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Abstract 

Detta arbete handlar om pedagoger inom grundskolans perspektiv på utomhuspedagogik 

som ett komplement till elevernas formella lärande och hur de ser på 

utomhuspedagogikens möjlighet till att främja elevernas utveckling.  Metoden består av 

semistrukturerade intervjuer med 5 olika respondenter. Pedagogerna som intervjuades 

berättar att de tycker att utomhuspedagogik fungerar bra som ett komplement till det 

formella lärandet och på vilka sätt som de tycker att eleverna utvecklas genom 

utomhuspedagogik. De menar att eleverna bl.a. utvecklar deras sociala kompetens, 

koncentrationsförmåga och kan även leda till ökad trygghetskänsla. För vidare 

forskning kan det vara intressant att ta reda på hur perspektivet på utomhuspedagogik 

ser ut i en större skala, då vi tror att resultatet kommer skilja sig när pedagoger som inte 

har utomhuspedagogik får berätta sin syn på ämnet. 

Nyckelord: utomhuspedagogik, social kompetens, fysisk rörelse, lärande 
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Inledning 
Större delen av vår skolgång tillbringar vi i olika klassrum. Palavan, Cicek & Atabay 

(2016) menar att det inte är möjligt att effektivt utbilda barn i åldern 6 till 12 år, genom 

att ha dem sittandes i klassrum hela dagarna. De menar att barn måste förses med 

chanser att interagera med miljön under utbildningsprocessen.  

 

 Men enligt Nordström (2012) blir det allt mer vanligt att utnyttja utomhuspedagogik 

som ett komplement till den vanliga undervisningen i skolorna. Ohlsson (2015) menar 

att utomhuspedagogik handlar om att flytta ut lärandet till olika miljöer inom 

samhällsliv, natur- och kulturlandskap och att växla mellan sinnlig upplevelse och 

boklig bildning. Ohlsson (2015) menar även att många pedagoger vistas ute med 

eleverna för att de vet att eleverna mår bra utav det eller för att eleverna leker så bra. 

Men att det tyvärr är väldigt många som missar möjligheten att ta tillvara på 

utevistelsen och använda det som ett verktyg för att nå upp till läroplanens mål.  

 

Grahn (1997) visar i sin forskning att barn lär och mår bättre i naturen. Barnens 

utveckling av motoriska, kreativa, emotionella, kognitiva och sociala egenskaper 

stimuleras bättre utomhus och de får även en ökad koncentrationsförmåga och bättre 

hälsa.  Det är av dessa anledningar vi har valt att skriva om just utomhuspedagogik. Vi 

har båda erfarenheter genom vår verksamhetsförlagda utbildning av att vara utomhus 

med eleverna och sett hur elever upptäcker och utforskar naturens möjligheter. Vi 

tycker det är viktigt att belysa pedagogernas syn på detta. Därför kommer detta 

examensarbete att handla om hur lärare och fritidspedagoger ser på utomhuspedagogikens 

möjlighet till att främja elevens utveckling.  

 

                         

 

 

Syfte & Frågeställning 
Studiens syfte har varit att undersöka hur lärare och fritidspedagoger ser på 

utomhuspedagogikens möjlighet till att främja elevens utveckling. 

 

• Hur ser några pedagoger på utomhuspedagogik som komplement när det gäller 

elevers formella lärande? 

• Hur ser några pedagoger på utomhuspedagogikens möjlighet att främja elevers 

utveckling? 
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Litteraturbakgrund 
I litteraturbakgrunden kommer vi att ta upp tidigare forskning som finns runt 

pedagogernas syn på utomhuspedagogik som komplement till skolvärlden. Sedan 

kommer vi även att ta upp forskning runt utvecklingspotentialen för eleverna under 

utomhuspedagogik, då det inte finns alltför mycket forskning om pedagogernas syn på 

utomhuspedagogik. I slutet av litteraturbakgrunden så kommer vi att sammanfatta vad 

vi vet om pedagoger och utomhuspedagogik. 

 

I en rapport ifrån skolinspektionen så står det: 

 

Huvuddelen av de granskade fritidshemmen skulle i högre grad kunna bidra 

till att stimulera barnens utveckling och lärande och ge dem redskap som de 

får nytta och glädje av när de så småningom slutar i fritidshemmet. Skol- 

inspektionen håller även för mycket troligt att en hög kvalitet i fritidshemmens 

verksamhet gynnar elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. (2010) 

 

Samma rapport tar även upp hur eleven utvecklas genom utomhusvistelse på 

fritidshemmet. Det hjälper eleven att samspela med andra elever samt att få möjligheten 

att utveckla sina fysiska förmågor. (Skolinspektionen, 2010, s. 7) 

Detta är något som vetenskaplig forskning kring utomhuspedagogik också belyser i 

olika aspekter. De visar olika infallsvinklar men kommer till samma slutsats.  

