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Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om eleverna föredrar lektioner 

inomhus eller utomhus samt hur de anser skogen som inlärningsplats. Vidare ville jag 

undersöka varför pedagogerna väljer utomhusundervisning för lärande framför 

inomhuslektioner. Studien har genomförts via observationer där jag observerat eleverna samt 

gjort intervjuer med eleverna och deras två pedagoger. Resultatet är lite tudelat där framförallt 

eleverna är oense. Det visar att generellt vill hälften av klassen ha utomhuspedagogik under 

varmare årstider såsom vår och sommar men under vinterhalvåret när kylan är mer påtaglig 

vill generellt halva klassen ha inomhusundervisning. Pedagogerna anser att det är viktigt att 

eleverna får röra på sig samt att de får uppleva med sina sinnen där de får lukta, ta och se på 

vad eleverna får kunskaper om. Mina observationer visar på att eleverna blir mer glada och 

aktiva utomhus då det är mer tillåtet att prata och skratta.   
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1 INLEDNING 
 

Utomhuspedagogik är för mig något spännande och intressant. Mina tidiga skolår innefattades 

av utomhuspedagogik en dag i veckan ute i skogen. Att få upptäcka naturen tillsammans med 

klasskamrater och pedagoger var för mig lärorikt. Utomhuspedagogiken har satt sina spår i 

mig och det har fått mig att vilja undersöka vidare kring det. Syftet med denna studie var att 

undersöka vad eleverna anser om utomhuspedagogik. Undersökningar gjordes för att se hur 

eleverna uppfattar utomhuspedagogik och om det generar bättre kunskap. För att genomföra 

denna studie fick jag förmånen att vara med en årskurs 1:a under tre tisdagar framöver där det 

undersöktes hur eleverna uppfattar tiden i skogen. Eleverna har varje tisdag förmiddag 

utomhuslektioner i skogen ett stenkast från skolan året om under förskoleklass och årskurs 1.  

 

I läroplanen framgår det ingenting om att använda utomhuspedagogik som en metod i 

undervisningen men däremot skriver Skolverket (2017) att undervisningen ska balansera och 

integrera kunskaper i olika former. Undervisningen ska aldrig utformas lika för alla utan den 

ska anpassas efter varje individ. Undervisningen ska ske så att eleverna får vara kreativa och 

nyfikna samt få chans till att vilja prova egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få 

möjlighet till att både arbeta självständigt som tillsammans med andra, vilket gör 

utomhuspedagogik till en utmärkt metod för att uppnå läroplanens mål då utomhuspedagogik 

bjuder in till att vara kreativ och nyfiken samt grupparbeten. Wahlgren (2012) har gjort en 

intervju tillsammans med Anders Szczepanski som är en hängiven utomhuspedagog som 

arbetar vid Linköpings universitet där han är enhetschef och ansvarig för Nationellt centrum 

för utomhuspedagogik. I intervjun berättar Szczepanski att utomhuspedagogik borde vara 

obligatorisk i lärarutbildningen men att det känns trögt då varken Skolverket eller 

Utbildningsdepartementet har visat intresse för det. Szczepanski förstår inte varför 

pedagogerna vill vara instängda i ett klassrum när förutsättningarna i Sverige är så pass bra 

för utomhuspedagogik. 

 

Utomhuspedagogik har satt stor prägel i mig och som blivande lärare är mitt mål att arbeta 

med utomhuspedagogik. Om jag utgår från mina egna erfarenheten vet jag vilken stor 

påverkan det har hos en individ. Under tidigare VFU har jag fått möjligheten att ha 

utomhuspedagogik med eleverna inom olika ämnen och där sett att eleverna blir mer 

engagerade och får en glädje jag inte sett inne i det traditionella klassrummet. Då jag 

personligen har svårt att sitta still och lyssna allt för länge var utomhuspedagogik ultimat för 

mig. Det finns en mängd olika möjligheter med att ha lektioner utomhus det gäller enbart att 

vara kreativ och fantasirik. Givetvis är inte metoden byggd för alla men för vissa som 

Wahlgren (2012) skriver så har internationella studier gjorts som visar på att naturen har 

positiva effekter på elever med vissa svårigheter som exempelvis ADHD. 

Naturskyddsföreningen (2011) skriver att det är påvisat att fysisk aktivitet och närvaro i 

naturen har en rad hälsofördelar, vilket ytterligare motiverar nyttan med utomhuspedagogik.  
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1.1 Bakgrund 

 

Wahlgren (2012) skriver att forskning visar positiva resultat till utomhuspedagogik men i 

verkligheten tar det lång tid att flytta ut det traditionella klassrummet ut i naturen. 

Fortsättningsvis i Wahlgrens intervju berättar Szczepanski att om eleverna använder sina 

sinnen mer än att bara se och höra såsom att lukta, smaka, röra sig och samtala gör att man får 

betydligt mer kunskap än om man bara läser en bok. En kort stunds utomhusvistelse hjälper 

eleverna att öka sin koncentrationsförmåga betydligt när de kommer in i klassrummet igen. 

Med tanke på att många elever får sämre slutbetyg behövs det nya pedagogiska metoder 

menar Szczepanski. I dag ser verkligheten ut så att ju äldre eleverna är desto mindre tid får de 

undervisning utomhus. I de lägre åldrarna sker det naturligt att vara utomhus men ju äldre 

eleverna blir, framförallt i högstadiet, tar utomhuspedagogiken stopp (Wahlgren, 2012). Även 

Sjöström (2011, 22 november) har gjort en intervju med Szczepanski där han, som jag även 

nämnt tidigare, berättat att utomhuspedagogik ett ämne som inte avsevärt intresserar varken 

Skolverket eller olika universitet runt om i landet. Szczepanski fortsätter i intervjun med 

Sjöström att berätta att intresset är större internationellt där Nationellt centrum för 

utomhuspedagogik samarbetar med flera universitet och högskolor i Norden, Europa, Asien 

och Nordamerika. Szczepanski säger att det finns oändliga sätt att lära ut kunskap än att bara 

sitta i klassrummet på en stol (Sjöström, 2011, 22 november). Fortsättningsvis i Wahlgrens 

(2012) intervju med Szczepanski berättar han att utomhuspedagogik handlar om så mycket 

mer än att klättra i träd och grilla korv som många tror vilket är ren okunskap. 

Utomhuspedagogik är bra för hälsan men det är också bra för inlärningen. I kombination med 

utomhusundervisning och inomhusundervisning visar amerikanska studier på att eleverna når 

bättre resultat i inlärningsprocessen om man mixar de båda. Undervisningen måste inte ske i 

skogen utan kan lika gärna vara på skolgården säger Szczepanski. Han menar även att en mix 

mellan utomhusundervisning och inomhusundervisning ger den bästa inlärningseffekten. 

Poängen med utomhuspedagogik är att förflytta undervisningen till en mer autentisk miljö där 

eleverna får en större verklighetsanknytning. Skolverket (2017) skriver att undervisningen ska 

vara mångsidig och saklig. Kunskap kan ges i många olika uttryck och skolan måste ge 

utrymme för det. Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet är sådana saker och de ska 

samspela med varandra. Eleverna ska få uppleva olika metoder för att utveckla olika 

kunskaper. För att få eleverna att utvecklas ska de få möjlighet att prova, utforska och 

dedicera sig nya olika kunskaper och erfarenheter. Skolan ska vara omgiven av olika 

kunskapskällor där eleverna känner sig trygga och får en vilja och lust att lära.   

 

Emilia Fägerstam berättar i en intervju med Wahlgren (2012) att hon gjort en studie där man 

jämfört elever som fått utomhusundervisning med de som fått inomhusundervisning. De 

elever som fått sin undervisning utomhus har starkare minnesbilder av vad de lärt sig än de 

som fått kunskaper tilldelade till sig inomhus. För inomhuseleverna blev innehållet inte 

tillräckligt abstrakt vilket försvårade minnesbilden av vad man lärt sig (Wahlgren, 2012). 

Sjöström (2012, 22 november) har även hon intervjuat Fägerstam som berättar att ur 

pedagogisk synvinkel anses det tidsmässigt ta längre tid att planera och förbereda lektioner 
utomhus. Vid lektionerna utomhus uppfattades att man inte hann med lika mycket och därför 

känns inomhuslektionerna mer effektiva. Fägerstam fortsätter berätta att det positiva med 

utomhuspedagogik var framförallt det sociala då eleverna blev mer delaktiga, mer framåt och 

tillåtande till nya grupper. Framförallt var det de tillbakadragna som klev fram i rampljuset 

och kände sig mer bekväma då utomhusmiljön känns mer tillåtande där eleverna vågade ta för 

sig mer. Ur den sociala aspekten upplevde även pedagogerna att de fick en bättre relation till 

eleverna (Sjöström, 2012, 22 november). 
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Skolverket (2017) skriver att skolan har ett särskilt ansvar så att eleverna når de mål som 

krävs, särskilt till de som av olika anledningar har svårigheter. Undervisningen kan inte 

utformas lika för alla och det finns en mängd olika sätt att använda för att hjälpa de eleverna 

att nå målen. Pedagogen ska ta hänsyn till varje individ och anpassa undervisningen till deras 

behov, förutsättningar och erfarenheter. Eleven ska känna att kunskapen är meningsfull och 

att utvecklingen går framåt. Undervisningen ska vara på ett konkret arbetssätt och eleverna 

ska få möjlighet till att prova olika arbetsformer. Skolan ska hela tiden sträva efter en social 

gemenskap där eleverna både ska ges möjlighet att arbeta självständigt men också 

tillsammans med andra. Fägerstam fortsätter berätta i Sjöströms intervju att genom 

utomhuspedagogik ökar den sociala interaktionen samtidigt som den ger den enskilda 

individen chans till att utveckla sin egen självständighet (Sjöström, 2012, 22 november) 

 

Hälsofrämjandet (u.å.) skriver att fysisk aktivitet är viktigt för att vi ska må bra vilket de flesta 

håller med om. Naturen är kostnadsfri och ständigt tillgänglig och hjälper både i behandlande 

och i förebyggande syfte. Naturen har en lugnande effekt och kan hjälpa oss vid stress, 

depressioner och återhämtning. Naturskyddsföreningen (2011) skriver att du får en allsidig 

träning när du går genom skogens terräng där kroppens alla muskler får arbeta. Szczepanski 

fortsätter i intervjun med Sjöström (2011, 22 november) att utomhuspedagogik har en effekt 

som påverkar vår hälsa till det positiva. Eleverna får en möjlighet till att röra på sig utöver 

skolidrotten. På lång sikt kan förhoppningsvis barndiabetes, benskörhet och fetma minska 

samt att sjukdomsfall som en vanlig förkylning minskar. Fridolin och Wikström (2016) menar 

att barn rör sig allt mindre fysiskt dagligen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet till att 

röra sig och det ska bli en naturlig del av dagen. Barnens prestationer samt deras 

koncentration och inlärningsförmåga påverkas och ökar med hjälp av fysisk aktivitet. 

Naturskyddsföreningen (2011) skriver att skolan har en viktig roll kring fysiska aktiviteter 

och hälsan då eleverna tillbringar stora delar av sin dag i skolan. Om man som barn rör sig 

mer när man är liten ökar också den fysiska aktiviteten i ungdomsåren.  Skolverket (2017) 

skriver i läroplanen att skolan ska erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet. Leken har även den 

stor betydelse, särskilt under de tidigare skolåren, då leken hjälper eleverna att tillägna sig nya 

kunskaper där de får skapa och undersöka.  

