/eller har de elever som har utredda diagnoser, där det framgår 

klart och tydligt att elever har svårigheter med att sitta stilla, vara tyst och vänta på sin tur.   

Många barn lär sig bättre ute när de får röra på sig, jag tror på det klasiska det man gör med 
kroppen fastnar i knoppen, alla passar det ju inte, men då tänker jag så här; okej dom som det 
bättre passar att sitta och skriva i en bok och lära sig på det sättet, dom får väll ställa upp för 
dom som lär sig bättre utomhus, vi är ju inomhus fyra dagar i veckan (Kristin) 
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4.2.3 Eleverna får andra roller 

Något som nästan alla har upptäckt är att man ser barnen i andra roller när de kommer ut till 

uterummet. 

Jag tänker på barn som ibland har svårt för vissa saker när man är inne. De får en annan roll när 
vi kommer ut. Då kan man lyfta de barnen i den rollen. Kanske är det barn som är lite bråkiga 
lite stökiga kan inte sitta stilla. Och så går vi ut i skogen och de har världens fantasi, de är 
jättebra på att bygga kojor, de är bra på att leka, de är bra på någonting vi gör. Då lyfts de här 
barnen och deras kompisar får en annan syn på dem. Det är en väldigt viktig del i 
utomhuspedagogiken tycker jag, att man får en annan roll när man kommer ut. Man är inte 
samma gamla vanliga som man är i klassrummet. (Ingrid) 
 

Sofia har i tidigare klasser inte börjat med grupparbete förrän eleverna gått i trean. Men 

klassen hon har nu, har jobbat i samma bestämda grupper sedan de gick i förskoleklassen. 

Hon har märkt saker hos eleverna som individer, som hon inte tror att eleverna skulle ha visat 

så tidigt, om de inte haft grupparbete på utedagen.  

vissa grupper har kommit igång direkt. Det har varit en naturlig ledare som har delegerat, de 
andra har litat till honom eller henne och följt och löst uppgiften. Medan andra gruppen har tagit 
väldigt lång tid på sig att bestämma vem som ska hålla i det hela. Några har inte velat vara med. 
Några har tagit för sig för mycket och så vidare. (Sofia) 
 

4.2.4 Hela kroppen upplever naturen 99 

Pedagogerna berättade att eleverna får mycket på köpet när de är ute som till exempel träning 

i motorik. Eleverna får jobba praktiskt, tränas i social samvaro, de lär sig se de små tingen och 

alla sinnen får vara med i inlärandet. 

jag tror ju att det finns andra saker som man kanske glömmer bort. Som att träna sig att titta på 
långt avstånd, /…/ om man tänker att vi är fortfarande på stenåldersstadiet, vår fysiologi är 
gjord för att vara ute. Sedan rent motoriskt och kroppsligt liksom kroppsliga funktioner tror 
jag tränas väldigt mycket. Man lär färger, att se nyanser. Att lära liksom se de små sakerna.  
(Erika) 

 
alla sinnen hela kroppen upplever naturen. (Ingrid) 

 
Lärarna ser även en djupt social dimension på lärandet i ute rummet, som man inte får fram i 

ett klassrum. De har en annan möjlighet att medvetet träna sina elever i socialt samspel, 

genom samarbetsövningar.  

samvaron, den sociala biten, dels barnet som grupp med sedan är det också mellan oss vuxna 
och barnen, det blir ju andra fenomen under friare former (Sofia) 
 
Lekarna vi gör ute är mycket grupputvecklings lekar. (Kevin) 
 
 
 

                                                 
99 Sagt av Ingrid 
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4.2.5 Ute utöver utedagen 

Ett par av pedagogerna som har en eller två utedagar i veckan, går även ut vid andra tillfällen 

då det passar in i undervisningen.  

då anpassar vi de, istället för att sitta här inne och prata till bilder, kan vi lika gärna gå ut och 
se hur det ser ut på riktigt. /…/ vi går ut och gör det där det ska göras. (Lena) 
 

Kristin har gjort staffeter med sina elever för att de ska lära sig kort ordbilder utantill, som en, 

ett, jag, han och hon. Förra läsåret då hon hade en trea, läste de om istiden. Eleverna förstod 

inte hur en rulstensås uppkom, så eleverna fick agera isälvar på skolgården.   

det blir så tydligt när man gör med kroppen. (Kristin) 
 

4.2.6 Olika lekar i skogen och på skolgården 

De pedagoger jag frågade om de ser skillnad på lekarna i skogen kontra skolgården. Berättade 

att lekarna är mer styrda kring redskap som finns på skolgården. Så som fotboll, bandy och 

hopprep.  

På något vis vet de vad det är för aktiviteter som man gör på skolgården. Det är sällan något 
nytt utan det går i vågor, det är hopprep, bandy, fotbollsplanen, kula och det är kojorna. Men i 
skogen så finns ju inte de sakerna utan det är olika från gång till gång. (Kristin) 
 

4.2.7 Konflikter 

Pedagogerna är inte eniga angående om det är mindre konflikter när man är ute i naturen än 

på skolan. Ingrid berättade att hon ser mycket lite konflikter mellan barnen när de är i skogen. 

  det finns en så stor yta att vara på, så det är inga konflikter. (Ingrid)  
 

I Sofias klass så visar sig problemen när de är ute. 

de konflikter som är i den här gruppen eller de samarbetsproblem, /…/ är utomhus. För det är 
samarbetet som styr de här grupperna, eftersom det gäller att lösa sina uppgifter. Och i fria 
leken det kan ju vara att någon såg en pinne före någon /…/ Och sedan är det ju de här som tar 
tid på sig. Som man måste vänta på när de ska ställa upp sig på led och så vidare. Sådana saker 
kommer fram på ett annat sätt än i klassrummet. (Sofia) 
 

Lena vet inte med säkerhet om de få konflikterna beror på att klassen är ute i naturen, eller 

bara det faktumet att de inte behöver samsas med 4-6an, som de måste göra på skolgården. 