 

Lärarens perspektiv på utomhuspedagogik 
 

Palavan, Cicek & Atabay (2016) skriver i sin studie om lärares perspektiv på 

utomhuspedagogik. Där framgår det att flera av lärarna menar att utomhuspedagogik är 

ett måste, framförallt i de lägre åldrarna då ämnena kan vara svåra för barnen att förstå. 

De menar att flera ämnen kan läras ut på ett bättre vis genom att använda sig utav 

utomhuspedagogik. Flera av lärarna pekar också på att utbildningen inte är begränsad 

till klassrummet, utan att flera platser utanför klassrummet är lämpliga för pedagogiska 

aktiviteter. Ett citat är “Just going to garden with students even is an example of the 

outdoor education.” (Palavan, Cicek & Atabay 2016, s.1889)  

De menar alltså att eleverna hamnar i lärandesituationer och utvecklas när de har 

utomhuspedagogik. Flera av lärarna menar dock att utomhuspedagogik kan vara svårt 

att ha som ett komplement till de traditionella lärarmetoderna. Ett problem som nämns 

är att lärarna känner att de inte har tid att ha utomhuspedagogik, utan måste stanna i 

klassrummet för att hinna med alla läroplanens mål. De använder sig utav 

utomhuspedagogik om de har tid över. Men det största problemet som nämns är 

underbemanning och klassernas storlekar. De menar att vara ensam utomhus med en 

helklass innebär en hel del risktagande som man helst undviker. Genom att stanna kvar i 

klassrummet känner sig lärarna tryggare, genom att använda sig av det traditionella 

formella lärandet i klassrum ger känslan av att ha mer kontroll över vad eleverna gör 

och lär sig. Men Palavan, Cicek & Atabay (2016) menar att det kan bero på hur mycket 

vana du som lärare har av att använda sig av utomhuspedagogik. Lärare måste ha 
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kunskap om utomhuspedagogik för att implementera det i undervisningen på ett 

effektivt och bra sätt.  

 

Utomhuspedagogik stärker elevernas sociala kompetens  
 

Palavan, Cicek & Atabay (2016) skriver om tidigare studier som visar 

att utomhuspedagogik utvecklar fyra viktiga egenskaper hos eleverna. De utvecklar sin 

självbild, sociala kompetens, akademiska prestationer och vetskap om hur naturen 

fungerar. Något de nämner är även att tidigare studier visar att elever som får möjlighet 

till utomhuspedagogik visar tecken på bättre koncentration i klassrummet. 

Utomhuspedagogik ger eleverna mer än vad man tror, eleverna får möjligheten att 

utvecklas i en lugn och tryggmiljö när de får möjligheten att ta paus från den press de 

känner i klassrummet. Men utomhuspedagogiken kan även främja utvecklingen av flera 

saker än dessa. 

Brodin (2011) skriver hur lek inom utomhuspedagogik stödjer elevens utveckling på ett 

kognitivt och fysiskt plan. Hon menar att utomhuspedagogik kan utveckla mod hos 

eleverna till att anta sig själv utmaningar och till att utveckla sin egna kreativa förmåga. 

Om man ska se det ur ett annat perspektiv så tar Cooley, Burns & Cumming (2016) upp 

i sin forskning hur utomhuspedagogiken även utvecklar elevernas syn på att arbeta i 

grupp. Det främjar elevernas mod till att fråga andra elever om råd, elever som kan 

fråga andra elever om råd har en större chans att fungera bra i grupp och kan därmed 

lära av varandra. (Cooley, Burns & Cumming. 2016).  

Flera av dessa studier pekar alltså på att elevens sociala kompetens utvecklas och då 

skapas möjligheten att eleven får modet att fråga om råd av en annan elev. 

Detta är även något som Waite, Bølling & Bentsen (2015) visar i sin forskning där de 

gör en jämförelse på hur en ute skola i England jobbar och en ”udeskola” i Danmark. 

De kommer fram till samma slutsatser som de andra forskarna, att eleverna utvecklas på 

ett individuellt plan och där igenom utvecklas som personer. 

Brodin (2011) visar i sin forskning hur utomhuspedagogiken kan stödja elevens 

utveckling och lärande. Hon skriver att utomhuspedagogik stödjer elevens möjligheter 

till ny kunskap om sig själv och om sin sociala kompetens. Hennes forskning nämner 

även att eleverna mår bra utav fysisk aktivitet som ges vid utomhuspedagogik, samt att 

aktiviteten ger eleverna en möjlighet att skapa nya sociala möjligheter och relationer 

som även gynnar deras egna välmående. Även Sandell & Öhman (2013) skriver att detta 

gynnar elevens mentala och fysiska tillstånd.  

