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Sammanfattning 

 Syftet med denna studie var att undersöka vilka olika uppfattningar pedagoger har vad gäller hur utomhuspedagogiken påverkar elevers 

beteende. Jag har använt metoden halvstrukturerade intervjuer vid insamling av materialet och metoden fenomenografi vid analysarbetet. Jag har 

intervjuat sju pedagoger, från förskoleklass till år sex, i södra Sverige. Resultatet visar pedagogernas uppfattningar av vad utomhuspedagogik är, 

hur det påverkar beteendet hos hela barngruppen och hur det påverkar beteendet hos den enskilda eleven. Det framkom sex uppfattningar om 

utomhuspedagogik. Fyra av dem handlar om ett fördjupat lärande hos eleverna i utomhusmiljön och inomhusmiljön. En uppfattning handlar om 

naturupplevelsen och därigenom även kunskapen om naturen och en uppfattning handlar om hur läraren och elevgruppen skall känna sig trygg i 

undervisningen utomhus. Uppfattningarna som handlar om hela barngruppen omfattar utrymme, sociala kontakter, lek och genus. Pedagogerna 

uppfattar att utrymmet inomhus kontra utomhus påverkar hela barngruppen, att eleverna får andra sociala kontakter utomhus och att det blir 

andra lekar utomhus. Uppfattningarna som handlar om den enskilda eleven omfattar elever som har problem inomhus, elever med utomhusvana 

och att ”det händer något vid tröskeln”. Kärnan i de uppfattningarna är att eleverna har mer fasta roller inomhus än utomhus och att det är andra 

elever som ger sig tillkänna i utomhusundervisningen. Pedagogerna menar att vissa elever kan ha svårt att tillgodogöra sig den undervisning som 

bedrivs inomhus, men när de får möjlighet till utomhusundervisning blommar de ut. Den viktigaste slutsatsen jag drar av studien är att 

pedagogerna uppfattar att det händer något i elevernas beteende när de passerar tröskeln in och ut. Utomhus får elevernas egen fantasi och 

kreativitet användas och därmed blir beteendet hos eleverna förändrat och uppfattas av pedagogerna som tillåtande och konstruktivt. Vid 

tröskeln ut dämpas och i vissa fall försvinner den etikett som en del elever har i inomhusmiljön. Eftersom det är större yta utomhus begränsas 

inte eleverna i sitt beteende och i sin väg att hitta sig själva. Jag gör bedömningen att eftersom pedagogerna uppfattar att den könsneutrala 

utomhusmiljön påverkar elevernas beteende positivt genom att bryta deras negativa roller och hjälpa dem att hitta nya sociala vägar får varje 

enskild individ, oavsett kön, möjlighet att hitta sin unika särart och därigenom fördjupa sitt lärande.  

Abstract 

The purpose of this study was to explore the different conceptions teachers have of outdoor education and how it affects students' behavior. I 

have used the method of semi-structured interviews for the collection of material and the method of phenomenography in the analysis. I have 

interviewed seven teachers involved from pre-school up to year six in southern Sweden. The results show teachers' perceptions of what outdoor 

education is, how it affects the behavior of the entire childrengroup and how it affects the behavior of the individual student. It appeared six 

perceptions of outdoor education. Four of them concern a deepening learning needs of students in the outdoor environment and indoor 

environment. One view is about the experience of nature and, thus, knowledge of nature and an idea about how the teacher and the studentgroup 

should feel confident in teaching outdoors. Opinions dealing with the entire children group includes space, social interaction, play and gender. 

Teachers perceive that the space indoors versus outdoors affecting the entire group of children,  other social contacts outside and that there will 

be other games outdoors. Opinions dealing with the individual student includes students who have a problem indoors, students with outdoor 

habit and that "something happens at the threshold". The core of the perceptions is that students have more fixed roles indoors than outdoors and 

that there are other students who make themselves known in outdoor education. Teachers believe that some students may have difficulty 

assimilating the teaching carried out indoors, but when given the opportunity for outdoor education they like it more. The main conclusion I 

draw from this study is that teachers perceive that something happens in students' behavior when crossing the threshold indoor and outdoor. 

Outdoor the students' own imagination and creativity is used in its full potential and thereby the behavior of the students changed and is 

perceived by teachers as a cooperative and constructive. At the threshold the label that some students have in the indoor environment is lost. 

Since there is more space outdoors it´s not limiting their behavior and in their path to find themselves. I do view that as teachers perceive that 

the unisex outdoor environment affecting student behavior positively by breaking their negative roles and help them find new social ways, each 

individual, regardless of gender, ability to find their own unique character and thereby deepen their learning. 
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1 Inledning 

 

Jag har arbetat som lärare i förskoleklass i en Ur och Skurskola. För något år sedan hade jag 

en elev som vi kan kalla för Pelle. Pelle var en 7-åring med mycket energi och frustration i sin 

lilla kropp. Han hade svårt att försona sig med skolundervisningen såsom den var upplagd och 

hur det sociala spelet i klassen fungerade. När hans ork eller koncentration tröt eller när någon 

annan elev kom för nära eller fick uppmärksamhet började Pelle kasta pennor, slå eller hetsa 

upp den andra utåtagerande killen i klassen, vilket resulterade i kaos. Den undervisning jag 

och hans klasslärare bedrev utomhus kännetecknades däremot av lugn och harmoni från 

Pelles sida. När vi kom in efter en lektion utomhus och skulle ha samling var Pelle mycket 

tillmötesgående både mot oss personal och mot andra elever. En dag sa en av de 6-åriga 

tjejerna till Pelle:  

”- Varför kan inte du vara lika lugn inne som du är ute?”.  

 

Denna händelse fick mig att reflektera över fler elever som jag har haft och som har uppvisat 

en stor skillnad i beteende när de fått möjlighet till utomhusundervisning. Jag började fundera 

över hur det kommer sig att det blir en så tydlig skillnad och om det är fler än jag som upplevt 

denna skillnad i elevers beteende. Jag bestämde mig därför för att försöka ta reda på det. I 

denna rapport får du möjlighet att läsa om de upptäckter jag gjort!  

 

De senaste decennierna har naturen fått en mer framträdande roll i samhället, exempelvis 

inom skolväsendet och sjukvården. Det bedrivs mycket forskning om hur naturen och miljön 

påverkar människor i alla skeden av våra liv – från födsel, skolålder, till vuxenålder och 

pension. En grundtanke är att naturen som sådan förebygger ohälsa hos människor (Ottoson, 

2006). Kort kan nämnas att grönska, vatten och kuperad terräng är faktorer i miljön som visat 

sig vara bra för människans välmående (Olsson, 1995). Inom skolans värld har det 

uppmärksammats att barn på Ur- och Skurförskolor har bättre koncentrationsförmåga, lägre 

sjukfrånvaro, bättre balans, bättre styrka i armar och händer och är bättre på matematik än 

barn som går på konventionella förskolor (Grahn, 1997).  

 

Forskningsområdet kallas för miljöpsykologi och har sedan mitten på 1960-talet haft fäste i 

Sverige (Kuller, 2005). Det är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som härstammar från 
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arkitekturen och som idag innefattar allt från arkitektur, buller, trafik, ergonomi, ljus och färg, 

till inomhus- och utomhusmiljö. En av huvudfrågorna inom miljöpsykologin handlar om hur 

miljön som vi vistas i påverkar oss, fysiskt och psykiskt. Miljön är en viktig, men ofta 

förbisedd faktor när vi skall förstå ett beteende eller en upplevelse (Kuller, 2005). Miljön 

påverkar bland annat människans utveckling, hennes upplevelser och den hjälper även till att 

skapa mening i tillvaron (Grahn, 1997).  
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2 Syfte och problemformulering 

2.1 Syfte och frågeställning 

Undersökningen syftar till att ta reda på vilka perspektiv pedagoger har på utomhuspedagogik 

och dess betydelse på elevers beteende. 

 

Frågeställningarna är därför följande:  

 

 Vilka olika uppfattningar har pedagoger, som aktivt och frivilligt använder sig av 

utomhuspedagogik i sin undervisning, av vad utomhuspedagogik är? 

 Vilka olika uppfattningar har pedagoger, som aktivt och frivilligt använder 

utomhuspedagogik i sin undervisning, av hur utomhuspedagogiken påverkar elevers 

beteende? 

 

2.2 Definitioner 

Centrala begrepp i denna rapport är beteende och uppfattningar.  

 

När begreppet beteende används hädanefter, ses det ur följande, högst personliga perspektiv: 

Beteende är för mig en människas verbala och icke-verbala uttryck gentemot omvärlden. Ett 

beteende påvisar antingen social eller bristande social kompetens. Beteendet kan vara 

exempelvis utåtagerande eller gladlynt. Nationalencyklopedin har följande definition: ”inom 

psykologin: term som används om bl.a. individens yttre rörelser. Inom forskningen anses att 

beteende inte enbart uttrycker individens anpassning till omvärlden utan även utformas i 

samspel mellan individ och omvärld”. (110112, ne.se, sökord beteende). Beteendet har alltså 

med individen och gruppen att göra. 

 

Begreppet uppfattningar används i enlighet med den fenomengrafiska metodens 

förklaringsmodell. Larsson (1986) skriver att ”Med uppfattning menas då ett antagande om 

något som man är övertygad om eller tar för givet förhåller sig på ett visst sätt” (s 21). Det 

handlar inte om vilken åsikt man har, utan vad man tar för givet, ser som självklart. ”På så sätt 

kan man säga att uppfattningar ofta är den oreflekterade grund på vilken åsikter vilar” (s 21, 
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ibid.). Vidare är det skillnad mellan hur världen är, objektivt (första ordningens perspektiv), 

och hur den uppfattas att vara (andra ordningens perspektiv). Ett fenomen kan uppfattas på ett 

visst sätt, utan att det på något sätt behöver vara rätt eller fel (Larsson, 1986). Det är dessa 

uppfattningar, ur andra ordningens perspektiv, som är själva kärnan i begreppet uppfattning. I 

analysen används begreppet uppfattning utifrån denna förklaringsmodell. Inom 

fenomenografin används uttrycket ”uppfattningar av”, istället för ”uppfattningar om”. 

Hädanefter använder jag ”uppfattningar av”.  
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3 Forskningsgenomgång 

 

Det finns en mängd aktuell forskning, både nationell och internationell, som på olika sätt 

berör området utomhuspedagogik. Däremot har jag inte hittat några studier som specifikt 

studerar hur utomhuspedagogik påverkar elevernas beteende. Jag har funnit litteratur som 

kretsar kring pedagogers uppfattningar om elevers lärande i utomhusmiljön, litteratur som 

kretsar kring elevers beteende utomhus respektive inomhus, men ingen litteratur som kretsar 

kring pedagogers uppfattningar kring elevers beteende utomhus och inomhus. Jag har därför 

valt att presentera den litteratur som är så lik min egen studie som möjligt.  