Det där är svårt att veta vad som är vad, men jag tycker inte att det är mycket konflikter på 
utedagarna. (Lena) 
 

Kristin ser ingen skillnad på mängden konflikter. 

Jag tror inte att det är mindre konflikter i skogen än på skolgården. (Kristin) 
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4.3 Vi har flyttat ut klassrummet i skogen 100 

Nedan har jag beskrivit hur de bedriver undervisningen i uterummet. 

4.3.1 Tänk bakom planeringen 

Alla lärarna drar paralleller till de vanliga traditionella ämnena som svenska, matte, 

naturkunskap och samhällskunskap när de planerar sin utevistelse.  

det blir ju svenskan då och matematiken OÄ-biten men även drama, bild, idrott vi har gjort 
rörelselekar. Vi har även sjungit där ute så det går ju att plocka in precis allting. Vi har haft 
med oss vattenfärg och penslar ut också. /---/ Dels är det variation och det ska ju bygga på 
vartannat, på något vis, förhoppningsvis vara en röd tråd, en progression en utveckling av det 
de kan innan, man lär sig nya saker. (Sofia)    
 

Ett par av pedagogerna vittnar om att vissa dagar fungerar det inte att ha undervisning ute. 

de har ju olika humör varje dag, det ju så mycket som rör sig i huvet. (Kevin) 
 

Men vissa veckor var det så att nu funkar det inte, nu behöver de få rasa av sig och leka eller 
klättra och då fick de göra de. Men på något sätt trodde de att det ändå var skola och det är det 
ju. Motorisk träning är ju viktig, för att du ska kunna få finmotorik behöver du bra 
grovmotorik. (Erika) 
 

Hälften av pedagogerna använder sig av en maskot som antingen är i form av en 

docka eller troll. Eller ett väsen som aldrig har visat sig. Det är denna maskot som ger 

uppgifter till eleverna som de ska lösa.  

vi har med oss vår lilla docka Mini, /…/ en tygdocka och han bor i ett litet hus i klassrummet. 
Han följer alltid med, ibland har han uppdrag till klassen /…/ Det är viktigt att han följer med. 
(Kristin)  

 

4.3.2 Ute till inne och inne till ute – integration  

Alla pedagogerna integrerar undervisningen ute med den de bedriver inne. Det kan handla om 

att de jobbar vidare med det de gjort ute, när de kommer in eller att de håller på med ett 

temaarbete där vissa delar är förlagda ute och vissa inne.  

Den undervisningen vi har ute och inne blandar vi. Det går som en röd tråd i allt i hopa. Om vi 
kanske har något utomhus, så tar vi in det och jobbar vidare med det inne. Och så tar vi ut det 
vi gjort inne och så vidare. (Ingrid) 
 
nu i ettan håller vi på med bokstaven L så det är klart att vi gör något i skogen som anknyter 
till det. Och nu har vi pratat mycket om dubbelt och hälften då har vi mätt, vi har haft pinnar 
och rep, lagt dubbel rep det är ju klart att vi gör det i skogen. (Kristin) 
 
 
 
 

                                                 
100 Sagt av Sofia 
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4.3.3 Struktur på utedagen  

Alla pedagoger utom Ingrid har i stort sett samma upplägg på sina utedagar. Ingrid som 

jobbar med yngre barn, planerar inte i förväg att de ska ha undervisning ute, utan de beror på 

vad barnen blir intresserade av.  

Vi utgår ifrån naturen och så ser vi vart barnen vill och så vandrar vi dit. (Ingrid) 
 

Ingrid berättar mycket sagor och spelar på barnens fantasi. Vid deras vindskydd i skogen står 

det en sagostol och när Ingrid sitter i den skapas häpnadsveckande sagor, med stor inlevelse.  

nu var det Pippisagor, så lyssnade vi, ah vi hör sjörövare. Då drar vi oss till utsikten och leker 
sjörövare hela förmiddagen. Då får vi in samarbete, de hjälper varandra upp på stenen, vem 
vågar klättra upp i trädet för att hålla utkik? Du får inte bara röra dig, fantasi och leka, det är 
samarbete, vara rädda om varandra. (Ingrid)  
 

Två dagar i veckan är Ingrid ute hela dagen med barnen. Då lagar de även maten själva ute. 

De eldar och något barn tillsammans med vuxen är eldvakt. Några barn är med och lagar mat 

och de andra är och leker i skogen. 

vi går till farfar Gran och hämtar knaster vi har tyre med oss, ved näver och så vidare. Vi 
börjar elda och de får se vad som händer. Vi har en eldvakt med en vuxen givetvis. Sedan 
lagar vi mat, det går jättebra med 3-4åringar.  /…/ De får ta ansvar för matlagningen. Där har 
vi med sinnena, de får se vad som händer, lukta, känna på. Alla sinnen är med. När vi släckt 
elden kan vi använda kolet att rita med. (Ingrid) 
 

Att vara ute en heldag och laga mat själva, är något som Lenas skola har som mål. 

Nu i höst har vi gjort det tre gånger, på försök. Sedan är det tänkt att det ska bli en gång i 
veckan i alla fall, men det får vi se. Det är också steg som man måste ta, för vi är ju 
oförberedda också, det märker vi ju att det är mycket kunskaper som fattas. ”Nu glömde vi 
det, det tänkte vi inte på.” Jag tror att det är bra att inte börja i för stor skala på en gång, utan 
ha en invänjningsperiod. (Lena) 

 
Alla de andra (förutom Ingrid) pedagogernas utedagar liknar varandra, de har uppdrag/jobb 

som ska göras, de har fika och fri lek.  

vi har en grundstruktur, vi kommer ut och så har vi fri lek en stund. Jag tycker även att den fria 
leken är väldigt viktig idag, eftersom att de inte gör det så mycket hemma, det är mycket 
datasittande, så vi brukar börjar med frilek. Och sedan har vi då, smörgås, fika eller vad jag 
ska kalla det. Sedan brukar vi jobba en stund och ibland om vi hinner har vi fri lek på slutet. 
Är det kallt så brukar vi ha gemensamma lekar, för att få igång de som fryser, det finns ju 
alltid de som står och fryser. (Lena)  
  

4.3.4 Exempel på vad de gör ute 

Jag tror att det kan var av intresse att i korta drag, visa vad man kan göra ute i de olika 

skolämnena.  