Remington & Legge (2016) som många andra menar på att elever måste ges möjlighet 

att utveckla personliga och sociala färdigheter, för att bli aktiv, säker och skicklig 

utomhus och för att skydda och ta hand om naturen. De identifierar även vikten av att 

strukturera och planera de utomhuspedagogiska lektionstillfällena, för att på ett bra sätt 

nå ut till eleverna och främja deras utveckling. Remington & Legge (2016) berättar om 

ett projekt som Ministry of education i Nya Zeeland startade, där det handlade om att 

fokusera på utbildningen utanför klassrummet. Under projektet så arbetade man mot ett 

läroplanbaserat lärande som sträcker sig bortom klassrummets väggar, men det uppstod 

även en del problematik. Problem som är minst lika aktuella i Sverige som i Nya 
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Zeeland. De beskriver utomhuspedagogik som knepigt och riskabelt att göra det ensam. 

Och menar att som ensam pedagog i en klass, kan det kännas säkrare och lättare att vara 

kvar i klassrummet. (Remington & Legge. 2016)  

Medan Bengtsson (2011) nämner att i tidigare forskning visar det att lärarna som 

deltagit i studien anser att man som pedagog kan vara en större del av gruppen när man 

har utomhuspedagogik. Med det menas att man själv blir en del av learning by doing då 

man själv hjälper till att upptäcka och undersöka saker som man kan hitta i skogen, 

lärarna känner alltså att de får en bättre relation gentemot eleverna när de har 

utomhuspedagogik. Remington & Legge (2016) skriver även att det fanns flera fördelar 

som deltagarna i projektet lyfte, en av fördelarna med att undervisa utomhus var att 

observera hur eleverna uppnådde mål på ett sätt som de inte kunde i ett klassrum. De 

berättade om barn som de hade sett "förvandlas" utomhus, och menar att det handlar om 

att ge barn rätt möjligheter till att utvecklas. Även Wright (2015) skriver om hur 

utomhuspedagogiken även kan gynna pedagogerna. Han menar att det blir enklare att se 

varje elev och att få varje elev att känna sig sedd och hörd. På så vis stärker man elevens 

självkänsla vilket bidrar till att eleven utvecklas som person. Det finns även litteratur 

som nämner att barnen utvecklar sitt självständiga lärande när de har tillgång till 

utomhuspedagogik. Detta genom att de blir intresserade av ämnet och därefter ställer 

frågor om ämnet, eleverna styr alltså sitt eget lärande (Beames, Higgins & Beth 2015).   

 

Fysisk aktivitet leder till ökad självständighet 
 

Cooper (2015) tar upp de möjligheterna som finns inom fysisk aktivitet i sin 

undersökning och de fördelar eleverna får utav det. Han nämner att eleverna utvecklar 

sin motorik och rörelseförmåga. 

 

Skolverkets läroplan för svensk grundskola LGR11 (Skolverket, 2011) har en sak som 

återkommer i varje årskurs. Det är att eleverna skall ges en möjlighet till att utveckla sin 

rörelseförmåga genom olika fysiska aktiviteter och naturvistelse. Detta är som sagt 

något som återkommer i nästan alla kapitel av den reviderade upplagan av läroplanen, 

det är något som verkligen poängteras och är därigenom något som man inte kan blunda 

för. Detta går ihop med det som Wright (2015) skriver, att eleverna blir mer 

självständiga. Eleverna blir mer självständiga när de får bättre kontroll på sin egen 

självkänsla, de får en bättre blick på vad de klarar av och kan därigenom styra sitt eget 

lärande. Sjöstrand (2015) skriver om hur eleverna lär sig bättre när de får röra på sig, 

detta då eleverna mer får se hur man ska göra, att testa sig fram med praktiska lösningar. 

Detta blir alltså en form av learning by doing som John Dewey förespråkade, det är 

något som enligt Sjöstrand fungerar inom utomhuspedagogiken. 

 

Utomhuspedagogik ger möjligheter till kreativa situationer 
 

Kiewra & Veselack (2016) berättar att barn alltid måste få möjlighet till att hamna i 

kreativa situationer, oavsett om det handlar om att lösa ett problem, att planera något 

eller berätta något. De menar att kreativitet och flexibelt tänkande är viktiga färdigheter 
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för att barn ska vara produktiva. De skriver även att kreativiteten och det flexibla 

tänkandet utvecklas bäst i miljöer som är fria, att barnen kan ta utrymme och fritt röra 

på sig medans de arbetar. Kiewra & Veselack (2016) menar att fantasi och kreativitet 

kan självklart förekomma inomhus, men att den ökade frihetskänslan som barn upplever 

ute ökar de möjligheterna. 

