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1. Inledning 
Under vår praktik har vi upplevt att skolklasserna i dagens samhälle blivit större och därmed 

krymper undervisningsytorna, därför är det enligt oss viktigt att pedagogerna använder en 

annan form av undervisningsmetod än den traditionella undervisningen. I den bemärkelsen 

kan utomhuspedagogik vara ett bra komplement.  Utomhuspedagogik handlar om ”att lära in 

ute”. Den ger utrymme för mer rörelse i undervisningen vilket inte bara är bra för inlärningen 

men det är också bevisat att det påverkar barns koncentration och prestationer i skolan posi-

tivt.1 Folkhälsoinstitutet visar även i en rapport att rörelse i undervisning har stor betydelse 

för barns hälsa.2 Utemiljön ger möjligheter till ett lärande som gör att barn minns bättre. Det 

finns ett gammalt kinesiskt ordspråk som säger, jag hör det och jag glömmer det. Jag ser det 

och kommer ihåg det. Jag gör det och jag förstår det.3 Enligt läroplanen finns det inget som 

säger hur undervisning ska bedrivas dock finns anspelningar på att utomhuspedagogiken bör 

tillämpas, detta gör att den är fullt möjlig att använda.4 Pedagoger anser att utomhuspedago-

gik är betydelsefull för barns utveckling och inlärning.  
 

Ja , jag har väl den uppfattning att man kan använda sig av…naturen som ett klassrum. Pedagog 

6 
 

Trots det finns ett stort glapp mellan teori och praktik. 
 

Det första jag tänker på är att det är viktigt men jag använder den sällan om jag ska 

vara ärlig. Pedagog 1  
 

Detta glapp är intressant att studera. Vi valde att skriva om utomhuspedagogik för att vi anser 

att det är viktigt att alla vuxna som arbetar med barn behöver vara medvetna om ämnets möj-

ligheter för barns inlärning, utveckling och hälsa. I arbetet görs kopplingar till teorier kring 

barns inlärning och hur utomhuspedagogiken som metod kan stimulera barns inlärning. Arbe-

tet redovisar pedagogernas användning av utomhuspedagogiken samt hur de förhåller sig till 

den. 

                                                 
1 Ericssson, Ingegerd. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – En interventionsstudie i skolår 1 – 
3 Lärarutbildningen Malmö högskola. 2003 
2 Folkhälsoinstitutet. Vårt behov av rörelse. Stockholm folkhälsoinstitutet och förlagshuset Gothia. 1996  
3 Drougge, Sussane. Miljövetande genom lek och äventyr i naturen - en beskrivning av  I Ur och Skur metoder. 
Tullinge: Utebolaget. 1997  
4 Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: skolverket. 
1998 
 
 

-1- 



 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att belysa utomhuspedagogikens användning i undervisningen i 

grundskolan. Vi ska därför undersöka hur utomhuspedagogiken används bland några pedago-

ger och vilka uppfattningar kring utomhuspedagogik dessa pedagoger ger uttryck för. Vår 

undersökning är förlagd till tre skolor med olika socioekonomiska förutsättningar och olika 

fysiska miljöer för att även synliggöra eventuella skillnader utifrån olika förutsättningar i 

samhället. Utifrån detta blev våra frågeformuleringar: 

 

• Hur använder pedagogerna utomhuspedagogik i undervisningen? 

• Vilka uppfattningar uttrycker pedagogerna kring utomhuspedagogiken? 

• Vilka syften och mål uttrycker pedagogerna med att undervisa ute? 
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3. Bakgrundsfakta 
3.1 Läroplanen 

I den tidigare läroplanen Lgr 80 finns det riktlinjer om vilka metoder och arbetssätt läraren 

ska följa.5 I dagens läroplan Lpo 94 står det inget som säger hur läraren ska organisera under-

visningen.6 Ansvaret för hur undervisningen ska utformas har överlämnats till läraren som har 

större frihet att organisera undervisningen och kravet är att de uppnår läroplanens och kurs-

planens mål. På grund av detta kan undervisningen och undervisningsformen se olika ut i oli-

ka skolor och klassrum. Utomhuspedagogiken som metod kan därför användas för att gynna 

barns utveckling och lärande. Enligt vår mening finns det beskrivningar i läroplanen som ty-

der på att utomhuspedagogik är en metod som bör praktiseras för att uppfylla speciella mål 

och riktlinjer som står angivet. I läroplanen står det att barnen skall skaffa sig kunskaper om 

miljön i olika perspektiv, de ska också känna till efter grundskolan förutsättningarna för en 

god miljö och förstå ekologiska sammanhang.7 I Lpo 94 formuleras: 

 
Genom ett miljöperspektiv får de möjlighet både att ta ansvar för den miljö de själva 

direkt kan påverka och kan skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 

och till globala miljöfrågor.8

 

Skolan skall också ge barnet helhetsperspektiv på undervisningen samt gynna barnets hela 

utveckling. Skolan ska även ge goda förutsättningar för en god hälsa samt skall skolan ge 

kunskap om livsstilens betydelse för hälsan och miljön9. Det står också skrivet att barnen ska 

få möjlighet att uppleva olika kunskapsformer samt kunna ge uttryck för dessa.10 De ska även 

få möjligheter att arbeta ämnesöverskridande.11 Lpo 94 beskriver: 

 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – så 

som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 

med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskaps-

former och att skapa ett lärande för dessa former balanseras och blir till en helhet.12

                                                 
5 Skolöverstyrelsen, Lgr 80 Lärolan för grundskolan – allmän del lärarens handbok.  1980, s. 7-22 
6 Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: skolverket. 
1998 
7 ibid, s. 12 
8 ibid, s. 8 
9 ibid, s. 12 
10 ibid, s. 11 
11 ibid, s. 15 
12 ibid, s. 8 
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3.2 Definition av begreppet utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik är ett brett begrepp. Vi kommer att reda ut begreppet för att tydliggöra 

vad vi menar med utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik är ett lärande för konkreta upple-

velser i utomhusmiljö. Den ska även utveckla en känsla för och en relation till naturen och allt 

levande eftersom människan är en del av den. Szczepanski, universitetsadjunkt vid institutio-

nen för barn- och ungdomspedagogisk utbildning vid Linköping universitet, och Dahlgren, 

professor i pedagogik med didaktisk inriktning vid Linköpings universitet, framhåller att ut-

omhuspedagogiken är tematiskt och ämnesöverskridande samt ett sätt att skaffa helhetsupple-

velser. Utomhuspedagogiken ska inte ses som en metod att skapa kunskaper om naturen utan 

en möjlighet att utveckla hela människan i utomhusmiljö.13

 

Utomhuspedagogik ska vidare ses som ett arbetssätt i utomhusmiljöer där det finns tydliga 

mål och syften både för aktiviteten men även för dem som den är riktad mot.14 Ordet utom-

husmiljö förklaras i nationalencyklopedin som: Ute i det fria, utanför skolans väggar.15 Där-

för kan utomhusmiljön vara allt från skolgården, parken, parkeringen och skogen etc, kravet 

är att miljön är en plats utanför skolans väggar. 

 

Vi har i denna studie valt att använda begreppet utomhuspedagogik som ovanstående förfat-

tarna anger det, dvs utomhuspedagogik som ett lärande för hela människan i utomhusmiljöer. 

Ett mål ska också vara att undervisningen kan fungera ämnesöverskridande och ha ett hel-

hetsperspektiv. 

 

3.3 Utomhuspedagogiska rötter – en lång historia 
Utomhuspedagogikens filosofi har historiskt ursprung, bland annat har den tydliga band med 

Aristoteles (384-322 f.Kr) syn på hur kunskap skapas. Kunskapssynen var att människan är en 

del av naturen därför är det viktigt att vi lär i den. Kunskap om omvärlden sker genom kon-

kreta upplevelser som upplevs genom sinnena. Aristoteles syn på hur kunskap skapas skiljer 

sig från rationalisterna, bl. a Sokrates och Platon, som ansåg att kunskap skapas i människans 

förnuft och medvetande.16

 
                                                 
13 Dahlgren, Lars Ove & Szczepanski, Anders, Utomhuspedagogik. Boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Lin-
köpings universitet, Skapande vetande nr 31. 1997, s. 23-27  
14 Dahlgern, Lars Ove & Szczepanski, Anders, ”Rum förlärande – några reflexioner om utomhusdidaktik,” in 
Utomhusdidaktik, red. Lundegård, I m fl. Lund: Studentlitteratur. 2004, kap 1 
15 Nationalencyklopedin. 2000 
16 Dahlgren, & Szczepanski. 1997, s. 11-17 
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”Att lära in ute” är ett gammalt uttryck som skapades av en pedagogisk teoretiker vid namn 

Comenius (1592-1670). Uttrycket betydde att det är genom barnets egna intressen som moti-

vation till lärande skapas samt att inlärningen måste anpassas till barnets egna erfarenheter. 

Utemiljön har dessa positiva effekter som ger möjligheter till goda upplevelser. Ett 70-tal Na-

turskoleföreningar, ”I Ur och skurförskolor och skolor”, arbetar idag efter uttrycket ”att lära in 

ute.”17 Utomhuspedagogik har även använts länge i den amerikanska outdoor traditionen, 

vilken innebär ett lärande utomhus: ”education that takes place in the outdoors”.18

 

Fröbel, grundare av Kindergarten i Tyskland, använde sig av utomhuspedagogiken när han 

startade barnträdgårdar. Grundtanken med barnträdgården var att barn skulle utvecklas genom 

lek och rörelse i kontakt med naturen i barnträdgårdarna.19 Han såg även samarbetsmöjlighe-

ter i trädgårdsarbetet. De iakttagelser som barnen gjorde då de arbetade praktiskt i trädgårds-

landet blev viktiga erfarenheter. Barnen skulle bygga upp sin egen förståelse genom att arbeta 

praktiskt.20   

 

Utomhuspedagogiken kan även ha inspirerats från filosofen Deweys tidigare filosofi. Vilket 

var att människan är en aktiv och sökande varelse som skapar mening genom konkreta erfa-

renheter av omgivningen. Det är från erfarenheterna genom praktiska övningar i förhållandet 

till omvärlden som barnet får en förändrad syn på världen och skaffar sig nya kunskaper. 

Hans tidigare ledord var ”Learning by doing”, att man lär genom att göra. Senare utvecklade 

han detta och framhöll att även reflektionen är nödvändig i lärandet som sker efter handling-

en. Den praktiska kunskapen och den teoretiska kunskapen ska enligt honom inte ses som två 

enskilda saker utan de är varandras förutsättningar. Aktiviteter i utemiljön stimulerar den teo-

retiska kunskapen. När barnet gör något försöker det skapa mening i situationen. Pedagogen 

ska aktivt utveckla barnet genom målinriktade aktiviteter. 

 

En annan inriktning som kan ha rötter i utomhuspedagogikens filosofi är Reggio Emilia peda-

gogiken. I Reggio Emilias pedagogiska verksamheter ser man miljön som den tredje pedago-

gen. Miljön ska stimulera och inspirera barnen samt utmana deras tankar och fantasier för att 

hjälpa dem att se kunskapens alla möjligheter. Skillnaden mellan Reggio Emilias synsätt jäm-

                                                 
17 Dahlgren, & Szczepanski. 1997, s. 9-17  
18 Hammerman, Donald, Hammerman, William & Hammerman, Elisabeth. Teaching in the Outdoors. Danville, 
Illinois: Interstate Publishers, Inc. 1994, s. 2-25 
19 Sandell, Stina & Moberg, Maria. Barnträdgården. Stockholm: bokförlaget natur och kultur. 1947 
20 Wallström, Birgitta. Möte med fröbel. Lund: studentlitteratur. 1992, s. 52-53 
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fört med de föregående belyser inte uterummet som en nödvändig miljö utan koncentrerar sig 

på att skapa en god miljö inomhus, dock belyser den miljöns betydelse för inlärning och ut-

veckling.21

 

 

4.Teoretiska utgångspunkter
4.1 Inlärning 
4.1.1Rörelsens betydelse för inlärning 

Rörelsen är en viktig komponent för att en människa ska utvecklas Den är viktig för barnets 

sociala, motoriska och personliga utveckling.22 Rörelse påverkar även inlärningen i skolan 

positivt.  

 

Redan i moderns mage gör barnet rörelser för lära känna omgivningen och för att utvecklas. 