 

För en hållbar utveckling av miljön ska skolan utveckla kunskaper hos eleverna så att de får 

respekt för vår miljö. Eleverna ska skapa ett personligt förhållningssätt och ta ansvar för den 

miljö vi har runt omkring oss och förstå hur vi kan påverka den (Skolverket, 2017). 

Naturskyddsförening (2011) skriver att dessvärre försvinner tillgången till skog och 

naturområden mer och mer runt om i landet och nya vägar, bostäder och köpcentrum slås upp. 

Grönområdena försvinner och de värdefulla platserna för lek och verksamhet i skolan minskas 

ner. När barn får vistas i skogen får de chans till att skapa band mellan naturen och platser. De 

får också möjlighet att förstå sig på naturens växter, djur och ekologiska samspel. Genom att 

vistas i naturen kan man skapa ett intresse som genererar till att eleverna får kunskap om 

samhällets hållbara utveckling (Naturskyddsföreningen, 2011). Skolverket (2017) skriver att 

inom ämnet biologi ska eleverna utveckla kunskaper om naturen och påverka till en hållbar 

utveckling. Syftet med undervisningen är att få kunskaper om biologiska sammanhang och att 

ta reda på mer om naturen och hur den fungerar. Människan är nyfiken och har ett behov av 

att veta hur omvärlden fungerar vilket de naturvetenskapliga ämnena utgår från.    
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1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Varför utomhuspedagogik?  

 

Utomhuspedagogik är idag en inlärningsmetod som blir allt vanligare i dagens skola i Sverige 

(Brügge, Glantz, Sandel, 2011). Vidare skriver Fägerstam (2012) att många länder har fått ett 

större intresse för utomhuspedagogik som ett komplement till det traditionella klassrummet. 

Utomhuspedagogik är ett mångfacetterat arbetssätt som inkluderar både ledarskapsträning, 

äventyr samt varigenom eleverna får skapa en relation med naturen. Naturen är en 

innehållsrik miljö som är världens bästa lekplats där man kan inhämta kunskap. Genom 

utomhuspedagogik får eleverna möjlighet att delta i undervisningen och inte bara delges 

information. Szczepanski (1997) skriver att eleverna måste få ”gripa för att begripa” (s.5). I 

dagens skola så bygger det främst på texter och litteratur i bokform. Studier som gjorts visar 

att utomhuspedagogik ökar elevernas lekbeteenden, koncentrationsförmågan samt utvecklar 

elevernas hälsa och motorik (Szczepanski, 1997). Fägerstam (2012) skriver att eleverna får en 

mer meningsfull inlärning där man flyttar det abstrakta till det konkreta där eleverna får 

möjlighet till att reflektera och kommunicera med varandra.  

 

Braute och Bang (1997) anser att barn idag har sämre kontakt med naturen än tidigare 

generationer. I vissa fall är naturen helt främmande och det eleverna ser är genom bilfönstret 

och digitala medier. Får eleverna inte växa upp med naturen är sannolikheten också stor att de 

varken kommer ha förståelse eller ett betydande intresse för den. Braute och Bang (1997) 

anser att det är viktigt att eleverna får en relation till naturen och här har skolor ett ansvar där 

eleverna spenderar stora delar av sin tid. Det är främst i barndomen som attityder och 

inställningar är formbara och här kan pedagogerna arbeta med attityden till naturen. Drougge 

(1999) skriver att de elever som får sin första kontakt med naturen så sent som vid 10–12 års 

åldern tycker att aktiviteter som vandring, skidturer och skridskor är uttråkande och jobbiga 

att utföra istället för roliga, avkopplande och sköna stunder. Det är viktigt att eleverna får 

möta naturen i så tidig ålder som möjligt för att få känna ett behov av naturen. Braute och 

Bang (1997) har en filosofi de arbetar med som går ut på att ”det man tycker om, vill man 

också skydda och bevara” (s.21). Fortsättningsvis menar de också att det är grundläggande att 

eleverna ska känna sig hemma och trivas i naturen. Flera elever kan känna sig rädda och 

osäkra därför är det viktigt att de får tid på sig att i lugn och ro bekanta sig med naturen så att 

de tillslut trivs. När eleverna känner sig bekväma brukar det inte ta lång tid innan de har fullt 

upp att göra menar Braute och Bang (1997). Vidare säger de att barn är nyfikna individer som 

gärna upptäcker sin omgivning där fantasin inte sätter några gränser. Desto fler upplevelser 

barnen är med om desto mer får de att prata om vilket gör att de lär sig fler ord och begrepp.  

 

Att befinna sig utomhus i naturen ger eleverna en fri tillgång till rörelse (Drougge, 1999). 

Dewey (2004) skriver att får eleverna frihet att röra sig bidrar det till att bibehålla en normal 

fysisk och mental hälsa. All undervisning måste anpassas till olika individer och behovet att 

röra på sig varierar från individ till individ. Brügge et al. (2011) skriver att med 

utomhuspedagogik får eleverna chans att lära med hela kroppen där man kombinerar rörelse 

och kunskap i ett. Att kombinera det traditionella inomhusklassrummet med uterummet gör 

att eleverna får en möjlighet till att öka motivationen och sin nyfikenhet. Utomhuspedagogik 

är ett bra komplement till det traditionella klassrummet som bör bli en naturlig del av 

undervisningen menar Brügge et al. (2011). Håkansson och Sundberg (2012) skriver att för att 

gynna elevers lust och möjlighet till lärande krävs det variationsrika undervisningsmetoder 
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där man utmanar eleverna. Alla individer har olika sätt att lära sig och därför behöver 

undervisningen vara varierande. Ofta ställer man andra krav när vi befinner oss utomhus 

menar Brügge et al. (2011) där eleverna får träna samarbete och utveckla en social 

kompetens. Det är skillnad på att ”känna till” och att ”känna”. Om eleverna enbart får känna 

till ger det ytliga kunskaper som kanske inte ger något i längden.     

 

Dewey (2004) skriver att en individ utvecklas om den får samspela med sin omvärld, får 

kunskap om de sociala regler som finns samt lär sig förstå sammanhang. Deweys har ett 

uttryck, learning by doing, där barn måste få pröva och experimentera. Pedagogerna ska 

hjälpa eleverna att få en stimulerande utbildning som breddar och fördjupar elevernas 

utveckling. Dewey anser att ämnen i naturvetenskap ska presenteras så att eleverna får en 

kontakt med de material som finns. I det traditionella klassrummet finns det inte tillräckligt 

med utrymme för eleverna att utforska, skapa och konstruera. Eleverna får inte den frihet i det 

stela typiska klassrummet där bänkraderna står i militär ordning. Den påtvingade tystnaden 

som kan befinna sig i klassrummet hindrar eleverna till att utvecklas. Dewey fortsätter med att 

han tror att man förlorar mycket om man enbart använder sig av faktaböcker då man inte får 

arbeta med den sociala faktorn. Får eleverna uppleva och en bild av hur det ser ut hjälper det 

eleven att bilda ett begrepp över hur det ser ut. Eleven måste få lära sig sanningen och 

upptäcka själv istället för att lyssna på hur någon annan uppfattat det. Eleverna får en klarare 

bild av vad de håller på med om det får vara med och uppleva det. Naturen är full av aktivitet 

där eleverna får utforska då det alltid händer något nytt som man kan studera. Smådjur kravlar 

och kryper, växterna förändras, fågelkvitter, ja, naturen förändras hela tiden med årstiden, till 

och med under dygnet. Braute och Bang (1997) skriver att en lekpark sällan förändras när den 

väl blivit anlagd vilket gör att utmaningarna inte längre finns. Att gå ut i naturen som hela 

tiden är under utveckling gör att den också utvecklar elevernas kunskaper och förståelse. I 

skogen får vi kontakt med både djur och växter, de större däggdjuren är desto svårare att se, 

men de mindre som insekter, spindlar och småkryp finns det stora mängder av där till 

exempel några är snabba, vissa långsamma. I skogen finns det mycket att undersöka och bli 

inspirerad av. Brügge et al. (2011) skriver att alla platser, djur och växter blir påverkade av 

oss människor både av det vi gör och vad vi har gjort. Det är viktigt att eleverna får kunskap 

kring det så vi får en långsiktig hållbar utveckling och genom att eleverna får en anknytning 

till miljön kanske de kan börja förstå hur viktig naturen är för vår framtid.  

 

 

1.2.2 Naturens effekt på hälsan och den sociala aspekten  

 

Utomhuspedagogik lägger grunden till ett mer rörelseintensivt lärande (Szczepanski, 2007).  

Nelson (2007) poängterar att vi måste börja lägga ner energi på hälsa så att vi minskar ner 

ohälsa och sjukdomar. Nelson menar att vi måste arbeta med ett hälsofrämjande som stärker 

vår friskfaktor. Ökande hälsoproblem som diabetes och fetma uppkommer vilket måste 

förebyggas. Övervikt och fetma är kopplat till fysiska och psykiska hälsobelastningar och 

börjar det redan i barndomen följer det ofta med in i vuxenlivet. Får eleverna ett intresse för 

hälsa påverkar det barnens hälsovillkor. Nelson fortsätter med att skriva att rörelse bidrar till 

glädje där självförtroendet stärks. Utomhuspedagogik är ett friskt alternativ som hjälper 

eleverna med att öka den fysiska aktiviteten. Drougge (1999) skriver att när eleverna får leka 

får de en god kroppsuppfattning då de övar rörelse i naturen. I leken tränar de sina muskler, 

sin balans och sin smidighet. Kan du behärska din kropp inger det ett självförtroende. Leken 

är en betydande roll i barns liv och i skogen finns det inga begränsningar. I leken tränas 

samspel mellan eleverna där de förenas med både rörelse och glädje. Drougge menar att 

fantasin har stora möjligheter att utvecklas då till exempel trädstammar kan bli till bilar eller 
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båtar. Eleverna får utveckla sitt tänkande och erfarenheter där naturen är en lagom spännande 

miljö. Utöver den fysiska aktiviteten stimulerar naturen även koncentrationen menar Drougge 

(1999). Szczepanski (2007) skriver att kortare besök i naturen ger en återhämtningseffekt då 

naturen avlastar och koncentrationen ökar. Naturens effekt hjälper oss att bli piggare och 

lugnare samt att det är hälsofrämjande att vara ute i naturen. Att rörelse och fysisk aktivitet 

påverkar vår friskhetsfaktor finns det inga tvivel om skriver Szczepanski (2007). Sjöstrand 

Öhrfelt (2015) skriver genom att vistas utomhus i naturen minskar risken för en 

smittspridning vilket leder till mindre sjukfrånvaro. Naturen är en avkopplande miljö vilket 

leder till mindre stress vilket i sig är en typ av självmedicinering. Sjöstrand Öhrfelt poängterar 

att vi lever i ett stressfyllt samhälle och får eleverna då vistas ute i naturen skapas det ett inre 

lugn hos eleverna där deras kognitiva förmåga stärks. 

 

Vägvalet är en viktig del när man väljer att gå till skogen skriver Braute och Bang (1997). 

Rätt väg kan öka elevernas motivation då ett spännande vägval kan öka lusten. Välj en väg 

där eleverna får en utmaning som till exempel balansera på murar och kanter. En utmaning 

utvecklar hjärnan vilket i sin tur leder till att eleven klarar av en ny utmaning. En utmaning 

bemästras av motoriska och mentala färdigheter. Får inte eleverna tillräckligt goda 

utvecklingsmöjligheter kan de få onödiga problem som inlärningssvårigheter menar Braute 

och Bang (1997). Brügge et al. (2011) skriver att ett motiv för att bedriva utomhuspedagogik 

är att träna samarbetsförmågan som blir mer variationsrik utomhus vilket utvecklar elevernas 

sociala kompetens. Sjöstrand Öhrfelt (2015) berättar att naturkontakt är en god förutsättning 

för elevers utveckling då den gynnar kreativiteten och kognitionsförmågan. Naturen bidrar 

även med en lugnande effekt och gör eleverna mer fokuserade på uppgifter vilket har 

välgörande effekter hos barn med utåtagerande problem eller koncentrationssvårigheter.  