 

Sammanfattning  
 

Pedagogerna menar att utomhuspedagogik är ett måste inom den vardagliga 

skolvärlden. Detta då det kan bli ett hinder för många elever att bara få sin inlärning i 

klassrummet. Det syns speciellt i de unga åldrarna där eleverna kan ha det svårt med 

vissa ämnen när det bara är teoretiskt. Pedagogerna vill även trycka på att utbildningen 

inte är begränsad till klassrummet, utan kan utövas på till exempel skolgården lika 

gärna. Detta fungerar så länge man sätter eleverna i en lärande situation. Pedagogerna 

anser dock också att det är svårt att undervisa under utomhuspedagogik då de sällan har 

tid eller resurserna för att kunna förvekliga. Det blir alltså mer att de har 

utomhuspedagogik när de får tid över. 
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Metod 
För att uppnå uppsatsens syfte har vi gjort semistrukturerade intervjuer med lärare och 

fritidspedagoger. Vi hade en intervjuguide som användes som utgångspunkt i 

intervjuerna, detta innebär att vi som intervjuade hade en lista med frågor som skulle 

frågas under intervjun (Bryman, 2011). Frågorna behövde inte komma i någon speciell 

ordning och den intervjuade fick möjlighet till att utveckla sina svar. Metoden passade 

väldigt bra, då vi var intresserad av en specifik aspekt och ville undersöka lärare och 

fritidspedagogers perspektiv på detta. 

Utifrån de intervjuer vi hade med lärare och fritidspedagoger, så har vi skapat 

kategorier. De olika kategorierna skapades genom att se samband mellan de olika 

respondenternas svar och visar vad vi kom fram till under arbetets gång.  

Urval 

Vi har gjort ett målinriktat urval (Bryman, 2011) eftersom vi har valt att intervjua lärare 

och fritidspedagoger som i någon form arbetar med utomhuspedagogik i grundskolan. 

Med ett målinriktat urval menas att vi valde ut personer som i någon form hade kunskap 

om våra forskningsfrågor. Lärarna och fritidspedagogerna som deltog i intervjuerna 

arbetar alla på skolor som brukar använda sig utav utomhuspedagogik kontinuerligt. I 

studien deltog fem pedagoger från två olika skolor i två olika kommuner. Dessa skolor 

valdes på grund utav att vi hade vetskap från tidigare arbeten att de använder sig av 

utomhuspedagogik i deras undervisning. 

Forskningsetiska aspekter 

Vi har följ vetenskapsrådets krav. Det innebär att vi informerade våra respondenter om 

vår undersöknings syfte och om det fanns någon som ville medverka i undersökningen 

som var det helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst. De hade även rätt att 

bestämma hur länge och på vilka villkor de ville delta. (Vetenskapsrådet, 2011). 

I missivbrevet framgick även att allting är konfidentiellt och informationen som blir 

insamlad kommer endast användas i forskningsändamål. Med konfidentiellt i detta 

sammanhang menas att respondenterna och skolorna är och förblir anonyma.  

 

Genomförande 
Vi började med att söka litteratur som var relevant till vårt valda ämne. För att hitta 

användbar litteratur har vi använt oss av vetenskapliga databaser.1 

Inför intervjuerna förberedde vi en intervjuguide (bilaga 1). Frågorna behövde inte 

komma in någon speciell ordning och eventuella följdfrågor formulerades beroende på 

respondentens svar. Vi kontaktade flera olika skolor i olika kommuner och var i kontakt 

med skolornas rektorer som hjälpte oss att skicka ut missivbrevet till arbetslagen som 

arbetar med förskoleklass upp till årskurs tre på de olika skolorna. Vi kom i kontakt 

                                                 
1 Vi använde databaserna ”Eric” och ”Swepub” 

Sökord som har använts har varierat från svenska till engelska, exempelvis: outdoor, learning, teaching, 

education, lek, utomhus, utomhuspedagogik, evolve, development och lärande. 
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med fem olika respondenter från två olika skolor som var villiga att delta i studien. 