De kan ha lektioner kring matematiska begrepp, eleverna får i uppgift att hitta ett löv 

som är lika stort som ens hand eller en pinne kortare än din arm och så vidare. De mäter olika 

ting med sina kroppar, hur många steg går jag på en viss sträcka, vilket träd ska jag krama för 
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att nå runt trädet. Lenas eleverna går ibland spår med skifferfrågor i form av uträkningar så att 

de får fram bokstäver. Ingrids barn räkna ofta ben på småkryp och gämnför olika djurspår.  

Vi hittar olika saker att räkna och jämföra som löv, storlekar på dem, flikar, det är matte, /---/ 
Alla sådana här burkar, älskar barnen att lägga djur i, titta på jämföra. ”Hur många ben har 
den?” ”6” ”ok” då vet de det, spindeln har 8. /---/ Det är mycket som blir så naturligt, vi kan 
räkna harpluttar, räkan harspåren och så jämför vi rådjursspåren och harspåren om de 
hoppade. (Ingrid) 
 

I svenska kan det handla om att de bygger bokstäver med sina kroppar, leta efter 

natursaker som börjar på en viss bokstav. De dramatiserar olika berättelser, övar rim och 

ramsor.  

då jobbar vi med bokstäver till exempel då letar vi natursaker som börjar på bokstaven, vi 
formar oss själva som bokstäver, man kan skriva sitt namn med sina bokstäver med hjälp av 
naturmaterial, man kan leta substantiv, adjektiv och verb. Man kan skriva dikter om sagor och 
sånt, uppleva det man ska skriva om. (Lena) 
 

Naturkunskapen kommer in automatiskt i och med att undervisningen bedrivs ute. 

Men då de jobbar aktivt med det, kan det handla om att bygga landskap, naturstudier och 

funderar kring olika naturfenomen.  

Vi går ut en dag i skogen, det är klafs och kladd på marken. Men en annan gång är det hårt 
Varför är det så? Då lär vi ju oss om naturen, utforskar. Vi sitter ofta med förstoringsglas,/---/ 
vi har ett litet vattendrag, igår när vi var där var det is men för ett tag sedan forsade vattnet, 
varför är det så? /---/ Så brukar vi gå till en gammal äpplegård där borta. Vi delar äpplen, 
luktar, räknar kärnorna, och ser vilka som bor där inne, vilka maskar som äter dem? Nu så när 
vi var där hittade vi rådjursspår, vart gick det vad skulle det göra? Det pratade vi mycket om 
igår. Vi hittar harpluttar, åt vilket håll gick han vart var han på väg? Vad skulle han göra där? 
Fryser han är det kallt? Känslor får vi in, vi hittade en rådjurslega, så räknade vi hur många 
som sovit tillsammans. (Ingrid) 

 
Skapande verksamhet kommer in i utevistelsen, det kan till exempel handla om att 

tälja, måla och binda kransar.  

Täljde smörknivar i en när vi jobbade med E. Band lingonkransar i skogen, till jul när vi hade 
L. (Erika) 
 
Vi har mycket skapande också, plockat växter som vi målar med, olika färger, när vi målar 
sätter vi ibland upp, ett stort papper mellan träd. (Ingrid) 
 

Idrott och rörelse kommer också in automatiskt, eftersom man måste röra på sig för att 

komma till skogen. Men pedagogerna jobbar även medvetet med att eleverna ska röra på sig.   

Ibland kunde det vara motorisk övning. Skulle de gå såg vi till att det skulle vara så bökigt 
som möjligt, så att de skulle träna motoriken. Om vi ex hade tipspromenad så satte vi alltid 
upp frågorna där det var som bökigast. (Erika) 
 

Att låta eleverna leka fritt, har alla pedagoger med i sina planeringar.  

Jag tycker att fria leken är väldigt viktig för fantasin och samarbete och för, ja mycket. För att 
få vara barn. (Lena)  
 
vi är jättenoga att de ska få fri lek. För att de har ju ingen rast annars vi är ju borta hela dagen. 
De har ju rätt till sin rast som de skulle haft om vi vore hemma. Vi fikar och så har de en 
halvtimmas fri lek (Kristin) 
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4.4 Det man gör med kroppen fastnar i knoppen 101   

I detta kapitel redovisar jag hur lärarna ser på lärande genom utomhuspedagogik. Lärarna 

påpekar att de inte kan veta vad som är vad. Är det tack vare att de är ute eller tack var något 

annat, som gör att eleverna lär sig fortare än andra klasser de haft.  

Många av pedagogerna är övertygade om att man har roligare när man är ute än inne i 

klassrummet.   

Jag tror att det är viktigt att vi inte glömmer dom här som är praktiker och inte teoretiker. Jag 
tror att det är framför allt praktikerna som vinner på att vi är ute, det blir ju väldig åskådliggjort 
och synligt det vi gör. Sedan har vi ju roligt också det är framför allt det. /…/ det ger ju lite mer 
utrymme för lite bus och skoj när man är ute än i klassrummet om man säger så, spontant bus 
och skoj, det tror jag är nyttigt. (Lena) 
 

Pedagogerna har märkt skillnad på hur eleverna ser på naturföremål. Sofia berättade att 

eleverna kommer till skolan och berättar vad de sett i naturen när de varit hemma eller ute och 

åkt. Det har inte hennes tidigare elever gjort.  