När barnet leker och experimenterar finns rörelsen med som en naturlig del. På så sätt lär sig 

barnet behärska rörelsen som övats in och blir till en färdighet.23 Barnet måste först lära sig 

med kroppen för att senare kunna lära sig med huvudet.24 Piaget, teoretiker inom ämnet peda-

gogik och kunskapsteori, belyser att barns tänkande börjar med händerna.25 Hannford, neuro-

fysiolog, ser också rörelse som viktig komponent vid inlärning och kunskapande. Rörelsen 

bidrar till näring för hjärnan. Rörelseaktivitet parallellt med inlärning bibehåller kvar tanken 

lättare och på så sätt minns vi bättre och skapar en bättre inlärning.26

 

Rörelsen är barns språk för att kommunicera med omvärlden. Den ersätts senare i livet till det 

talade språket men uttryck för känslor och attityder finns alltid kvar som en rörelsekommuni-

kation. Hur vi uppfattar varandra påverkas av den rörelsekommunikation som medlas. Med en 

god rörelsekommunikation ges tydligare uttryck för vad man vill förmedla.  

 

Rörelseförmågan påverkas av den kroppsuppfattning barn har. En god kroppsuppfattning bi-

drar till ett bredare rörelsemönster. Om möjligheter inte ges till barn att utforska omvärlden 
                                                 
21 Wallin, Karin. Reggio Emilia och de hundra språken. Stockholm: Liber AB. 1996 
22 Bang Christoffer & Braute Nyhus Jorum, m fl. Följ med ut! Barn i naturen. Stockholm: Liber. 
1997, s. 18-35   
23 Goddard, Sally. Ett fönster in i barnets huvud. Ett sätt att närma sig lösningen på inlärnings- och beteendepro-
blem. Mjölby: Cupiditas Discendi. 1996, kap. 2 - 4 
24 Nordlund, Anders, m fl. Lek Idrott Hälsa Del 1 UTE. Stockholm: Liber. 1997, s. 13-15 
25 Imsen, Gunn, Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. 2000, kap. 5 
26 Hanford Carla, Ph.D. Lär med hela kroppen - inlärning sker inte bara i huvudet. Jönköping: Brain books AB. 
1995, kap. 6 
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genom rörelse brister tilltron till rörelseförmågan. Barn med motoriska problem har ofta en 

dålig självkänsla och aktiverar sig inte lika ofta som andra barn. Deras dåliga kroppskontroll 

medverkar till att de på så sätt avstår rörelseaktiviteter tillsammans med andra vilket påverkar 

den sociala gemenskapen och självkänslan negativt. Det bidrar sålunda till att en ond cirkel 

uppstår då barnet utesluter all form av rörelseaktivitet vilket påverkar det sociala samspelet 

och rörelseförmågan negativt. Rörelseaktivitet stärker också barnet i skolan. Ericsson redovi-

sar i sin avhandling att mer rörelse i undervisningen påverkar barnens koncentrationsförmåga 

positivt och resultaten i ämnena svenska och matematik. Ett barn som får möjligheter att röra 

på sig i skolan ger goda resultat. Att träna barns rörelseförmåga blir på så sätt viktig i skolan 

för att stärka barn.27  

 

4.1.2 Sinnliga upplevelser 
Användandet av flera sinnen samtidigt har en positiv betydelse vid inlärning. Sinnliga upple-

velser i samband med inlärningsprocessen leder till att vi minns bättre och på så sätt skapas 

bredare kunskap. Huvud och hjärta går hand i hand vid inlärning. De är två viktiga delar som 

tillsammans ger oss bestående kunskap. Den levande kunskapen finns inte i några böcker utan 

den levande kunskapen finns i människan och hennes verksamhet. 28

 

Ett kunskapande ska börja i ett mänskligt engagemang och med känsloupplevelser, sinnena är 

grundläggande för att människan ska erfara känsloupplevelse.29 En inlärningsituation med 

känsloupplevelser bidrar till att upplevelsen finns kvar en längre tid och som senare kan an-

vändas.30 Enligt Agnes Nobel, barnpsykolog och docent i pedagogik, får kunskap liv genom 

levande människor och levande omgivning vilket innebär att beröra och aktivera sinnena. En 

undervisning där sinnen stimuleras utvecklar och frigör också barnets skapande förmåga och 

personliga kreativitet.31 En miljö som inte ger tillräcklig stimulans för alla sinnen kan med-

verka till att barn får svårigheter med införlivandet av sinnesupplevelserna.32

 

                                                 
27 Ericssson. 2003 
28 Sellgren, Germund, ”Estetiken, sinnligheten, lyriken,” in Utomhusdidaktik, red. Lundegård, I m fl., Lund: 
Studentlitteratur. 2004, kap. 11
29 Strotz, Håkan & Svenning, Stephan. ”betydelsen av praktisk kunskap, den tyska kunskapen,” in Utomhusdidak-
tik, red. Lundegård. I m fl. Lund: Studentlitteratur. 2004, kap. 2
30 Gardner, Howard. Den bildade människan: Hur vi verkligen förstår det vi lär oss. Jönköping: Brainbooks AB. 
2000, s. 78-79 
31 Noble, Agnes. Hur får kunskap liv? Om konst och eget skapande i undervisningen. Stockholm: Carlsson Bok-
förlag. 2001, kap 4 
32 Bang & Braute, 1997, s. 31-32 
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4.1.3 Den sociala betydelsen vid kunskap och lärande 
Kunskap överförs från generation till generation och har skapats på grund av att den har varit 

nödvändig i vardagen. Enligt det sociokulturella perspektivet är följaktligen kommunikatio-

nen central. Genom kommunikationen med andra människor blir barnen delaktiga i sin egen 

kunskapsprocess. Alltifrån vi föds görs erfarenheter tillsammans med andra. Människan föds 

in i en social gemenskap. I denna gemenskap utvecklas individen. Det är genom att höra vad 

andra talar om och hur de föreställer sig världen som barnet blir medveten om vad som är 

intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i 

varje situation.33

 
Vygotskij, pedagogisk teoretiker inom den sociokulturella filosofin, beskriver att kunskap 

skapas tillsammans med andra i syfte att förstå och förklara omvärlden. Den vardagliga inter-

aktionen och det naturliga samtalet är den mest betydelsefulla humana läromiljön, har alltid 

varit och kommer alltid att vara det.34 Vygotskijs filosofi är också att människan ständigt är 

under utveckling och förändring. Vi lär oss hela tiden av varandra genom den sociala interak-

tionen. Människan kan se nya mönster och möjligheter genom de intellektuella och fysiska 

redskapen. Genom att delta i nya sociala sammanhang lär vi oss hur de är uppbyggda. Inom 

denna teori fokuserar man i hög grad på omgivningen och vad språket och den mänskliga 

kommunikationen innebär för lärandet. Vygotskij var den första att erkänna kulturen och mil-

jöns betydelse i inlärningsprocessen.35

 

För att underlätta inlärningen använder vi oss av redskap som även kallas för artefakter. Dessa 

redskap kan vara intellektuella såsom språk eller fysiska. Språket är enligt Vygotskij det vik-

tigaste verktyget en människa har. Barnets eget aktiva upptäckande är det centrala. De lär sig 

bäst då de pratar och diskuterar med varandra. Det är genom interaktion med sin omgivning 

som deras bilder om omvärlden skapas och detta uppstår genom delaktighet.36

 

                                                 
33 Säljö, Roger. Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 2000, s. 37 
34 Imsen. 2000, kap 8 
35 ibid, kap 8 
36 Imsen. 2000, kap 8 
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4.1.4 Språkutveckling 
Svenska språket utgör en stor del av kommunikationen vi använder i svenska skolan. Därför 

är det viktigt att pedagogen kan stimulera barnens språkutveckling. Språket är något som ska-

pas genom aktiv handling i en social miljö.37 För att kommunicera och utvecklas behövs kun-

skap om olika begrepp och dess innebörd.  För att kunna förstå begrepp behövs erfarenhet av 

det. Begrepp kan uppfattas olika, det växlar från människa till människa och det beror på vilka 

erfarenheter man har av begreppet. För att barnet ska kunna ta till sig nya begrepp och införli-

va detta i sitt språk behövs konkretisering av begreppet för att förstå det som inte hör till deras 

erfarenhetsvärld. Det bör vara någonting som är konkret för barn, exempelvis kan en pinne 

som motsvarar en meter fungera som konkretisering av begreppet meter.38 Enligt Lundegård 

får begrepp betydelse genom praktiska övningar.39

 

4.2 Utomhuspedagogikens möjligheter i undervisningen 
 

4.2.1 Undervisning utomhus 
Att använda sig av utomhuspedagogik betyder att vara ute. Ute kan vara i skogen, på skolgår-

den i parken eller någon annanstans utanför klassrummets väggar.  Lundegård, Wickman och 

Wohlin menar att utomhuspedagogiken inte betyder att man enbart flyttar ut den traditionella 

undervisningen och lägger den i utomhusmiljö. Undervisningen utomhus ska inte bedrivas på 

samma sätt som inomhus, exempelvis att barnet räknar i matematikboken utomhus. Istället 

handlar det om att möta ta och ta tillvara på utemiljön som erbjuder nya möjligheter. 40

 

All slags undervisning kan mer eller mindre flyttas ut. När undervisningen bedrivs utomhus 

erbjuds lärandet i olika samanhang och situationer i högre grad än vad inomhusundervisning 

kan erbjuda. Undervisningen inomhus är ofta verbal och om undervisningen istället flyttas 

utomhus bidrar det till en ökad förståelse och lärandet får en tydligare mening inför kunska-

pen. Upplevelsen är viktig bredvid att läsa och diskutera för att utveckla en förståelse för en 

kunskap.41 Med att vistas utomhus involveras hela kroppen och alla sinnen blir delaktiga, 

vilket skiljer sig mot den verbala undervisningen. När flera sinnen är aktiva minns vi bättre. 

Med utomhuspedagogik kan barnen få användning för alla sinnen. Om en pedagog vill lära 
                                                 
37 Eriksen Hagtvet. Språkstimulering D 1. Tal och skrift i förskoleåldern. Stockholm: Natur och Kultur. 2004, s. 7
38 Høines, Marit Johnsen. Matematik som språk. Malmö: Liber. 2002, kap 3 
39 Lundegård, Ian m fl. Utomhusdidaktik, Lund: Studentlitteratur. 2004, kap. 5  
40 ibid, s. 64
41 Hammerman, Hammerman, & Hammerman. 1994, s. 12 
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barnen så mycket som möjligt om en blomma kan de då gå ut och studera blomman i dess 

rätta miljö och på så sätt aktiveras sinnen som lukt, känsel, smak, syn och även hörsel vilket 

leder till av barnen lättare minns vad de lärt sig eftersom de kan binda en viss känsla till kun-

skapen. 42

 

Undervisningen utomhus berör inte enbart ett enskilt ämne utan sträcker sig till andra ämnes-

fält vilket samverkar till en helhetsundervisning. Exempelvis att bygga en koja kan beröra 

flera ämnen som matematik, då barnen kan göra en ritning på hur kojan ska utformas, samt 

naturkunskap, då trädens olika egenskaper behövs studeras för att se vilket virke som ska nytt-

jas. Hur många ämnen som ska integreras är upp till läraren att avgränsa. Arbete med skol-

trädgården kan därför bidra till en form av helhetsundervisning där flera ämnen berörs och där 

hela barnet är aktivt under lärandets gång, vilket betyder att alla kroppens sinnen stimuleras. 

Helhetsarbete möjliggör även ett tematiskt arbetssätt.43

 

Utevistelsen medför att inga väggar finns vilket gör att lärandet inte avgränsas på samma sätt 

utomhus, jämfört med inomhus. När som helst nya möjligheter dyka upp och oväntade saker 

kan inträffa som frambringar situationsanpassade och flexibla inlärningssituationer. Detta 

skiljer sig från Enligt Lindholm, universitetslektor och landskapsarkitekt, ger tillgången till 

skog och natur en mer varierad utomhusverksamhet.44 Barn får träna på sin inlevelseförmåga, 

fantasi, koncentration, motorik och kreativitet genom att vara ute och möta naturens variatio-

ner. Ju mer barn vistas ute i naturen desto mer får de en närmare relation till den, den skapar 

förtrogenhet för vistelse utomhus. Det här medverkar till en större miljömedvetenhet hos barn 

vilket är viktigt för kommande generation, vilket även är ett mål att sträva mot i kursplanen 

som läraren måste uppfylla.45 Kunskap om naturen startar därför i naturen. Naturen är inte 

bara skogen, den är allt som är levande. Naturen finns även i städer. Det gäller att öppna ögo-

nen och ta tillvara på det som finns runt omkring. Undervisning om naturen kan därför även 

ske i städerna. Exempelvis kan växter och djur som lever i staden jämföras med växter som 

lever i skogen.46 Det viktigt att barn känner trygghet när man ska jobba eller vistas utomhus. 