 

Drougge (1999) skriver att för lite dagsljus är ohälsosamt då det kan leda till sömnrubbningar, 

påverka humöret samt stress. Braute och Bang (1997) skriver att luftkvalitén är av stor 

betydelse för både hälsan men även arbetsförmågan. Genom att vistas utomhus i naturen får 

man automatiskt en bättre luftkvalité än den som finns inomhus. De har visats sig att man inte 

är lika trött efter en dag när man befunnit sig utomhus som man kan bli efter en dag inomhus 

skriver Braute och Bang. Att vistas ute i naturen kan innebära mycket fascination vilket i sin 

tur är tröttande skriver Sjöstrand Öhrfelt (2015) men återigen är naturen där och erbjuder en 

vila. En vila från intryck där man kan koppla av.   

 

När det gäller konflikter menar Drougge (1999) att de minskar då naturen ”sväljer” många 

barn där det finns gott om utrymme där man inte störs av varandra. Mygind (2009) beskriver 

att ljudnivån inte blir lika hög som inomhus och därför minskar irritationen och småtjafset 

uteblir.  Även Braute och Bang (1997) skriver att när eleverna befinner sig utomhus minskar 

konflikterna då eleverna leker i andra konstellationer än om man jämför dem som leker inne 

på skolgården. Sjöstrand Öhrfelt (2015) skriver att naturen har en positiv effekt på blyga 

elever som annars inte tar plats. I naturen blir barnen sig själva som är en neutral plats där 

inga värderingar finns. Naturen är en tillåtande plats där du kan vara känslosam eller spontan 

utan att det gör något. Grahn (2007) skriver att det kan vara lättare för elever att kommunicera 

med föremål du finner i naturen såsom stenar och växter än att kommunicera med människor. 

En sten är ofarlig och trygg som inte kan ljuga, svika eller rymma.   
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1.2.3 Förutsättningar för att lyckas   

 

Låt eleverna tolka fritt då naturen är öppen för egen tolkning då det som är format av oss 

vuxna kan vara obegripligt (Sjöstrand Öhrfelt, 2015). Våra kunskaper har vi bildat genom 

personliga erfarenheter vilket också gör att vi uppfattar världen olika skriver Lindström och 

Pennlert (2016). Dewey (2004) skriver att en svårighet med dagens undervisning, främst inom 

naturvetenskapen, är att materialet presenteras i en objektiv form där eleverna enbart får 

kunskap tilldelade till sig utan att utforska kring det. Szczepanski (1997) skriver att när vi 

möter naturen får vi kunskap om hur den fungerar, hur den luktar, ser ut m.m. Den inbjuder 

till sinnesinlärning som ingen annan miljö klarar av. Genom sinnesinlärning får eleverna 

kunskaper som sätter sig djupare i minnet. Dewey (2004) lyfter fram att om man låter 

eleverna träna sin förmåga att skapa sig föreställningar där eleverna får klara och tydliga 

bilder de kommer i kontakt med behöver det inte läggas ner lika mycket tid på att planera och 

förbereda lektionerna. Det som intresserar barnet kommer gynnas till kunskap. Braute och 

Bang (1997) skriver att den miljö som inte ger tillräckligt med stimulans för ens sinnen kan i 

sin tur leda till att eleverna får problem med sinnesintegration senare i livet.  

 

Lindström och Pennlert (2016) upplyser om att vi minns den pedagog som var engagerad och 

tillmötesgående som gjorde oss intresserade och nyfikna. Drougge (1999) skriver att när 

pedagogerna är med i leken kan de samtidigt observera eleverna för att se vilken nivå de 

ligger på och därefter planera verksamheten. Brügge et al. (2011) skriver att genom 

observationer kan du se sidor hos elever du inte sett tidigare. Den elev som annars är ”stökig” 

kanske är den som står med liv och lust och hugger ved för att hålla igång elden. Bara genom 

att stanna upp kan du upptäcka en hel del du inte visste om eleven sedan tidigare. Drougge 

(1999) skriver att vara med i leken även hjälper pedagogerna att lära känna varje enskild elev. 

Som pedagog kan du finnas med som en hjälpande hand och finnas där för de elever som inte 

alltid har någon att leka med. Att börja leka med ett barn leder ofta till att de övriga eleverna 

intresserar sig vilket gör att du som pedagog kan föra ihop eleverna så att de fortsättningsvis 

kan leka vidare ensamma. Drougge skriver att med lekens hjälp kan du föra ihop olika 

lekgrupper. När en pedagog vill vara med ett barn som blivit utanför höjs statusen för denna 

elev och de andra blir mer intresserade. Drougge poängterar att det är viktigt att vi pedagoger 

har barnasinnet kvar där de tycker det är roligt med bus och lek. En förutsättning för att lyckas 

innebär vilken inställning man har då det lätt smittar av sig på eleverna. Brügge et al. (2011) 

lyfter fram vikten av att en pedagog ska vara entusiastisk och visa att du tycker om att vara 

ute.  

 

De skiftande årstiderna eleverna får vara med om gör att de får lärdom om rätt klädsel och 

passande lekar efter väder (Drougge, 1999). Braute och Bang (1997) skriver att rätt klädsel är 

avgörande för att ha det bra utomhus. En fin naturupplevelse kan gå i kras om man fryser. 

Brügge et al. (2011) poängterar även dem att konsten att få ut så mycket som möjligt av 

naturupplevelsen innebär att vi måste veta hur vi håller oss torra, varma och mätta. Är man 

våt, kall eller hungrig så bryr man sig inte om hur blommorna ser ut eller myrorna som bär på 

ett barr. Braute och Bang (1997) berättar vidare att många skolor har problemet med att 

föräldrar inte förser sina barn med ändamålsenliga kläder vilket i sin tur leder till klagomål 

och missnöje. Detta problem med att man utrustar sina barn med för lite kläder löser sig ofta 

med tydliga besked till föräldrar vid samtal men uppnås inte det har vissa skolor köpt in 

klädförråd så att eleverna får en betydelsefull tid utomhus. Braute och Bang poängterar även 

att det är lätt att glömma att vi vuxna också ska trivas vilket innebär att det krävs att även vi 

ska ha anpassade kläder vid olika väderförhållanden. Det är viktigt att de vuxna har det bra för 

det smittar av sig till eleverna. Är pedagogerna motiverade kommer eleverna också vara det.  
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1.2.4 Osäkerhet kring utomhuspedagogik   
 

Braute och Bang (1997) skriver att det kan vara ett hinder för många pedagoger att gå ut då de 

inte har tillräckligt med kunskap om det som finns ute i naturen. Många vuxna kan ta det 

mycket hårt om man till exempel inte vet namnet på det specifika trädet en elev frågar om. 

Braute och Bang är noga med att poängtera att det inte finns någon som vet vad allting heter 

och det är viktigt att acceptera att man inte kan svara på allting. Detta får inte hindra 

pedagogerna med att gå ut i naturen med eleverna. Att inte kunna svara på allting gör att det 

istället blir spännande att tillsammans med eleverna ta reda på informationen, än att bara 

kunna svara på frågan så fort eleverna frågar. Braute och Bang menar att det är viktigare att 

låta eleverna uppleva naturen än att svara på frågor över vad saker och ting heter. Låt eleverna 

utforska masken som gräver, blomman med sin lukt och färg, myran som bär omkring på ett 

barr och så vidare. Brügge et al. (2011) skriver även dem att det viktigaste för en pedagog är 

inte att vara en allvetare utan att vara en medupptäckare tillsammans med eleverna där man 

väcker nyfikenhet och entusiasm. Visa eleverna hur man kan inhämta fakta och ta med olika 

faktaböcker med ut i skogen. Eleverna vill ofta ha svar på sina frågor just när de ställs så det 

är bra om du är förberedd med vart eleverna kan finna informationen. Med hjälp av 

faktaböckerna kan den vetgirige få svar på sina frågor. Dock poängterar Brügge et al. att det 

är viktigt att inte ge svaret ”jag vet inte” varje gång och hela tiden låta eleverna leta reda på 

svaret för då tröttnar eleverna. Var en medupptäckare med eleven och ta reda på svaret 

tillsammans alternativt svara på de frågor du kan utan att ge en föreläsning. Att vara en 

vandrande uppslagsbok och ha långa utlägg om frågorna eleverna ställer kan bli uttröttande 

och därmed tappar eleven intresse.  

 

Fägerstam (2012) skriver att för alla pedagoger är inte utomhuspedagogik en självklar 

inlärningsmetod till undervisningen. Brister som dåligt självförtroende, tid och läromedel är 

några oroligheter som finns hos pedagoger. Disciplinära orsaker som elevers uppförande och 

bristfälligt intresse är också ett orosmoment för pedagogerna vilket gör att man undviker 

utomhuspedagogik. Dock är det inte enbart pedagoger som har en oro över att ta ut eleverna i 

naturen utan även föräldrar kan ha en oro kring det skriver Mygind (2009). En studie Mygind 

gjort visar att föräldrar har en oro över att deras barn ska befinna sig utomhus när vädret inte 

visar sin bästa sida då det kan regna eller vara kallt. Oron visade sig dock inte finna sig hos 

eleverna trots kyliga vindar och regn utan eleverna uppskattade tiden i skogen.  

 

 

1.2.5 Elevernas uppfattning om inlärningsmetoden  

 

Fägerstam (2012) skriver att en del elever kan uppleva en oro över naturen vilket kan leda till 

obehag då man inte är van att vistas ute i naturen eller får denna typ av undervisning. Braute 

och Bang (1997) skriver att när man tar med sig eleverna ut så väljer man även naturens 

utmaningar där man måste förklara vilka risker som finns gentemot de olika årstiderna. 

Eleverna måste även få kunskap tilldelad till sig av vad som är farligt samt vilka 

säkerhetsregler som uppehåller sig vid det område de befinner sig vid.  

Fägerstam (2012) skriver om en studie som gjorts där två olika grupper hade två olika 

inlärningsmetoder, den ena hade inomhuslektioner varav den andra hade utomhuslektioner. 

Båda blev tilldelade en biologilektion där innehållet var densamma. Resultatet blev att 

inomhusgruppen hade diffusa och vaga minnen om lektionen de hade fem månader tidigare. 

Utomhusgruppen däremot kunde minnas aktiviteterna och använda sig av mer tydligare 

detaljer om lektionen de tidigare hade haft. Fägerstam fortsätter med att berätta att både elever 

och pedagoger uppskattade utomhuspedagogiken då den vek av från den ”vardagliga rutinen” 
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i det traditionella klassrummet. Eleverna ansåg att man fick en tydligare upplevelse när man 

såg det i verkligheten. Sjöstrand Öhrfelt (2015) skriver att med hjälp av praktiskt lärande får 

hela kroppen och alla sinnen arbeta. Eleverna får både kunskaper och minnen om vad de har 

gjort med hjälp av alla sinnesintryck.  