Vi följer årets växlingar, det blir så naturligt istället för att gå ut en gång på hösten och en gång 
på våren för att samla vårtecken. Vi följer ju naturen hela tiden och det märker vi på barnen att 
de är uppmärksamma på vad de har sett. (Sofia) 
 

Ingrid som jobbar mycket med att barnen ska vara rädda om varandra, berättar sagor 
om älvan som bröt vingen, lilla ekorren som gick vilse och ser och hör att barnen tar detta till 
sig. 

du går ju inte och kliver på sniglarna du ser. ”Ingrid det är en snigel här!” ”Snigelvarning vi går 
runt” Det kan låta lite larvigt, men man har ju inte sönder saker, det kan vara ett djur som vill äta 
det lövet. (Ingrid) 
 

Pedagogerna visar och åskådliggör elevers utveckling, genom redovisningar och eller 
portfolio. Men de märker även att barnen själva märker sin utveckling. 

Vi använder hela kroppen, hela tiden. Det här när du lär känna din kropp som du växer. Jag 
hjälper inte barnen upp, det får de själva göra, och du ska se vilken glädje när de själva klara det 
”yes wow”. De känner sig jättestolta att de kommit upp på stenen eller vad det nu är. /---/ Man 
ser när de utvecklas i sina kroppar, när de börjar kan det vara svårt att gå i högt gräs med stenar. 
Men så en dag springer de över. Och det upptäcker de själva aha det här kunde jag inte förut 
men det kan jag nu. /…/ ”Titta det kunde jag inte när jag var liten men det kan jag nu” (Ingrid) 
 

Kristin berättade om en utedag då det verkligen märktes hur eleverna tar till sig 

kunskaper ute men får svårigheter när de ska göra samma sak inne i sina böcker. Eleverna 

skulle hämta natursaker med bokstaven S i. Därefter skulle de lägga saken på en påse 

beroende på var i ordet bokstaven S hördes, fört i mitten eller sist. Alla fixade det bra, de 

förstod precis hur de skulle göra. Men när de skulle göra samma sak inne i sina böcker, var 

                                                 
101 Sagt av Kristin 
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det flera elever som inte förstod. I böckerna finns det förtryckta saker med bokstaven S i och 

de skulle skrivas på olika ställen beroende på var i ordet S finns.    

Då kan man ju börja funder på vad det som gör att det gick så lätt ute, är det motivationen, att de 
får röra på sig, välja egna saker att det inte är så styrt, att de själva fick hämta, jag vet inte /---/  
Men det är ju en tankeställare. Är det alltid rätt att sitta i en bänk och läsa. Man behöver ju inte 
gå till skogen utan gå ut på skolgården. (Kristin) 
 

4.5 Hinder 

I detta avsnitt har jag redovisat vilka hinder lärarna ser, när de använder sig av 

utomhuspedagogik.  

 
4.5.1 Hinder som pedagogerna upplever 

Ingrid ser inga hinder alls med att bedriva undervisning i uterummet. Utan tvärt om, det finns 

inga begränsningar ute, inne har man fyra väggar och måste tjata på barnen att de inte ska 

springa omkring. Ute är allt mycket mer tillåtande. 

Det är mycket jobbigare inne, det är så mycket gränser. Jag får tjata mera inne, för barn har 
behov av att röra sig (Ingrid) 

Några pedagoger upplever att det är bökigt att dra med sig saker. Det är ganska 

mycket man behöver ha med sig när man ska vara ute. Det gäller att tänka på allt så man inte 

glömmer något.  

Det är en himla stor apparat, det krävs mycket arbete, det är ju inte bara att gå ut i skogen. Du 
måste planera, och du måste ha med dig saker /…/ det är ju ett visst jobb att bära med sig allt i 
skogen du ska ha. Det går ju inte bara att ta med ett papper, det blir blött, du måste plasta in 
det eller något, för annars blir det förstört. /---/ Det är lite förberedelser, så det är ju lättare i ett 
klassrum på det sättet att du har allting, men samtidigt är det värt det. (Kristin) 

 
Lena önskar att de kunde bygga ett förråd i skogen, där mycket skulle kunna förvaras som de 

behöver, så de slipper dra det fram och tillbaka. Lena berättar även att hon skulle vilja att de 

bygger ett vindskydd, så hon kan vara ute med klassen även när det är väldigt dåligt väder. 

Lika så skulle jag vilja ha förråd ute i skogen, eller vad jag ska säga, där man kan ha material, 
för det är mycket släpande på saker och ting som behövs. /---/ vi har inte ett ställe med tak. 
Det är det vi har önskat att försöka bygga, det är väl den största svårigheten och ett ställe där 
man kan skriva. (Lena) 
 

Kristin och Erika som har elever som varit vana från förskoleklassen att vara ute har 

inte haft problem med elever som inte förstår att det är lektion, fast man är ute. Däremot har 

Sofia och Lena har märkt detta. Lena som var med och startade friskolan, när den kommunala 

lades ner märkte att de äldre barnen hade väldigt svårt att acceptera att vara ute och ha lektion.  

De är så stora och tuffa och då kan man ju inte krypa på marken, de har inte kläder för det. 
Man kan ju inte ta på sig regnkläder om man är tuff, det är otänkbart. Och då blir det ju töntigt 
och löjligt. Det påverkar. (Lena) 
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Lena som ibland får barn från andra skolor och Sofia som har elever som inte var vana från 

förskolan och förskoleklassen att var ute i undervisningssyfte har märkt att några elever har 

väldigt svårt att förstå, att det är lektion ute.  