Det är inte förrän barnen känner sig trygga i miljön som de tar till sig nya erfarenheter. För att 

                                                 
42 Sellgren, Germund, ”Estetiken, sinnligheten, lyriken,” in Utomhusdidaktik, red. Lundegård, I m fl., Lund: 
Studentlitteratur. 2004, kap. 11
43 Lundegård. 2004, s. 36 
44 Lindholm, Gunilla. Skolgården – vuxnas bilder, barnets miljö. Avhandling, stad & land nr 129, Alnarp: Movi-
um, SLU. 1995   
45 Ericsson, Gunilla. Lära ute. Friluftsfrämjandet. 2002 
46 Bang & Braute J, m fl. 1997, s. 134-147  
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skapa trygghet är det viktigt att återkomma till samma plats.47 Uterummet bjuder på många 

utmaningar, med ojämnheter ger den en variation på svårighetsgrad vilket gynnar barns moto-

riska utveckling och på så sätt passar uterummet alla åldrar. Det är inte bara en miljömed-

vetenhet som skapas i naturen utan kreativiteten stimuleras då ingenting är givet. Exempelvis 

kan en stubbe vara en bil eller en båt. Det är bara barnet själv som kan sätta gränser.48

 

Utomhuspedagogiken ger utrymme för barn att finna glädje i att använda sin kropp vilket kan 

ske genom ”öppna kroppsmöten”. Detta skapas vid fria rörelsemoment i naturen då inte akti-

viteten är bestämd. Barnet väljer själv sina utmaningar, exempelvis att hoppa över stenar eller 

att klättra i träd. Detta skiljer sig från de ”slutna kroppsmöten” som är vanliga vid idrottsun-

dervisningen då rörelseaktiviteten är styrd, t ex löpning där kroppen blir ett instrument för 

målet. Det positiva med ”öppna kroppsmöten” är att alla barn har möjlighet att skaffa sig en 

positiv känsla inför att använda sin kropp. I naturen kan pedagogen även ha bestämda syften 

med rörelseaktiviteterna. Slutna kroppsmöten kan ha en negativ betydelse. Därför är båda 

former av kroppsmöten bra att använda i undervisningen.49

 

Med utomhuspedagogiken skapar människor en närmare kontakt med naturen, men även till 

vår rörelse och kroppsuppfattning. Därför ger utomhuspedagogik möjlighet att förebygga 

bland annat benskörhet och fetma.50 Det är därför extra viktigt att rörelsen finns med i tidig 

ålder och upp till 18 år.51 Rörelseaktiviteter i naturen kan ses som ett komplement till dagens 

mer organiserade idrott. De fria aktiviteterna saknar de prestationskrav och regelsystem som 

styr dagens idrottande. 

 
 

4.2.2 Utomhuspedagogiken betydelse för språkutvecklingen 
Aktiviteter i uterummet stimulerar språkutveckling eftersom språket skapas genom aktiv 

handling i en social miljö.52 När barnen är ute tillsammans blir kommunikationen en naturlig 

del i aktiviteten och begrepp som belyses blir konkreta för barnen vilket underlättar och stär-

ker kunskaperna. Aktiviteter i en innemiljö är ofta konstruerade och blir därför inte lika natur-

liga för barnen, vilket medverkar till känslan att situationen är uppgjord och barnet känner att 
                                                 
47 Granberg, Ann. Småbarns utevistelse - naturorientering, lek och rörelse. Stockholm: Liberg. 2000, s. 16-17  
48 Bang & Braute, J, m fl. 1997, Kap 3 
49 Öhman, Johan & Öhman, Marie. ”Rörelse i naturen – ett alternativt kroppsmöte,” in Utomhusdidaktik, red. 
Lundegård, I m fl. Lund: Studentlitteratur. 2004, s. 177-178 
50 Dahlgren & Szczepanski. 1997, s. 46- 51  
51 Folkhälsoinstitutet. Vårt behov av rörelse. Stockholm folkhälsoinstitutet och förlagshuset Gothia. 1996 
52 Imsen. 2000, kap 8 
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de måste svara eller agera på ett speciellt sätt. I denna miljö kan barnet känna att det är iaktta-

get vilket kan hämma och påverka deras agerande, men även deras fortsatta motivation. I 

utemiljön upptäcker, upplever och handlar barn tillsammans med andra barn eller pedagoger 

som är direkt kopplat till sinnesintryck och konkretisering. Praktiska handlingar blir till intel-

lektuella och språkliga handlingar. Det är kring sådana situationer språket uppstår.53 Vid un-

dervisning ute arbetar ofta barnen med konkreta material vilket medverkar till att barn får 

erfarenheter av material och begrepp. Detta är mycket stimulerande för språkutvecklingen. I 

naturen finns det en stor variation av antal föremål vilket inte inomhusmiljön kan ersätta dock 

finns det föremål inne men inte ett lika stort utbud. 54   

 

4.2.3 Utomhuspedagogik påverkar hälsan 
Att ha en god hälsa är viktigt för människans välbefinnande. Med utomhuspedagogik stimule-

ras hälsan positivt. En komponent för att ha en god hälsa är att röra sig aktivt. Skolan kan på-

verka barns hälsa inte bara genom att ha hälsoundervisning utan också att skolan kan ”göra” 

hälsa. Bara för att en människa är fysiskt aktiv betyder inte det att den har en god hälsa. Att ha 

en god hälsa betyder att hela människan mår bra och är i balans, dock är rörelsen och den fy-

siska aktiviteten en viktig del av helheten.55 För att skapa hälsa behöver barn tillgång till en 

miljö som inbjuder till spontan fysiskt aktivitet. Hälsa påverkas av levnadsvillkoren och där-

för har skolan en plikt att bidra till en god hälsa för barnen.56 Livsvillkoren menas att ha en 

stimulerande miljö där ”görandet” av hälsa kan ta sin plats. Ett projekt som statens folkhälso-

institut har gjort, Sätt Sverige i rörelse (2001) syftar till att genom ett långsiktigt arbete för-

ändra synen och inställningarna till fysisk aktivitet genom att på olika sätt förändra miljöer 

och arbetsformer i skolan. Den påvisar att barn behöver vara fysiskt aktiva hela skoldagen 

både under rasten samt under lektionstimmarna vilket skulle framförallt få stor betydelse för 

de barn som är minst aktiva.57 Skolans värdegrund och uppdrag under stycket, Skolans upp-

drag, står det om skolans ansvar: ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

                                                 
53 Lundegård, I m fl. 2004, kap. 5
54 ibid, kap. 5  
55 Petterson, Bosse. ”Ingen blir mätt av att höra någon, gång på gång, säga korv…,”  in Är pippi Långstrump en 
hälsoupplysare eller en hälsorisk? En antologi om hälsoarbete i skolan, red. Skolverket. 2002, s. 151-157 
56 Jensen, Bjarne, Brunn. ”Hälsoundervisningen är alltför naturvetenskaplig” in Är pippi Långstrump en hälso-
upplysare eller en hälsorisk? En antologi om hälsoarbete i skolan, red. Skolverket. 2002, s.129-137  
57 Se Folkhälsoinstitutet. www.fhi.se/upload/PDF/2004/skolrapporter//skolrapport.pdf 
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aktivitet inom ramen för hela skoldagen."58 Om grönområden ersätts av vägar och mer trafik 

minskas möjligheterna för barnets spontana fysiska aktivitet.59

 

Forskning om den fysiska miljöns påverkan på människan visar att utevistelsen är nödvändig 

för en god hälsa. Enligt Küller, föreståndare för miljöpsykologiska enheten vid Lunds teknis-

ka högskola där han har lett olika forskningsprojekt om miljöns inverkan på människors upp-

levelser, välbefinnande och hälsa, har dagsljuset en stor inverkan på människans välbefinnan-

de. I utevistelsen exponeras människan för dagsljus, i den finns ultraviolett ljus som ger när-

ing till människan. Ljuset påverkar även sömnhormonerna, mycket ljus och gärna på förmid-

dagarna, kan minska sömnhormonet vilket gör att tröttheten inte kryper fram lika lätt. Ett van-

ligt fenomen av brist på solljus kallas vinterdepression som drabbar människor som bor långt 

bort från ekvatorn.60

 

4.2.4 Utomhuspedagogiken utvecklar den sociala förmågan 
Utomhuspedagogiken är något som gynnar barnens sociala utveckling i jämförelse med klass-

rummet. Utomhuspedagogiken bidrar till många situationer som bygger på samarbete och 

samtal i barngruppen. I ett klassrum sitter barnen på stolar viket gör att det blir svårare att 

vara rörlig och därför svårare att samarbeta med varandra, barnen har ofta sin plats för att 

skapa ordning och reda.61 Det sägs inte uppstå lika mycket konflikter ute som det gör i ett 

klassrum. Barnen hjälper varandra vid nya utmaningar som uppstår, de leker även i andra 

konstellationer än vad de gör i ett klassrum.62 I en klassrumsmiljö skapas ofta en speciell 

rangordning bland barnen. Vid byte av miljö kan rollerna i barngruppen förändras. De barnen 

som känner sig mer utanför eller är svagare i de teoretiska ämnena i klassrummets miljö kan 

ha kompetenser som de andra inte har i en utemiljö. På så sätt kan barnens självkänsla stärkas 

då de upptäcker att de får en betydande roll i klassen i en utomhusmiljö. 

 
4.2.5 Skolverksamheter inom utomhuspedagogikens område 

Idag finns det något som kallas naturskolor och deras pedagogik är att ”lära in ute”. Några 

centrala delar i undervisningen är att skaffa förståelse för de ekonomiska sambanden i naturen 
                                                 
58 Lpo 94. 1998, s. 2 
59 Bremberg, Sven. Bättre hälsa för barn och ungdom. En strategi för de sämst ställda. Folkhänsoinstitutet och 
förlaghuset Gothia AB. Folkhälsoinstitutet Papport nr 39. 1998, s. 102 
60 Küller Rickard, ”Funderingar på en bänk,” Människans natur. Det grönas betydelse för vårt välbefinnande, in 
red. Olsson Titti et al. Stockholm: Byggforskningsrådet. 1998, s. 126-132 
61 Ericsson, Gunilla, ”Uterummets betydelse för det egna växandet,” in Utomhusdidaktik, red. Lundegård, I m fl. 
Lund: Studentlitteratur. 2004, kap 8  
62Bang & Braute, J, m fl. 1997, s. 34-35
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samt att skaffa kunskap om naturens kretslopp och människans del i den. För att uppfylla må-

len bedrivs undervisningen till en stor del ute med naturen. Syftet är även att barnen ska upp-

leva och inhämta kunskap via sinnena. Pedagogerna tar tillvara på den närliggande miljön 

därför kan deras sätt att arbeta skilja sig mellan olika naturskolor.63

 

Gröna skolgårdar, är ett projekt som startade läsåret 92/93. Syftet med projektet var att utbil-

da pedagoger på skolan för att de skulle kunna göra förändringar av sin egen skolgårdsmiljö 

till låga summor. För att göra förändringar på skolgården ska barn, personal och föräldrar ses 

som resurser för arbetet som kan ske under undervisningstimmarna. Alla skolgårdar i projek-

tet har gemensamt att skolgården gjorts grönare. Arbete med skolgården ses som en ständigt 

pågående process för skapandet av platser för lugn och ro, sinnesupplevelse, enskildhet och 

för gemenskap.64  

 

4.3 Tidigare studier i ämnet 
Det finns studier om utomhuspedagogik, dock handlar de flesta om förskoleverksamheten och 

hur utemiljön kan stimulera barns utveckling i förskolan. Det finns även ett stort antal texter 

om vilket positiv verkan utomhuspedagogik har på barns utveckling och inlärning.  

 

En studie gjord av Grahn, landskapsarkitekt, i boken Ute på dagis visar på sambanden mellan 

barns utemiljöer och barnens aktiviteter och utveckling. Den visar att barnen på daghemmet 

med en ”ur och skur” inriktning som hade mindre organiserad miljö blev starkare, utvecklade 

en bättre balans och hade bättre koncentration än de barn som gick på det andra daghemmet 

med en mer organiserad miljö.65

 

Det finns examensarbeten som belyser utomhuspedagogik ur olika perspektiv. Bland annat 

har en studie gjorts av Carlson, som inriktar sig på utemiljön och hur den kan underlätta inlär-

ningen för barn med koncentrationssvårigheter. Studien visar att lärare har uppfattningar om 

att barn behöver ha en variation av stillasittande och rörliga aktiviteter för att de ska orka fo-

                                                 
63 Sellberg, Germund. Naturskola med liv och lust. Den bildade människan: hur vi verkligen förstår det vi lär oss. 
Ön’s Bokförlag, Nordin & Lövgren AB. 1996.
64 Lindholm Gunilla, ”Skolgården - en stereotyp i upplösning?” in. Människans natur. Det grönas betydelse för 
vårt välbefinnande, red. Olsson Titti, et al. Stockholm, Byggforskningsrådet. 1998, s. 28-46 
65 Grahn, Patrik. Ute på dagis. Hur använder barn daghemsgården? Utformningen av daghemsgården och dess 
betydelse för lek, motorik och koncentrationsförmåga. Alnarp: Stad & Land nr 145. 1997 
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kusera på arbetsuppgifterna. 66 En annan studie, Utomhusundervisning? ”Ja man får frisk luft 

och man lär sig saker,” klarlägger hur utomhuspedagogiken används i samband med under-

visningen men dock enbart under NO lektionerna. Studien visar att de flesta lärare har en po-

sitiv syn på utevistelse och använder sig mest av skogen.67  

 

En annan tidigare undersökning som gjorts, ”Att lära in ute” En undersökning av pedagogers 

attityder till utomhuspedagogik, handlar om pedagogers attityder till utomhuspedagogik. Re-

sultaten visade att enbart 9 av 39 lärare hade hört talas om utomhuspedagogik.68 Lärare som 

kände till begreppet utomhuspedagogik är därmed enligt vår mening ett litet antal. Vi har så-

ledes möjlighet att se om det har blivit några tydliga förändringar. Sedan denna studie genom-

fördes. 