 

Forskningsgenomgången börjar med ett kort avsnitt om utomhuspedagogik och om hur 

pedagoger ser på utomhuspedagogik. Avsnittet skall ses som en introduktion och ett sätt att 

ytterligare fördjupa perspektiven i kommande del av kapitlet. Delen därefter handlar om hur 

betingelserna i den fysiska miljön kan påverka elevers beteende.  

3.1  Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik kan ses som ett komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen. 

Szczepanski (2007, 2008) mejslar fram en bild av utomhuspedagogik som en kombination av 

fyra perspektiv. Han menar att hälsa är det övergripande perspektivet och under det återfinns 

ytterligare tre perspektiv; utomhusaktiviteter, miljöundervisning och personlig och social 

utveckling. Dessa tre bildar tillsammans utomhuspedagogik. Med hälsa, det övergripande 

perspektivet, avses både människors och jordens hälsa och hur de påverkar lärandet. Med 

miljöundervisning avses ämnen som exempelvis ekologi, hållbar utveckling, resursutnyttjande 

och naturkunskap. Med utomhusaktiviteter avses kombinationen av aktiviteter utomhus och 

hur dessa är kopplade till de aktuella styrdokumenten i skolan. Med personlig och social 

utveckling avses stärkande av gruppkänslan, förbättring av den individuella och gemensamma 

tryggheten i gruppen, samarbetsövningar och bemästrande av fysiska och mentala hinder 

(Szczepanski, 2008). 

 

En studie som behandlar hur pedagoger ser på utomhuspedagogik är ”Handlingsburen 

kunskap. Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö” (Szczepanski, 2008). Den 

behandlar i första hand vad pedagoger uppfattar att utomhuspedagogik är samt hur den 
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påverkar elevers lärande. Utifrån frågeställningen ”Vad är utomhuspedagogik för dig?” 

framkom följande uppfattningar:  

1) olika platser för lärande,  

2) olika sätt att lära,  

3) olika objekt för lärande och  

4) olika former av kroppsligt lärande.  

Pedagogernas personliga syn på utomhuspedagogik innebar alltså att den gav en mångfald av 

lärandearenor. De menar att utomhusmiljön i sig är varierad. Där finns naturmiljöer såväl som 

kulturmiljöer. I dessa miljöer får både pedagogerna och eleverna använda sin kreativitet till att 

hitta nya sätt att använda kroppen i undervisningen och därigenom lära sig på fler sätt.  

 

På frågan ”Varför undervisa utomhus?” kunde sju kategorier av uppfattningar urskiljas: 

1) Bättre hälsa och lärande genom rörelse i utomhusmiljön, 

2) Bättre verklighetsanknytning utomhus,  

3) Hjärnhalvorna aktiveras bättre utomhus,  

4) Flera sinnen aktiveras utomhus,  

5) Bättre koppling mellan teori och praktik utomhus,  

6) Man kan ha alla ämnen utomhus och  

7) Utomhus förstår vi sammanhangen i naturen bättre (Szczepanski, 2008).  

Med andra ord uppfattade pedagogerna att utomhuspedagogiken bidrog med många fördelar, 

framförallt för elevernas lärande. För pedagogerna var platsperspektivet och 

kroppsperspektivet av central betydelse till varför de bedriver utomhuspedagogik.  

3.2 Den fysiska miljön och dess påverkan på beteende 

Att samspela med andra människor kräver att du som individ agerar på ett speciellt sätt utifrån 

vad du bedömer att situationen kräver. Det finns enligt Goffman tre olika sätt att agera på. Du 

kan agera som åhörare, du kan aktivt delta eller du kan göra varken eller (Goffman, 1974). 

Om du som elev har en ledande roll i gruppen blir du sällan utsatt för elakheter och får 

därigenom mer utrymme än elever med andra roller (Granström, 1995). En annan studie har 

visat att passiva elever ofta är ensamma, att elever som har hög status i gruppen men är 

lågpresterande är goda kamrater, att elever som hellre är åhörare än aktivt deltar ofta är 

lågpresterande och att elever med hög status ofta har en rik initiativförmåga (Forsgård, 1987).  
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Den fysiska miljön kan omfatta både inomhusmiljön och utomhusmiljön. Elevernas beteende 

förändras beroende på i vilken fysisk miljö de befinner sig. Generellt visar flera studier att 

utomhusmiljön har en positiv betydelse för elevers hälsa, fysiska och psykosociala utveckling 

samt att den är en viktig del i barnens uppväxtvillkor (Björklid, 2005, Holstein, 1997, Ogden, 

1998, Rasmussen, 2000). 

 

Erik Mygind är en dansk forskare som skrivit rapporten ”A comparison of children’s 

statements about social relations and teaching in the classroom and in the outdoor 

environment” (2009). I studien, som är gjord på en dansk grundskola, ingick 14 flickor och 5 

pojkar och den genomfördes mellan åren 2000 och 2003. Eleverna fick under denna 

treårsperiod ha 20 % av sin undervisning utomhus. Syftet vara att ta reda på hur eleverna 

upplevde lektioner utomhus och i skogen, eftersom man såg en tendens till att intresset för 

skolan hos barn generellt minskade år efter år och ju äldre eleverna blev. Det fanns med andra 

ord ett behov från den danska skolan att hitta incitament så att eleverna upplevde lust, glädje 

och motivation i skolan. Under studiens tre år genomfördes totalt åtta enkäter, fyra inomhus 

och fyra utomhus. Varje elev svarade på samma fråga totalt två gånger, en gång inomhus och 

en gång utomhus. Totalt genomförde 13 av de 19 eleverna alla åtta enkäter. Resultatet visade 

att kombinationen av inomhus- och utomhusundervisning hade en positiv effekt på elevernas 

beteende. Det framkom att eleverna retade och störde varandra mer inomhus än de gjorde 

utomhus, de etablerade fler sociala kontakter när de var utomhus än när de var inomhus och 

de var nöjdare med undervisningen ute än inne. Eleverna upplevde även att mängden störande 

ljud var färre i skogen än i klassrummet, samt att de var mer aktiva både på raster och på 

lektioner i skogen (Mygind, 2009). Mygind skriver ”Det här lyfter frågan om vilken roll 

utomhusklassrum och utomhuslärande kan spela i en kontext för elevernas välbefinnande, 

sociala relationer, undervisning och lärande…” (min översättning, s 152, 2009). 

 

En annan studie, kallad ”Free- Range Teenagers: The role of wild adventure space in young 

peoples’ lives” (Ward-Thompson m.fl., 2006) genomfördes i England, under 2006, på 

uppdrag av organisationen Natural England. I studien deltog elever mellan 12 och 18 år. I 

fokus var att ta reda på hur den vilda naturen påverkade tonåringar i deras fysiska och sociala 

utveckling. För att ta reda på ungdomarnas uppfattningar användes fokusgrupper och en 

workshop. Resultaten visade att det skedde en god spiral av utveckling av förmågor hos den 

enskilda individen. Förändringarna härleds direkt och indirekt till förutsättningarna i naturen. 

Genom att eleverna får närkontakt med naturen, lär de sig hur de skall förhålla sig till naturen 
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som sådan, men också hur de ska ta tillvara på de upplevelser de får genom den organiserade 

undervisningen i utomhusmiljön. Fördelarna med vistelsen i den vilda naturen är enligt Ward- 

Thompson, Travlou och Roe bland annat att det ger ett känslomässigt välmående. Detta 

välmående bidrar i sin tur till en positiv självkänsla och ett starkare självförtroende, vilket 

leder till ett konstruktivt beteendemönster i det vardagliga livet (Ward-Thompson m.fl., 

2006).  

 

Axelson har i sitt examensarbete för lärarutbildningen vid Linköpings Universitet (2003) 

undersökt hur elevers roller förändras i ute- och innemiljön. Med utomhusmiljön menar hon 

skolgården. Bakgrundsmotivet till studien var att hon under en utomhuspedagogisk 

kurs upplevde att deltagarna hade ett förvånansvärt öppet förhållningssätt till varandra och 

undrade således om det berodde på själva utomhusmiljön. Hon skriver "Det fick mig att 

fundera på om det är så att själva utevistelsen påverkar vårt sätt att vara. Jag ser inte bara 

möjligheten att lära saker ute, utan tror att själva utevistelsen kan påverka vårt förhållningssätt 

till andra och oss själva" (s 1). Via sex observationer av fyra elever, tre pojkar och en flicka i 

år 1 och år 2, inomhus och utomhus, framkom dock att det inte är någon märkbar skillnad i de 

roller som eleverna tar i de olika miljöerna. Hon skriver "... Eleverna tycks ha samma roller 

inne som ute" (s 24, Axelson, 2003).  

 

Moore (1986) har skrivit rapporten ”Effects of the spatial definition of behavior settings on 

children´s behavior: A quasi- experimental field study”. Han utgår från ett ekologiskt perspek-

tiv och ser på förutsättningarna i naturen som en skala, från ingen variation till mycket varia-

tion. Resultatet av hans studie visar att ju mer variation som miljön erbjuder desto fler olika 

lekar kan ses i elevernas lekmönster och desto mer samarbetsbeteenden hos eleverna kan ses. 

Även beteenden där eleverna interagerar med varandra ökar när miljön erbjuder stor variation 

(Moore, 1986). En studie i samma anda är Grahns forskning som visar att utemiljön ofta bju-

der eleverna på fler lekmöjligheter än inomhusmiljön (Grahn, 1997). Vidare visar andra studi-

er (Laike, 2005; Bettelheim, 1981, 1982) att barns negativa beteende ökar när den fysiska 

miljön är otrivsam och har en låg grad av variation och stimulans. Exempelvis visar Schmidt 

(2004) att ju trängre miljö, desto fler knuffar förekommer mellan elever och desto fler elever 

blir passiva. Elever som hade fått möjlighet att vara i en stimulerande utomhusmiljö var lug-

nare och mer harmoniska än de som ofta var inomhus (Bettelheim, 1981, 1982). Detta berör 

även Szczepanski (2008). En av de uppfattningarna som framkommer i hans material är just 

att utomhuspedagogiken gynnar det sociala klimatet.  
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En fysisk miljö, där helheten finns, bidrar till att barnen får fler positiva värderingar, ju högre 

grad av helhet desto fler positiva värderingar går att se hos barnen. Enligt Laike (i Johansson 

& Kuller, 2005) kan studier av barns hemmiljöer härleda ett positivt samband mellan trivsel 

och vänlighet. Det kan enligt författarna till viss del förklaras med att föräldrarna som 

utvecklat hemmiljön trivs där och därmed får en vänligare attityd. Författarnas slutsats blir att 

det finns ett samband mellan barns emotionella tillstånd och såväl den fysiska miljön som den 

sociala miljön.  
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4 Metod och tillvägagångssätt 

 

Eftersom min avsikt är att ta reda på pedagogers unika uppfattningar av elevers beteende 

utomhus behöver jag använda mig av en analysmetod som är till för just detta. Valet föll då på 

metoden fenomenografi.  