Eleverna förstod inte riktigt att vi hade lektion fast vi var utomhus, de trodde det var en sorts 
fri lek en hel förmiddag. (Sofia) 

 
Det största hindret som Sofia stött på är att barnen inte är rätt klädda 

den största svårigheten är att barnen inte har bra kläder, det är en praktisk fråga. Men det är de 
som det faller på, att det inte finns med stövlar eller regnbyxor när det regnar. Eller varma 
vantar när det är kallt. (Sofia) 

 
De allra flesta av pedagogerna önskar att det fanns någon form av idébank, eller 

nätverk för de som jobbar med uterummet men även kurser som riktar sig till skolämnen.   

Jag känner ju att jag skulle vilja ha mer idéer på vad jag ska göra ute. Ibland tycker jag att det  

är svårt jag får idétorka, så det inte bara blir lösryckta saker man vill ju att det ska hänga ihop 
med det man gör inomhus. Man behöver variera sig när man jobbar med en bokstav utomhus, 
så känner jag att jag behöver variera mig och det är egentligen lite knäppt, för när man jobbar 
med bokstavsboken inne, då är det minsann ingen variation. Då gör man ju samma saker 
ungefär. På något viss, så känner jag vad ska vi göra på den här bokstaven, vi har samlat 
grejor, vi har gjort teaterstycken, agera och visa, vad ska vi göra. Jag önskar att jag hade en 
idébok som skulle kunna passa till en etta. (Kristin) 

 

Kevin som är den pedagogen som är ensam på sin skola som jobbar med utomhuspedagogik, 

kan få höra någon pik ibland, men har ett stöd i rektorn. Han saknar att inte ha någon pedagog 

att bolla idéer med. 

Jag har inte så många att bolla med. ”Det är jättebra att du har det” säger dom till mig. Någon 
säger jag kan inte förstå hur man frivilligt kan ta ute en klass i skogen, det är lite så, på den 
nivån. Men hon jag har f-2an med, är rektor, hon tycker det är jätte jätteviktigt och tycker gott 
att de andra också är ute /---/ Jag känner mig väldigt ensam. /---/ Det skulle vara gott att ha 
med en pedagog, någon att bolla idéer med. (Kevin) 

 
Andra hinder som de intervjuade berättat för mig handlar om, vilken tillgänglighet 

man har till uterummet och personaltäthet.  

När vi ska gå till skogen måste vi gå igenom ett industriområde, det är inte så himla lätt att gå, 
det är ganska otäckt om man inte kan lita på att de går ordentligt i trafiken. (Kristin) 

  
Du måste vara ordentligt med vuxna, du kan inte gå ut ensam. /---/ det är ju någonstans 
liksom, en på tio bör man vara. Annars hinner man inte med. /…/ Som i år har jag inte 
möjlighet eftersom jag är ensam så mycket, då kan jag inte gå ut. Det är ju det största 
problemet. (Erika) 

 
Kevin som är ensam på utedagarna har löst sitt säkerhetsproblem, genom att ha med en 
mobiltelefon. 

Jag har med en mobiltelefon och det är alltid en person i beredskap på skolan om det skulle 
hända att någon behöver gå på toaletten eller rymmer eller vad som nu kan hända. (Kevin) 
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4.5.2 Egna tankehinder 

Hälften av de intervjuade berättar att de haft egna tankehinder. Att de själva har trott att andra 

ska lägga sig i och tycka negativa saker om att de är ute. Sofia berättar så här om hur hon 

tänkte: 

Hur ska föräldrarna se på att man tar en hel dag ifrån sånt som man annars gör i klassrummet, 
skriver och räknar med penna och papper. Och att det kanske skulle gå bort en dag. Och 
dumma tankar om hur ska vi hinna med alla bokstäver och så där när vi började ettan. Men det 
är på något sett att man tar igen det för barnen jobbar mer aktivt. (Sofia) 

 

Ett par av lärarna har lite dåligt samvete ibland. De kan känna att det är för lyxigt att sitta och 

fika i skogen, tre personal, med klassen. Men samtidigt så behövs alla för att de ska kunna 

bedriva undervisningen, eller om det skulle hända något oförberett.  

det här med resurser, det går åt tre stycken i skogen. När vi sitter tre vuxna och 28 barn och 
fikar, då tänker man så här, ja ha tänk vad vi skulle kunna göra i klassrummet, vi skulle kunna 
dela i små grupper. Tänk vad mycket de skulle hinna på den här halvtimman. Fast det är farligt 
att tänka så, men ibland. Det är lite kluvet. (Kristin) 

 

4.5.3 Föräldrars åsikter 

De flesta av de jag intervjuat har stött på ett par föräldrar, som klagat på att deras barn är ute 

på lektionstid. De frågar sarkastiskt om eleverna inte ska gå i skolan; de är ju bara ute och 

leker. Lärarna förklarar då vad de gör ute och visar på forskning som styrker fördelarna med 

att vara ute.  

Att vi faktiskt har undervisning ute, att man mår bra av att vara ute. Att många barn rör på sig 
för lite idag, det är de ju medvetna om. Sedan kan man ju ta det är lilla tunna häftet102 där står 
väldigt mycket om utomhuspedagogik /…/ den har jag faktiskt refererat till på föräldramöten 
(Erika) 
 

Till största delen har alla träffat på föräldrar som är mycket positiva. Sofia berättar att de som 

varit mest positiva är mammorna till de som har stort rörelse och lekbehov.  

de mest positiva har varit pojkmammorna till de här pojkarna som är aktiva /…/ som har stort 
lekbehov. (Sofia) 

 

                                                 
102 Erika syftar på: Dahlgren och Szczepanski (1997) Utomhuspedagogik  
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4.6 Sammanfattning och slutsatser 

Jag kommer nu sammanfatta mina resultat i några slutsatser. 

• Jag har kommit fram till att utemiljön ses som lärorum. 

o Pedagogerna lägger inte bara in vistelse i skogen i begreppet 

utomhuspedagogik. 