 

I en studie Manni, Ottander och Sporre (2016) gjort ser man att eleverna uppskattar tiden i 

skogen då eleverna gärna delar med sig av sina egna tankar och upplevelser samtidigt som 

man ivrigt lyssnar på andras tankar och erfarenheter. Grupparbeten uppskattas där man 

tillsammans får upptäcka saker och vidare diskutera det. När eleverna får diskutera det de 

upplevt får de en större förståelse av vad de arbetar med vilket de uppskattar. Mygind (2009) 

har i sin studie undersökt vad eleverna ansåg om undervisning utomhus då eleverna under tre 

år fått utomhuspedagogik en dag i veckan. Resultatet visar att eleverna uppfattar tiden i 

skogen som mindre konfliktbelagd där ljudnivån inte blir lika hög som den kan bli inomhus. 

Eleverna upplevde att undervisningen inomhus tenderade att bli mer tråkig, även pedagogerna 

blev tråkigare. Utomhus var pedagogerna mer engagerade och det var lättare att få hjälp 

utomhus då alla var mer engagerade och inte störde varandra. Mygind fortsätter berätta att 

eleverna uppskattade undervisningsmetoden då det blev mer pauser och fri lek vilket inte 

händer inomhus vilket i sin tur gjorde att eleverna kände sig mer fysiskt aktiva då de fick röra 

på sig.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Jag ville i min studie undersöka platsens betydelse och se om eleverna föredrar det 

traditionella klassrummet eller utomhusklassrummet. Syftet i studien var att undersöka hur 

eleverna uppfattar utomhuspedagogik och hur de anser skogen som en inlärningsplats. Jag 

ville se om eleverna blev mer nyfikna och engagerade utomhus och om engagemanget skiljer 

sig från det traditionella klassrummet. Vidare ville jag ta reda på varför pedagogerna väljer 

utomhuspedagogik som ett lärande framför inomhuslektioner. Frågeställningarna till detta 

arbete löd: 

 

1. Hur upplever eleverna tiden i skogen jämfört med tiden i klassrummet?   

2. Vilken inställning har eleverna till utomhuspedagogik?  

3. Vad är anledningen till att pedagogerna väljer utomhuspedagogik som en metod för 

lärande?   
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2 METOD 

 

2.1 Urval 

 

De involverade i mitt arbete är elever från åk 1 och de två pedagoger de har under 

utomhuspedagogiken. Johansson och Svedner (2006) skriver att för elever som ej är myndiga 

ska målsman informeras och godkänna om deras barn får medverka i undersökningen. För att 

få vårdnadshavarens samtycke skickades en samtyckesblankett ut där vårdnadshavarna fick 

information om projektets syfte och vad som krävdes av eleverna, se bilaga 1. Av totalt sexton 

samtyckesblanketter gavs tillåtelse att observera tretton elever och intervjua elva.  

 

Johansson och Svedner (2006) skriver att respekt ska visas för de som deltar. Frågor ska 

kunna ställas under arbetets gång och få de sanningsenligt besvarade. Alla involverade ska ha 

kännedom om projektets syfte och en beskrivning över vad som kommer att krävas av alla 

deltagare. Anonymiteten är 100% för deltagarna genom att inte obehöriga kan komma åt dem 

där man inte kan identifiera varken skola, pedagog eller elev. Även Bryman (2011) skriver att 

personuppgifter måste förvaras på det sätt så att ingen obehörig kan komma åt det och att 

materialet som samlas in enbart får användas till forskningsändamålet. För att uppnå detta har 

jag informerat alla involverade om vad mitt arbete går ut på och gett information att de när 

som helst kan välja att avbryta sin medverkan, utan någon som helst anledning vilket även 

Bryman (2011) skriver om. Johansson och Svedner (2006) skriver att du genom att följa dessa 

anvisningar visar respekt för de involverade som deltar vilket jag hela tiden strävat efter. Att 

deltagarna kände sig bekväma i situationen var av högsta prioritet under fältstudierna.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

De undersökningsmetoder som använts är intervjuer och observationer. Syftet med arbetet är 

att ta reda på om eleverna föredrar det traditionella klassrummet eller utomhusklassrummet 

och om engagemanget skiljer sig inomhus jämfört med utomhus samt se av vilken anledning 

pedagogerna använder utomhuspedagogik som en metod för lärande. Med tanke på syftet 

anser jag att med hjälp av intervjuer får jag ta del av vad eleverna själva anser och genom 

observationer se om det stämmer. Bell (2006) skriver att med hjälp av observationer kan man 

se om människor beter sig så som de säger och se om det stämmer i verkligheten. Larsen 

(2009) skriver att validiteten och reliabiliteten blir högre om man kombinerar olika metoder 

vilket man också kallar metodtriangulering.  

 

Till intervjuerna har jag valt semistrukturerade intervjuer som Bryman (2011) beskriver som 

en kvalitativ undersökning där man får innehållsrika och detaljerade svar. Intervjuerna blir 

flexibla och följer den riktning man får efter svaren av intervjupersonen. Uppföljande frågor 

är tillåtet där man kan ställa nya frågor som dyker upp under intervjuns gång. Bryman skriver 

att vid en semistrukturerad intervju följer intervjuaren en form av frågeformulär. Frågorna kan 

variera i ordningsföljd och man kan avvika i relativt stor utsträckning från frågeformuläret 

som formulerats sedan innan. Det är viktigt att låta respondenten röra sig fritt i tanken och ta 

upp det hen anser är relevant och betydelsefullt vilket innebär att olika intervjuer kan röra sig 

i olika riktningar. 
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Källström Cater (2015) skriver att det inte tillräckligt att intervjua vuxna när man ska se hur 

barn tänker och erfar vissa upplevelser. Barn ska få forma sina egna uppfattningar och har rätt 

att få sin röst hörd. I forskning är det nödvändigt att intervjua barn för att få deras perspektiv 

på det hela. Att enbart vuxna som föräldrar, psykologer eller deras pedagoger får ge 

information är otillräcklig i vissa aspekter och kan inte ge tillräckligt med information. Trost 

(2010) skriver att barn ofta har svårt att sitta still och koncentrera sig vilket gör att 

intervjutillfällena blir kortare och att man eventuellt behöver göra flera intervjuer.   

 

Bryman (2011) beskriver att en strukturerad observation kan innebära att man fokuserar på 

individens beteenden och systematiskt iakttar en individ i taget. Mitt observationsschema (se 

bilaga 2) är uppdelat i kategorier där jag fokuserar helt på en elev åt gången i cirka 20–30 

sekunder för att sedan gå vidare till nästa elev. Observationen har skett vid tre olika tillfällen 

då jag ville se om resultatet varierar. Bell (2006) skriver att om man enbart observerar en 

grupp vid ett enda tillfälle måste man vara säker på att det sätt du valt att observera på 

fungerar så att du får in de material du behöver. Jag valde att observera flera gånger för att 

säkerställa att mitt observationstillvägagångssätt fungerar och om något behöver förändras har 

jag flera tillfällen på mig. Jag har två olika observationsscheman, se bilaga 2, där det ena är 

för genomgången inomhus samt en kortare lektion och det andra är för aktiviteten utomhus. 

Johansson och Svedner (2006) skriver att kategoriobserv 

 

ation är en dominerande metod i pedagogiska studier där man arbetat fram olika kategorier 

och därefter fyller i de observerande beteendena i de olika kategorierna. Fördelen med denna 

metod är att den är enkel då man observerar eleverna under en bestämd tidsperiod och alla 

elever får lika mycket observationstid. En nackdel jag ser med denna metod är att under tiden 

man observerar en elev så kan en annan elev göra något som är intressant för mitt ämne och 

därmed missar jag det skeendet eftersom mitt fokus ska vara på en elev i taget.  

 

Till genomgången inomhus har jag fyra olika kategorier där jag observerar om eleven är 

fokuserad och ser om eleven är hänger med på vad som sägs eller om eleven svävar iväg men 

återkommer till ämnet. Vidare tittar jag på om eleven engagerad vilket jag ser om eleven 

ställer eller svarar på frågor. Nästa kolumn är om eleven reflekterar där jag ser om eleven 

ställer följdfrågor eller konstateranden. Och slutligen vilken inställning har eleverna? Suckar, 

klagomål eller glädje?  

 

Till aktiviteten utomhus har jag fem olika kategorier där första är om eleven är fokuserad på 

ämnet och gör det som förväntas. Är eleven engagerad och är delaktig i aktiviteten eller står 

man på sidan? Vidare vill jag se om eleven är förberedd och lyssnat på instruktionerna vid 

genomgången över vad man ska göra. Anledningen till att jag valde att enbart ha kategorin 

förberedd utomhus var för att instruktionerna till utomhuslektionen gavs inomhus. Även här 

vill jag se om eleven reflekterar och se om eleven ställer följdfrågor eller konstateranden. Och 

slutligen vilken inställning har eleverna till aktiviteten.  

 

 

2.3 Procedur 

 

Mitt tillvägagångssätt vid intervjuerna är att de skett enskilt både med pedagogerna och 

eleverna. Jag valde att lägga undan block och penna och enbart spela in intervjuerna för att 

ägna full uppmärksamhet åt den som blir intervjuad. Bell (2006) skriver att ljudinspelning är 
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bra utifall man vill citera den exakta ordalydelsen och att fokuset enbart blir på det 

respondenten säger. Bryman (2011) poängterar att det är bra att spela in intervjutillfällena så 

man sedan kan skriva ut dem. Vid enbart anteckningar är det lätt att en del av intervjun går 

förlorad då man inte hinner med vilket kan ha en avgörande roll i den analys man senare ska 

göra. Intervjuerna med pedagogerna tog cirka 30 minuter var medans elevernas intervjuer 

blev betydligt kortare på cirka 3 minuter var. Alla intervjuer transkriberades ordagrant så att 

jag kan återgå till dem när jag behagar. Jag valde att ha uppföljningsfrågor så som Bryman 

(2011) skriver innebär att man ber respondenten att utveckla sitt svar. Uppföljningsfrågorna 

var behövda då jag ibland upplevde att jag inte fick tillräckligt med fylliga svar. Eleverna var 

väldigt kortfattade med sina svar, därav att intervjutiden gick snabbt men de hade inte 

tendensen att prata på såsom pedagogerna gjorde vilket gjorde att uppföljningsfrågorna 

hjälpte mig att få en större inblick.  

 

Bryman (2011) skriver att man ska använda ett språk som passar situationen, därför är 

intervjufrågorna till eleverna (se bilaga 3) inte speciellt komplicerade utan mer enkla att förstå 

och svara på. Pedagogernas frågor (se bilaga 4) är mer invecklade och kräver ett mer 

utvecklande svar vilket jag inte ville kräva av eleverna. Kvale och Brinkmann (2014) skriver 

att man ska använda sig av ålderanpassade intervjufrågor. För långa och komplicerade frågor 

kan ställa till det för eleverna och situationen kan bli förvirrande. Bryman (2011) belyser att 

det kan underlätta om man förstår sig på den miljö respondenten arbetar i för att kunna få en 

förståelse i det personen berättar om.  

 

 

2.4 Analysmetoder 

 

Vid kvalitativa analysmetoder finns det egentligen ingen färdig mall eller regler för hur man 

gör en analys. Tillvägagångssättet varierar med syftet av forskningen och datainsamlingen 

(Carlsson, 1991). Bryman (2011) beskriver kvalitativ innehållsanalys som den vanligaste 

metoden att använda för att analysera de insamlade dokumenten. Vid en kvalitativ 

innehållsanalys söker man efter teman och koder för att avläsa sin data. Larsen (2009) skriver 

att vid en innehållsanalys görs på verbal information som överförs till text. Texterna ska sedan 

kodas för att se om man kan hitta olika mönster, samband, gemensamma drag eller skillnader. 