Intervjuerna genomfördes på skolorna där pedagogerna arbetade. Det var inget konstigt 

val att ha intervjuerna där, eftersom lärarna och fritidspedagogerna har ett pressat 

tidsschema och inte har möjlighet att åka iväg. Intervjuerna pågick ungefär 30 minuter 

och vid de olika intervjuerna tog vi exakta anteckningar av vad som sades så att vi lätt 

kunde gå tillbaka och se vad respondenten sagt under intervjun.  
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Resultat 
Det resultat vi har fått från våra intervjuer kommer att redovisas genom kategorier. De 

kategorier som vi kommer använda oss av är samarbete gynnar elevens utveckling, 

pedagogerna menar att utomhuspedagogik kompletterar skolan, fysisk rörelse gynnar 

elevernas lärande och utomhuspedagogik ger chanser för pedagogerna att observera 

eleverna i en annan miljö än klassrummet. Vi kommer under varje kategori att 

sammanfatta alla respondenters svar och jämföra dem med det som står i litteraturen. 

Detta gör vi för att försöka få den bredaste bilden runtom det ämne vi undersöker. Vi 

kan då jämföra likheter och skillnader i hur det ser ut i verksamheten idag jämfört med 

vad det har står i litteraturen. 

 

 

Samarbete utomhus gynnar elevernas utveckling  
Belysande citat:  

”eleverna skapar flera kontakter och kompisar” 

 

Pedagogerna nämnde att eleverna tränar mycket samarbete i samband med 

utomhuspedagogik och därmed främjar utvecklingen av elevernas sociala kompetens.  

 

Denna kategori innebär hur utomhuspedagogik kan främja elevens utveckling i grupp, 

då detta har kommit upp vid samtliga intervjuer. 

Vi har jämfört samtliga intervjuer som har gjorts mot varandra och kan då se att 

samarbete är ett återkommande ord i deras svar, att eleverna skapar mer nya kontakter 

och vänskaper är något som pedagogerna betonar. Detta då de känner att eleverna får en 

helt annan trygghet i klassrummet när de har en stark relation till varje enskild 

klasskamrat.  

 

Just detta med samarbete är något som Cooley, Burns & Cumming (2016) tar upp i sin 

forskning. De säger att utomhuspedagogiken hjälper elever att skapa nya relationer 

vilket gör att eleverna får mod till att fråga en klasskamrat om råd vid behov, de nämner 

även att eleverna får en mer trygghet i sitt lärande vilket gynnar dem på en längre sikt. 

 Detta är något som en av respondenterna nämner i sitt svar, detta på respondenten säger  

 

” När de började sitt första år så var de väldigt blyga för att arbeta med andra, men 

detta är något som jag sett en stor skillnad i under den tid jag haft dem.” 

 

Respondenten nämner i sin intervju om hur utomhuspedagogiken har hjälpt personens 

klass och fått dem att bli den starka grupp de nu är. Detta genom att de tidigt fick skapa 

relationer med varandra under utomhuspedagogiken,  

 

Det nämns även hur elevernas får lära sig att arbeta med andra elever i par eller små 

grupper. Att träna på att arbeta i grupp stärker elevernas sociala kompetens. 

 

” Vi arbetar med halvklass andraklassare och halvklass tredjeklassare som en stor 

grupp. På så sätt stärker vi samarbetet och eleverna skapar flera kontakter och 

kompisar.” 
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Betydelse av skoluppgift fördjupas utomhus 
Belysande citat: 

”Allt man kan göra inne kan man göra ute” 

 

Pedagogerna menar man kan använda utomhuspedagogiken för att knyta ihop teori och 

praktik. 

 

Detta är något som alla respondenter nämner, vissa nämner det starkare än andra, men 

det är något som vi kan återspegla varje intervju till. Möjligheterna vid 

utomhuspedagogik är enligt respondenterna väldigt stora och det är något som våra 

respondenter betonar att det borde prioriteras mer inom skolan. 

 

”Det går att använda naturen som verktyg, t.ex. om du jobbar med omkrets kan du 

istället för att läsa en uppgift om ett träd, verkligen gå ut och göra det, alltså mäta ett 

träd. Då blir det lite learning by doing.” 

 

Detta är ett citat från en av respondenterna som menar att utomhuspedagogiken kan 

komplettera det mer akademiska lärande i klassrummet. Detta citat går ihop med det 

som Kiewra & Veselack (2016) skriver om i sin forskning, att lärarna mer bör ge 

eleverna något att göra och inte något att lära. Om eleverna får en sak att göra så 

kommer de bli mer intresserade av uppgiften än om läraren skulle be dem lära sig om 

omkretsen på ett träd. Detta blir alltså learning by doing, att eleven får prova mäta 

omkretsen på ett träd och därigenom lära sig själv när de skall lösa uppgiften om hur det 

skall mäta omkretsen.  

 

 

 

Fysisk rörelse gynnar elevernas lärande 
Belysande citat: 

”När vi är utomhus arbetar vi mycket mer praktiskt en vanligt. vilket gör att flera av 

eleverna som i vanliga fall har lite svårt att fokusera och koncentrera sig kommer mer 

till rätta när de får arbeta samtidigt som de rör på sig” 

flera av pedagogerna nämnde att de upplever en ökad koncentrationsförmåga när de har 

utomhuspedagogik och eleverna rör på sig. 