• Jag har också funnit att alla lärarna ser vinster med att bedriva undervisning ute.  

o Man tillgodoser andra inlärningsstilar än de som man stimulerar i ett klassrum. 

o Eleverna får andra roller i uterummet. 

o Eleverna får mycket på köpet genom att de vistas ute, som träning i motorik 

och social samvaro. Eleverna få chans att träna sin fantasin under den fria 

leken. 

o Om det är mer konflikter på skolgården än i naturen är pedagogerna oense om. 

• Det har visat sig att alla de intervjuade blandar in de vanliga traditionella ännena, som 

matematuk, svenska, naturkunskap och skapande när de är ute. 

o Alla lärarna integrerar undervisningen ute med den de bedriver inne. 

o Utevistelsen är en blandning av uppdrag, fika och fri lek. 

• Jag har funnit att alla ser vinster i lärandet, när de är ute med sina elever. 

o De märker att elever lär sig och tar till sig kunskaper när de är ute. 

o Det är större utrymme för spontant bus och skoj i uterummet. 

• En annan sak som har framkommit är att det ibland finns hinder i att bedriva 

undervisning ute. 

o Det går åt mycket tid till planering och förberedelser. 

o Eleverna behöver vänja sig vid att ha lektion ute och de är inte alltid rätt 

klädda. Annat hinder som finns är att på vissa skolor finns det inte tillräckligt 

med personal. Och alla är inte alltid positiva åt att lärarna bedriver skola ute. 

o Många av de intervjuade saknar en idébank. 
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5. Diskussion 
I går kväll, då jag bjöd mina föräldrar på middag, kom vi och prata om att vi mist något. Vi 

lever mer och mer i ”ett ur väggen samhälle” vi omgärdas oss av väggar och tak som ger oss 

en sorts trygghet. Men vi har förlorat något. Min morfar Gunnar som var bonde, visste när det 

skulle börja regna. Han lyssnade nämligen på fåglarna, om de slutade sjunga visste han att 

regnet kom inom en timma. Min mormors pappa Agust gick alltid en sväng runt vedbacken på 

kvällen. När han kom tillbaka in berättade han om vad det skulle bli för väder dagen där på. I 

dag lyssnar vi inte på fåglarna eller tittar på himlens moln och färg, utan vi trycker igång 

teven för att titta på väderleksrapporten . Vi har förlorat en del av vår relation till naturen. 

 Jag ser utomhuspedagogik som ett viktigt redskap för att kunna bidra till att barn, 

elever och ungdomar skapar en egen relation till naturen. Jag tror detta är viktigt om vi inte 

ska totalt omgärda oss med asfalt och betong. Det är nämligen när man börjar upptäcka att 

varje del har sin betydelse och funktion i naturen som ansvaret börjar vakna.103   

 Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka hur utomhuspedagogik kan användas som 

komplement till klassrumsundervisningen. Jag kommer här att redovisa mina slutsatser genom 

mina problemformuleringar.   

5.1 Vinster i undervisningen  

Min första frågeställning handlade om ifall utomhuspedagogik kan bidra med något i 

undervisningen.  

 
5.1.1 Olika inlärningsstilar och andra roller  

Det viktigaste som framkommit är, att genom att använda sig av utomhuspedagogik kan man 

tillgodose andra inlärningsstilar än vad man kan inne i ett klassrum. Alla de jag intervjuat 

påpekar detta faktum. Vilket även Fransson104 hävdar, eftersom i uterummet erbjuds ett 

varierat lärande som stimulerar våra olika inlärningsstilar. 

 En annan fördel men utomhuspedagogiken är att rollerna bryts eftersom man byter 

miljö. Alla elever får roller i ett klassrum, det skapas en social ordning, men när man kommer 

ut så bryts dessa roller skriver Eriksson105.  Alla pedagogerna har upptäckt detta. Det handlar 

framför allt om elever som har det svårt inne i klassrummet, men som kommer mer till sin rätt  

 

                                                 
103 Brügge och Szczepanski i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik 
104 Fransson (1995) Sammanhangspedagogik 
105 Eriksson i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik 
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ute. Pedagogerna försöker lyfta dessa elever och stärka de positiva beteendena, och 

klasskamraterna får en annan syn på dem. 

En annan aspekt är att man kommer ifrån regelstyrdheten som man har i exempelvis 

en boll. Det finns inga regler kring hur man ska fånga en kotte, och missar man gör det inte så 

mycket som om man missar en boll. Alla har möjligheter att lyckas, eleverna kan utifrån sina 

förutsättningar utmana sig själva skriver Sundberg106.    

Jag tycker att utomhuspedagogiken har många fördelar när det gäller att fånga upp de 

som är mer praktiskt lagda och de som har ett stort behov av rörelse. 

5.1.2 Man får mycket på köpet  

Pedagogerna vittnar om att de får in många viktiga delar när de är ute. Eleverna får bland 

annat träning i att jobba praktiskt, de tränar motoriken, alla sinnen får vara med, eleverna får 

lära sig se de små tingen och de tränas i social samvaro. Detta får man inte fram på samma 

enkla sätt inne i ett klassrum.  

Inlärning sker bäst om alla sinnen blir stimulerade i processen.107 Genom att elever 

vistas i uterummet ökar barns koncentrationsförmåga, man ser positiva effekter på barns 

lekbeteende, motorisk utveckling och hälsa men även det faktum att det ställs andra krav på 

bland annat samarbete som utvecklar social kompetens.108 Pedagogerna lägger stor vikt vid 

den sociala dimensionen när de är ute, de tränar medvetet sina elever i socialt samspel, genom 

samarbetsövningar.  

Pedagogerna styrker det Huifeldt m.fl. 109 skriver om, att det har visat sig att lek i 

naturen innehåller mer variation, kreativitet och är mer fantasifulla än de lekar som leks inne. 