Jag har vid min analys av intervjuerna sökt efter teman om respondenterna säger likadant och 

eller om de avviker och säger olika. Larsen (2009) skriver att vid kvalitativa intervjuer kan 

intervjuerna sväva iväg och respondenten kan ge information som inte ger svar för 

frågeställningen. Därför är det viktigt att sortera ut det som inte är nödvändigt och ta bort det 

ointressanta vilket jag har gjort. Under intervjuerna med eleverna svävades det inte iväg utan 

där fick jag korta men dock innehållsrika svar som jag kunde använda till analysen. Med 

pedagogerna däremot blev det lätt att det svävades iväg och jag fick svar jag inte behövde till 

min analys då det inte var relevant för mitt syfte och frågeställning.   

 

Vid observationsschemat har jag jämfört eleverna med varandra där jag kan se olika mönster 
och samband samt om de avviker från varandra. Vid observationerna har jag angett symboler 

som visar på hur eleverna beter sig vilket jag sedan kunnat avläsa för att skriva en text.  
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3 RESULTAT 
 

 

Syftet med undersökning var att jag ville undersöka vad eleverna anser om lektioner utomhus 

och vad eleverna anser om skogen som inlärningsplats och vilken inställning eleverna har till 

utomhuspedagogik. Jag ville undersöka och se om engagemanget skiljde sig från det 

traditionella klassrummet. Vidare ville jag se av vilken anledning pedagogerna väljer 

utomhuspedagogik som en metod för lärande. Frågeställningarna till detta arbete löd: 

   

1. Hur upplever eleverna tiden i skogen jämfört med tiden i klassrummet?   

2. Vilken inställning har eleverna till utomhuspedagogik?  

3. Vad är anledningen till att pedagogerna väljer utomhuspedagogik som en metod 

för lärande?  

Nedan presenteras analysarbetet av det insamlade materialet som samlats in via observationer 

samt intervjuer med elever och pedagoger.  

 

3.1 Observationerna  

 

Varje morgon startar med en samling inomhus där man bland annat går igenom dagens 

upplägg, datum, namnsdag och dagens lunch. Vi sitter i förskolans klassrum där 

förskolebarnen sitter på sina ordinarie platser och ettorna sitter på en matta mitt i 

klassrummet. Eleverna i åk 1 har inga förbestämda platser på mattan utan får sätta sig där de 

själv behagar. Trots obestämda platser sätter sig eleverna bredvid samma kamrater vid varje 

tillfälle. Min plats under alla observationstillfällen är på en soffa på sidan av där jag har en 

överblick över eleverna. När genomgången är färdig inomhus klär alla elever på sig 

ytterkläderna och gör sig redo för dagens aktivitet utomhus. Eleverna ställs i ett led två och 

två med förbestämda kamrater som de går med varje vecka.  

 

 

Tillfälle 1   

 

Inomhus – Idag ska eleverna få kunskaper om djurs spillning och deras spår vilket 

pedagogerna går igenom med hjälp av två korta filmer. Elev 1 hade svårt att hålla fokus och 

tittade runt omkring på sina kamrater, försökte brottas med de andra men var hela tiden ändå 

med på noterna och hängde med om vad som sades. Hen såg aldrig ut som ett frågetecken 

utan hängde med på sitt eget vis och svarade på de frågor hen kunde. Elev 9, som sitter 

bredvid, var under hela genomgången inomhus fokuserad och engagerad i det man samtalade 

om och svarade på frågor. Hen ser inte störd ut av elev 1 trots försök till brottningsmatcher 

utan istället sätter elev 9 igång och masserar elev 1 vilket gör hen mycket lugnare och båda 

börjar fokusera och lyssna aktivt. Ingen stördes och med hjälp av lite massage blev elev 9 

mycket lugnare.  

 

Elev 10 hade en tuff dag, både inomhus och utomhus. Humöret var inte på topp och 

engagemanget saknades. Eleven vill hellre leka än att få kunskap om djurs spillning och deras 

spår. Eleven lämnar klassrummet men kommer lika fort tillbaka men istället för att sätta sig 

ner tyst sätter sig hen ner för att läsa en bok. ”Tråkigt” är det som kommer från hens mun.   
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Generellt sett anser jag att eleverna är fokuserade på det som sägs och trots att de inte hela 

tiden har fokus på pedagogen framme vid tavlan så återkommer de ofta och börjar lyssna 

igen. Det är få elever som engagerar sig och svarar på pedagogernas frågor och reflekterar 

över det sagda. Vilken inställning de har är svår att urskilja, då jag inte hör några suckar, men 

jag ser heller inga leenden. Det är en typisk klassrumskänsla där man ska sitta ner tyst och 

lyssna. Det finns ingen spänning i luften. I slutet av genomgången talar man om vilka 

instruktionerna för dagens uppgifter är. Uppgifterna är ingenting nytt och eleverna är med på 

noterna över vad som ska göras då de vet vad som ska göras. Dagens väder är sol med 3 

minusgrader. Jag fick inte se några reaktioner över att det är för kallt utan det fanns bara ett 

mål för alla elever – vi ska ut och det är nu! 

 

Utomhus – Alla är påklädda och redo. Förväntan ligger i luften och redan nu märker jag hur 

spralliga och glada eleverna är. Jag upplever att eleverna känner sig mer fria och det är mer 

tillåtet att prata och skratta. Skogen ligger ett stenkast från skolan och promenaden dit börjar. 

Cykelbanan tar slut och vi möter en stor plogvall som vi behöver ta oss över för att nå 

skogens mark. Eleverna börjar fantisera om att de är ett berg de måste klättra över. Vi sjunker 

igenom men lyckas allesammans ta oss över för att sedan märka att även stigen är översnöad. 

Elev 5 väljer även att börja krypa istället för att gå vilket gjorde det ännu tuffare för hen. 

Pulsen ökar och det är ansträngande att pulsa genom den djupa snön vilket gör att den fysiska 

aktiviteten ökar drastiskt. Väl på plats vid samlingsplatsen samlas vi ihop för att återigen gå 

genom dagens uppdrag. Gruppen delas in i två där den ena gruppen får bildspel med fysiska 

bilder med olika djur med deras specifika spår som de sedan ska leta reda på i skogen. Den 

andra gruppen ska gå en minnesbana där de ska få se olika bilder på djur. Här var det svårt för 

mig att observera då grupperna delades upp därför tog jag beslutet att vara kvar vid 

spårningen båda gångerna.  

 

Elev 5 hade mycket energi och ville genast sätta igång och sprang raka vägen mot 

minnesbanan. Just denna omgång skulle hen arbeta med spår och hade denna gång inte lyssnat 

tillräckligt vid genomgången. När hen var väl på plats i den rätta gruppen startade 

upptäckfärden som spårdetektiv.  

 

För att komma åt att se alla spår i skogen måste man även nu pulsa runt i den djupa snön men 

inte heller här ser jag några sura miner. Alla är så fokuserade och engagerade för man vill 

verkligen hitta spår och jämföra de med spåret som finns på korten. Elev 1 hade stort fokus 

under aktiviteten men blev lite frustrerad när hen inte hittade alla djurspår som fanns med på 

bildspelet. Istället valde hen att rita dit egna spår och visade stolt upp vad hen hade ”hittat” 

och gick sedan iväg för att hitta nya spår. 

 

För elev 3 blev det frustrerande ibland då det var svårt att bläddra med tumvantar i bildspelet. 

Hen såg även bara rådjursspår och ansåg att det var omöjligt att hitta resten av djuren i 

bildspelet. Medans elev 5 absolut inte hade svårt att hitta alla djurens spår då fantasinivån var 

hög. Elev 5 var mycket benägen om att hitta alla djurspår trots att de inte fanns i skogen 

medans elev 3 ville göra rätt. Elev 5 var lycklig och energisk vid spårsökningen och hen 

letade febrilt och citat som ”Spår! Mera rådjur” och ”KOLLA!” dök upp. Vid aktivitetens slut 

möts vi återigen vid samlingsplatsen och där ser jag elev 10 som ligger i snön och inte gjort 

ett enda uppdrag. Lusten fanns inte och engagemanget är lågt. Vid återsamlingen svarar hen 

inte på frågorna utan är negativt inställd till allt.  

 

Efter återsamlingen går vi tillbaka till skolan och återsamlas i klassrummet för fika. 

Pedagogerna har bestämt att eleverna ska få komma in och värma sig utifall någon fryser för 
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än är det cirka 2 timmar kvar av lektionen innan det är dags för lunch. Efter fikat klär alla 

barn på sig kläderna igen och beger sig ut där nästa aktivitet väntar, nämligen längdskidor. 

När jag frågar elev 7 om vilket spår hen ska välja berättar hen för mig att de enbart är de som 

kan åka och kan resa sig upp som får åka inne i skogen annars får man träna ute på 

fotbollsplanen där pedagogerna hjälper till. Engagemanget är stort och inga sura miner. 

Ramlar man är det bara upp igen. Elev 6 som inte hade längdskidor som sin 

favoritsysselsättning åkte utan sura miner tre varv ute i skogen och kände sig sedan nöjd. 

Vidare har vi elev 4 som annars är tillbakadragen men som lyser upp av glädje och frågar en 

elev som valt att stå över ”men varför åker inte du? Det är jätteroligt!”. När lektionen börjar 

lida mot sitt slut kommer elev 7 glidandes mot mig och är alldeles stolt över att hen inte 

ramlat en endaste gång. Samtidigt som hen frågar ”måste vi sluta? Hinner vi inte med ett varv 

till?”  

 

Jag tror båda pedagogerna var nöjda med deras förmiddag ute med barnen då ena pedagogen 

utbrister ”det här är glädje alltså!” Den andra pedagogen instämmer och fascineras över hur 

fort de lär sig och poängterar hur viktigt det är att eleverna ska få chans till att prova olika 

aktiviteter, som idag längdskidor. 

 

 

Tillfälle 2 

 

Inomhus – Elev 9 vill gärna lyssna på genomgången men elev 1 stör och de kan småbrottas 

lite ibland, precis som förra gången. Elev 2 och 3 sitter gärna bredvid varandra och småpratar 

lite under genomgången och fnissar till då och då, även här precis som förra veckan. Innan vi 

beger oss ut i skogen får vi se en film om blåmesens utseende och läte. Elev 3 frågar ”är det 

där sången?” när blåmesens läte spelas upp. ”Vad säger den?” frågar en annan, ”den kanske är 

kär i dig” utbrister elev 10. Elev 5 utbrister ”Jag brukar höra den när jag vaknar, men oftast 

vid påsk”. Ytterligare en film om ekorren visas och elev 4 blir förvånad ”låter ekorrar?!” 

vilket sätter igång en tyst diskussion mellan elev 4 och 5. Nu tappar elev 14 fokus och sätter 

igång och ritar.  

 

Vidare visas en bild på en tjäder och vi lyssnar även här på lätet. När vi diskuterar om tjädern 

frågar pedagogen om vi kan lista ut vad tjädern brukar äta – något som även vi människor 

brukar äta. Elev 10 utbrister ”Äter fågeln köttbullar?!” Verklighetsuppfattning är låg och 

motivationen börjar tryta. ”Nej blåbär” svarar pedagogen. Jag märker här efter cirka 20 

minuters lektion att fokuset är lågt och motivationen försvinner för de flesta. Det börjar tisslas 

och tasslas runt om i klassrummet, elev 14 fortsätter att rita. Elev 9 och 1 ligger och brottas på 

golvet, trots det så hittar alltid elev 1 tillbaka till ämnet och hänger med på vad som sägs och 

svarar på tillfrågade frågor. Lektionen inne i klassrummet avslutas med en kort information 

om dagens uppdrag ute i skogen. Det blir tydligt att när instruktionerna ges om skogen så blir 

eleverna mer tysta och fokuserade igen. Det är dags att bege sig ut och eleverna klär glatt på 

sig. Dagens väder är kallare än förra veckan då det är grått och trist, nollgradigt och blåsigt 

med töväder. 