 

Utomhuspedagogiken kan ge möjlighet för fler elever att kunna ta åt sig den 

information som läraren erbjuder. Alla pedagoger har på ett eller annat sett nämnt just 

detta, om hur elever som har svårt att sitta still i klassrummet mår bra utav att ha 

möjligheten till ett alternativt klassrum där de får möjlighet att springa av sig lite. 

 En av pedagogerna tror att elever som har svårt att sitta still i klassrummet finner en 

annan form av ro när de har utomhuspedagogik. Pedagogen menar att eleven inte känner 

den press som den annars får i klassrummet när de är utomhus. Pedagogen betonar även 

att det känns som att elevens koncentration ökar både under utomhuspedagogiken men 

även resterande skoldag. Pedagogen berättade om några exempel från sin egen 

nuvarande barngrupp där pedagogen ansåg att de elever som var mer ”stökiga” annars 
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blev lugnare och mer fokuserade de dagar de hade utomhuspedagogik. Grahn (1997) 

nämner att eleverna får en ökad koncentrationsförmåga när de har lektion utomhus. 

 

”Jag tror att utomhuspedagogik kan främja elevens möjlighet till att skapa intresse för 

nya saker” 

 

Med detta citat menade en av pedagogerna att hen kände att eleverna blev mer 

intresserad utav ämnen de hade när de fick prova på det utomhus. När eleverna fick 

chansen att till exempel utöva matematik utomhus så kände pedagogen att eleverna fick 

ett annat driv att lära, eleverna ansåg det roligt att till exempel lära sig division genom 

att använda kottar och fick där en annan väg inom det området på matematik.   

Detta lyfts även av en annan av pedagogerna som lyfter att det är ett perfekt tillfälle att 

jobba mer praktiskt med eleverna.  

 

”eleverna får röra på sig och kan lära sig på ett sätt som inte går i ett klassrum.  man 

får chansen att arbeta med andra moment än bara med papper och penna” 

 

Pedagogen menar att det går att använda naturen som ett verktyg. Att istället för att läsa 

teori kan man gå ut med eleverna och göra uppgiften praktiskt. Då lär sig eleverna 

samtidigt som de gör något annorlunda.  

 

Utomhuspedagogik ger chanser för pedagogerna att observera eleverna i en 

annan miljö än klassrummet. 
Belysande citat:  

”Man kan ta sig tid att observera eleverna på ett annat sätt. Hur löser de problem som kan 

uppstå i lekar och hur samarbetet fungerar” 

 

Denna kategori innebär att chansen till observationer kan ge möjlighet att se hur 

eleverna agerar i andra forum än klassrummet. Några av pedagoger nämner att det är ett 

bra tillfälle att observera eleverna och på så sätt få en helhetsbild av hur varje elev 

tänker i både klassrum och ställen som för eleverna känns mer fria. På så sätt ses det 

som ett bra komplement till att vara i klassrummet. 

 Wright (2015) menar att det är enklare att se varje elev och på så sätt kan man ge 

eleven rätt möjligheter till att utvecklas. En av pedagogerna berättar hur hen brukar 

observera hur eleverna leker eller löser uppgifterna. Se hur de löser problemen som 

uppstår och löser uppgifterna.  

 

”Eleverna agerar ofta annorlunda i en miljö som för dem känns mer fri och öppen” 

 

Det pedagogen menar är att när eleverna får en ökad frihetskänsla så kan eleverna ofta 

komma på andra lösningar än vad de brukar göra i klassrummet. 

Även något som Kiewra & Veselack (2016) nämner i sin text. Att naturens öppenhet ger 

eleverna en förbättrad frihetskänsla och därmed ökar möjligheten för eleverna att 

komma på nya kreativa lösningar. De menar att kreativitet är en viktig färdighet för 

elever att utveckla för att vara produktiva i sitt lärande. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera det resultat vi har fått och den metod vi har 

använt oss av.  

 

 

Resultatdiskussion 
Pedagogerna som vi intervjuade var överens om att utomhuspedagogik kan främja 

elevers utveckling på ett annorlunda sätt än i ett klassrum. De nämner flera olika 

aspekter som eleverna kan utveckla genom att ha utomhuspedagogik. I alla intervjuer 

som nämns framförallt att pedagogerna ser en ökad koncentrationsförmåga hos 

eleverna. De menar att eleverna inte känner samma sorts press på att prestera som i ett 

klassrum. Det betonas även att pedagogerna upplever att elevernas ökade 

koncentrationsförmåga kan hålla i sig för resterande skoldagen. Vilket stämmer överens 

med det Palavan, Cicek & Atabay (2016) skriver om i sin artikel. 