Pedagogerna berättade att de ser skillnad på lekarna i skogen kontra skolgården. Lekarna på 

skolgården är mer styrda kring de redskap som finns, medan i skogen är de tvungna att 

använda sin fantasi.  

5.2 Hur pedagogerna bedriver undervisning i uterumm et 

Min andra problemformulering handlar om hur undervisningen kan bedrivas i uterummet. 

Brügge och Szczepanski110 påpekar att det krävs andra saker av dig som pedagog. 

Som lärare i uterummet är du en medupptäckare och utmanar elevernas egna frågeställningar. 

Alla de intervjuade berättar om detta, de utgår mycket ifrån vad eleverna är intresserade av.

                                                 
106 Sundberg i Sandell (red) (1995) Naturkontakt och allemansrätt 
107 Fransson (1995) Sammanhangspedagogik 
108 Brügge och Szczepanski i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik 
109 Huitfeldt m.fl. (2002) Rörelse och idrott 
110 Brügge och Szczepanski i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik 
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 Det har visat sig att de intervjuade blandar in de vanliga traditionella ännena, som 

matematik, svenska, naturkunskap och skapande när de är ute. Lärarna hittar på olika 

övningar där eleverna får jobba praktiskt och de ser till att eleverna får många konkreta 

upplevelser. Dahlgren och Szczepanski 111 skriver att, eftersom eleverna får agera, känna och 

beröra den fysiska miljön ökar äktheten och de teoretiska och praktiska kunskaperna förenas.  

 Ute har man en ”lärobok” i alla ämnen.112 Det gäller att i allt större utsträckning se 

uterummet som läromedel av minst lika stor betydelse som böcker och idrottsredskap skrev, 

jag i inledningen113. Under intervjuerna och analysen av dem kunde jag klart och tydligt se att 

lärarna använde sig av naturen som lärobok. De har alla ämnen ute, de jämför träd, de målar 

med naturfärger, de bygger bokstäver, de funderar kring naturfenomen med mera, med mera. 

 När lärarna är ute med sina elever, låter de dem även leka fritt. Pedagogerna tycker 

detta är viktigt för att bland annat träna fantasin och samarbete. Quennerstedt, Sundberg och 

Öhman114 skriver att de barn som får leka fritt i naturmiljö utvecklar bättre motorik än de som 

leker i konstruerade lekmiljöer.  

5.3 Vikten av uterummet för lärande 

Hur ser några verksamma pedagoger på lärande genom utomhuspedagogik? Är min tredje 

problemformulering. Jag har sett flera exempel på att alla ser vinster i lärandet, när de är ute 

med sina elever. De märker att eleverna utvecklas som människor. De lär sig och tar till sig 

saker när de är ute. Det är större utrymme för spontant skoj i uterummet. Genom att skapa 

positiva upplevelser i anknytning till lärostoffet, ökar man motivationen säger Nyhus Braute 

och Bangs115.  

De vuxnas roll i barns lärande är som synliggörare av problem och skapare av 

tillfällen till reflektion kring företeelser i barns vardag skriver Borgström116. Lärarna gör detta 

genom redovisningar och/eller portfolio.  De ser också att barnen själva märker sin 

utveckling. De berättade om barnens glädje när de klarar av olika saker utan hjälp. Nyhus 

Braute och Bangs117 menar att när barn klarar av en utmaning utvecklas hjärnan och barnet lär 

sig något nytt. 

                                                 
111 Dahlgren och Szczepanski i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik       
112 Brügge och Szczepanski i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik. s.25 
113 Glantz, Grahn och Hedberg i Brugge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik  
114 Quennerstedt, Sundberg och Öhman i Brügge m.fl. (1999) Friluftslivets pedagogik 
115 Nyhus Braute och Bangs (1997) Följ med ut! 
116 Borgström (2003) Tidsresan  
117 Nyhus Braute och Bangs (1997) Följ med ut! 
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Kristin frågade sig om det alltid är rätt att sitta i en bänk och läsa. I och med hennes 

exempel på ute kontra inne lektionen när hon hade bokstaven S. I det läget tror jag på det som 

Dahlgren och Szczepanski118 och Eriksson119 hävdar att när man använder 

utomhuspedagogiken på ett pedagogisk medvetet sätt gynnas det meningsfulla lärandet, 

genom att pedagogen på ett medvetet sätt främjar nyfikenheten och upptäckarglädjen hos 

eleverna.  

5.4 Hinder 

Min sista problemformulering är: Finns det hinder, i så fall vilka uppfattar dessa pedagoger 

vid användandet av utomhuspedagogik? Man skulle vara alldeles för naiv om man trodde att 

det absolut inte finns några svårigheter med att bedriva undervisning ute. Det finns ju 

svårigheter att bedriva undervisning inne bara det att svårigheterna ser olika ut.  

 Nästan alla av de jag intervjuat känner igen sig i ett eller flera svårigheter jag 

redovisade i min litteraturgenomgång. Som att det finns en del föräldrar som inte klär sina 

barn för utevistelse.120 För Erika handlar det om administrativa hinder121, hon kan inte vara 

ute med sin klass på grund av personalbrist. 

Några har påpekat att det krävs mer planering för lektioner ute än för lektioner inne, 

där man har fyra väggar runt klassen vilket Strotz och Svenning122 skriver om. Att vissa 

elever behöver vänja sig har en del lärare belyst vilket Ericsson123 påpekar. 

Trots vissa problem och svårigheter så är alla lärarna överrens om att det är värt det, 

tack vare alla fördelarna med utomhuspedagogik. 

5.5 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har jag hittat flera tänkvärda aspekter som skulle vara intressant att 

forska vidare kring. Det skulle vara kul att starta en mötesplats på Internet för de lärare som 

jobbar med utomhuspedagogik. Där man skulle kunna byta idéer och utväxla tankar.  