 

Utomhus – Jag möter barnen ute på skolgården påklädda och redo för promenaden till skogen. 

Det skrattas och leks och hittills inga sura miner. Samma led som förra veckan med samma 

kamrater beger vi oss ut i skogen. Idag är stigen upptrampad men på grund av tövädret 

sjunker vi ner en bit i snön så det blir tungt att gå men eleverna traskar på glatt ändå. Väl vid 

samlingsplatsen sätter vi oss ner och en pedagog ber alla att vara tysta och se om vi kan höra 

några fågelljud. Elev 10 utbrister ”jag hörde en fågel!”. ”Vi ska vara tysta nu och lyssna”, 
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svarar pedagogen och alla sitter helt tyst i en minut och bara lyssnar. Det blåser och trafiken 

hörs men några få fåglar hörs genom ljudet. ”Jag hör bara havet” säger elev 10 och muttrar 

varav pedagogen frågar ”men tror ni verkligen att det är havet ni hör?” ”nej trafiken” säger en 

annan elev.  

 

Det har blivit dags för uppdrag och precis som förra veckan ska de arbeta med spår i snön. 

Jakten är igång och eleverna delar på sig runt om i skogen vilket gör det svårt för mig att 

hänga med och observera. ”Åh en svamp!” skriker elev 13 ut och springer vidare. Elev 12 har 

kommit fram till ett spår ”kanske en räv, eller en älg”, eleven har här visat att hen inte har en 

uppfattning om storlekskillnaderna på djuren. Elev 13 springer omkring uppjagad och lycklig 

och utbrister ”vad många spår vi hittat, tusen miljarder kanske!” medans elev 7 dystert säger 

”det finns inga spår”. Spårjakten börjar tryta och engagemanget lika så. ”Det kom massa snö 

igår plus töväder idag” säger pedagogen vilket förklarar varför alla spår är borta. Vi sätter oss 

ner och fikar istället och klagomål börjar dyka upp ”jag fryser” kommer från några elever. ”nä 

idag var det klurigt att hitta” säger en annan. Motivationen och engagemanget från förra 

veckan är inte densamma denna vecka.  

 

Fikat var slut och nu är det svårt att roa eleverna tills några elever skriker att pedagogerna 

måste komma dit. En elev har tappat en sko efter att ha trampat i ett hål. Jag och ena 

pedagogen går dit med en spade för att försöka hitta skon men den är spårlöst borta. Efter 

cirka 20 minuter skottande hittade vi till slut skon som låg djupt nergrävd i ett hål övertäckt 

med snö. Alla började jubla och den trista stämningen vi hade vid fikat var som bortblåst. 

Tanken från början var att bygga olika djur av snön men med tanke på hur lång tid 

”skoletandet” tog så bestämdes det att vi skulle gå tillbaka till skolan igen och fortsätta 

aktiviteterna då eleverna var kalla, framförallt hen som legat i snön i väntan på att hens sko 

skulle återfinnas. ”Spaden är bra att ha med för oväntade vändningar” säger ena pedagogen 

och skrattar. Man vet aldrig hur dagen kan sluta i skogen och den ser aldrig likadant ut. 

Engagemanget började tryta för de flesta eleverna men när uppdraget om att hitta den 

försvunna skon kom glöden tillbaka och eleverna blev återigen aktiva. När eleverna fick röra 

på sig kom värmen tillbaka och det kändes inte lika omöjligt att hitta på skon som det gjorde 

med spåren. När skon var återfunnen begav vi oss till skolan igen, in till värmen, där en film 

väntade om kropp, mat och hälsa.  

 

 

Tillfälle 3  

 

Inomhus – Dagens lektion inomhus handlar om hur djuren håller sig varma på vintern och hur 

de anpassar sig. En film om våren visas upp och därefter blir en frågesport. Till en början är 

eleverna relativt engagerade och sitter tysta på sina platser. Elev 11 är idag väldigt omotiverad 

och lägger sig på soffan bredvid mig och försöker få min uppmärksamhet. Mina papper är 

mer intressanta än vad som försiggår i klassrummet. Elev 10 väljer att lämna rummet efter 20 

minuter av oklar anledning men kommer tillbaka efter några minuter. När hen återigen är 

tillbaka i klassrummet startar filmen om våren och elev 10 blir fascinerad och utbrister ”hur 

kan man filma det här?”. Efter filmens slut börjar elev 2 och 3 prata med varandra som de 

även gjort de två tidigare tillfällena jag observerat. Efter cirka 30 minuter är det många av 

eleverna som börjar åla sig och fokus tappas. Elev 1 börjar störa elev 9, även detta precis som 

vid de andra två observationstillfällena. Vi börjar närma oss slutet av dagens inomhuslektion 

men innan vi beger oss ut i skogen tar pedagogerna upp val av klädsel för att hålla sig varm. 

Det har varit en lite varmare period nu någon vecka och dagens kyla är lite förvånande och 

därför en viktig genomgång för eleverna. ”Hur ska man klä sig när det är kallt?” frågar en av 



 17 

pedagogerna och ungefär hälften av klassen räcker upp handen. Pedagogerna upplyser om att 

de är viktigt att ta på sig alla sina kläder och att ta med sig extra vantar.  

 

Pedagogerna möter upp mig när vi står och byter om och är märkbart irriterade över att 

barnen inte har rätt kläder på sig när de beger sig ut i skogen. De upplever att de är sorgligt 

och att man straffar barnen när de inte får rätt kläder på sig då vi är ute i ca två timmar. Tyvärr 

har de tvingats bryta ett flertal gånger på grund av att eleverna fryser. Upprepade gånger har 

en elev inte haft täckbyxor med sig vilket är förvånande då det inte är enbart under 

”skogendagarna” eleven behöver täckbyxor, utan även på raster. Ena pedagogen utbrister ”de 

vet inte vad raggsockor är” då vi pratar om att många elever fryser om fötterna. Dagens väder 

är solsken men värmen är inte med oss. Termometern står på -7 grader, men det känns 

betydligt kallare. 

 

Utomhus – Promenaden till skogen börjar och väl vid skogen möter vi en hårdfrusen väg som 

är lite hal att gå på. Vi sätter oss ner vid samlingsplatsen där pedagogen berättar vad vi ska 

göra. Idag ska eleverna få två och två välja ett valfritt lövträd och adoptera det. Eleverna i åk 

1 har tidigare gjort detta förra året och lyser upp av glädje då de tyckte detta var spännande 

och roligt. Eleverna väljer ut sina träd och sätter ett garnnystan runt trädet och inväntar på att 

bli fotograferade av pedagogerna som går runt. Energin är hög och ljudnivån likaså, men det 

märks inte lika tydligt när man är utomhus som inomhus. Elev 5 utbrister ”titta vad mycket 

knoppar! Den kommer leva ett bra liv” samtidigt som han ler och tittar fascinerat på trädet. 

Elev 12 säger till en elev i förskoleklassen som håller på att bryta av trädets grenar ”var 

försiktig med trädet för de lever!” vilket gör att eleven i förskoleklassen genast avbryter. Ena 

pedagogen berättar för mig att de gjort detta tidigare och att de uppskattades vilket gör att vi 

gör om det. ”Förr var det viktigt att hela tiden hitta på nya saker men nu upprepar vi för vi 

tycker det är bättre”. 

 

När alla fotografier är tagna på eleverna vid deras träd samlas vi återigen vid samlingsplatsen. 

Nästa uppdrag är att leta bokstäver som pedagogerna gömt i skogen och bilda ett ord om 

något som finns i skogen. Eleverna delas in i grupper med 4–5 i varje och blir tillsagda att 

hämta 3 bokstäver var. När startskottet går rusar eleverna iväg och hämtar olika bokstäver för 

att sedan återsamlas i sina grupper för att bilda ett ord. ”Barr! Hare!” hör jag elev 1 skrika. 

Entusiasmen är hög och det finns inga sura miner så långt ögat kan nå. Eleverna springer 

omkring och gör allt för att kunna bilda ett ord i skogen. Efter en stund avbryts aktiviteten och 

vi samlas återigen vid samlingsplatsen och nu är det dags för fika. Ena pedagogen gör upp en 

lägereld, ”åh nu kom vi till fjällen” säger elev 9 och jag antar att hen kopplar till när hen var i 

fjällen och de gjort en eld där. Elev 11 börjar skruva på sig och säger ”kan jag få börja röra på 

mig för jag fryser om fötterna”. Det har blivit dags för fri lek. Vissa elever sätter sig runt 

lägerelden medans vissa springer ut i skogen och börjar leka. Ena pedagogen ropar ut ”tycker 

du det är kallt så springer vi sen och leker en lek”. Båda pedagogerna är med och leker med 

eleverna där aktiviteten är hög. Allt från att bara springa till att leka ”följa John”. Kylan har 

bitit fast och jag känner hur jag börjar frysa så jag vänder mig till elden där några elever valt 

att stanna kvar för att hålla igång elden. Elev 5 har precis blåst igång elden igen och säger ”i 

rymden kan man inte elda för där finns ingen luft. Jag tittar mig omkring och ser hur 

pedagogerna leker med några elever och de andra springer omkring i skogen. Inte en enda sur 

min och kylan är det nog bara jag som tänker på. Nu har vi varit i skogen i ungefär 90 minuter 

och jag har inte hört ett enda klagomål. När det blivit dags att avsluta får pedagogerna avbryta 

frileken. Energin är hög och glädjen hos eleverna är så synlig.  
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3.2 Analys av observationsschemat   

 

För att analysera mitt resultat av observationerna har jag valt att redovisa ett schema där det är 

uppdelat i olika kategorier vid tre olika tillfällen under tre olika veckor. De kolumner som ej 

är ifyllda visar på de eleverna som inte varit på plats vid observationerna av olika anledningar. 

Se bilaga 2 för en mer beskrivning av kategorierna.  

 

 

Observationsschemat av lektionen inomhus  

 

Tabell 1. De tre olika tillfällena är olika veckor där tillfälle ett är v.10, tillfälle två v.11 och 

tillfälle tre v.13. De olika tillfällena visar på observationerna jag gjort på eleverna där jag 

markerat med en symbol. Detta observationsschema visar på hur eleverna betett sig under 

lektionen inomhus strax innan de beger sig ut i skogen. Varje symbol visar på nya 

observationer där man kan se hur eleverna förändras under lektionen. Exempelvis kan man se 

att vid första tillfället är elev 1 fokuserad ibland under större delen av lektionen men på slutet 

tappas fokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokuserad: Inte alls -  Ibland /   Alltid * 

Engagerad: Inte alls -   Ibland /  Alltid/Många ggr. * 

Reflekterar: Aldrig -  Enstaka gång /  Mycket * 

Inställning: Negativ -  Likgiltig /  Positiv * 
 

Inom kategorin fokuserad kan jag generellt säga att många elever är fokuserade och hänger 

med på vad som sägs. Tillfälle två ser man att fokuset är lite lägre än de andra två tillfällena. 

Elev 9 är en entusiastisk elev som är med på noterna vid lektionerna och genomgången. 

Trenden håller i sig relativt bra under alla tre gånger. Vid tillfälle två är fokuset lågt hos 

många elever. När de inte alls är med på noterna har de oftast lagt sig ner eller lämnat 

klassrummet.  