Pedagogerna var även överens om att utomhuspedagogik får eleverna att utveckla sin 

självständighet och utveckla sin sociala kompetens. De berättade hur utomhuspedagogik 

är ett bra tillfälle för eleverna att träna på samarbete. Eleverna får även chansen att 

skapa nya kontakter och vänskaper. De menar att det blir en annan trygghet i 

klassrummet när det finns en bra gruppkemi hos eleverna i klassen. Cooley, Burns och 

Cumming (2016) nämner i sin forskning att om elevernas sociala kompetens utvecklas 

så ökar möjligheten att eleven har modet att fråga om råd av en annan elev och på så sätt 

kan de lära av varandra. Även Brodin (2011) menar att utomhuspedagogik ger eleverna 

en möjlighet att skapa nya sociala möjligheter och relationer vilket gynnar individens 

välmående. 

 

Alla pedagoger som vi intervjuade är även överens om att utomhuspedagogik på ett 

eller annat sätt är ett bra komplement till elevernas akademiska lärande. 

Detta då pedagogerna menar att eleverna mår bättre av att vistas utomhus och att de får 

möjligheten till att arbeta mer praktiskt med eleverna utomhus. Just praktiskt arbete var 

något som pedagogerna lyfte som ett bra komplement, att koppla teorin till praktik. 

Pedagogerna utnyttjar naturen och använder den som ett lärande verktyg. De upplever 

att eleverna får chansen att lära sig på ett annorlunda sätt än i klassrummet. De får testa 

på att göra sakerna som de annars bara brukar läsa om i skolböckerna. 

Pedagogerna berättade även att eleverna kan utveckla sitt kreativa tänkande när de är 

utomhus, både i den frialeken och under lektionstid. De menar att den ökade 

frihetskänslan som eleverna får när de är utomhus bidrar till nya kreativa lösningar på 

uppgifter och problem, som de även får användning av i klassrummet. Det är något som 

också nämns av Kiewra & Veselack (2016). Pedagogerna berättade det är något som är 

lätt att observera när de har utomhuspedagogik. Alla pedagogerna var överens om att 

utomhuspedagogik är något som borde prioriteras mer inom skolan, just för att de 

tycker att det är ett sådant bra komplement till det akademiska lärande. Att det borde ges 

mer tid och resurser för att ha utomhuspedagogik oftare. Detta är något som kan bero på 

att alla respondenter har erfarenhet och har valt att arbeta med utomhuspedagogik. Vi 
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hade eventuellt fått en annan bild om vi även intervjuat lärare som inte har 

utomhuspedagogik.  

 

Metoddiskussion 

Vi använde oss utav semistrukturerade intervjuer under detta arbete. Semistrukturerade 

intervjuer kändes bra då vi ville ha en öppen dialog med våra respondenter hela tiden. 

Under våra intervjuer så ville vi ge respondenterna möjlighet att spinna vidare i sina 

tankar under tiden de svarade för att få så utförliga svar som möjligt. En 

semistrukturerad intervju ger även oss som forskare möjlighet till att ställa en följdfråga 

på det vi finner intressant under intervjuns gång, vilket vi kände var en stor fördel för 

just detta arbete.  

 

Urvalet av respondenter valdes efter deras kunskap om utomhuspedagogik och 

erfarenheter av det. Vi hade förmodligen fått ett annat resultat om vi även hade valt att 

intervjua pedagoger med dålig erfarenhet och kunskap om utomhuspedagogik och 

kanske en större helhetsbild av pedagogers tankar om utomhuspedagogik. 

Vi kände att de respondenter som vi valde var intresserade utav ämnet som vi valt och 

försökte därför verkligen att ge utvecklade svar som kunde gynna vår undersökning, 

vilket det även gjorde. Valet att intervjua både fritidspedagoger och klasslärare kändes 

även det bra för att få en större bild av verksamheten än att bara intervjua 

fritidspedagoger. Vi ville ge alla som var intresserade av ämnet möjligheten att delta i 

undersökningen och fick olika svar från de olika respondenterna. Vi känner att vi har 

fått ut det vi vill av studien och vi har fått användbara svar till undersökningen även om 

det mesta vi fick från respondenterna var positivt. Det var även nyttigt för vår 

undersökning att vi valde att inrikta oss på skolor i olika kommuner. Detta kändes bra 

för vi känner att vi fick mer utförliga svar och även möjligheten till att se om man 

arbetar olika kommun för kommun. Under våra diskussioner efteråt så har vi kunnat se 

lite olika skillnader i hur skolorna arbetar med utomhuspedagogik, med det menas att en 

av skolorna till exempel arbetar lite mer med utomhuspedagogik än de andra.  