 Det skulle även vara intressant att undersöka hur pedagoger jobbar med 

utomhuspedagogik i grundskolans senare år. Jag har fått en känsla av att det inte är lika 

vanligt att jobba i uterummet i år 7-9 som det är i åren 1-3, hur kommer det sig? 

                                                 
118 Dahlgren och Szczepanski (1997) Utomhuspedagogik  
119 Eriksson i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik  
120 Nyhus Braute och Bangs (1997) Följ med ut!  
121 Dahlgren och Szczepanski i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik 
122 Strotz och Svenning i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik 
123 Ericsson i Lundegård m.fl. (2003) Utomhusdidaktik 
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 Jag har även fått indikationer på att det finns pedagoger som har jobbat med 

utomhuspedagogik men som har slutat, det skulle vara intressant att ta reda på deras tankar 

och erfarenheter. 

 Något som jag också funderat extra kring är fenomenet konflikt, nu gav inte 

pedagogerna en enad bild. Medan Huitfeldt m.fl124 påstår att det är mindre konflikter i 

uterummet. Det skulle vara intressant att undersöka hur det är rent statistiskt. Är det mindre 

och annorlunda konflikter i uterummet? 

5.6 Avslutning 

Jag tror att det är väldigt viktigt att vi hittar tillbaka till naturen. Att vi ser oss som en del av 

helheten. Mänskligheten har fått för sig att det är möjligt att behärska naturen, vi utnyttjar 

naturresurser för att vinna välstånd. Jag kan inte låta bli att tänka på det Birk sa till Ronja 

Rövardotter, när hon sagt: Försvinn ur min skog! –Det är inte bara din skog, det är också min, 

skogsmössens, myrornas, älgarnas och vildhästarnas skog. Om vi inte börjar tänka mer som 

Birk kommer vi komma längre och längre bort från våra rötter. Det går aldrig att komma ifrån 

att vi är beroende av naturen för att må bra. Våra kroppar är beroende av fysisk aktivitet för 

att fungera väl och för att våra hjärncellerna ska kunna utvecklas så måste vi vistas ute i 

naturen. Så varför inte vara rädd om naturen istället för att utnyttja den? 

 I informationssamhället som vi idag lever i handlar det mer och mer om att vi läser oss 

till kunskaper. Vi förlitar oss på andras erfarenheter, utan att själva uppleva det i sitt rätta 

sammanhang. Avståndet växer mellan kunskaper och upplevelser, detta ser jag faror i. För 

vad händer då vi litar mer på andras upplevelser än våra egna. Vi kollar på väderleksrapporten 

om det är halt ute, i stället för att gå ut och känna efter. Vi låter elever i skolan läsa sig till hur 

rullstensåsar skapades. Varför inte göra som Erika? Hon lät sina elever gestalta en isälv, ute 

på en grusplan. Min övertygelse är att kunskapen om hur en rullstensås skapas fastnar på ett 

helt annat sett i deras minnen, än för de elever som endast läser sig till det.  

 Opponenten på min uppsats frågade sig vid opponeringstillfället, varför inte 

utomhuspedagogiken fått större genomslag. När det fanns de som för mera än 2000 år sedan 

förordade naturen som lärorum. Detta är en fråga som är berättigad. Jag kan bara svara för 

mig själv och jag vet att jag kommer att använda mig av uterummet som ett komplement i 

lärandesituationer med barn och elever. Genom mitt arbete med denna uppsats har jag absolut 

sett fördelar med uterummet. Det ska bli mycket spännande att skaffa egna erfarenheter av att 

ha undervisning i uterummet.   
                                                 
124 Huitfeldt m.fl. (2002) Rörelse och idrott 
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Bilaga 

Hej XX 
 
   Det var jag som ringde till dig den XX, med andledning av att jag vill göra en intervju med 
dig. Jag är intresserad av dina kunskaper och erfarenheter när det gäller utomhuspedagogik. 
Jag har nämligen valt att inrikta min C-uppsats på hur pedagoger använder sig av uterummet i 
sin undervisning.  
   Om det skulle vara så att du har ångrat dig angående att genomföra intervjun, ber jag dig 
höra av dig. Intervjun är helt frivillig, du får avbryta den när du vill. Jag kommer att banda 
intervjun, bandet kommer att spelas över efter transkription.  
   All information jag får stannar mellan mig och min handledare, Margaretha Grahn som 
arbetar på den estetiska institutionen på universitetet i Linköping. Jag kommer att försöka 
framställa dig så anonymt jag kan i min C-uppsats. När uppsatsen är klar kommer den att 
läggas ut på Internet. Om du är intresserad av adressen så återkommer jag med den.  
   Om du har funderingar får du gärna höra av dig, annars så ses vi den XX kl XX. 
   Nedan följer den tänkta intervjuguiden. 
 
Med soliga hälsningar 
  Susanne Karlsson 
 
0142-80380 
_____________________ 
 
Beskriv kortfattat din lärarroll, skolan du jobbar på och klassen du jobbar med. 
 
Beskriv begreppet utomhuspedagogik. 
 
Hur ofta är ni ute? 
 
Hur kommer det sig att ni går ut?  
 
Ge exempel på vad gör ni ute? 
 
Vad har du för tänk bakom planeringen? 
 
Integrerar du ute undervisningen med den du bedriver inne?   
Hur kommer det sig? 
 
Kopplar du utevistelsen till något speciellt ämne?  
Vilket och hur kommer det sig? 
 
I så fall åskådliggör du det för eleverna?  
Hur kommer det sig? 
 
Vilka behov tillfredställer du när du är ute med klassen?        
 
Skulle du vilja vara mer ute än det du är idag?  
 
Ser du svårigheter med att bedriva undervisning ute?  