4.1 Avgränsningar 

Jag har medvetet fokuserat analysen i denna rapport på grundskolans tidigare år, det vill säga 

från förskoleklass upp till skolår 6. Anledningen till det är att min pedagogiska kompetens och 

således även mitt eget intresse är i skolår 1-5.  

4.2 Val av insamlingsmetod 

I fenomenografin är det skillnaderna och variationen av uppfattningar om det undersökta 

fenomenet, i mitt fall uppfattningar om hur utomhuspedagogiken påverkar elevers beteende, 

som är det som skall eftersökas. En mer djuplodande förklaring om fenomenografin kan du 

läsa om i avsnitt 4.6 Analysmetod. Den bäst lämpade insamlingsmetoden är således den 

halvstrukturerade och tematiska intervjun (Dahlgren & Johansson, 2009; Larsson, 1986).  

 

Kvale (1997) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att försöka förstå den 

intervjuades sätt att se på olika fenomen, lyfta fram människors erfarenheter och undersöka 

dem framför olika vetenskapliga förklaringar. Det kvalitativa synsättet karaktäriseras av att en 

forskare istället för att förklara, generalisera och förutsäga ett fenomen, försöker förstå och 

tolka ett resultat som kommer fram i en studie (Stúkat, 2005). Med andra ord gäller det för 

forskaren att göra det välbekanta obekant och det obekanta välbekant (Ely, 1993). Med 

utgångspunkt i det har jag valt den kvalitativa ansatsen med en halvstrukturerad intervju, 

eftersom den metoden lämpar sig bäst för denna typ av studie.  

4.3 Urval av intervjupersoner  

De urvalskriterier jag utgick från när jag valde intervjupersoner var att de aktivt och frivilligt 

använder utomhuspedagogik i sin undervisning. Med aktivt och frivilligt menar jag att 

pedagogerna själva vill arbeta med utomhusundervisning, det vill säga inte är påtvingade 

uppifrån, samt att de gör det regelbundet i den vardagliga undervisningen. När jag letade efter 
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relevanta intervjupersoner till studien använde jag mig av två olika strategier. Dels gick jag 

igenom mitt kontaktnät, där jag fann tre av intervjupersonerna. Alla dessa är fritidspedagoger, 

vilket jag dock inte reflekterade över då. Dels kontaktade jag rektorer på skolor med en 

uttalad utomhuspedagogisk inriktning och bad dem vidarebefordra mig till de pedagoger som 

passade in i mina urvalskriterier. Jag fick totalt sju pedagoger som ville delta i studien. Detta 

innebar att jag redan från början omedvetet styrde så att 3 av 7 intervjupersoner var 

fritidspedagoger. De resterande fyra kunde ha blivit vilket matematiskt förhållande som helst 

mellan fritidspedagoger och lärare. I slutändan var det en av dessa fyra som var lärare – med 

andra ord en fjärdedel av de utvalda intervjupersonerna var lärare. Totalt är det en som är 

lärare och sex som är fritidspedagoger i min studie. 

4.4  Intervjupersonerna 

De intervjupersoner som är representerade är alla verksamma inom skolår F-6, men i olika 

kommuner och i olika stora skolor. Jag kontaktade, i enlighet med Davidsson (1997), först 

mina sju intervjupersoner via brev/mail (se Bilaga 1), för att i nästa steg bestämma tid och 

plats. Nedan ges en kort bakgrund till de intervjuade pedagogerna. 

 

Intervjuperson 1 är utbildad fritidspedagog och magister i Miljö- och Utomhuspedagogik. 

Hon arbetar nu som utomhuspedagog i en medelstor kommun. Tjänsten innebär att hon två 

dagar i veckan har utomhusundervisning med olika barngrupper från förskoleklass till år 6, 

det vill säga att varje enskild elev träffar henne max en gång per termin. För respektive 

barngrupp innebär det att de har en dag utomhusundervisning max en gång per termin, om 

inte den ordinarie pedagogen praktiserar utomhuspedagogik i den ordinarie undervisningen.  

Hon har arbetat inom skolväsendet i 15 år.  

 

Intervjuperson 2 är utbildad fritidspedagog och Ur och Skur-ledare. Hon arbetade vid 

intervjuns tidpunkt som fritidspedagog med elever i en kombinerad förskoleklass- åk 1, med 

utomhusundervisning på skoltid en dag i veckan och på fritidshem en eftermiddag i veckan. 

Skolan hon arbetar på ligger i en förort till en storstad. På skolan finns ett spår med Ur och 

Skur-inriktning, från förskoleklass till år 5. Hon har arbetat inom skolväsendet i 12 år. 

 

Intervjuperson 3 är utbildad fritidspedagog och magister i Miljö- och Utomhuspedagogik. 

Hon arbetar nu som fritidspedagog, och har så gjort i ca 5 år. Hon arbetar på en skola i ett litet 
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samhälle. Hon har utomhusundervisning en dag i veckan på skoltid, rullande på fyra klasser, 

och på fritidshem 2 eftermiddagar i veckan.  

 

Intervjuperson 4 är utbildad fritidspedagog och magister i Miljö- och Utomhuspedagogik. 

Hon arbetar som fritidspedagog i en kombinerad förskoleklass- åk 2. Hon har 

utomhusundervisning på skoltid totalt 6 timmar i veckan, varav 2 timmar för F, 2 timmar för 

år 1 och 2 timmar för år 2. På fritids är de ute 1 eftermiddag i veckan. Skolan hon arbetar på 

ligger i en medelstor stad och har rykte om sig att aktivt arbeta med utomhuspedagogik. Hon 

har arbetat inom skolväsendet i 7 år. 

 

Intervjuperson 5 arbetar som fritidspedagog på en skola med ca 100 elever på landsbygden. 

Hon är utbildad fritidspedagog och har arbetat inom skolan i 19 år. Hon har gått en 7.5 p kurs 

i utomhuspedagogik via Linköpings universitet. Under skoltid har hon utomhusundervisning 

med årskurs 3 en timme per vecka och årskurs 1-2 tre timmar per vecka. På fritids är de i 

skogen ca en eftermiddag var tredje vecka, annars är de mycket på skolgården. Skolgården är 

dock stor och innehållsrik. Där finns bland annat en damm, en motorikbana, stora grönytor, 

skateramp, bandyplan och lekredskap.  

 

Intervjuperson 6 är utbildad år 1-7-lärare med inriktning mot svenska och SO med musik. 

Även engelska och matematik ingår i hennes examen. Hon har utomhusundervisning med sin 

klass (år 2) en förmiddag i veckan. Hon har arbetat som lärare i 12 år. Skolan hon arbetar på 

ligger i ett litet samhälle. 

 

Intervjuperson 7 är utbildad fritidspedagog och arbetar på en skola i ett litet samhälle. Han 

har arbetat inom skolan i 7 år. Han har utomhusundervisning på skoltid en förmiddag i veckan 

med år 2, och på fritids två eftermiddagar i veckan med förskoleklass och år 1.  

 

I den resterande delen av denna uppsats är intervjupersonerna helt anonymiserade. Det går 

alltså inte att uttyda vem av dem som sagt vad. I analyskapitlet hänvisas endast till de olika 

uppfattningar pedagogerna har uttryckt och inte vilken intervjuperson som uttryckt dem.  
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4.5 Intervjuerna 

Under min planering inför intervjuerna hade intervjufrågorna en relativt hög grad av 

strukturering, men jag ville vara beredd på att ändra ordning på frågorna eller låta samtalets 

utveckling välja vägen i mitt frågeschema under intervjuns gång. Jag planerade att ställa 

följdfrågor under intervjuerna för att vara säker på att jag verkligen förstod det som 

intervjupersonen uttryckte. Intervjuerna fick därmed en mer halvstrukturerad karaktär där 

interaktionen fick stort utrymme att påverka intervjun. Intervjufrågorna framgår av Bilaga 2.  

 

Själva genomförandefasen pågick under perioden försommar-höst 2010, då intervjuades de 

sju pedagoger som ville vara med i studien. Alla intervjuer genomfördes på intervjupersonens 

arbetsplats. För att befrämja en positiv stämning under intervjutillfällena började vi med att 

intervjupersonen fick visa mig runt på sin arbetsplats och berätta hur verksamheten fungerar. 

Därefter slog vi oss ner i ett konferensrum/klassrum och jag bjöd intervjupersonen på kaffe 

och bulle. Vi började med att småprata lite, för att sedan påbörja intervjun. Jag började med 

att ställa frågor kring intervjupersonen (exempelvis namn och utbildning). Detta första 

presentationssegment hade som syfte att få intervjupersonen att slappna av. Vi gick sedan 

vidare till de intervjufrågor som handlade om utomhuspedagogik, social kompetens och 

utomhuspedagogik som verktyg.  

 

Eftersom jag har träffat intervjupersonerna personligen blir undersökningen konfidentiell, det 

vill säga att jag vet vem som har sagt vad, men det är endast jag som har tillgång till 

uppgifterna (Davidsson, 1997). Uppgifterna kommer att förstöras så snart detta arbete är 

examinerat. Jag förklarade detta i det informationsbrev (se Bilaga 1) som intervjupersonen 

fick. Informerat samtycke är ett begrepp Kvale (1997) diskuterar i samband med etiska 

principer för en kvalitativ forskningsintervju. Begreppet innebär att intervjupersonerna skall 

delta på frivillig basis, vara informerade om undersökningens syfte och upplägg samt att de 

kan dra sig ur närhelst de vill. Kvale (1997) skriver ”Principen om undersökningspersoners 

rätt till skydd för sin personliga integritet är förenad med etiska och vetenskapliga dilemman” 

(s. 109). Ett av de dilemman som framträder här, handlar om hur väl undersökningen går att 

göra om och kontrollera om ingen vet vem som deltog och varken när eller hur det skedde 

(Kvale, 1997). Detta diskuteras vidare i kap 4.7 Validitet och reliabilitet samt i kap 6.2 

Metodval. 
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I den kvalitativa intervjun skapas ett samtal som har ett specifikt syfte, en struktur och det 

finns ständigt ett kritiskt förhållningssätt till det som kommer fram (Kvale, 1997). I det möte 

som sker mellan mig som intervjuare och den pedagog som blir intervjuad har jag ett stort 

ansvar att skapa en stämning som tillåter den intervjuade att vara så uttrycksfull som den kan 

vara. Jag vill naturligtvis att vårt möte skall präglas av en tillåtande stämning där den 

intervjuade känner sig trygg att utveckla sina tankar och funderingar, men jag vet också att 

oavsett situation så kommer mötet att på ett eller annat sätt påverkas av de maktrelationer som 

finns oss individer emellan. Det är orealistiskt att vara helt objektiv vid en kvalitativ intervju 

(Trost, 1997). Forskningsintervjun är ett utbyte av tankar och åsikter, den skall präglas av ett 

samspel mellan de inblandade (Kvale, 1997).  