De forskningsetiska aspekter anser vi har funkat bra då våra respondenter har förstått 

vad de innebär och vad de har för möjligheter under intervjun. Vi känner även att 

skolorna vi har varit till under våra intervjuer har varit väldigt öppna och välkommande 

gentemot den forskning vi har gjort.  De har försökt att ge oss möjlighet till att intervjua 

så många pedagoger som möjligt och varit intresserade utav den forskning vi har gjort. 

Vi tror att detta är på grund av att de skolor vi använt oss av har utomhuspedagogik som 

ett kontinuerligt ämne i undervisningen. I efterhand hade det även varit intressant att se 

ett resultat då vi även fick möjlighet att intervjua pedagoger vid skolor som inte 

använder utomhuspedagogik i lika stor grad. 

 

Den forskning som vi gjorde före intervjuerna var givande då vi känner att vi fick 

mycket kunskap om området som vi undersökte. Det enda problemet som vi kände 

uppstod var att mycket av den forskning som fanns var för förskolor och inte för 

grundskolan som vi hade valt att rikta denna undersökning emot. Gentemot de svar vi 
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har fått och det som står i litteraturen så blev detta dock inte ett bekymmer då de i stor 

grad blev liknande svar gentemot det som står i litteraturen. 

 

Framtida forskning 

Vi känner att det behövs mer forskning i framtiden om just utomhuspedagogik, detta då 

det är ett ämne som växer inom den svenska skolan och som bör prioriteras gentemot 

den natur vi har runt om oss i vardagen. Vi tror att framtida forskning kan göras genom 

liknande intervjuer som vi gjort nu, men som är mer specifika i sina frågor och inom ett 

större sökningsområde. Något som vi även tror skulle fungera inom framtida forskning 

är om man använder sig av ett större sökningsområde, med det menar vi att de borde 

försöka få ut den undersökningen över i stort sett hela Sverige för att försöka få en 

helhetsbild om utomhuspedagogik i de svenska skolorna. Vi känner även att kunna få 

möjligheten till att observera olika skolors verksamheter skulle ge mycket för en 

undersökning som denna, detta då man som forskare kan få en bättre och bredare bild på 

hur man arbetar med utomhuspedagogik, samt att man får möjligheten till att se 

eleverna och hur de reagerar i den miljön. Vi tror att med en bredare forskning så kan vi 

få möjlighet till att utveckla utomhuspedagogiken till ett större ämne inom skolan och 

inte bara som det är nu ett komplement till den mer formella skolan. Vi tror att 

möjligheten finns att utomhuspedagogik kan vara ungefär som ämnet slöjd är i dagens 

skola, ett ämne som man har ungefär en gång i veckan och återkommande varje vecka. 
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Bilagor 
 

Intervjuguide: 
 

 

 

Ålder: 

 

Kön: 

 

 

År inom yrket? 

 

 

Hur ofta har du utomhuspedagogik under en vecka? 

 

Inom vilka årskurser har du utomhuspedagogik? 

 

 

På vilka sätt tror du att utomhuspedagogik kan främja elevens utveckling? 

 

Utomhuspedagogik som komplement till den formella skolan? 

  



 

 

 

Missiv 
 

Hej! 

Vi är två studenter från grundlärarprogrammet på högskolan i Gävle som nu är inne på 

vår sista termin. Vi skall nu skriva vårt examensarbete inom pedagogik, vi har valt att 

inrikta oss mot utomhuspedagogik. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare 

och fritidspedagoger ser på utomhuspedagogikens möjlighet till att främja elevens 

utveckling. Vi vill ta reda på hur ni ser på utomhuspedagogik och dess betydelse för 

barnens utveckling. Vi har tidigare fördjupat oss i aktuell forskning kring ämnet, men 

för att ta reda på syftet vill vi gärna ta hjälp av er lärare och fritidspedagoger genom 

intervjuer. Ni har kunskap, erfarenhet och utbildning som är värdefull för oss och vårt 

arbete. Så vi skulle gärna vilja intervjua dig, vid intervjun så kommer vi följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är helt 

frivilligt och om du vill avbryta din medverkan är det fullt möjligt. 

Du har även rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor du vill delta.  

Om du väljer att delta så kommer allting vara konfidentiellt och resultatet kommer 

endast användas i forskningsändamål  

 

Kan du tänka dig att vara med i vår undersökning? 

Ta gärna kontakt med oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Martin Martinsson Tie11mmn@student.hig.se 

Eric Möllhagen  Ofk14emn@student.hig.se 

 

 

Handledare : Johan Liljestrand 
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