 

Det finns historisk forskning som berör utomhuspedagogik. I början av 1900-talet undervisa-

des barn med tuberkulos. Detta gjordes bland annat med anledning av att barnen skulle få 

frisk luft genom att vara ute och vistelsen utomhus skulle stimulera detta.69

                                                 
66 Carlsson, Harriet. Examensarbete. Utomhusundervisning. Ett sätt att underlätta inlärningen för barn med 
koncentrationssvårigheter. Institutionen för tematisk utbildning och forskning. Linköpings universitet. 2005 
67 Johansson, E. M Camilla. Examensarbete. Utomhusundervisning? ”Ja man får frisk luft och man lär sig sa-
ker.” En kvalitativ studie om lärare och elever i åk 4 –6. Institutionen för tematisk utbildning och forskning.  
Linköping universitet. 2004 
68 Charlotte Sandqvist. Examensarbete. ”Att lära in ute” En undersökning av pedagogers attityder till utomhus-
pedagogik. Institutionen för tematisk utbildning och forskning.  Linköping universitet. 2001. 
69 Palmblad, Eva & Eriksson, Begnt Erik. Kropp och politik – hälsoupplysning som samhällsspel. Från 30-tal till 
90-tal. Stockholm: Karlssons bokförlag. 1995 
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5. Metod 
5.1 Val av metod 

Vi har i vår studie om utomhuspedagogikens användning i undervisningen valt att göra en 

kvalitativ intervjustudie. Enligt Trost är syftet med kvalitativa intervjuer att få så uttömmande 

svar som möjligt inom det behandlade ämnet.70 Den kvalitativa intervjun är enligt Kvale ock-

så lämpad för att skapa en så verklighetstrogen bild av intervjupersonens erfarenheter och 

beteende. Den kvalitativa studien innebär att undersökaren söker en förståelse genom tolk-

ningar av utsagor och syndliggör därmed underliggande värderingar och uppfattningar.71 Vi 

har i vår studie därför valt att göra en kvalitativ studie för att uppnå så omfattande svar som 

möjligt. 

 

Vi använder oss av den halvstrukturerade intervjuformen där enbart frågeområdet är bestämt, 

frågorna kan variera från intervju till intervju då hänsyn tas till hur den intervjuade personen 

svarar. Fem diskussionsfrågor bildar grund till vår intervjuguide72, för att på sätt ha en mall 

för intervjun men samtidigt kunna utveckla intervjun utifrån den intervjuades svar.73

 

5.2 Urval 
Vi har valt att intervjua åtta pedagoger, som undervisar barn från förskoleklass till årskurs 

sex. Det finns ingen given regel som säger hur många intervjuer som bör tillämpas utan syftet 

för studien är avgörande för antalet intervjuer. Det vanligaste förfaringssättet vid intervjustu-

dier är att antalet intervjupersoner ligger på mellan fem upp till tjugofem deltagare.74 Vi har 

valt att avgränsa oss genom att enbart intervjua pedagoger på grundskolan. Valet till avgräns-

ningen grundar sig på att vi utbildar oss inom detta områdesfält. Pedagogerna som vi valt är 

för oss tidigare okända men kontakt har tagits via personer som för oss tidigare är kända. 

 

Valet att intervjua ett flertal pedagoger med inriktning på olika åldrar i grundskolan gjordes 

för att få en övergripande bild av uppfattningar och användningen av om det berörda ämnet. 

Vid en undersökning bör det förekomma en så stor variation som möjligt vid urvalet av inter-

vjupersonerna.75 Vi har därför en variation bland pedagogerna då vi har utgått från vilken 

                                                 
70 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 1997, s. 19-23 
71 Kvale, Steiner. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 1997, s. 70-71 
72 Se bilaga 1 
73 Kvale. 1997, s. 117 
74 ibid, s. 98 
75 Trost. 1997, s. 105 
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årskurs de nu undervisar i samt skolans geografiska läge och socioekonomiska förutsättning-

ar, detta för att få ett så brett urval som möjligt.   

 

Vi valde därför tre skolor med olika typer av miljöer. En skola som ligger i ett villaområde 

där flertalet av barnen på skolan bor i villa, en skola som ligger i stadsmiljö där flertalet av 

barnen bor i lägenhet, och en skola som ligger på landet i skogsmiljö. 

 

5.2.1 Miljöbeskrivning på skolorna. 
Skola A: Ligger på landet i ett litet samhälle utanför en medelstor stad i Mellansverige. I 

samhället finns det förskolor och en grundskola upp till år sex. Skolan har årskurser från för-

skoleklass till år sex. Skolgården består av gräsplaner, grus och asfalt med mycket buskar och 

träd och odlingsrabatter. Bollaktiviteter kan utövas via basketplan, fotbollsplan av gräs och 

bandyplan som finns på gården. Det finns dessutom klätterställningar, rutschkanor, linbanor 

och gungor, och lite var stans på gården står bänkar och bord utplacerade. Skolan har även 

tillgång till en skog och en äng som är anknuten till skolan 

 

Skola B: Skolan ligger placerad i centrum av en medelstor stad i Sverige. Den har årskurser 

från förskoleklass klass till år sex. Många barn har invandrarbakgrund och majoriteten av bar-

nen bor i lägenhet. Skolgården består mestadels av asfalt men har lite buskar och träd utplace-

rade på gården. Dominerande på skolgården är redskap i olika former exempelvis klätterställ-

ning rutschkana, sandlådor etc. På skolan finns även basketplan och fotbollsplan. 

 
Skola C: Skolan ligger placerad i utkanten av en medelstor stad i Sverige. Den har årskurser 

från förskoleklass till år sex. Majoriteten av barnen bor i villa. Skolgården består av till stor 

del av asfalt men har även en gräsyta. På skolgården finns sandlåda och olika sorters redskap 

som bollplank, rutschkana, gungor etc. I närområdet från skolan finns ett litet skogsområde.  
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5.2.2 Översikt över pedagogerna 
Pedagog 1: Kvinna, utbildad grundskollärare f-6. Klasslärare för en årskurs 4-6. Hon har ar-

betat inom skolverksamheten ca 1år. Arbetar på skola A. 

 

Pedagog 2: Kvinna, utbildad grundskollärare 4-9. Klasslärare för en årskurs 6. Hon har arbe-

tat inom skolverksamheten i ca 1 år. Arbetar på skola A. 

 

Pedagog 3: Kvinna, utbildad förskollärare. Klasslärare för en årskurs 1. Hon har arbetat i 

skolverksamheten i 3 år. Tidigare barnskötare och jobbar på förskola 20 år. Utbildar sig nu på 

universitetet till 1-7 lärare på distans parallellt som hon jobbat som klasslärare. Arbetar på 

skola C. 

 

Pedagog 4: Kvinna, utbildad grundskollärare 1-3. Klasslärare för en förskoleklass. Hon har 

arbetat inom verksamheten i ca 20 år. Arbetar på skola C 

 

Pedagog 5: Man, utbildad fritidspedagog. Assistent till en pojke. Han har arbetat inom skol-

verksamheten i ca 12 år. Arbetar på skola B 

 

Pedagog 6: Kvinna, utbildad grundskollärare 1-6. Klasslärare för en årskurs 1-3. Hon har 

arbetat inom verksamheten i ca 30 år. Arbetar på skola B 

 

Pedagog 7: Kvinna, utbildad grundskollärare 1-6. Lärare för en årskurs 2. Hon har jobbat 

inom skolverksamheten i ca 3 år. Tidigare förskollärare och arbetat inom förskolvksamheten i 

ca 20 år. Arbetar på skola A 

 

Pedagog 8: Man, utbildad grundskollärare 1-7. Klasslärare för en årskurs 4. Arbetat inom 

skolverksamheten i 3 år. Tidigare arbetat på fritidsgård med ungdomar. Arbetar på skola C. 
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5.3 Pilotintervjuer 
Pilotintervjuer gjorde vi för att skaffa oss erfarenheter och för att öka förmågan som intervjua-

re samt att se om våra frågeställningar svarade mot undersökningens syfte. Pilotintervjuer är 

en metod för att stärka intervjuarens självförtroende samt att öka förmågan att skapa trygghet 

för att stimulera till ett bra samspel mellan intervjuaren och den intervjuade.76 Genomförandet 

med pilotintervjuerna gjordes enskilt med en lärare som ingen av oss kände sedan tidigare, 

men kontakten togs via bekanta på skolorna, då vi eftersträvade en så likvärdig intervju som 

de kommande i undersökningen. Den intervjuade var väl medveten om vårt syfte med inter-

vjun och gav sitt godkännande. Under intervjun gjordes stödanteckningar samt bandupptag-

ning. 

 

5.3.1 Slutsatser av pilotintervjuerna 
Genomförandet av pilotintervjuerna gav oss nyttiga erfarenheter. Att kunna sina intervjufrå-

gor mer eller mindre utantill är av stor betydelse, att inte följa manus, för att skapa ett bra 

samtal och koncentrationen på vad informanten uttrycker. Vid utvärdering av pilotintervjun 

upptäckte vi det positiva med att inte föra anteckningar. Bandupptagning gjorde intervjun mer 

frispråkig och samtalet blev mindre formellt. Under intervjuerna upptäckte vi att det var det 

svårt att hålla sig inom ramen för ämnesområdet när samtalet blev mer öppet. Därför är det 

viktigt att genom följdfrågor kunna leda in den intervjuade på rätt spår. Vi anser att vi fått ut 

mer av vår öppna intervjumetod än om vi hade använt oss av en mer styrd metod, vilken ger 

mer utrymme för intervjupersonen.  

 

5.4 Etiska aspekter 
Vi anser att vår undersökning inte strider mot någon av de etiska riktlinjerna för kvalitativa 

studier. Det är viktigt som undersökare att inte kränka någon som ingår i undersökningen. Vi 

informerade alla våra intervjupersoner om deras rättigheter samt de etiska reglerna på områ-

det. 

 

Det är självklart att inte uppge namn eller geografisk placering och nödvändigt att presentera 

och ge information om undersökningen.77 Det är betydelsefullt att visa respekt för undersök-

ningspersonerna när de gett sitt godkännande till att medverka och de ska kunna avbryta sitt 

                                                 
76 Kvale. 1997, s. 137 
77 Närvinän, Anna-Lisa. När kvalitativa studier blir text. Lund: studentlitteratur. 1999,  s. 45 
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deltagande när så önskas utan att detta ska få negativa konsekvenser.78 En annan etisk aspekt 

är tystnadsplikten som måste följas noggrant.  

 

5.5 Genomförande av intervjuer 
Vi har valt att genomföra enskilda intervjuer. På det viset kunde vi föra en bra diskussion med 

den intervjuade samt uppfatta intervjupersonens svar. Två intervjuare mot en intervjuad kan 

bidra till att den intervjuade känner sig pressad och finner sig i underläge. Vid gruppintervjuer 

kan det bli sig så att någon eller några av intervjupersonerna inte får eller tar talan vilket med-

för att deras uppfattningar inte åskådliggörs.79 Intervjuerna har skett på de tillfrågade lärarnas 

arbetsplats och tog mellan 15-45 minuter per pedagog beroende på hur utförliga de var i sina 

svar. 

 

Det finns olika sätt att registrera intervjuer på. Det ena är bandspelare och det andra är video-

band. Problematiken med att använda ljudupptagning är att kroppsuttryck inte kan tolkas på 

samma sätt som vid registrering av videobandspelare.80 Bandspelaren har dock sina fördelar. 

Den intervjuade känner sig inte iakttagen och svarar mer avslappnat och kan koncentrera sig 

mer på det berörda ämnet. 