 

När alla sju intervjuer hade blivit genomförda började arbetet med att transkribera, det vill 

säga att överföra den inspelade intervjun till text. Det var ett tidsödande och energikrävande 

arbete, men som till slut resulterade i att alla intervjuerna fanns på papper. Under tiden jag 

arbetade med transkriberingen insåg jag att det jag egentligen var intresserad av och tyckte 

var mest intressant i materialet var de uppfattningar som berörde elevernas beteende. Min 

ursprungsavsikt var att ta reda hur pedagoger uppfattade att utomhuspedagogik påverkade 

elevernas sociala kompetens, men ju längre jag kom i transkriberingsprocessen, desto mer 

insåg jag att det jag tyckte var intressant var de delar som behandlade elevernas beteende. I 

detta skede försökte jag ha tillit till den process som jag startat i mig själv och tänka på alla de 

råd jag fått om att det är viktigt att skriva om ett ämne som man tycker om. Jag valde därför 

att vrida lite på det objektiv jag tittade genom, så att det jag var mest intresserad av skulle bli 

skarpt och tydligt. Ely (1993) skriver i sin bok Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken att när 

forskaren börjar sin process med att göra det välbekanta obekant och det obekanta välbekant, 

så kan en omformulering av fokus vara nödvändig eftersom forskaren först då ser vad den vill 

undersöka. Detta är något som kan hända i alla delar av processen och det är då viktigt att se 

och att acceptera för sig själv att vägen förändras, även om, som i mitt fall, intervjuerna redan 

var genomförda.  

 

När jag transkriberade intervjuerna såg jag att det fanns uppfattningar kring elevernas 

beteende som sådant och inte bara uppfattningar som kretsade kring begreppet social 

kompetens (vilket var min fråga). För mig är social kompetens en del av beteendebegreppet. 

Min definition av beteendebegreppet framgår av kap 2.2 Definitioner. Intervjupersonerna har 

beskrivit sina uppfattningar på ett mer översiktligt sätt och därför ansåg jag att jag inte 
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behövde göra om intervjuerna, utan det räckte att endast fokusera på de uppfattningar som 

berörde just beteende. Denna förändring fick till följd av att jag hade en annan ingång till 

analysen av intervjuerna än jag från början hade tänkt. 

4.6 Analysmetod 

Eftersom det är uppfattningar och variationen av dem som för mig är det viktiga, så valde jag 

analysmetoden fenomenografi. Metoden är empiriskt grundad och är en från början 

pedagogisk ansats som har sitt ursprung vid Göteborgs Universitet (Larsson, 1986; Claesson, 

2002) och handlar om hur människor uppfattar fenomen i sin omvärld, alltså att ”den gör ett 

försök att analysera vad ett antal människor har sagt vid en intervju” (Larsson, 1986, s 13). 

Larsson (1986) skriver vidare:  

 

Vi vill beskriva hur fenomenet i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är 

ute efter innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också 

att vi har valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något 

egentligen är. (s 13). 

 

Dessa två olika sätt att se på det undersökta fenomenet kallas för första och andra ordningens 

perspektiv. Första ordningens perspektiv är fakta, det som kan undersökas av en tredje part. 

Andra ordningens perspektiv kretsar kring själva uppfattningen om fenomenet, alltså hur 

människor ser på sin omvärld. I andra ordningens perspektiv finns således inget rätt eller fel 

svar, vilket det gör i första ordningens perspektiv (Larsson, 1986).  

 

Ett annat centralt begrepp inom fenomenografin är begreppet utfallsrum. Med detta menas det 

antal olika svar respondenterna ger, det vill säga uppsättningen uppfattningar av fenomenet 

(ibid.). Under mitt analysarbete inspirerades jag av den modell Dahlgren och Johansson (i 

Fejes & Thornberg, 2009) har utarbetat. Mitt analysarbete bestod av fem faser. Dessa faser 

var allt från några dagar till månader, ibland genomfördes två faser parallellt och ibland blev 

det av naturliga skäl glapp mellan vissa faser. Jag började med att skriva ut intervjuerna och 

läste igenom dem gång efter annan. Jag skrev ut dem en gång till och tog fram 

överstrykningspenna och sax. Jag klippte, klistrade upp på stora papper, strök över citat och 

färgkodade så att jag till slut såg de uppfattningar som materialet bottnar i. Dessa kan du läsa 

om i kapitel 5 Analys. Jag skrev ner dem och fortsatte med klippandet, klistrandet och 

färgkodandet några veckor till och försökte på så sätt se underuppfattningar och dess likheter 
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och skillnader. Uljens (1989) poängterar att dessa kategorier är något som uppkommer i 

analysarbetet och därmed inte är gjorda på förhand. Uppfattningarna som resulterar i 

kategorierna skall inte ses som personliga egenskaper hos forskaren eller intervjupersonen, 

utan mer som en uppfattning bland många andra uppfattningar (Uljens, 1989). När jag såg 

dessa uppfattningar skrev jag ner dem och det var först då det blev visuellt tydligt för mig vad 

jag hade kommit fram till. Vid slutet av denna fas tog jag en paus och lät det undermedvetna 

arbeta några veckor. När lusten att skriva så sakta började återkomma började jag på nytt läsa 

igenom intervjuerna. Jag utgick från de likheter och skillnader jag hittade förut och försökte 

tränga ännu djupare ner i materialet för att se om jag kunde särskilja uppfattningarna ännu 

mer genom att se om det gick att slå ihop till större eller dela upp dem till mindre delar.  

 

Sammanfattningsvis innebär fenomenografin: 

- Att det undersökta fenomenet utgår från andra ordningens perspektiv, 

- Att utgångspunkten är empiriskt grundad (intervjuer), 

- Att det är variationen, spridningen av uppfattningar, som skall beskrivas, och 

- Att forskaren söker att beskriva de grundläggande skillnader som uppfattningarna 

bottnar i (vilken uppfattningsnivå uppfattningen har) (Larsson, 1986).  
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4.7 Validitet och reliabilitet 

Den moderna samhällsvetenskapen vilar på begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. En undersökning bör genomföras med en ständig reflektion kring dessa tre 

begrepp. Kvale (1997) menar att dessa begrepp inte är tillämpliga vid en viss fas i 

undersökningen utan bör användas medvetet under hela processen. 

 

Validiteten syftar på att undersökningen mäter det som är avsett att undersökas i 

sammanhanget. Frågorna skall vara utformade på så sätt att intervjupersonen svarar på det 

som jag vill ha undersökt och inte något helt annat (Trost, 1997). För att öka validiteten i min 

undersökning har jag diskuterat mina intervjufrågor med andra för att vara säker på att mina 

frågor mäter det jag vill ha svar på. Även vid intervjusituationerna var jag noga med att 

intervjupersonerna förstod mina frågor och att jag förstod deras svar. Jag anser att validiteten i 

denna studie är god. Jag fick svar som gick att förstå och tolka entydigt.  

 

Reliabilitet är ett mått på studiens tillförlitlighet och stabilitet. Vid en omprövning skall 

studien kunna ge samma resultat. Det innebär även att antalet felkällor skall minimeras, vid 

intervjuerna skall exempelvis frågorna ställas på exakt samma sätt med samma tonläge och att 

intervjusituationerna skall se ut på samma sätt. En hög reliabilitet medför att det inte finns 

något direkt utrymme för den mänskliga interaktionen. Kvalitativa intervjuundersökningar 

förutsätter en låg grad av standardisering då de bygger på ett samspelsperspektiv där det som 

sker under och efter mötet är det viktiga. Vid en kvalitativ intervjustudie kan vi förvänta oss 

olika resultat vid olika tillfällen och det ses som en tillgång snarare än ett problem (Trost, 

1997). Den här studien som har utförts med metoden kvalitativ intervju har således en svag 

reliabilitet. Jag har utgått från samma frågor vid varje intervju, vilket bedöms höja 

reliabiliteten. Metoden som sådan vilar på vetenskaplig grund.  

 

Detta diskuteras mer i kap 6.2 Metodval.  
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5 Resultat 

 

Analyskapitel visar och beskriver den variation av uppfattningar som intervjupersonerna gav 

uttryck för. Först beskrivs de uppfattningar som kretsar kring utomhuspedagogik som 

fenomen. Det avsnittet är tänkt att ge en helhetssyn över de olika uppfattningar pedagogerna 

har om varför de har valt att använda utomhuspedagogiken i sin undervisning och vad 

utomhuspedagogik är för dem. Avsnitt två behandlar den variation av uppfattningar 

intervjupersonerna har kring hur hela barngruppens beteende förändras utomhus, medan 

avsnitt tre behandlar den variation av uppfattningar intervjupersonerna har kring hur den 

enskilda elevens beteende förändras utomhus.  

5.1  Pedagogernas uppfattningar av vad utomhuspedagogik är 

På intervjufrågan ”Vad är utomhuspedagogik för dig?” kan sex olika uppfattningar urskiljas. 

Fyra av dem handlar om ett fördjupat lärande hos eleverna i utomhusmiljön och inomhus-

miljön. En uppfattning handlar om naturupplevelsen och därigenom även kunskapen om 

naturen och en uppfattning handlar om hur läraren och elevgruppen skall känna sig trygg i 

undervisningen utomhus. En majoritet av intervjupersonerna tryckte på uppfattningen att 

utomhuspedagogik ger ett fördjupat lärande, medan endast en tryckte på att regler och rutiner 

är viktiga. Två intervjupersoner pekade på naturupplevelsen som det viktigaste. I 

nedanstående text redovisas de olika uppfattningarna.  

5.1.1 En metod för djupare inlärning 

Intervjupersonerna menar att utomhuspedagogik är en metod som används för att komma ut i 

naturen och lära. En av intervjupersonerna säger: 

 

”Jag tycker det är ologiskt att sitta inne och titta på träd i böckerna när vi har träd runt 

knuten”. 