 

Tittar man på kategorin engagerad visar den att eleverna är dåligt engagerade överlag förutom 

elev 9 som under de två första tillfällena är väldigt engagerad och aktiv men som under sista 

tillfället följde trenden att enbart ibland svara och ställa frågor. Elev 10 hade det tufft första 

veckan men var engagerad under andra tillfället.   
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Under kategorin reflekterar är det även denna gång elev 9 som sticker ut samt elev 10 som vid 

tillfälle två gärna diskuterar de som sägs eller ställer konstateranden. Överlag visas ett dåligt 

resultat och vid tillfälle tre uppvisar hela gruppen ett inaktivt beteende där ingen reflekterar 

över lektionsinnehållet.    

 

Under kategorin inställningen kan man se ett enhälligt resultat vid alla tre tillfällen. Ingen av 

eleverna sticker ut från mängden varken på ett positivt eller negativt sätt. Gruppen har överlag 

en bra inställning. Förutom vid första tillfället kan man se elev 10 som sticker ut på ett 

negativt sätt. Jag upplever att eleven ville uppvisa sin aggression och hur uttråkad hen var.  

 

 

 

Observationsschemat av lektionen utomhus  

 

Tabell 2. De tre olika tillfällena är olika veckor där tillfälle ett är v.10, tillfälle två v.11 och 

tillfälle tre v.13. Observationsschemat visar hur eleverna beter sig under utomhuslektionen 

och hur de förändras under lektionens gång. Varje symbol visar på nya observationer där man 

kan se hur eleverna förändras under lektionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokuserad: Inte alls - Ibland /   Alltid * 

Engagerad: Inte alls -  Ibland /  Alltid *   

Förberedd: Inte alls -  Till viss del /  Har förstått * 

Reflekterar: Aldrig - Enstaka gång / Mycket * 

Inställning: Negativ -  Likgiltig /  Positiv * 

 

Inom kategorin fokuserad är det överlag ett positivt resultat där många elever är fokuserade. 

Elev 1 har en trend att tappa fokus under slutet av lektionen som vi kan se under tillfälle ett 

och två. Gruppens fokus är lite mindre under tillfälle två. Elev 10 är den som har svårt att 

hålla fokus under båda tillfällena hen deltog och är den enda som under ett tillfälle var 

ofokuserad lektionen igenom.  

 

Under kategorin engagerad ser man att eleverna har ett högt engagemang. Tillfälle två visar 

att engagemanget minskar i slutet av lektionen. Elev 10 skiljer sig från resten av gruppen och 

visar ett sämre engagemang 
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Kategorin förberedd visar hur bra eller dåligt eleverna har tagit till sig instruktionerna för 

utomhusaktiviteten som getts av pedagogerna inomhus vid början av dagen. Man ser att 

gruppen tagit till sig instruktionerna på ett bra sätt. Elev 10 och 5 sticker ut vid tillfälle ett där 

de inte tagit till sig instruktionerna på ett tillfredställande sätt.   

 

Vidare under kategorin reflekterar ser man att gruppen överlag är aktiv i diskussioner och 

reflekterar medans vissa elever är passiv under olika tillfällen. Tillfälle tre visar att gruppen är 

mindre aktiv i diskussioner och reflektioner än de andra två tillfällena.  

 

Inställningen bland eleverna är positiv där glädje och leenden syns mer. Vid tillfälle två är 

inställningen mer neutral och det är svårt att avgöra elevernas känslor. Elev 10 och 11 visar en 

negativ inställning till ämnet vid tillfälle två där humöret inte är på topp.   

 

 

Skillnader inomhus och utomhus 

 

Skillnaderna är tydliga när man blickar över de båda schemana där man ser en tydlig positiv 

skillnad hos eleverna när de befinner sig utomhus, alla förutom elev 10 som jag återkommer 

till. Fokuset är bra inomhus men blir bättre utomhus. Den största skillnaden kan man se i de 

andra tre kategorierna – engagerad, reflekterar och inställning. Resultatet hos eleverna ökar 

positivt när de har utomhuspedagogik. 

 

Elev 9 som visar genomgående positiva resultat inomhus fortsätter uppvisa positiva resultat 

även utomhus. Skillnaden för elev 9 är inte lika stor som för övriga gruppen där samtliga visar 

ett mer positivt resultat utomhus. Hos elev 10 kan man däremot se ett sämre resultat utomhus.  

 

Engagemanget bland eleverna är större utomhus och fler deltar samt att reflektionerna ökar 

utomhus. Inställningen hos gruppen ökar markant utomhus då de visar mer glädje och en mer 

positiv inställningen till aktiviteten.  

 

 

3.3 Intervjuerna med eleverna  

 

Intervjuerna är med elva elever i årskurs 1. Varje tisdag under både förskoleklass och årskurs 

1 har eleverna utomhuspedagogik under förmiddagen. Intervjutillfället skedde under sista 

lektionen efter lunch där jag tog ut eleverna en och en. Intervjuerna ägde rum samma dag som 

observationerna av tillfälle två gjordes. Av 13 elever jag fått observera var det 11 elever som 

fick intervjuas. De elever jag inte fått samtyckte att intervjua är elev 4 och elev 11. För att se 

vilka intervjufrågor som ställts, se bilaga 3.  

 

Elevernas inställning till utomhuspedagogik 

 
Vid frågan om eleverna tycker det är roligt att ha lektioner utomhus blev resultatet att fem 

elever ansåg att det var roligt. Fyra elever hade lite tudelade känslor då de ansåg att det inte är 

roligt under vintertid för det är kallt men under vår och sommar är det roligt. 

 

”Det är bara skönt att vara ute när de är varmt” – Elev 5  
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Elev 12 som ansåg att det var roligt med lektioner utomhus berättar att det är roligt när de får 

lära sig åka skidor och skridskor. Elev 2 tycker om uppdragen när de får leta efter spår i snön 

från djur medans elev 7 uppskattar när de får ha matematik. Elev 9 tycker om de olika lekar 

de gör ute i skogen och tänker speciellt på en lek som heter ”boll i ring”.  

 

Elev 8 svarar att hen tycker att det bara är lite roligt då hen anser att pedagogerna ställer till 

det och ger för svåra uppdrag. Eleven refererar till när de ska leta efter saker i skogen vilket 

elev 8 tycker är jättesvårt vilket gör att det blir en frustration. Elev 10 svarar att det inte är 

roligt med lektioner utomhus för i skogen får man inte göra som man vill. Hen vill gärna ha 

snöbollskrig men det får man inte då de finns grus i snön och de andra eleverna kan få det i 

ögat.   

 

 

Om eleverna fick välja själv  

 

Fyra elever tycker det är roligast att ha lektioner inomhus. Elev 1 tycker att det är roligare 

inne då man kan rita och pyssla. Elev 3 arbetar gärna i matteboken vilket eleven anser att man 

inte kan göra utomhus. Matematik utan mattebok är inte alls tillfredställande och hen anser att 

all annan matematik är tråkig. Elev 8 anser att det finns mer saker att göra inomhus och hen 

kommer återigen in på att inomhus behöver man inte leta lika mycket efter saker så som de 

gör utomhus. Elev 8 poängterar även hen att matteboken är rolig och att ha matematik 

utomhus inte uppskattas. Elev 13 tycker mer om att skriva på dator vilket inte går att göra 

utomhus.  

 

Fyra elever berättar att de hellre har lektioner inomhus under vintertid för då fryser man inte. 

Däremot under varmare omständigheter uppskattas det med lektioner utomhus. Elev 2, 5, 6 

och 9 är alla eniga om att under vår och sommar är det roligare att vara utomhus då man inte 

fryser. Vid varmare temperatur berättar elev 2 att hen gärna vill springa och gunga. Elev 6 

skulle gärna vilja ha mer matematik ute. Elev 5 och 9 är båda eniga om att vid varmare väder 

får man mer än gärna ha lektioner utomhus.  

 

Två elever, 7 och 12, är båda bestämda på att lektioner utomhus är roligast då man kan leka 

och springa mer. Elev 12 uppskattar även matematiken som görs utomhus. Och sist har vi elev 

10 som varken vill ha lektioner inomhus eller utomhus utan hen vill enbart bygga lego.  

 

Vid frågan om eleverna skulle vilja ha fler lektioner utomhus blev resultatet att elev 2 inte 

visste. Sju elever svarade ja, två svarade nej och elev 3 svarade att under vintertid räcker det 

med en gång i veckan men under varmare omständigheter gärna mer lektioner utomhus där 

man leker lekar förutsatt att de inte är i skugga. Elev 8 och 10 vill inte ha mer lektioner 

utomhus. 

 

Elev 1 skulle vilja ha två lektioner utomhus i veckan vilket även elev 6 tycker. Elev 12 skulle 

vilja ha mer matematik utomhus och för elev 9 och 13 spelar det ingen roll vilket ämne. Elev 

5 vill gärna ha mer matematik och engelska ute.  

 

 

”Då när jag lär mig engelska då kan jag veta vad mamma och *namn* pratar med  

varandra om för barns öron får inte lyssna på de samtalen” – Elev 5 
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Elevernas uppfattning om tiden i skogen  

 

Tre elever upplever att de inte lär sig någonting ute i skogen. Elev 1 berättar att de brukar göra 

uppdrag, fika och leka och vid frågan vad de gjorde under förmiddagen så svarar eleven att de 

letade efter spår men att hen inte lärde sig någonting utav det. Elev 2 svarar att hen inte vet 

om de lär sig någonting i skogen under tisdagar.  

 

Sju elever svarar att de får kunskaper under utomhuspedagogiken. Elev 3 berättar de lär sig 

mycket om djur, hur de ser ut och låter samt deras fotspår. Elev 13 benämner också att de får 

lära sig om spår men även att de arbetar mycket matematik. Elev 5 berättar att hen inte 

tidigare visste att tjäderspår såg ut på det sättet och refererar till dagens tidigare 

utomhuslektion men hen säger också att det inte var mycket mer hen fått kunskaper om. Elev 

12 berättar att hen fått kunskaper om kryp, larver, nyckelpigor och fjärilar vilket eleven tycker 

är intressant. Elev 7 berättar att man leker med flera i skogen och att man får lära sig bygga 

kojor. Elev 6 är noga med att berätta att de inte får springa för långt bort från pedagogerna 

men att hen inte vet så mycket mer om vad de lärt sig.  

 

Alla elever trivs i skogen och ingen är rädd förutom elev 10 som var lite skärrad över att en 

elev tappat bort sin sko tidigare under dagen. Hen vill inte vara med om samma händelse och 

valde därför att avstå att hjälpa de andra att gräva fram skon utifall det skulle hända även hen. 

Elev 8 håller däremot inte med och anser att det roligaste under dagens lektion var när en elev 

tappade bort skon.  

 

 

”Det roligaste idag var att leta efter *namn* sko. H*n gick 

 jättedjupt i snö och så försvann den bara” – Elev 8 
 

 

Överlag är eleverna nöjda med dagens lektion (tillfälle 2) när jag frågar om vad de tyckte om 

dagens utomhusvistelse. Elev 5 blir däremot förvånad och har inte förstått att de är lektioner 

de har utomhus men när jag förklarar anser hen att det var roligt när de skulle leta spår. Elev 

13 berättar att hen frös lite men att hen sprang upp och ner för en backe och då blev hen varm. 

Elev 3 tyckte att det var ganska bra idag då det var svårt att hitta spår ute i snön.   

 

Efter avslutad intervju frågade jag varje elev om det är något mer de skulle vilja säga om 

skogen vilket alla svarade nej på förutom elev 12 som gärna ville berätta vidare om att de får 

lära sig om giftiga växter vilket eleven uppskattar. Hen tycker mycket om att bygga saker 

vilket man kan göra både inomhus och utomhus men inne kan man inte bygga ett jättestort 

torn vilket är en nackdel för det kan man göra endast ute, menar hen.  