 

5.6 Bearbetning av data 
Ljudupptagningen av intervjuerna medförde att vi kände oss trygga med att informationen vi 

fått inte gått förlorad och vi kan gå tillbaka och lyssna på bandet. Det finns inte någon stan-

dardiserad form som undersökaren måste följa vid transkribering utan den kan själv välja om 

intervjun ska skrivas ordagrant med pauser och emotionella uttryck, eller om intervjun doku-

menteras av mer formell skriftspråkig karaktär.81 Vi valde att inte transkribera intervjuerna 

ordagrant utan vi använde oss av en mer skriftspråklig karaktär då vårt valt av intervjumetod 

gjorde att våra intervjuer blev frispråkiga och ibland gled från ämnet. Vi bedömde att en in-

formell transkribering skulle kunna uppfattas som rörig av läsaren. 

 

Syftet med vår studie är att belysa utomhuspedagogikens användning i undervisningen i 

grundskolan. Vi har därför undersökt hur utomhuspedagogiken används bland några pedago-

                                                 
78 Johansson & Svedner. 2001, s. 23 
79 Trost. 1997, s. 44-45 
80 Kvale. 1997, s. 147-149 
81 ibid, s. 155 
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ger och vilka uppfattningar kring utomhuspedagogik dessa pedagoger ger uttryck för. Utifrån 

detta analyserade vi våra transkriberade intervjuer. Vid analysen utgick vi från våra tre fråge-

ställningar som vi valde att använda som teman. I analysen fann vi ytterliggare ett tema som 

inte täcktes upp av frågeställningarna men som vi tycker är intressant att utveckla. Utifrån de 

teman gjordes en sammanfattning av svaren från intervjupersonerna och på så sätt påträffade 

vi gemensamma tongångar i svar och mönster. Dessa mönster redovisas i texten tillsammans 

med citat under temat. Citat tillsammans kommer att förtydliga tolkningen för läsaren.82  

 

Vi kommer i vår analysdel lyfta fram de resultat vi fått utifrån pedagogernas svar om hur de 

resonerande kring frågor som rör utomhuspedagogik. De fyra följande teman som redovisas i 

analysen är: 

 

• Tillfällen då utomhuspedagogiken används 

• Pedagogernas positiva uppfattningar på utomhuspedagogik 

• Pedagogernas negativa uppfattningar på utomhuspedagogik 

• Syftet med utomhuspedagogiken  

                                                 
82 Patel, Runar & Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 2003, s. 178 
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6. Analys 
6.1 Tillfällen då utomhuspedagogiken används 

Utomhuspedagogiken används vid olika tillfällen av olika pedagoger. Den nyttjas speciellt vid 

friluftsdagar, i undervisningen på olika sätt, vid speciella utedagar eller när barnen behöver 

springa av sig.  

 

Många av pedagogerna säger att de använde sig av utomhuspedagogik men att den inte an-

vänds ofta. De flesta pedagogerna vistas utomhus vid ett tillfälle i veckan eller mindre. Här 

uppger pedagog 1 att utomhuspedagogiken sällan används i undervisningen men att den 

ibland finns med, dock skulle hon inte kalla det för utomhuspedagogik utan mer en slump av 

utevistelse. Ofta är då inte aktiviteten förbestämd av pedagogen utan det är någon på skolan 

som har bestämt någon uteaktivitet som sker i form av friluftsdagar. 

 
Jag använder den sällan om jag ska vara ärlig. Vi har friluftsdagar. Pedagog 1 

 

Vi har en utedag en gång i veckan då vi är ute från morgonen till lunch. Pedagog 3 

 

 

Friluftsdagar är enligt alla pedagoger ett tillfälle som utomhuspedagogiken används. Vid des-

sa tillfällen är det inte pedagogen själv som har bestämt friluftsdagen utan den är bestämd av 

skolan och är obligatorisk att utöva vilket innebär att pedagogen inte kan välja bort aktivite-

ten. Pedagogerna ser friluftsdagar som positivt, de förklarar att många barn inte aktiverar sig 

på fritiden och friluftsdagar kan på så sätt väcka intresse för en aktivitet. Det negativa som 

upplevs av pedagogerna med friluftsdagarna är att den inte knyts ihop med den övriga under-

visningen. De önskar att glappet mellan friluftsdagar och den vanliga undervisningen inte var 

så stor utan de anser att sådana aktiviteter som finns med på friluftsdagarna bör också få fö-

rekomma parallellt med undervisningen. Pedagogerna uppfattar att barnen tycker friluftsda-

gar är roligt och positivt vilket kan leda till att vanliga undervisningen ses som tråkig.  

 
Vi har haft en friluftsdag på skolan då barnen har fått välja en aktivitet som de vill 

göra under dagen, matlagning ute, fotboll mm. Annars har jag inte varit ute så mycket i 

undervisningen Pedagog 2 
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Det beror alldeles på. Ibland när… som jag berättade tidigare om friluftsdagar brukar 

jag eller den andra personalen passa på att lägga in lite aktiviteter i skogen…vi brukar 

också ha tipspromenader i samband med dessa dagar, om nu det räknas? Pedagog 5 

 

 

Utomhuspedagogiken förkommer inte bara i samband med friluftsdagar utan den integreras 

bland majoriteten av pedagogerna i den vanliga undervisningen mer eller mindre, exempelvis 

i svenska, matematik, gymnastik, naturvetenskap och bild etc. När den används i undervis-

ningen är det bland annat för att barnen ska få arbeta med konkreta material. I matematiken 

kan barnen få räkna med kottar, medan om den används vid svenskan kan det vara för att dis-

kutera olika begrepp. Pedagog 2, 4 och 7 använder utomhuspedagogiken i bildlektionerna. 

Det är vanligast att utomhuspedagogiken används vid gymnastiklektionerna.  Detta enligt 

pedagogerna skapar stora rörelseytor för barnen.  

 
Ja, ibland har vi gått ut i bilden och målat av saker som finns ute. Pedagog 4 

 

Jag använder den i olika ämnen, ibland i samband med matte, bild, svenska eller na-

turvetenskap. I gymnastiken använder jag den också.  Jag brukar ofta ha tipspromenad 

ute. Ibland brukar jag ta med mig naturmaterial in och använda i undervisningen. Det 

skulle jag också lägga inom ramen för utomhuspedagogik. Kottar och stenar är roligt 

att använda till matten och löv och gräs är kul att måla av eller göra tryck med. Peda-

gog 7 

 

Jag använder nog utomhuspedagogik mest vid gymnastiken. Då finns det tillgång till 

mer yta, det blir inte lika trångt. Barnen kräver en hel del plats när de ska springa och 

hoppa. Inne i en gymnastiksal krockar ofta barnen med varandra och skador uppstår 

mycket lättare. Pedagog 2 

 

 

Uterummet används också vid andra tillfällen då barnen behöver röra på sig men detta behö-

ver inte vara kopplat till undervisningen, dock pratar pedagogerna om detta som utomhuspe-

dagogik. Flertalet brukar utomhuspedagogiken för att ”rasta” barnen. De menar att barnen 

behöver få ett kort avbrott från undervisningen antingen för att rensa tankarna eller bara för att 

springa av sig för att orka koncentrera sig resten av lektionen. Pedagog 4, 5, 6 och 7 berättar i 

intervjun att det kan förekomma när barnen är okoncentrerade och har suttit stilla under en 

längre period. 
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Sen även kan man ha det på raster eller bara om det är jobbigt i klassen om man kän-

ner att dom behöver röra på sig och sådär då kan man gå ut och sen kan man säga åt 

dom att plocka varsin pinne men inget mera. Pedagog 6 

 

 

Utomhuspedagogiken används av pedagogerna 3, 4 och 7 vid speciella ”utedagar” vilket in-

nebär att det är en bestämd dag i veckan eller månaden som undervisningen bedrivs utomhus. 

Aktiviteterna vid utedagarna skiljer sig åt mellan pedagogerna. Pedagog 3 berättar i intervjun 

att vid utedagarna går det till ett litet skogsområde som ligger alldeles i närheten av skolan. 

Där får barnen oftast leka fritt och för det mesta väljer de att bygga koja, plocka bär eller leka 

någon form av rollspel. Det kan förekomma att hon har någon styrd aktivitet som kopplas till 

undervisningen men säger att det sker väldigt sällan. De två andra pedagogerna använder ute-

rummet mer i samband med undervisningen som därför sker på olika platser beroende på vad 

syftet är med aktiviteten. Pedagog 7 berättade att hon använder sin utedag i undervisningen 

bland annat för att integrera miljömedvetenhet och matematik då barnen mäter träd. 

 
Vi har en utedag en gång i veckan då vi är ungefär från morgonen fram till lunch. Då 

går vi till vår lilla ”skog” som ligger precis bakom gården. Där brukar barnen göra 

lite vad de vill, bygga kojor är populärast men en del leker med något annat, det går 

lite i vågor vad de vill göra. På har vi hösten plockat vi bär som vi kokar och gjort sylt 

på. Pedagog 3 
 

Jag har en ”utedag”, då går ut en förmiddag varannan vecka förutom när jag är ute 

på gymnastik lektionen eller friluftsdagar. Pedagog 7 
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6.2 Pedagogernas positiva uppfattningar om utomhuspedagogik 
På frågan om vilka uppfattningar pedagogerna har om utomhuspedagogik kunde vi finna någ-

ra gemensamma. Två områden som starkt belystes om pedagogernas uppfattningar var, utom-

huspedagogik som något positivt och att det är någon form av utomhusaktivitet där barnen 

skaffar sig praktiska erfarenheter.  

 

Utomhuspedagogik uppfattas av alla pedagoger som något positivt och att den är bra för alla 

barn. Samtliga tycker att det är en bra och nyttigt metod att använda i undervisningen. Peda-

gogerna uppfattade även att utomhuspedagogik är mer stimulerande för barn än den traditio-

nella undervisning som sker, där eftersträvan enligt pedagogerna är bland annat att lära barnen 

sitta stilla och arbeta tyst utan att störa någon annan. Dock konstaterar flertalet pedagoger att 

utomhuspedagogiken nyttjas för lite i deras undervisning och att utomhuspedagogiken an-

vänds inte bara för lite på deras skola utan även på andra skolor i deras närhet. 

 
Hmm…låt mig tänka…mina uppfattningar om utomhuspedagogik…ja det är väl att det 
är ett bra sätt att undervisa på. Pedagog 5. 
 

Det första jag tänker på är att det är viktigt men att det inte nyttjas tillräckligt.. Peda-

gog 1 

 

 

Utomhuspedagogik innebär för samtliga pedagoger att vistas utomhus. Utomhus är allt utan-

för skolans väggar vilket kan vara skolgården, skogen eller parkeringen. Några menar att na-

turen ska ses som ett klassrum. Att vara utomhus och undervisa betyder inte enligt pedago-

gerna att det enbart handlar om att undervisa om miljön utan utomhuspedagogik handlar ock-

så om att göra andra aktiviteter som inte är direkt kopplade till miljöundervisning. Pedagoger 

samtycker att utomhuspedagogiken är ett praktiskt arbete utomhus där barnen är mer aktiva än 

i den traditionella skolundervisningen. De tycker att arbetet utomhus ska vara ett komplement 

för inomhusundervisningen. Tre pedagoger påvisade att det som utförs ute ska kunna kopplas 

till inomhusundervisningen, vilket medverkar till en röd tråd som leder genom hela undervis-

ningen. Utomhuspedagogik är alltså någonting som inte ska vara fristående från den ordinarie 

undervisningen. 

 
Utomhuspedagogik för mig är att vara utomhus. Barnen ska vara aktiva. När barnen är aktiva 

är de med och deltar i aktiviteten, de står exempelvis inte och tittar på vad de andra gör utan de 

är med och agerar. De leker, bygger koja, plockar bär osv. Pedagog 3 
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Uppfattningar…ja, jag känner att barnen ska dra paralleller med det man gör inne, även ute så 

att säga. Att exempelvis matte kan komma in när man är ute o läs och skriv också, som det ska va 

en röd tråd då… när man använder utomhuspedagogiken. Pedagog 4 

 

Ja , jag har väl den uppfattning att man kan använda sig av…naturen som ett klassrum. Man kan 

använda…få in alla ämnen man kan räkna matte ute i naturen man kan ha svenska, man kan få 

in alla ämnen i naturen och anknyta till det, Pedagog 6 

 

 

6.2.1 Pedagogernas negativa uppfattningar om utomhuspedagogik 
Flertalet pedagoger finner att det finns ett en mängd problem som utgör ett hinder med att 

bedriva utomhuspedagogik. Pedagogerna hade alla något eller några problem varför de inte 

går ut. Problem som pedagogerna talade om var tiden på olika sätt vilket betraktas som ett 

stort hinder för att gå ut med barngrupp. Miljön, väder och kläder påverkar också utomhuspe-

dagogikens användning. Samarbete mellan pedagogerna och rektorn har även ett stort infly-

tande på pedagogens arbetssätt. 