  

Citatet illustrerar att det uppfattas som mer naturligt att lära in ute, i synnerhet i de ämnen där 

det går att få en förstahandsupplevelse av fenomenet. Uppfattningen grundar sig i att det är en 

metod som gynnar alla elever i allmänhet, men framförallt de elever som missgynnas 

inomhus. Pedagogerna menar att metoden kan användas i alla skolans ämnen. Med hjälp av 
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metoden upptäcker, ser och lär eleverna med alla sina sinnen. Det medför att kunskapen blir 

djupare och förståelsen för världen ökar. En av intervjupersonerna säger: 

 

”Det blir en djupare inlärning plus att eleverna kommer ihåg det mera. Ju fler sinnen som är 

involverade i lärandet, desto mer tror jag att eleverna kommer komma ihåg.” 

 

Citatet pekar på att det är bra att komma utomhus och lära. Pedagogerna uppfattar att metoden 

hjälper eleverna att se helhet, sammanhang, kretslopp och livscykler, så att förståelsen 

fördjupas. Eleverna lär sig se hur viktig vår natur är och att vi bör vara försiktiga och vårda 

den.  

5.1.2 En bro mellan teori och praktik 

Pedagogerna uppfattar att utomhuspedagogik bygger en bro mellan den teoretiska och den 

praktiska kunskapen. Tanken med utomhuspedagogik är att barnen, genom praktiskt arbete 

ute, skall lära sig viktiga begrepp istället för genom teoretisk undervisning i klassrummet. Det 

blir en växelverkan mellan det teoretiskt abstrakta och det praktiskt konkreta. En av 

intervjupersonerna säger: 

 

”Man upplever så att det fastnar i kroppen. Alltså att man ser sammanhangen, att man inte 

bara kan rabbla fotosyntesen, utan man vet vad det är och får känna hur det är”.  

 

Citatet visar att det praktiska arbetet med betoning på kroppsligt lärande är av stor vikt i 

skolan. Uppfattningen menar att eleverna får möjlighet att känna på exempelvis ett blad, se 

hur växter är uppbyggda och vad klorofyll har för funktion för växten och hela mänskligheten. 

Uppfattningen menar att det är viktigt att alla sinnen är påkopplade, att eleverna verkligen får 

känna och att kroppen är med. Denna uppfattning liknar uppfattningen 5.1.1 ovan, då de båda 

innehåller fokus på att alla sinnen hos eleverna blir aktiverade av utomhuspedagogiken. 

Skillnaden är dock att denna uppfattning är inriktad på den teoretiska kunskapen kontra den 

praktiska kunskapen.  
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5.1.3 Elevers rätt till kunskap 

Pedagogerna uppfattar att utomhuspedagogik är elevers rätt till kunskap. Alla elever är olika 

och behöver olika saker för att lära sig. Alla arenor som barnet är på, är platser där det sker ett 

lärande. Det kan till exempel vara stallet eller fotbollsträningen, likväl som i skolans 

inomhusmiljö, skolgård eller i skogen. Intervjupersonerna menar att de elever som inte trivs i 

en teoretisk miljö blir missgynnade i den traditionella skolan. Utomhuspedagogiken blir då ett 

sätt att möta dessa elever. En intervjuperson säger: 

 

”Eleverna lär sig på flera olika sätt, så då når jag som pedagog fler elever om jag använder 

utomhuspedagogik”. 

 

 Citatet pekar på att utomhuspedagogiken är bra för alla elever, men framförallt för de elever 

som har problem eller som av sig själva ses som misslyckanden inomhus. Denna uppfattning 

påminner således om uppfattning nummer ett, på så sätt att de båda uppfattningarna möts i att 

det är de elever som har det svårt i den traditionella inomhusmiljön som blomstrar i 

utomhusmiljön. 

5.1.4 Ett sätt att få bättre koncentration inomhus 

Intervjupersonerna menar att det blir lugnt och bättre diskussioner inomhus när elevgruppen 

haft utomhusundervisning. En intervjuperson säger: 

 

”Det är så skönt att vara inne efter att vi varit ute. Vi tror att det blir en högre koncentration 

när vi varit ute och kommer in, än om vi bara varit inne”. 

 

Citatet påvisar att eleverna blir lugna och har lättare att koncentrera sig på skolarbetet 

inomhus när det har fått vara utomhus. Intervjupersonerna uppfattar att med bättre 

koncentration följer också glädje och lust. En god spiral har skapats. Undervisning utomhus 

ger lugn, bättre koncentration och glädje inomhus, vilket ger pedagogen blodad tand att gå ut. 

Det i sin tur skapar en elevgrupp med lust, förtjusning och harmoni! 
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5.1.5 En fråga om regler och rutiner 

Intervjupersonerna säger att regler och rutiner är viktiga när pedagogen väljer att använda sig 

av utomhuspedagogik. Reglerna kan handla om var elevgruppen skall vara, hur långt eleverna 

få gå från pedagogen, hur gruppen skall göra vid samling, vad som gäller vid rast, vilka 

gränser som gäller på platsen och så vidare. En av intervjupersonerna berättar om hur hon gör: 

 

”Vi samlas på gården och går till skogen. Där samlas vi på basplatsen och diskuterar vad 

som gäller idag, var man får vara och så”.  

 

Citatet påpekar att pedagogen tydligt skall förmedla reglerna till eleverna vid varje 

utomhustillfälle så att eleverna förstår dem och lär sig att följa dem. När eleverna följer 

reglerna uppfattas utomhuslektionen bli trygg för både personal och elever. Regler och rutiner 

uppfattas alltså vara en grundbult i hur undervisningen utomhus bedrivs och ramas in.  

5.1.6 En naturupplevelse 

Intervjupersonerna menar att det är naturen som sådan som är det viktiga. Eftersom eleverna 

inte är ute lika mycket i dagens samhälle som de var förr, behövs en möjlighet för dem att lära 

känna naturen på ett säkert och lustfyllt sätt. En intervjuperson säger: 

 

”Dels har jag ett stort naturintresse själv och hoppas då att barnen tycker att det är roligt. 

Sen är ju barn inte ute lika mycket nu som när jag var liten. Att de får lite naturupplevelser”. 

 

Citatet påvisar att pedagogen vill förmedla en naturupplevelse, att naturen är något trevligt. 

Själv har pedagogen ett naturintresse och tycker att det är roligt i naturen och hoppas att det 

skall smitta av sig på eleverna. Naturen uppfattas att skänka oss människor ro och vara en lisa 

för själen. En av intervjupersonerna säger: 

 

”Jag tror att man mår mycket bättre utomhus”. 

 

Uppfattningen innebär att målet med utomhuspedagogik är att eleverna skall lära sig att trivas 

i naturen, att må bra i den och att se den som en tillgång.  
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Dessa sex skilda uppfattningar visar vilka olika perspektiv pedagogerna har på 

utomhuspedagogik och varför de väljer att använda metoden i sin undervisning. 

Uppfattningarna skall inte ses som helt isolerade från varandra, utan de finns stråk i dem som 

går in i varandra. 
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5.2 Pedagogernas uppfattningar av hur beteendet hos hela gruppen förändras 

utomhus 

Pedagogerna uppfattar att utrymmet inomhus kontra utomhus påverkar hela barngruppen, att 

eleverna får andra sociala kontakter utomhus och att det blir andra lekar utomhus. 

Uppfattningarna uppvisar en stor enhetlighet. Det är uppfattningar som behandlar hur 

eleverna leker med varandra och hur själva lekarna förändras. Kärnan i de uppfattningar som 

uttrycks av intervjupersonerna är att de starkt och klart tror att barngruppen trivs och mår bra 

utomhus, likväl att de själva både som människor och pedagoger mår bra av att vistas i 

naturen. De menar att det naturligt blir ett lugnare och mer tillåtande klimat, samtidigt som 

sammanhållningen i klassen byggs upp snabbare. Sammanhållningen blir även mer hållbar 

och samspelet mellan eleverna sker mer automatiskt utomhus.  

5.2.1 Uppfattningar av utrymme 

Tre uppfattningar hos intervjupersonerna har framkommit vad gäller hur utrymmet inomhus 

och utomhus påverkar beteendet hos barngruppen. Uppfattningarna är att större utrymmen ger 

färre konflikter mellan barnen jämfört med på mindre ytor. Intervjupersonerna likställer stort 

utrymme med utomhusmiljön och litet utrymme med inomhusmiljön. De uppfattar även att 

när det är stort utrymme så finns det inget ljudtak. Betingelserna i utomhusmiljön uppfattas att 

vara sådana att eleverna har en större social valfrihet under utomhuslektionen.  

5.2.1.1 Tillräckligt personligt utrymme till varje individ utomhus 

Pedagogerna uppfattar att utomhusmiljön består av en stor rymd och yta och är inte begränsad 

med fysiska väggar. Det finns bara de psykologiska väggar och gränser som pedagogen sätter 

upp för sin elevgrupp. Detta uppfattar de som en orsak till att det blir färre konflikter mellan 

eleverna utomhus. En intervjuperson säger: 

 

”Utomhus blir det inte de här konflikterna som en del barn får när de får andra barn så nära 

inpå sig. Det blir färre onödiga konflikter”. 

 

Citatet illustrerar att det finns fler möjligheter för eleverna att sprida ut sig och få utrymme 

och att få tillgång till just sitt eget personliga utrymme. Samtliga elever kan därmed hitta sin 
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plats och sitt område, med just det avstånd till resten av gruppen som barnet behöver för 

tillfället. En av intervjupersonerna uttrycker det såhär:  

 

”Jag tror att det är mer tillåtande klimat ute för att det är större yta. Utomhus går de inte på 

varandra, man stöter inte ihop.” 

 

En annan intervjuperson jämför med hur det kan vara inne när eleverna inte får tillgång till sitt 

eget personliga utrymme: 

 

”När någon kliver innanför din gräns inomhus, så får ju den som kliver innanför en smäll ju.”  

 

Citaten pekar på sambandet som upplevs att finnas mellan ytan och antalet konflikter. 

Uppfattningen innebär alltså att det inomhus blir konflikter som bottnar i att utrymmet är för 

litet för varje individ och att den typen av konflikter inte sker utomhus.  

5.2.1.2 Större valfrihet utomhus 

Uppfattningen visar att eleverna utomhus har valfrihet att välja vem de skall umgås med. De 

behöver till exempel inte sitta bredvid dem de inte tycker om. Denna uppfattning har således 

en distinktion mellan inomhusmiljön, där eleverna har specifika platser och därmed kan 

tvingas att sitta bredvid sin rival i en trång miljö, och utomhusmiljön, som ses som mer fri och 

med mer rymd. Konsekvensen blir att konflikterna minskar i antal och att det sociala klimatet 

i gruppen som helhet blir lugnare och mer harmoniskt.  

5.2.1.3 Inget ljudtak utomhus 

En orsak till konflikter inomhus kan vara ljudvolymen. Intervjupersonerna uppfattar att det 

inte finns något ljudtak utomhus, på grund av den stora rymden och ytan och att eleverna 

därmed inte störs av varandra på samma sätt som inomhus. Det i sin tur medför färre 

tillsägelser och konflikter. En av intervjupersonerna säger:  

 

”Det är inga fröknar som behöver gå runt och ropa på dem för att de ska vara tysta, för att 

man får vara högljudd i skogen”.  

 

En annan säger: 
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”Det blir mer harmoni ute /.../Ljudet försvinner ute”. 

 

Citaten konstaterar att ljuden inte upplevs som störande ute, även om det är samma mängd 

ljud som det är inomhus. Det innebär alltså att intervjupersonerna ser en koppling mellan den 

av eleverna upplevda obegränsade ytan utomhus och antalet minskade konflikter mellan 

barnen. 

5.2.2 Uppfattningar av sociala kontakter 

Intervjupersonerna menar att eleverna blandar sig i en större utsträckning ute än inne, det vill 

säga att de leker i andra konstellationer och därmed får andra sociala kontakter. Eleverna leker 

så att säga mer över gränserna. Det händer ofta att flickorna och pojkarna vill hitta på saker 

tillsammans. En av intervjupersonerna säger:  

 

”På skolgården är det ofta ett gäng killar som spelar bandy, i skogen blir det att alla leker 

rollek eller att de jobbar med något. /…/ Blandat med både killar och tjejer”.  

 

En annan intervjuperson säger:  

 

”De tar andra roller i gruppen. Det är fler som kan lyssna och leka med varandra i skogen”.  

 

Citaten visar att pedagogerna uppfattar det som att utomhusmiljön förändrar gruppens 

konstellationer så att negativa roller och beteenden bryts och därmed kan hitta nya 

uttrycksvägar. Pedagogerna uppfattar detta som positivt.  
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5.2.3 Uppfattningar av leken 

Intervjupersonerna menar att barnen leker på ett annat sätt i naturen jämfört med inomhus 

eller på skolgården. Även samarbetet i leken påverkas av utomhusmiljön.  

5.2.3.1 Leken förändras 

Pedagogerna uppfattar att leken elever emellan förbättras på så sätt att de alltid hittar något att 

göra. En intervjuperson säger: 

 

”Det kan bli spontan lek utomhus. Det blir det inte inne”. 

 

Citatet påvisar att det blir skillnad i leken och dess uppbyggnad i utomhusmiljön jämfört med 

inomhusmiljön. Uppfattningen innebär vidare att fantasilekarna och rollekarna ökar i antal 

och förändras eftersom det finns fler möjligheter att fantisera och hitta på hur leken skall 

komma framåt och ändras. Inomhus och på skolgården är det tillrättalagt - vuxenvärlden har 

redan talat om hur barnen skall leka. Därmed blir leken i dessa miljöer enkelriktad och saknar 

kreativitet. En rutschkana är en rutschkana. På fotbollsplan spelar man fotboll. En gunga är en 

gunga. I skogen däremot kan vad som helst hända! En sten är inte längre en sten, utan kan bli 

ett slott som är förvandlat. En pinne kan i fantasin bli ett får och ett gäng med pinnar kan bli 

en hel fårhjord. Fantasin vet inga gränser! En av intervjupersonerna säger: 

 

 ”I skogen är det inte förberett, utan eleverna får skapa av egen kraft”.  

 

Kontentan i citatet, att det blir mer kreativitet utomhus, uppfattas att få till följd att 

kommunikationen mellan eleverna blir på ett sådant sätt att de utvecklar sitt sociala beteende 

och att de övar sin sociala kompetens på ett lustfyllt sätt.  
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5.2.3.2 Samarbetet ökar utomhus 

Pedagogerna uppfattar att det sker ett samarbete kring den aktiviteten som är planerad. Det 

blir ett naturligt samarbete i gruppen eftersom alla har något att samlas kring. En 

intervjuperson säger:  

 

”En elev börjar bygga dammar, sen bygger alla dammar. Jag menar att om en börjar pyssla 

inne, så vill ju inte alla pyssla. Men ute blir det mer så att om någon börjar bygga något så 

fortsätter de andra gärna… Då är det nästan alltid så att någon börjar och så hakar alla 

på”.  

 

En annan säger: 

 

”När man är ute då blir man en grupp och man blir mer sammansvetsad…” 

 

Citaten visar att pedagogerna uppfattar att gruppen blir mer sammansvetsad och mer 

samarbetsvillig när de har/kan se ett gemensamt mål. Fenomenet som sådant är detsamma, 

men själva aktiviteten kan förändras. 

 

5.2.4 Uppfattningar av genus 

Vad gäller genusskillnader i undervisningen utomhus hade intervjupersonerna totalt åtta olika 

uppfattningar. Dessa uppfattningar uppvisar en stor spridning och är i vissa fall diametralt 

olika. En uppfattning handlar om pedagogens roll, en handlar om betingelserna i 

utomhusmiljön och sex uppfattningar handlar om elevernas beteende. Av de sex uppfattningar 

som handlar om elevernas beteende är det tre som handlar om att pedagogerna inte ser någon 

tydlig skillnad utan att det snarare blir tydligt att eleverna är individer med olika läggning. 

Uppfattningarna redovisas nedan tillsammans med citat som belyser vad respektive 

uppfattning innebär.  

5.2.4.1 Pojkarna blir ledare, flickorna blir vilsna 

Pedagogerna menar att tjejerna i klassen blir mer vilsna ute samtidigt som killarna blommar 

upp. En intervjuperson säger: 
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”[Pojkarna] tar mer kommando över vad som skall göras [utomhus]”.  

 

Citatet pekar på att pojkarna, som har ett större rörelsebehov, tar initiativ till aktiviteter och 

blir därmed ledare, medan tjejerna som är vana vid sin välstädade bänk hamnar i bakgrunden i 

utomhusmiljön.  

5.2.4.2 Ingen skillnad  

Pedagogerna uppfattar inte någon skillnad i flickors och pojkars beteende utomhus kontra 

inomhus. De ser snarare att eventuella skillnader beror på vilken typ av människa eleven är 

och inte vilket kön individen har. En intervjuperson säger: 

 

”Är man en lekmänniska leker man. Är man en sådan som inte kommer igång, då kommer 

man igång sent”.  

 

Citatet berör lekmänniskor och elever med lång startsträcka och hur de förhåller sig som 

människor till olika situationer. I skolan kan det även handla om praktiska elever, elever som 

är uppmärksamhetssökande eller elever som har stort rörelsebehov. Uppfattningen menar att 

vilket kön eleven har är underordnat vilken typ av människa han eller hon är. 

5.2.4.3 Nya, mer blandade grupper utomhus 

Intervjupersonerna menar att pojkarna och flickorna leker mer med varandra utomhus. En 

intervjuperson säger: 

 

”De är mer blandade i skogen. Det blir andra grupper, killar och tjejer, mot vad det är på 

skolgården”.  

 

Uppfattningen innebär att det blir nya konstellationer och blandningar av pojkar och flickor i 

skogen, jämfört med skolgården och inomhusmiljön. Denna uppfattning liknar uppfattning 

5.2.2 Uppfattning om sociala kontakter. 

 



29 

5.2.4.4 Flickorna leker mer rollek 

Pedagogerna uppfattar att flickorna leker mer rollek än vad pojkarna gör. Med rollek menas 

då eleverna i fantasin tar andra roller, till exempel prinsessa/prins, mamma/pappa/barn och 

häst. Denna uppfattning bottnar i uppfattning 5.2.3.1 Leken förändras, på så sätt att 

utomhusmiljön som sådan gör att lekarna blir kreativare och att elevernas fantasi får möjlighet 

att blomstra.  

5.2.4.5 Flickorna pratar mer 

Intervjupersonerna menar att flickorna pratar mer utomhus än inomhus och blir mer drivande i 

leken, jämfört med pojkarna. En intervjuperson säger: 

 

”Flickor som är tysta och försynta, de kan leva upp när de kommer ut. De blir mer drivande 

och tar för sig mer”. 

 

Citatet pekar på att det är flickorna som blommar upp utomhus, till skillnad mot uppfattning 

5.2.4.1 Pojkarna blir ledare, flickorna blir vilsna, där uppfattningen är att det är pojkarna som 

blommar upp ute. Dessa två uppfattningar är alltså diametralt olika.  

 

5.2.4.6 Pojkarna behöver vara ute 

Intervjuerna visar att pojkarna behöver vara ute mer, men att det annars inte är någon tydlig 

skillnad mellan pojkar och flickor. Uppfattningen menar att pojkarna har ett större 

rörelsebehov och därför behöver vara utomhus mer, så att det kan tillgodose sitt behov av att 

röra sig.  

5.2.4.7 Könsneutralt utomhus 

Intervjupersonerna menar att det inte är så tjejigt och killigt utomhus som det är inomhus. 

Framförallt gäller detta leksaker. Uppfattningen innebär att eleverna inomhus leker med de 

leksaker som finns att tillgå. Dessa leksaker har vuxenvärlden redan stämplat som flicksaker 

eller killsaker och vilka därmed används av flickor respektive pojkar. Utomhus finns inga 

tillrättalagda leksaker och de saker som används har en mer neutral betydelse ur ett 
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genusperspektiv. En sten, en pinne, vatten, grus. Både tjejer och killar leker med dessa saker, 

under samma förutsättningar.  

5.2.4.8 Pedagogens förhållningssätt 

Intervjupersonerna uppfattar att aktivt arbeta med och att låta alla lekar och leksaker bli mer 

neutralt betonade ur ett genusperspektiv är en viktig uppgift för pedagogen. En intervjuperson 

säger: 

 

”Alla elever ska få tillgång till allt. Jag som pedagog måste lägga fram det på ett sådant sätt 

att det inte blir konstigt. Att jag hjälper till att öppna upp deras värderingar .” 

 

Citatet pekar på att det är en av pedagogens uppgifter i den ordinarie undervisningen att låta 

lekar bli mer könsneutrala. Pedagogerna menar att eleverna ibland kan vara färgade hemifrån 

om vad som är pojkigt och flickigt och att pedagogen behöver hantera det i vardagen.  



31 

5.3  Pedagogernas uppfattningar av vad som händer i beteendet hos den 

enskilda eleven utomhus 

Betingelserna i utomhusmiljön påverkar (som vi såg ovan) hur eleverna beter sig socialt i 

klassen. Under intervjuerna framkom även liknande uppfattningar om hur enskilda elever 

förändras, gentemot de andra i gruppen, men även gentemot sig själva. Kärnan i de 

uppfattningar som redovisas nedan är uppfattningen att eleverna har mer fasta roller inomhus 

än utomhus och att det är andra elever som ger sig tillkänna i utomhusundervisningen. 