 

Ett stort problem enligt samtliga pedagoger med att bedriva undervisning utomhus är att de 

uppfattar att tiden inte räcker till. Tidspress sätter stopp för att tillämpa utomhuspedagogik 

Flertalt uttrycker att de inte har tillräckligt med tid att gå ut med barnen på grund av att de 

känner press för att barnen ska hinna klart i de övriga ämnena, som i svenskan eller mattema-

tiken. Alla pedagoger, utom pedagog 7, berättar att de känner en väldig stress när det gäller att 

anpassa sig skolans fasta tider som måste följas. Det kan vara fasta tider som mattider eller 

andra som gymnastiklektionen eller slöjdlektionen där en annan pedagog ska undervisa bar-

nen. Övervägande pedagoger berättar också att de använder sig av tidigare planeringar för att 

spara tid. Pedagog 1, 2 och 8 belyser att det tar längre tid att planera för en aktivitet som inte 

prövats tidigare. Därför används inte utomhuspedagogiken.  

 
Några mer hinder kan va tiden, tidspressen. Jag tycker att när man går ut sådär så 

ska man inte ha den där pressen på sig men oftast går den inte att komma ifrån för 

man har mattider som ska passas man måste va tillbaka på ett visst klockslag eller 

dom ska gå på slöjd eller gympa någonting. Pedagog 6 

 

Jag har trots allt inte jobbar så länge i verksamheten men jag kör ofta på det jag har 

gjort tidigare. Eftersom jag har tidigare gjort en planering så får jag mycket gratis-

planering, det blir ofta lite småändringar beroende på vilka barn jag undervisar och 
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hur gruppen är. Om jag skulle använda mig av utomhuspedagogik skulle kräva mer 

planering eftersom jag inte har några spontana idéer. Pedagog 8 

 

 

Flertalet påstår också att påklädnaden är en så pass tidskrävande situation för bar-

nen att det blir kort om tid ute, vilket medverkar till att de stannar inne istället för 

att använda sig av uterummet. 

 
Tyvärr hinner inte vi göra så mycket ute eftersom de är så kort tid. Det tar ganska 

låg tid att komma ut speciellt påklädnaden tar tid och diskussioner om vad de måste 

ha på sig så de inte ska frysa. Pedagog 3 

 

 

En annan negativ uppfattning som gör att flertalet av pedagogerna väljer att stanna inne är 

vädret, det vill säga om det är dåligt väder. Med dåligt väder menar pedagogerna om det reg-

nar, blåser eller om temperaturen inte är behaglig. Om vädret är dåligt beror också på vad de 

har för syfte med aktiviteten. Det kan vara så att syftet med aktiviteten är att känna regnet 

eller se hur naturen förändras när det regnar, då upplevs inte regn som något dåligt väder. 

Vädret utgör även ett problem för pedagogerna då det inte går att förutsäga. Detta uppfattat av 

pedagogerna som besvärligt vilket medverkat till att det struntar i att planera för utomhusakti-

vitet och väljer istället att planerar för en inneaktivitet då de är säkra på att vädret inte kan 

påverka. Pedagog 1 berättar att det är jobbigt att behöva ha två planeringar vilket enligt henne 

skulle krävas om hon ska vara ute. Hon menar att det behövs en plan B om det blir dåligt vä-

der. 
 

Det är ju första vilket väder det är …och varmt eller kallt om det regnar….ja det är 

väll problemet. Ibland så skulle man kunna åka bil till vissa miljöer…ja de är vädret 

som kommer i första hand. Pedagog 5 

 

 

Kläder utgör också ett problem. Pedagog 1, 2, 3, 6 och 8 berättar att barnen saknar de kläder 

som behövs i samband med utevistelsen. Eftersom vädret förändras behövs kläder för alla 

väder, dock ser vissa pedagoger möjligheter att barnen lånar kläder av varandra. 
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Många av barnen går aldrig ut med sina föräldrar det märker man b l a. på deras 

klädsel. Många av barnen har inte jackor när de kommer på morgonen fast föräldrar-

na vet att barnen ska vara ute hela förmiddagen. Några av barnen har gummistövlar 

men många saknar även detta. Pedagog 3. 
 

 

Vidare ett problem som medverkar till att pedagog 1 och 2 inte går ut i undervisningen är att 

de inte är medvetna om vilken omgivning som de har tillgång till utanför klassrummet. Peda-

gog 1, 6 och 8 anser att miljön inte är tillräckligt variationsrik och på grund av detta känns det 

tråkigt och oinspirerade att gå ut med en barngrupp. Det som även framgick i intervjuerna var 

att pedagog 4, 6 och 8 framhåller önskan om att de skulle vilja ha närmare till skogen. På så 

sätt skulle de undvika de långa promenaderna samtidigt som de skulle nyttja tillfället att be-

driva undervisningen ute lite oftare. 

 
Jag vill känna till området vilket jag inte gör så jag vet inte vad som finns. Eftersom det 

är en skola på landet har vi tillgång till mycket skog miljön är inte speciellt varierande, 

då det låser sig och känns tråkigt. Det skulle vara mer variation i miljö. Pedagog 1 

 

Hmm, låt mig tänka…det kan ju ibland vara så att det är väldigt långt att gå det skulle 

underlätta om det var närmare. Pedagog 5 
 

 

Det visade sig även att flertalet pedagoger upplever en viss osäkerhet i att vara ute med en 

barngrupp. Osäkerheten i vissa fall uppstår bland annat när pedagogerna inte känner till när-

miljön utanför skolan. Det vill säga att pedagogerna inte vet vilka faror som de kan komma i 

kontakt med om de skulle sträcka sig utanför klassrummets väggar. Pedagog 1 och 2 berättar 

att de inte gärna beger sig väg en längre bit från skolan eftersom de inte känner till området 

och faror som finns, faror som kan te sig i vatten av olika slag, kablar som kan vara farliga 

eller stup som plötsligt kan dyka upp. Samtliga pedagoger menar även att de inte har samma 

kontroll och översikt över barnen ute som de har i den vanliga klassrumsmiljön. Pedagog 2 

understryker att det finns regler i klassrummet som säger vad du får göra samt inte göra. Där-

för kan det tämligen lätt uppstå i samband med utevistelsen att oförutsägbara saker kan ske 

snabbare tillexempel att barnen börjar kasta kottar eller bara springer omkring. Pedagoger 1, 3 

och 8 känner en rädsla för att gå ut på grund av att de inte anser sig känna att de besitter till-

räckliga kunskaper om naturen och på så sätt inte kunna besvara barnen på alla frågor i sam-

band med utevistelsen. 
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Jag vill känna till området vilket jag inte gör så jag vet inte vad som finns. Pedagog 1 

 

Vissa elever behöver struktur och mer kan hända om man är ute. Det finns regler för 

vad man får göra inne, inte springa osv, men det finns inga regler för att vara ute. De 

kan få för sig att kasta kottar. Pedagog 2 
 

 

Samarbete mellan pedagoger och annan personal på skolorna enligt alla pedagoger kan påver-

ka om utomhuspedagogiken används. Ett problem är att samtliga pedagoger tycker det är 

svårt att samarbeta eftersom de har olika planeringstider och tycker det är svårt att passa in i 

varandras scheman. Pedagog 1 och 4 berättar om två pedagoger slår ihop sin undervisning kan 

de ha bättre uppsikt över barnen ifall någonting händer. Samarbete skulle minska rädslan för 

olika faror som de kan komma i kontakt med om de skulle sträcka sig utanför klassrummets 

väggar. 
 

När vi är flera pedagoger ute känner jag mig tryggare eftersom vi kan tillsamman ha 

större uppsikt över barnen. Pedagog 4 

 

 

Flertalet pedagoger uppfattar att det inte är så många på skolan som använder sig av utomhus-

pedagogik, vilket enligt dem påverkar användningen. Alla pedagogerna är överense om att 

mer samarbete och sammanhållning skulle kunna göra så att utomhuspedagogiken används 

mera på skolorna. Pedagog 1 och 2 berättar att deras undervisningsmetoder påverkas av andra 

lärare på skolan då de efterliknar deras metoder. Pedagogerna gör detta för att de känner sig 

oerfarna och därför tar hjälp och idéer av pedagoger med lång erfarenhet. Eftersom inga av 

dessa pedagoger använder sig av utomhuspedagogik menar de att detta återspeglas i deras 

undervisning. Ingen av de två pedagoger har utbildning inom området vilket de uppfattar som 

problem då de själva inte har några idéer och kunskaper om hur utomhuspedagogiken kan 

användas praktiskt. 
 

Finns möjligheten skulle jag gå ut mer. Kom jag till en skola där fler var intresserade 

skulle jag nog använd uterummet mer. Jag känner att jag inte har några idéer på vad 

jag kan göra. Pedagog 1 
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Problemet är att jag inte vet vad jag ska göra. Eftersom det är mitt första jobb tittar 

jag på hur de andra lärarna undervisar och tar stöd från dom eftersom de inte är ute 

kommer jag inte heller ut. Situationen hade nog varit annorlunda om de bedrev sin un-

dervisning ute då hade jag nog också gjort det. Pedagog 2 
 

 

Rektorn har ett stort inflytande på pedagogens arbetssätt och kan på så sätt påverka utomhus-

pedagogiken negativt beroende på om rektorn anser sig att arbetssättet bör tillämpas eller inte. 

Pedagog 7 förklarar att rektorn på hennes skola anser att utevistelsen, bortsett från idrottslek-

tionerna, är slöseri med tid. Enlig henne tycker han att barn bara leker när de är ute, de lär sig 

ingenting som har med skolverksamheten att göra. Hon uppfattar att hon måste försvara sig 

och komma med bra motiveringar varför hon ska vara ute. Detta medverkar till att hon väljer 

att istället bedriva undervisningen inomhus trots att hon i själva verket skulle vilja vara ute. 

 
Ett problem jag har haft är att rektorn på skolan inte tycker det är lämpligt att gå ut 

under skoltid. Han brukar fråga när jag ska ta igen den tiden med barnen. Han säger 

att skolan har viktigare saker att syssla med än att vara ute och ”leka”. Därför går jag 

bara ut en förmiddag dag varannan vecka förutom på gymnastiklektionen eller frilufts-

dagar. Pedagog 8 

 

 

6.3 Pedagogernas syften med utomhuspedagogiken 
Pedagogerna har olika syften med att använda utomhuspedagogiken. Vi kunde i analysen 

finna några centrala syften som flertalet pedagoger hade gemensamt. Här framkom att peda-

gogerna hade syften som att utveckla barnens rörelse eller för att stärka deras sociala sam-

spel. Ett annat syfte är att ge barnen praktiska erfarenheter. Enligt de flesta pedagogerna an-

vänds även utomhuspedagogiken i syfte för att miljön är stimulerande för barns utveckling.  

 

Flertalet pedagoger använde sig av utomhuspedagogiken i samband med idrott eller annan rörel-

seaktivitet då de ansåg att utomhuspedagogiken gynnar rörelsens betydelse. Enligt majoriteten av 

pedagogerna var ett syfte att rörelsen utomhus stärker barnens motoriska utveckling, till skillnad 

om de vistas inomhus. De menar att rörelsen ute blir mer naturlig för barnen. Pedagog 2 använ-

der sig av naturen och gör motorikbanor för att stimulera barns rörelse. Alla pedagoger utom en 

tillämpar utomhuspedagogiken för att lugna barnen. Pedagog 5 berättar att han ser rörelsen som 

ett sätt för barnen att få springa av sig så de klarar av resten av skoldagen. Pedagog 1, 2, 3, 6 och 
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8 påvisar också att den används för att barnen ska få chansen att avreagera sig eftersom skolda-

garna i stort sätt innehåller stillasittande aktiviteter som kräver stor koncentration. Enligt peda-

gog 3 är vissa av barnen i klassen omogna och detta bidrar sålunda till att de får svårare med att 

koncentrera sig, därför ser hon rörelsen ute som viktig. Pedagog 6 uppfattar att problem med 

övervikt ökar bland dagens barn och av den orsaken anser hon att rörelsen utomhus är en viktig 

del i undervisningen. 

 
Det är också lätt att göra motorikbanor ute då man kan ta hjälp av naturen. Eftersom 

skogen ligger alldeles intill brukar jag lägga banan där. I skogen finns redan en mas-

san hinder vilket jag kan nyttja. På så sätt skapas en godare motorikträning. Det blir 

mer naturliga rörelser än om de var inne och hoppade över exempelvis en plint. Då ska 

de göra på ett visst sätt för att komma över. Att komma över en stock kan alla och det 

blir inte lika utmärkande för någon som har svårt med motoriken …pedagog 2 

 

Asså röra på sig det är bra överhuvudtaget det behöver barnen som sitter still så 

mycket nu. Och sen är det mycket fettma på barn och sådär som man behöver stävja. 