Pedagogerna menar att vissa elever kan ha svårt att tillgodogöra sig den undervisning som 

bedrivs inomhus, men när de får möjlighet till utomhusundervisning blommar de ut. Vidare 

uppfattar de att det märks tydligare inomhus vad enskilda elever har svårt med, både i det 

sociala spelet och kunskapsmässigt. 

5.3.1 Elever som har det svårt inomhus 

Intervjupersonerna menar att elever som har svårt att sitta still inomhus ofta fungerar bättre i 

utomhusmiljön. De eleverna får ofta många tillsägelser inomhus, men när de kommer ut får 

de färre tillsägelser. De elever som både av sig själva och av klasskompisarna upplevs ha 

problem inomhus får således ofta en mer konstruktiv roll utomhus. En intervjuperson säger:  

 

”I min grupp är det många barn som känner sig misslyckade inomhus, de får en helt annan 

roll utomhus…”.  

 

Citatet pekar på att pedagogerna uppfattar att det märks tydligare inomhus vad varje enskild 

individ har svårt med och att de tar en annan positivare roll utomhus. Dessa elever vinner på 

att få att ha utomhusundervisning, då deras styrkor och inte svagheter, får ge sig tillkänna. 

Uppfattningen innebär att dessa barn får ett ökat självförtroende utomhus och därmed blir de 

inte lika uppmärksamhetssökande som i inomhusmiljön.  

 

En intervjuperson säger: 

 

”Vissa barn är ju mer praktiska och får helt andra roller utomhus när vi jobbar praktiskt” 
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Citatet påvisar att det är andra barn som blir okoncentrerade utomhus än inomhus och de 

utåtagerande eleverna blir lugnare utomhus. En intervjuperson berättar om en elev hon har:  

 

”Han har sagt till mig att det kan vara jättestökigt i hans hjärna under skoldagarna, men sen 

när han får komma ut och tälja då landar han. Då får han chansen att vara normal ”.  

 

En annan intervjuperson säger: 

 

”De eleverna som har hög status i inomhusmiljön har sällan hög status i utomhusmiljön”. 

 

En tredje säger: 

 

”Utomhus hittar varje elev sin styrka./…/ De individuella sociala kompetenserna kommer 

fram [i utomhusaktiviteten]. ” 

 

Sammantaget visar citaten att den enskilda eleven ofta får hjälp av utomhusmiljön att byta 

roll, från en negativ inomhusroll till en positiv roll med ett konstruktivt beteendemönster. Av 

de intervjuade uppfattas inomhusmiljön som mer inriktad på individuell prestation, medan 

utomhusmiljön uppfattas som mer inriktad på gruppens sammanhållning och förändring av 

elevernas individuella roller i gruppen.  

5.3.2 Elever med utomhusvana 

Intervjupersonerna ser att vissa barn är mer vana än andra barn att vistas i naturen. De känner 

sig hemma utomhus. En intervjuperson berättar om ett par elever hon har: 

 

”Vi har ett par barn som kan mycket om naturen och brukar vara där. De kan säga ”här har 

det sovit ett rådjur” och då blir resten av gruppen intresserade och börjar lyssna”. 

 

Citatet påpekar att de elever som har vana av naturen hemifrån sprider god stämning till resten 

av gruppen vid utomhuslektionen samtidigt som de får känna sig duktiga och därmed får 

bättre självförtroende.  
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5.3.3 ”Det händer något vid tröskeln” 

Pedagogerna uppfattar att en del elever har presterat och kan mycket utomhus, men när de 

passerar tröskeln in då försvinner all den kunskapen. Uppfattningen innebär att eleverna får 

nya chanser vid varje utomhustillfälle. Inomhus menar pedagogerna att exempelvis 

matematikboken kan stjälpa elevernas självförtroende snarare än hjälpa det. Matematikboken 

kan i vissa fall följa eleven under flera terminer och då ser både de andra eleverna och 

pedagogen direkt var eleven ligger. För den elev som ligger sist kan detta bli ett argument för 

att ge upp och bilda en neråtgående spiral av självförtroende. När eleven kommer utomhus har 

den inte någon etikett på sig att den är sist. I utomhusmiljön får den en ny chans! En av 

intervjupersonerna säger:  

 

”Det händer något precis vid tröskeln. Dom går in i den här rollen av att inte kunna 

någonting. /…/ Jag tycker att det blir annorlunda när vi är ute, en del blir tvärtom, inte alltid, 

men ibland…”.  

 

En annan säger: 

 

”Inne får dom sina roller på nåt sätt, man sitter tillsammans. När vi är ute blir det helt 

annorlunda ”. 

 

Citaten visar med stor tydlighet hur det händer något med vissa elever vid tröskeln. 

Pedagogerna menar att det blir rollbrytande att gå ut, i synnerhet för de elever som har svårt 

med inomhusundervisningen. Det praktiska fokus som utomhusundervisningen har tar bort en 

del av prestationsångesten vissa elever har. De barn som har en praktisk lärostil vinner på att 

göra saker tillsammans, vilket utomhusundervisning ofta bottnar i. 
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5.4 Sammanfattning  

5.4.1  Pedagogers uppfattningar av vad utomhuspedagogik är 

Av de sex uppfattningarna är det området om fördjupat lärande, som består av fyra 

underuppfattningar, som är det mest gemensamma i materialet. Variationen av uppfattningar 

är därmed minst vad gäller att utomhuspedagogiken ger ett fördjupat lärande. 

Intervjupersonerna uttrycker dock detta på några olika sätt och ur olika perspektiv. Dessa 

uppfattningar är 5.1.1 En metod för djupare inlärning, 5.1.2 En bro mellan teori och praktik, 

5.1.3 Elevers rätt till kunskap och 5.1.4  Ett sätt att få bättre koncentration inomhus. De 

resterande två uppfattningarna 5.1.5 En fråga om regler och rutiner och 5.1.6 

Naturupplevelse handlar om hur utomhuslektionen blir trygg för pedagogen och eleverna, 

samt att det är naturen som sådan som gör att pedagogen använder utomhuspedagogik. 

Genom att pedagogen använder sig av utomhuspedagogik i sin undervisning uppfattar de att 

eleverna lär sig bättre och mår bättre. Utomhuslektionen ramas in av de regler och de rutiner 

som pedagogen anser att gruppen behöver.  

5.4.2 Pedagogernas uppfattningar av hur beteendet hos hela gruppen förändras utomhus  

Pedagogerna uppfattar att utrymmet utomhus påverkar elevernas beteende på ett positivt sätt. 

Uppfattningarna är 5.2.1.1 Tillräckligt personlig utrymme till varje individ utomhus, 5.2.1.2 

Större valfrihet utomhus och 5.2.1.3 Inget ljudtak utomhus. Uppfattningarna bottnar i att på 

grund av utrymmet och den stora rymden i utomhusmiljön minskas antalet konflikter och 

elevgruppen blir därmed lugnare. Pedagogerna uppfattar vidare att elevernas sociala samspel 

förändras och att eleverna därmed bryter sina invanda ”inomhusgrupper” och bildar nya 

grupper där de automatiskt blandar sig mer över gränserna (5.2.2 uppfattningar om sociala 

kontakter). Detta uppfattas dels bero på att det är annorlunda könsmönster utomhus, då miljön 

är könsneutral (5.2.4 Uppfattningar kring genus) och inte tillrättalagd av de vuxna. Det här 

bidrar även till att leken förändras (5.2.3 Uppfattningar kring leken).  
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5.4.3 Pedagogernas uppfattningar av vad som händer i beteendet hos den enskilda eleven 

utomhus 

Tre uppfattningar framkom om hur den enskilda elevens beteende förändras utomhus. Dessa 

uppfattningar är 5.3.1 Elever har det svårt inomhus, 5.3.2 Elever med utomhusvana och 5.3.3 

”Det händer något vid tröskeln”. Pedagogerna uppfattar således att det händer något i 

beteendet när eleverna passerar tröskeln ut hos framförallt de utåtagerande eleverna, de 

praktiska eleverna, de elever som har det svårt inomhus och de elever som är vana att vara 

utomhus. Elevernas individuella beteende och roll blir utomhus lugnt och mer inriktat på 

lärande. Intervjupersonerna menar att det är rollbrytande att gå ut. Det är detta jag reflekterade 

kring i kap 1 Inledning.  
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6 Diskussion 

 

Detta kapitel diskuterar först själva resultatet av studien och sedan vilka konsekvenser 

metodvalet har fått för studien.  

6.1  Resultatdiskussion 

Jag drar ett flertal slutsatser av det som framkom i analysen. Slutsatserna kombinerar jag ihop 

med litteratur och presenterar i detta avsnitt.  

6.1.1 Utomhuspedagogik 

I kap 3.1 Utomhuspedagogik belyste Szczepanskis (2008) studie hur pedagoger ser på 

utomhuspedagogik. De uppfattningar han fick fram är snarlika de uppfattningar pedagogerna i 

den här studien uttryckte. Exempelvis uppfattar båda grupperna att utomhuspedagogik 

aktiverar flera sinnen, att den bidrar till flera sätt att lära och därmed bildar en bro mellan teori 

och praktik och att den bidrar till att eleverna förstår sammanhangen i naturen bättre. De 

uppfattningar som framkom i min studie men inte i hans är att utomhuspedagogiken bidrar 

med bättre koncentration inomhus efter utomhuslektionen och att regler och rutiner är 

nyckelord. Jag drar slutsatsen att de uppfattningar som liknar varandra har blivit en del av den 

gemensamma utomhuskulturen, som en del av den teoretiska grund som utomhuspedagogiken 

vilar på, medan de uppfattningarna som skilde sig åt är sådana som de enskilda pedagogerna 

själva tänker och problematiserar kring i sin vardag och som ofta inte delges i forum där fler 

får möjlighet till reflexion. 

6.1.2 Genus 

Axelsons (2003) studie omfattade fyra elever, tre pojkar och en flicka. Hon såg ingen skillnad 

i de roller eleverna tog i inomhus- och utomhusmiljön. Intervjupersonerna i denna studie hade 

många olika uppfattningar om hur pojkars och flickors beteende förändrades utomhus. 

Uppfattningarna uppvisade en stor spännvidd och var i vissa fall diametralt olika. När jag ser 

på uppfattningarna ur ett metaperspektiv uppfattar jag tendenser till orsakssamband. Jag 

menar att uppfattning 5.2.4.5 Flickor pratar mer och uppfattning 5.2.4.6 Pojkarna behöver 

vara ute kan förklaras av uppfattning 5.2.4.3 Nya, blandade grupper utomhus, vilket i sin tur 

förklaras av uppfattningen 5.2.4.2 Ingen skillnad. Med andra ord tror jag delvis att pedagogen 

själv är så låst i sin egen förutfattade mening om människan att pedagogen endast ser om det 
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är en pojke eller flicka som förändras i sitt beteende i utomhusmiljön kontra inomhus och inte 

att människan som sådan förändras. Eleverna blir därmed indelade i fack. Jag drar följande 

slutsats: Elevernas beteende kan härledas till vilket kön de har och beteendet kan förändras 

när de kommer ut. Individen som sådan kan förändras när den kommer ut och eftersom miljön 

är könsneutral kan förutsättningarna för att ändra beteendet öka. Den könsneutrala miljön 

bidrar till att eleven hittar sin unika särart. Däremot visar uppfattning 5.2.4.8 Pedagogens 

förhållningssätt att pedagogen genom sitt förhållningssätt kan hämma förändringen av nya 

könsmönster och istället bidra till att konventionella könsmönster bibehålls. Detta är ett 

område som bör undersökas närmare! 

6.1.3 Beteende inomhus kontra utomhus 

I kap 1 Inledning framkommer min upplevelse av att det blev skillnad i beteendet hos 

eleverna inomhus och utomhus och att det var det som fick mig att göra denna studie. De 

uppfattningar som framkommer i kap 5.3.1 är precis de uppfattningar som jag funderade på 

om fler hade upplevt. Det fick jag nu bekräftat! I Axelssons (2003) studie dras däremot 

slutsatsen att det inte är någon skillnad i elevernas roller i inomhus- och utomhusmiljön. Hon 

hade ett urval på fyra elever. Jag hade ett urval på sju pedagoger vilket lågt räknat ger minst 

200 elever. Och min studie visar att det är skillnad. Det visar även Myginds (2009) studie. 

Bland annat visade den att eleverna störde och retade varandra mer inomhus än de gjorde 

utomhus, att de etablerade fler sociala kontakter när det var utomhus och att det var färre 

störande ljud i skogen än i klassrummet. Uppfattningar av ljud framkom även i min studie. 

Pedagogerna uppfattade att en orsak till konflikter mellan elever kan vara ljudvolymen och att 

det är som att ljudet dämpas ute på grund av den stora rymden och vegetationen. Därmed 

minskas antalet konflikter. Schmidt (2004) påvisar ett samband mellan ytan och antalet 

konflikter mellan eleverna. Hon menar att ju trängre miljö, desto fler knuffar förekommer och 

desto fler elever blir passiva. Enligt Ward-Thompson m fl (2006) bidrar naturen som sådan till 

att ge ett känslomässigt välmående som leder till ett konstruktivt beteendemönster i vardagen. 

Med stöd i dessa studier menar jag att när beteendet hos en exempelvis utåtagerande elev 

förändras och blir mer inriktat på lugn (genom till exempel utomhuspedagogik), då ges det 

fler möjligheter till lärsituationer där kunskapsinhämtandet hos både den enskilda eleven och 

gruppen som helhet sker. Den utåtagerande eller praktiska individen blir mer mottaglig för 

lärande i en miljö där betingelserna är anpassningsbara. Beteendet är alltså en ingång till om 

ett lärande kommer till stånd eller inte. Min övertygelse är att om gruppen som sådan är lugn, 

då sker ett ökat lärande och därmed en högre måluppfyllelse. 
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Skogen erbjuder till skillnad från inomhusmiljön eller skolgården ofta mer variation. Moore 

(1986) visar att ju mer variation som miljön erbjuder desto fler olika lekar kan ses i elevernas 

lekmönster och desto mer samarbetsbeteenden hos eleverna kan ses. Även beteenden där 

eleverna interagerar med varandra ökar när miljön erbjuder stor variation. En studie i samma 

anda är Grahns (1997) forskning som visar att utemiljön ofta bjuder eleverna på fler 

lekmöjligheter än inomhusmiljön. Uppfattningarna i min studie håller med om detta. 

Pedagogerna menar att barnen leker på ett annat sätt i skogen än i andra miljöer. Exempelvis 

blir det flera spontana lekar, fler fantasilekar, fler rollekar och mer kreativitet i lekarna. 

Samarbetet mellan eleverna ökar på ett naturligt sätt och det blir även andra grupperingar när 

eleverna är i skogen. På detta sätt menar jag att utomhusmiljön, framförallt i skogen, bidrar 

till ett konstruktivt och mer harmoniskt klimat i klassen. Jag menar att det är en viktig slutsats 

är föra ut till föräldrar, pedagoger och andra intresserade.  

 

Analysen visar gång efter gång att pedagogerna uppfattar att eleverna tar andra roller 

utomhus. Pedagogerna uppfattar att det händer något i elevernas beteende när de passerar 

tröskeln in och ut. Jag menar att de vuxna i samspel med betingelserna i inomhusmiljön styr 

elevernas roller så att rollerna blir mer schabloniserade inomhus. Det blir, som framkom i 

analysen, mer tillrättalagt i inomhusmiljön. Utomhus får elevernas egen fantasi och kreativitet 

användas i sin fulla potential och därmed blir beteendet hos eleverna förändrat och uppfattas 

av pedagogerna som tillåtande och konstruktivt. Vid tröskeln ut dämpas och i vissa fall 

försvinner den etikett som en del elever har i inomhusmiljön. Jag ser detta som en mycket 

viktig slutsats av den här studien. Jag anser att skolans uppgift bland annat är att hjälpa 

eleverna att skapa relationer med sig själva och med andra på ett sätt som anses relevant för 

samhället i övrigt. Det anser jag att denna studie visar att utomhuspedagogiken bidrar med.  

 

Jag upplever ofta att pedagoger i skolan dras sig för att använda utomhuspedagogik i sin 

ordinarie undervisning. Oftast bottnar det i rädsla för att tappa kontrollen över barngruppen 

när det inte finns några fysiska väggar. I kapitel 5.1.5 En fråga om regler och rutiner 

framkommer att själva ramen runt utomhuslektionen är de regler och rutiner som pedagoger 

sätter upp för sin barngrupp i syfte att både pedagogen och eleverna skall känna sig trygga. 

Jag menar att regler även finns i inomhusmiljön, men där hjälper de fysiska väggarna till att 

begränsa elevernas beteende. Eftersom det är större yta utomhus begränsas inte eleverna i sitt 

beteende och i sin väg att hitta sig själva. Jag gör bedömningen att eftersom pedagogerna 
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uppfattar att den könsneutrala utomhusmiljön påverkar elevernas beteende positivt genom att 

bryta deras negativa roller och hjälpa dem att hitta nya sociala vägar får varje enskild individ, 

oavsett kön, möjlighet att hitta sin unika särart.  

6.2 Metodval 

Eftersom endast sju pedagoger deltog i studien kan det ej dras några generella slutsatser av 

resultatet. Däremot kan resultatet användas för att skönja tendenser inom det undersökta 

området. Vid en ny studie skulle jag försöka få ett jämnare urval av yrkeskategorier 

verksamma i skolan (fritidspedagoger, förskollärare och lärare) samt utöka antalet 

intervjupersoner. Jag anser att jag vid en ny studie skulle kunna ha mer strukturerade 

intervjufrågor på de frågor som jag under intervjuerna i denna studie fick samma svar på. De 

frågor som berörde framförallt genus fick så skilda svar att det området behöver undersökas 

djupare.  

 

Intervjupersonerna har olika yrken inom skolan. En av dem är utomhuspedagog i en kommun. 

Hon träffar eleverna maximalt en gång per termin och däremellan har eleverna har i vissa fall 

ingen möjlighet till utomhuspedagogik i sin vardagliga undervisning. Beteendet hos 

elevgruppen blir då tillfälligt. Utifrån det uppfattar jag att det är svårt att dra generella 

slutsatser om hur utomhuspedagogik förändrar elevernas beteende enskilt och i grupp i 

vardagen.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej, 

 

Jag utbildar mig till magister i Miljö- och utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet och jag 

skall nu skriva den avslutande uppsatsen inom utbildningen. Arbetet motsvarar en termins 

heltidsstudier och skall vara klart i början av februari 2011.  

Min undersökning syftar till att ta reda på hur pedagoger i de tidigare skolåren, som arbetar 

med utomhuspedagogik uppfattar att utomhuspedagogiken påverkar elevernas sociala 

kompetens. 

För att kunna besvara dessa frågor behöver jag samla in material genom intervjuer med 

pedagoger och Ditt bidrag är därför oerhört viktigt för mig. De pedagoger som finns med i 

undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att 

urskilja i undersökningen. I enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. 

Du har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta 

deltagandet. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för 

annan forskning eller bearbetning.  

Jag ber om en timme av Din tid. Jag ser helst att vi kan hitta ett avskilt rum där vi kan få sitta 

ostört och samtala under den tiden vi ses. Intervjun kommer att bandas. 

Naturligtvis bjuder jag på kaffe och bulle! 

Har Du ytterligare frågor ber jag Dig kontakta mig på nedanstående adresser eller 

telefonnummer: 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Moberg 

frida_sun@yahoo.se 

0736-369873  

Handledare för undersökningen är Aimee Ekman, aimee.ekman@liu.se 

Kursansvarig lärare är Eva Kätting, eva.katting@liu.se, samt Helena Alsegård, 

helena.alsegard@liu.se. 

Hemsidan till Magisterutbildningen i Miljö och utomhuspedagogik är: 

www.liu.se/ikk/ncu/programkurser/magister/info  

mailto:frida_sun@yahoo.se
mailto:eva.katting@liu.se
mailto:helena.alsegard@liu.se
http://www.liu.se/ikk/ncu/programkurser/magister/info


 

8.2 Bilaga 2: Intervjumall 

Presentation 

 

 Vad heter du? 

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

 Vad har du för utbildning? 

 

 Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 

Del 1 - Utomhuspedagogik 

 

 Vad tänker du när du hör ordet utomhuspedagogik? Vilken inställning har du till 

utomhuspedagogik? 

 

 Berätta om den utomhuspedagogiska undervisningen du bedriver. Hur ofta? I vilka typer 

av grupper? Rutiner kring lektionen? Efterarbete? Mål för eleverna? 

 

Del 2 – Social kompetens 

 

 Hur definierar du Social kompetens? 

 

 Hur arbetar du med elevernas sociala kompetens just nu? Inne/Ute? 

 

Del 3- Utomhuspedagogiken som verktyg 

 

 På vilket sätt ser du att utomhuspedagogiken påverkar eleverna och deras sociala 

kompetens? 

 

 Vilken skillnad ser du i flickors och pojkars påverkan av utomhuspedagogiken? 

 



 

 Hur fungerar tiden (tex lektionen) efter utomhuslektionen? Ser du någon skillnad i 

elevernas beteenden? (Direkt efter- timmar efter utelektionen) 

 

 Övriga frågor/kommentarer 