Pedagog 6 

 

Många av barnen är omogna och har svårt att koncentrerar sig inne, då det är det bra 

sätt att gå till skogen då de får röra på sig och avreagera sig lite. Pedagog3 
 

 

Utomhuspedagogiken används i syfte att stärka det sociala samspelet mellan barnen men 

även mellan barn och personal. Majoriteten av pedagoger ser samarbetets möjligheter utom-

hus som leder fram till att barnen kommunicerar och samtalar med varandra. Pedagog 3, 4, 7 

och 8 berättar att de brukar vara utomhus för att stärka den sociala förmågan och relationen 

mellan barnen. De framhåller att leken är väldigt viktig för barns utveckling. Antingen får 

barnen leka fritt eller så har pedagogerna någon form av styrda aktiviteter, eller någon form 

av samarbetsövningar. Detta kan skilja sig från gång till gång. Enligt pedagog 3 får barnen så 

gott som alltid leka fritt. Syftet med utomhuspedagogiken kan även enligt flertalet pedagoger 

vara ett sätt att möta och samtala med barnen i en helt annan miljö än det traditionella klass-

rummet, pedagogen menar att det skapar en närmare relation med barnen. Pedagog 5 upple-

ver undervisningen sker utomhus kan de enklare samspråka med barnen i jämförelse med de 

samtal som uppstår i klassrummet. 
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Och sen att de har mycket och samtala om socialt. När man är utomhus blir eleverna 

annorlunda. Det blir enklare att samtala med dem än det är inomhus. Pedagog 5 

 

Det är bra att vara ute när vi ska leka eller som vi har gjort när vi har haft samar-

betsövningar då vi har varit på skolgården eller i skogen eller så har vi åkt bort på lä-

ger. Pedagog 8 
 

 

Ett annat av syftena med utomhuspedagogiken som framgick av intervjuerna var att barnen 

ska få praktiska upplevelser. Med praktiska upplevelser menar flertalet pedagoger att utemil-

jön ses som en bra kunskapsbildande plats där barnen kan ta del av konkret material som ex-

empelvis, kottar, träd och pinnar. Utomhus finns det konkreta materialet överallt och är på så 

sätt lättillgängligt och därför är enligt pedagogerna utemiljön tacksam att undervisa i. Enligt 

pedagog 1, 2, 6, 7och 8 har de praktiska konkreta materialen en väldig stor betydelse för bar-

nen. Det konkreta materialet är levande, barnen får känna, se och uppleva materialet vilket gör 

att utomhuspedagogiken ger möjlighet att levandegöra undervisningen och som kan kopplas 

ihop med den teoretiska undervisningen. Pedagog 7 använder sig av träden för att på så sätt 

praktiskt tydliggöra för barnen vad omkrets är. Hon uppfattar och menar att barnen förstår 

bättre genom att använda detta praktiska arbetssätt som utomhusmiljön erbjuder. Pedagog 6 

använder också konkret material i form av kottar hon menar att matematiken blir tydligare 

samt intressantare jämfört med om de hade suttit inne och räknat i matteboken med siffror. 

 
Att eleverna får praktiska erfarenheter. De kan även se saker på olika sätt. Pedagog1 

 

Ja a, syftet är detsamma som man har inne i klassrummet att det ska va kunskapsbil-

dande men att det i naturen är det ju ett konkret material och det är ju där många barn 

behöver se dom där kottarna istället att man står där framme och ”mässar” och pratar 

om att det finns fem kottar. Pedagog 6. 

 

Syftet med aktiviteterna är att levandegöra görandet. Med mattematikundervisningen 

exempelvis har jag jobbar med omkrets då har vi gått ut då vi har en utedag varannan 

vecka då vi jobbar med naturen men också parallellt med anda ämnen som berörs. Det 

är just det som är det fiffiga med att vara ute, man jobbar inte enbart med en sak. I alla 

fall har vi jobbat med träd under en längre tid och då har jag bett eleverna mäta hur 

tjocka deras träd är och jag har gått igenom begreppet omkrets. Pedagog 7 
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Flertalet pedagoger använder utomhuspedagogiken i syfte för att miljön är stimulerande för 

barns utveckling. Tidigare redovisades hur utemiljön används i samband med idrottslektio-

nerna där pedagogen gjorde en motorikbana med hjälp av skogen. Pedagog 2 menar att rörel-

sen gynnas på grund av att naturen och skogen erbjuder en variation av mönster och utma-

ningar. Motorikbanan behöver heller inte konstrueras i lika stor grad utomhus som inomhus, 

utomhus tar pedagogen vara på den miljö som finns. Enligt alla pedagoger ger utemiljön stör-

re utrymme än vad klassrummet kan erbjuda. Pedagog 2 berättar också att ett av syftena med 

att nyttja utomhuspedagogiken i gymnastiken är att det finns mer plats ute, detta påvisar även 

pedagog 6, 7 och 8 i sin intervju. Enligt pedagogerna erbjuder utomhusmiljön en betydlig 

större frihet för barnen där trängsel samt också knuffar kan undvikas i jämförelse med klass-

rumsmiljön.  
 

Det är också lätt att göra motorikbanor ute då man kan ta hjälp av naturen. Eftersom 

skogen ligger alldeles intill brukar jag lägga banan där. I skogen finns redan en mas-

san hinder vilket jag kan nyttja. På så sätt skapas en godare motorikträning. Det blir 

mer naturliga rörelser än om de var inne och hoppade över exempelvis en plint. Då ska 

de göra på ett visst sätt för att komma över. Att komma över en stock kan alla och det 

blir inte lika utmärkande för någon som har svårt med motoriken. Pedagog 2 

 
Det finns mera plats för att leka, inne blir det för trångt. Eleverna bufflar och knuffas 

på varandra. Pedagog 8 

 

 

Flertalet pedagoger ser utemiljön som en möjlighet att stärka barnens fantasi och kreativa 

tänkande. Ute finns det mer förutsättningar för att barnen själv ska ta initiativ för att lösa 

problem. Pedagog 1 förklarade att utomhusmiljön vid exempelvis matematiklektionerna gör 

att barnen få tänka ut själva hur de ska lösa problem med det material som erbjuds i miljön, 

till jämförelse inomhus då det finns färdigt konstruerat material som klossar, pengar, stenar 

och detta medverkar inte till eget tänkande. 
 

Man blir mer kreativ ute och det blir inte lika stelt.  Inne finns det färdigt material som 

eleverna kan gå och hämta när de har exempelvis matte då har de klossar kulor som de 

kan ta om de behöver. Eleverna blir mer kreativa ute eftersom de måste själv tänka på 

hur problemet ska lösas, om de ska använda kottar eller liknande. Pedagog 1 
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7. Diskussion 
Syften med denna studie har varit att undersöka några pedagogers uppfattningar och använd-

ning av utomhuspedagogik. Studien tar ansats i forskning om barns lärande och hur utomhus-

pedagogiken ger goda förutsättningar för detta. Utifrån detta diskuteras de teoretiska utgångs-

punkterna med anknytning till hur pedagogerna förhåller sig till dessa. Vi kommer även att 

diskutera eventuella skillnader utifrån de socioekonomiska skillnaderna och hur närmiljön 

påverkar användningen av utomhuspedagogiken bland pedagogerna. I Lpo 94 finns det även 

föreskrivelser som vi anser tyder på att utomhuspedagogiken bör användas.83 Vi kommer att 

diskutera huruvida pedagogerna kan uppfylla läroplanens mål. 

 

Det har varit inspirerande att utföra de olika intervjuerna samt att få ta del av pedagogernas 

uppfattningar om utomhuspedagogiken. Uppfattningarna vi får av pedagogerna är att de för-

håller sig till de teorier som finns om barns utveckling och inlärning. Pedagogerna är väl 

medvetna om varför de använder sig av utomhuspedagogiken och vad de har för syfte med 

den. Användandet av flera sinnen samtidigt har tidigare beskrivits att det har en positiv bety-

delse vid inlärning.84 Många pedagoger är väl medvetna om detta då de beskriver att utom-

huspedagogiken är en bra metod för att arbeta med konkret material som är stimulerande för 

kroppens sinnen, barnen får på så sätt uppleva situationen med hela kroppen, de får känna, 

lukta och se ect. Pedagogerna är också medvetna om att kreativt material levandegör under-

visningen. De framhållet precis som Lundegård att det konkreta och praktiska materialet 

bland annat tydliggör begrepp och detta nyttjas speciellt vid matematiklektionerna.85

 

Det som vi även har belyst i de teoretiska utgångspunkterna är att mer rörelse i undervisning-

en påverkar barnens koncentrationsförmåga positivt.86 Detta finns som ett argument hos fler-

talet pedagoger. De beskriver bland annat att barnen får springa av sig för att orka med resten 

av skoldagen. Vi tycker att det är positivt att barnen får aktivera sig för att öka koncentrations-

förmågan men inte på det sätt som pedagogerna beskriver. Vi skulle istället vilja att rörelsen 

används ämnesintegrerat i undervisningen. Därför att på sätt tydligare bilda en röd tråd mellan 

teori och praktik. Vi skulle även vilja att rörelseaktiviteten finns parallellt med inlärning efter-

som den bibehåller kvar tanken lättare och detta gör att vi minns bättre och 

                                                 
83 Lpo, 94. 1998 
84 Sellgren, Germund, red. Lundegård. 2004, kap. 11.
85 Lundegård. 2004, kap. 5
86 Ericssson. 2003. 
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skapar en bättre inlärning. Rörelsen bidrar trots allt till näring för hjärnan.87 Utomhuspedago-

giken används också av pedagoger för att utveckla barns kroppsuppfattning samt den moto-

riska utvecklingen. Det framgår tydligt att pedagogerna har kunskap om hur utomhusmiljön 

kan stimulera barns utveckling. De känner till att uterummet bjuder på många utmaningar, 

med ojämnheter och att den ger en variation på svårighetsgrad.88 Pedagogerna tar tillvara på 

miljöns variation när exempelvis motorikbanor brukas ute. Vi tycker att det är av stor betydel-

se att pedagogerna är medvetna om sitt syfte med undervisningen. Varje pedagog bör kunna 

argumentera för sin arbetsmetod. Detta enligt oss belyser om pedagogerna har kunskaper om 

barns utveckling och olika inlärningsmetoder som de enligt vår mening bör ha eftersom de i 

sitt arbeta ska ge goda förutsättningar för att stimulera varje individs behov och utveckling. Vi 

vill även framhålla att utomhuspedagogiken används av pedagogerna men i avsevärt i liten 

utsträckning även om det finns goda syften med aktiviteterna. 

 

När det gäller skillnader på hur utomhuspedagogiken används med utgångspunkt från sko-

lornas socioekonomiska förutsättningar samt de fysiska miljöerna kunde vi inte finna några 

större skillnader. Dock kunde vi finna små skillnader där de socioekonomiska förutsättningar 

och miljön kan ha påverkat pedagogernas användning. Vi kommer att därför inte lägga någon 

större tyngd vid detta men vi vill trots allt nämna skillnader vi funnit. Pedagogerna på skola 

A som har lättare tillgång till skog och natur, använde sig mer av den i undervisningen än de 

övriga pedagogerna. Med detta drar vi slutsatsen att närmiljön av skog och natur påverkar om 

pedagogen bedriver undervisningen i naturen eller inte. Men vi kan inte finna några skillna-

den på hur ofta utomhuspedagogiken används beroende på om natur finns eller ej. Skogen 

avgör alltså inte om utomhuspedagogiken används utan det är pedagogens kunskap om ämnet 

och viljan att bedriva denna form av undervisningsmetod som är avgörande i vår mening 

eftersom den används lika mycket bland pedagogerna.  

 

Vi kunde heller inte finna om de socioekonomiska förutsättningarna avgör om utomhuspeda-

gogiken mer eller mindre används i undervisningen. Det vi kunde urskilja var att syftena 

skiljde sig från varandra. Majoriteten på skola B och C använde utomhuspedagogik bland 

annat för att stärka barnets sociala förmågor vilket bara en av pedagogerna på skola A nämn-

de. Det vi kan uppfatta är att pedagogerna på dessa skolor anser att barnen behöver träna mer 

på den sociala förmågan än barnen på skola A.  

                                                 
87 Hanford. 1995, kap. 6. 
88 Bang & Braute, J, m fl . 1997, kap. 3 
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Ett av pedagogernas syften på skola B och C är att låta barnen komma ut och få frisk luft. 

Detta gör pedagogerna med anledning att de har uppfattningar om att barnen inte kommer ut 

så ofta med föräldrarna. Många av barnen saknar ordentliga kläder vid kallt väder. Pedago-

gerna tror om föräldrarna är ute med sina barn får de kunskaper om vad barnen behöver ha 

för kläder vid utomhusbruk. Det vi kan tyda utifrån detta är att de socioekonomiska skillna-

der inte påverkar om utomhuspedagogiken används i skolorna men det som framgår är att de 

har olika syften beroende på barnens behov.  

 

I Lpo 94 finns det föreskrivelser som vi anser tyder på att utomhuspedagogiken bör använ-

das.89 Kan pedagogerna uppfylla de krav som står i läroplanen? I Lpo 94 går det att läsa att 

pedagogen har uppgift att ge barn kunskaper om miljön i olika perspektiv, de ska också känna 

till efter grundskolan förutsättningarna för en god miljö och förstå ekologiska sammanhang.90 

Vad som framgår av studien är att pedagogerna inte särskilt ofta använder sig av utomhuspe-

dagogiken. Ingen berättar att den används för att skapa miljömedvetenhet. Vi tycker att det är 

underligt att inte utomhuspedagogiken tillämpas för att uppfylla detta mål. Vi frågar oss hur 

ska en pedagog kunna undervisa för att skapa en förståelse av miljön om barnen inte får vistas 

i den? 

 

Eftersom skolans uppdrag ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen, och att eftersom Folkhälsoinstitut uppvisade att vardagliga fysiska 

aktiviteter är bra för hälsan.91 Tycker vi det är skrämmande är att barnen på skolorna B och C 

minskar möjligheterna för spontan fysisk aktivitet då skog och grönområde eller stora rörelse-

ytor inte finns tillgänglig för barnen. Det här tror vi kan påverka den fysiska aktiviteten och 

hälsan negativt för barnen på dessa skolor. Skolan ska även ge goda förutsättningar för en god 

hälsa.92 Tillämpning av utomhuspedagogiken anser vi kan skapa bättre hälsa för barnen. Pe-

dagogiken anser vi ger förutsättningar för ett arbete där hela kroppen integreras till skillnad 

från undervisning inne som till mestadels enbart stimulerar hjärnan då barnen sitter stilla på 

sina stolar. Skolan kan påverka barns hälsa inte bara genom att ha hälsoundervisning utan 

också att skolan kan ”göra” hälsa.93 Vi menar att utomhuspedagogiken medverkar till att 

                                                 
89 Lpo 94. 1998. 
90 ibid. s.12 
91 Bremberg. 1998, s. 102. Lpo 94. 1998, s. 2 
92 Lpo 94. 1998, s. 12 
93 Petterson, Bosse. ”Ingen blir mätt av att höra någon, gång på gång, säga korv…,”  in Är pippi Långstrump en 
hälsoupplysare eller en hälsorisk? En antologi om hälsoarbete i skolan, red. Skolverket. 2002, s. 151-157 
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”göra” hälsa. Vi är medvetna om att bara för att en människa är fysisk aktiv betyder inte det 

att den har en god hälsa, att ha en god hälsa betyder att hela människan mår bra och är i ba-

lans.  Men hälsa påverkas av levnadsvillkoren och därför har skolan en plikt att bidra till en 

god hälsa för barnen.94

 

I analysen framgår det att alla pedagoger har en positiv uppfattning om utomhuspedagogik. Vi 

uppfattar även att pedagogerna har goda teoretiska kunskaper om ämnet. Trots den positiva 

uppfattningen och kunskap om området, används inte enligt oss utomhuspedagogiken i sär-

skilt stor utsträckning i undervisningen. Vi tycker detta är egendomligt eftersom pedagogerna 

är medvetna om vilka förutsättningar som utomhuspedagogiken har. Det vi har upptäckt, och 

som för det mesta grundar sig i att pedagogerna inte undervisar ute, är de problem som upp-

fattas. Exempelvis att vädret är dåligt, tidsbrist eller att miljön som önskas inte finns tillgäng-

lig. Eftersom vi har märkt att dessa problem utgör ett hinder kan vi tydligare uppfatta att glap-

pet mellan teori och praktik är stort vid undervisning utomhus.  

 

Trots all problematik som uppfattas tror vi ändå att något som är centralt och avgörande om 

utomhuspedagogiken används, och som pedagogerna också belyser, är att de är bekväma med 

sina undervisningsmetoder som de nu använder och det bidrar till att de inte tillämpar nya 

metoder. Vi tror att pedagogerna känner sig trygga och bekväma i det som tidigare har prakti-

serats vilket gör att de inte tar steget vidare och provar nya metoder. Pedagogerna berättar 

också att de saknar idéer på hur utomhusundervisning kan utformas i undervisningen. Efter-

som ingen av pedagogerna har fått utbildning av praktisk tillämpning tror vi med hjälp av 

praktisk utbildning kan pedagogerna få möjlighet att lära sig hur utomhuspedagogiken kan 

användas. Detta tror vi även kan påverka att de blir tryggare i sin roll när de undervisar ute.  

 

Ytterligt något som framgår av vår analys är att mer samarbete och sammanhållning skulle 

kunna göra så att utomhuspedagogiken används mera på skolorna. Vi tycker att det är bra att 

pedagogerna inser att de kan ta hjälp av varandra och på så sätt kan de ta del av varandras 

kompetenser.  

 

                                                 
94 Jensen, Bjarne, Brunn. ”Hälsoundervisningen är alltför naturvetenskaplig” in Är pippi Långstrump en hälso-
upplysare eller en hälsorisk? En antologi om hälsoarbete i skolan, red. Skolverket. 2002, s.129-137 
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Även om det uppstår problem av olika slag så tycker vi avslutningsvis att pedagogerna ska se 

möjligheterna istället för det omöjliga eftersom det har framkommit att pedagogerna anser 

utomhuspedagogiken som mycket stimulerande för barns utveckling och inlärning.  

 

7.1 Vidare forskning 
Under vår diskussion har vi fått nya tankar och frågeställningar som skulle vara intressanta att 

forska vidare kring. Eftersom vår hypotes är att praktiska erfarenheter skulle kunna bidra  till  

att utomhuspedagogik tillämpas mer i undervisningen skulle vi därför tycka det var intressant 

att forska vidare om denna teori stämmer. Den frågan vi ställer oss är om denna teori skulle 

kunna minska glappet mellan teori och praktik? 

 

Vi har i denna studie visat hur pedagogerna upplever samt behandlar utomhuspedagogiken i 

undervisningen. Det skulle även vara intressant att göra vidare forskning om utomhuspeda-

gogiken ur ett barnperspektiv. Vi skulle vilja veta hur barn förhåller sig till att vistas ute samt 

hur och om de upplever några problem? 

-38- 



 

Referenslista 
 

Litteraturlista  
 
Bang, Christofer & Braute, Nyhus, Jorunn J, m fl. Följ med ut! Barn i naturen. Stockholm: 
Liber. 1997.  
 
Bremberg, Sven. Folkhälsoinstitutet Papport 1998:39. Bättre hälsa för barn och ungdom. En 
strategi för de sämst ställda. Folkhänsoinstitutet och förlaghuset Gothia AB. 1998.  

 
Carlsson, Harriet. Examensarbete. Utomhusundervisning. Ett sätt att underlätta inlärningen 
för barn med koncentrationssvårigheter. Institutionen för tematisk utbildning och forskning. 
Linköpings universitet. 2005. 
 
Dahlgren, Lars Owe & Szczepanski, Anders. Utomhuspedagogik. Boklig bildning och sinnlig 
erfarenhet. Linköpings universitet, Skapande vetande nr 31. 1997. 
 
Dewey, John. Hartman, Hartman, Ros Mari & Hartman, Sven & Lundgren Ulf.  Individ, skola 
och samhälle. Stockholm.Natur och kultur. Utbildningsfilosofiska texter. 2004. 
 
Drougge, Susanne. Miljövetande genom lek och äventyr i naturen - en beskrivning av  I Ur 
och Skur metoder. Tullinge: Utebolaget. 1997. 
 
Ericsson, Gunilla. Lära ute. Friluftsfrämjandet. 2002. 
 
Ericssson, Ingegerd. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – En interven-
tionsstudie i skolår 1 – 3. Lärarutbildningen Malmö högskola. 2003. 
 
Eriksen, Hagtvet. Språkstimulering D 1. Tal och skrift i förskoleåldern. Stockholm: Natur och 
Kultur. 2004.
 
Folkhälsoinstitutet. Vårt behov av rörelse. Stockholm folkhälsoinstitutet och förlagshuset 
Gothia.1996. 
 
Gardner, Howard. Den bildade människan: Hur vi verkligen förstår det vi lär oss. Jönköping: 
Brainbooks AB. 2000. 

Grahn, Patrik. Ute på dagis. Hur använder barn daghemsgården? Utformningen av daghems-
gården och dess betydelse för lek, motorik och koncentrationsförmåga. Stad & Land nr 145. 
Alnarp. 1997. 

Granberg, Ann. Småbarns utevistelse - naturorientering, lek och rörelse. Stockholm:Liberg. 
2000. 
 
Goddard, Sally. Ett fönster in i barnets huvud. Ett sätt att närma sig lösningen på inlärnings- 
och beteendeproblem. Mjölby: Cupiditas Discendi. 1996. 
 

-39- 



 

Hammerman, Donald, Hammerman, William & Hammerman, Elizabeth.  Teaching in the 
Outdoors. Danville, Illinois: Interstate Publishers, Inc. 1994. 
 
Hanford Carla, Ph.D. Lär med hela kroppen - inlärning sker inte bara i huvudet. Jönköping: 
Brain books AB. 1995. 
 
Høines, Marit Johnsen Matematik som språk. Malmö: Liber. 2002.
 
Imsen, Gunn, Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. 
2000. 
 
Johansson, Bo & Svedner, Per-Olov. Examensarbete i lärarutbildningen – undersökningsme-
toder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB. s. 2001. 
 
Johansson, E. M Cammilla. Examensarbete. Utomhusundervisning? ”Ja man får frisk luft och 
man lär sig saker.” En kvalitativ studie om lärare och elever i åk 4 –6. Institutionen för tema-
tisk utbildning och forskning.  Linköping universitet. 2004 
 
Kvale, Steiner. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund Studentlitteratur. 1997 
 
Lindholm, Gunilla. Skolgården – vuxnas bilder, barnets miljö. Avhandling, stad & land nr 
129, Movium, SLU Alnarp. 1995  
 
Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Stockholm: skolverket. 1998 
 
Lundegård, Ian, m fl. Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 2004.  
 
Nationalencyklopedin. 2000 
 
Jensen, Bjarne, Brunn. Nilsson, Agnetha. Petterson, Bosse et al. Är pippi Långstrump en häl-
soupplysare eller en hälsorisk? En antologi om hälsoarbete i skolan. Skolverket. 2002 
 
Noble, Agnes. Hur får kunskap liv? Om konst och eget skapande i undervisningen. Stock-
holm: Carlsson Bokförlag. 2001 
 
Nordlund, Anders, m fl. Lek Idrott Hälsa Del 1 UTE. Stockholm: Liber 1997 
 
Närvinän, Anna-Lisa. När kvalitativa studier blir text. Lund: studentlitteratur. 1999. 
 
Olsson Titti, m fl. Människans natur. Det grönas betydelse för vårt välbefinnande. Stock-
holm, Byggforskningsrådet. 1998.  
 
Palmblad, Eva. Eriksson, Bengt Erik. Kropp och politik – häl upplysning som samhällsspel. 
Från 30-tal till90-tal. Stockholm: Karlssons bokförlag. 1995. 
 
Patel, Runa & Davidso, Bo. Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 2003. 
 

-40- 



 

Sandell, Stina & Moberg, Maria. Barnträdgården Stockholm: bokförlaget natur och kultur. 
1947. 
 
Sandqvist, Charlotte Examensarbete. ”Att lära in ute” En undersökning av pedagogers attity-
der till utomhuspedagogik. Institutionen för tematisk utbildning och forskning.  Linköping 
universitet. 2001. 
 
Sellgren, Germund. Naturskola med liv och lust. Den bildade människan : hur vi verkligen 
förstår det vi lär oss.  Ön’s Bokförlag, Nordin & Lövgren AB. 1996. 
 
Skolöverstyrelsen, Lgr 80 Lärolan för grundskolan – allmän del lärarens handbok. 1980. 
 
Säljö, Roger. Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 2000.  
 
Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 1997.  
 
Wallström, Birgitta. Möte med fröbel. Lund: studentlitteratur.1992.  
 
Wallin, Karin. Reggio Emilia och de hundra språken. Stockholm: Liber AB. 1996. 

 
 

Internetkällor  
Se Folkhälsoinstitutet. www.fhi.se/upload/PDF/2004/skolrapporter//skolrapport.pdf
 

 

 

-41- 

http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/skolrapporter//skolrapport.pdf


 

Intervjuguide      Bilaga 1
      

Diskussionsfrågor:      
- Kan du berätta lite om dina uppfattningar om utomhuspedagogik?  

- Hur använder du utomhuspedagogiken i din undervisning?  

- Vad har du för syften med aktiviteterna i din undervisning i uterummet? 

- Vad har du för syfte med att använda respektive inte använda uterummet i din under-

visning? 

- vilka problem eller hinder med uterummet/uteaktiviteter i undervisningen uppfattar 
du? 
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