 

 

3.4 Analys av pedagogernas svar på intervjufrågorna 

   
De två pedagoger jag valt att intervjua är inte elevernas ordinarie mentorer utan har enbart 

klassen under utomhuspedagogiken och under idrotten, samt är deras fritidspedagoger efter 

skoltid. Jag har valt att ge pedagogerna fiktiva namn för att texten ska bli mer levande, då 

pedagogerna består av en kvinna och en man har jag slumpmässigt valt namnen Frida och 

Tim. Båda två är utbildade fritidspedagoger där Frida varit utbildad sedan 1993 och Tim 

sedan 1987.  
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Vilken inställning har eleverna till skogen?  

 

Inställningen till skogen beror lite på årstiderna där vinter upplevs som tuffare vilket både 

Frida och Tim nämner. Frida berättar att det ofta blir en negativ inställning innan eleverna 

kommer ut men när eleverna tagit sig ut ändras ofta inställningen och de har roligt istället. I 

början av terminen innan rutinen satt sig är det lite trögare att få igång eleverna men med 

tanke på att de har utomhuspedagogik på ett rullande schema så har eleverna förstått vad som 

förväntas. Tim nämner även att eleverna vet vad som förväntas men att det för några kan ta 

längre tid. Som belägg nämner han att han tror att de har att göra med att föräldrar är mindre i 

skogen än tidigare och beroende på vart i samhället man bor. Tim har tidigare arbetat på en 

skola som ligger på landsbygden där han uppfattar att föräldrarna är mer vana att vara ute i 

skogen där man tar med barnen. Skolan vi befinner oss nu har inte samma närhet till en stor 

skog då den ligger närmare centrum i ett tätbebyggt område utan den de befinner sig i är i det 

minsta laget. För vissa tar det längre tid och Tim berättar om en elev som hade det väldigt 

tufft under hela förskoleåret där eleven ibland fick ta med sig en närstående. Dock lossnade 

det till åk 1 och eleven följer gladeligen med ut i skogen nu utan bekymmer. 
 

”Det tar olika tid för en del att uppskatta tiden i skogen men vi vet ju 
att det är bra och det är därför vi nöter på” - Tim. 

 

Kylan kan vara ett problem för många och Frida berättar att eleverna fått kunskap om att har 

man mycket kläder på sig eller rör på sig så blir tiden roligare då man slipper frysa. Frida 

fortsätter med att berätta att de försöker hjälpa dem som har de svårt och få igång de elever 

som inte är fysiskt aktiva genom att hitta på lekar som till exempel trädkull.  

 

Frida nämner att de äldre elever som tidigare haft utomhuspedagogik med en dag i skogen 

saknar att komma ut och att de gärna vill göra det igen. När eleverna väl befinner sig i 

situationen uppskattar de inte tiden i skogen men att med stigande åldern saknar de det.  

 

 

Varför har ni utomhuspedagogik?  

 

Frida tycker det är viktigt för att eleverna får vara ute och röra på sig. För vissa elever är det 

bra med det praktiska där de får ta på saker. Tim menar att eleverna lär med sina sinnen där de 

både får lukta, se och höra. Tim upplever att eleverna generellt tycker det är roligt att arbeta 

med saker när de ser, känner och tar i det de arbetar med. Arbetar de med fåglar kan de lyssna 

och höra. De känner lukter när de är ute och plockar blåbär och de smakar. Det är en stor vinst 

upplever Tim med hjälp av utomhuspedagogik då eleverna får uppleva med hela kroppen. 

   

Frida tycker det är lärorikt för eleverna att de får se att det inte är omöjligt att vara ute trots 

dåligt väder, det gäller att anpassa sig. Frida berättar att de aldrig har ställt in 

utomhuspedagogiken p.g.a. dåligt väder men däremot har aktiviteten anpassats efter vädret 

och gjorts om. Frida menar att eleverna får mycket kunskaper om miljön när de befinner sig 

utomhus och att de lär för livet. Det blir ett mer naturligt sätt att vara i skogen, speciellt för de 

elever som har föräldrar som inte är vana vid naturupplevelser. Frida har aldrig varit med om 

att någon elev varit passiv under hela läsåret men däremot ökar aktiviteten för vissa succesivt 

med tiden.  
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Märker ni skillnad på engagemang när de är inomhus jämför med utomhus? 

  

Frida tycker att de flesta eleverna har en positiv anda. Det finns elever som har en negativ 

energi ute men de har samma inställning inomhus. Frida uttrycker att barnens unga ålder gör 

att de upplever det mesta positivt. Tim tycker att engagemanget är lite olika då en del är 

passiva och några aktiva.  Frida fortsätter att berätta att de elever som exempelvis har 

koncentrationssvårigheter kan ha det tufft att arbeta tillsammans i grupparbeten vilket man 

arbetar mycket med ute i skogen. De elever som har det tufft med samarbeten kan när de är 

inomhus gå undan och göra sina saker medans i skogen blir det svårare. Ibland får eleverna 

arbeta ensamma i skogen men det är inte alltid det är möjligt. Frida berättar vidare att det är 

viktigt att eleverna får träna på att samarbeta och lyssna på varandra. Tim beskriver att de 

barn som har svårt att sitta still blir mer engagerade då de får röra på kroppen. Sex- och 

sjuåringar är inte gjorda för att sitta still, anser Tim, och via utomhuspedagogik hjälper de 

eleverna att röra på sig. Även Frida anser att aktiviteten inte får pågå för länge då eleverna lätt 

tappar intresse. Vid utomhuspedagogiken är det oftast mer fri lek än ren undervisning. Tim 

berättar att de elever med ”bokstavskombinationer” kan ha svårt med de krav som ställs i 

skolan där de ska prestera, exempelvis när de skriver på en dator. Tim upplever att skogen kan 

underlätta för dessa elever i vissa aspekter, om än inte alla.   

 

”det är ju såhär att i skolans värld så ser man alltid det här med att det ska läsas, det ska 

skrivas, man ska prestera men man har så många andra former att lära sig. Det är inte så 

 att de inte jobbar med språk i skogen, där pratar de med varandra så att man förstår 

varandra i en lek och då får man såna bitar på ett annat sätt”– Tim 

 

Frida upplever att konflikterna blir färre utomhus vilket även Tim håller med om till en viss 

del. Eleverna blir inte lika inpå varandra utomhus då det är en större yta som de blir inomhus 

vilket gör att det lättare blir konflikter. Tim påpekar dock att den stora ytan gör att de vuxna 

inte är lika mycket tillhands vilket gör att eventuella konflikter kan urarta.  

 
 

Föredrar ni inomhusundervisning eller utomhusundervisning?  

 

Både Frida och Tim är personer som trivs ute i skogen. Frida tror på en variation där man 

kombinera utomhus och inomhus. Frida anser att det finns en mängd olika aktiviteter att göra 

utomhus och hennes åsikt är att utomhuspedagogik är roligare än inomhusundervisning. 
Eleverna får röra på sig och de elever som har problem med stillasittande arbete gynnas av 

utomhuspedagogik. Tim anser att utomhuspedagogik är ett bra sätt att ta sig an nya kunskaper 

vilket han märkt av efter att ha arbetat med det under flera år. Ska eleverna få kunskaper om 

växter och djur, vad är då bättre än att vara på plats och uppleva och se med egna ögon, menar 

Tim.  

 

”På något vis märks det inte lika tydligt om man gör saker ute, man förstår inte att det är en 

lektion och man har så fullt upp med sitt på ett annat vis än när man sitter inne där det  

är tyst i en lektionssal.” – Frida  
 

 

Varken Frida eller Tim minns att de haft utomhuspedagogik under sin skolgång men att de 

båda var ute mycket i skogen som barn, vilket har följt med upp i vuxen ålder. För Tim har ett 

intresse för djur och växter vuxit fram vilket gör att han fått ett djupare intresse som blivit 

större i stigande ålder. Skogen är avstressande och tiden i skogen ger mycket, menar Tim.  
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Är aktiviteterna olika beroende på årstid?  

 

Frida berättar att man inte kan kräva ”småpickel” under vintertid då eleverna måste ta av sig 

vantarna. Hon tycker det är viktigt att eleverna får uppleva de olika årstiderna trots att det 

ibland är kallt. Att aktiviteterna blir olika ser Frida inte som en nackdel utan det är viktigt att 

eleverna får ett varierande innehåll. När det inte är vinter tar dem med sig böcker ut med 

insekter och fåglar så att när eleverna leker och hittar något så försöker de utforska och se vad 

de hittat. Tim berättar att ett förstoringsglas är bra att ha med då eleverna kan få spana efter 

småkryp och insekter vilket gör att eleverna blir mer intresserade och fortsätter söka sig 

vidare. Bara för att eleverna hittat ett kryp så tar det inte slut utan då upptäcker och forskar 

man vidare med eleven. Tim upplever att den här typen av pedagogik tilltalar barn framförallt 

i de låga åldrarna, då eleverna gärna upptäcker och forskar vidare om vad de ser. Tim tror och 

upplever att eleverna tar sig an kunskaper om de varit med och upptäckt något själv.  

 

Tim säger att aktiviteterna på vintern innebär mer rörelse så man håller värmen, då tänds även 

en lägereld som eleverna kan värma sig vid. Snön och barmark skiljer sig åt när det blir vår 

och värme då man kan sitta still och betrakta vilket man gärna inte gör vid åtta- tio 

minusgrader säger Tim. Under vintertid när kylan är påtaglig har det hänt att de kortat av 

lektionen och gått in istället säger både Frida och Tim. När eleverna börjar frysa är det inte 

roligt och det är svårt att fortsätta aktiviteten när alla elever inte är med. Det som förvånar 

Tim är att föräldrarna inte klär eleverna efter vädret när de vet att eleverna ska befinna sig 

utomhus en hel förmiddag. Ibland upplyser de föräldrarna om att eleverna fryser och för vissa 

går informationen fram där eleverna kommit med ordentliga kläder. Frida berättar att skolan 

har kläder till hands till de som inte har tillräckligt med sig för det är viktigt att eleverna håller 

sig varma. Föräldrarna är medvetna om situationen att de är ute en hel förmiddag en dag varje 

vecka och när eleverna inte har vantar med sig kan det bli lite tokigt. I detta fall kan man inte 

skylla på barnen utan de försöker ha en dialog med föräldrarna så alla parter blir nöjda säger 

Frida.  
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4 DISKUSSION 
 

Denna undersökning gjordes för att jag ville undersöka och se efter om hur eleverna upplevde 

tiden i skogen med utomhuslektioner jämfört med inomhuslektioner. Jag ville se vad eleverna 

hade för inställning till utomhuspedagogik och vilken inställning de hade till skogen som 

inlärningsplats och om det skiljer sig åt från det traditionella klassrummet. Ytterligare ville 

jag se av vilken anledning pedagogerna väljer utomhuspedagogik som metod för lärande.  

 

Frågeställningarna till detta arbete löd:  

 

1. Hur upplever eleverna tiden i skogen jämfört med tiden i klassrummet?   

2. Vilken inställning har eleverna till utomhuspedagogik?  

3. Vad är anledningen till att pedagogerna väljer utomhuspedagogik som en metod för 

lärande?   

 

 

4.1 Sammanfattning av resultatet  

 

Observationerna  

 

Inomhus – Eleverna satt på golvet på valfri plats under alla tre tillfällen och eleverna satt sig 

vid samma person/personer varje gång. Några småbrottades, vissa tisslade och tasslade. 

Inställningen är svår att urskilja då jag sällan hörde suckar men jag såg heller inga leenden. 

Under alla tre tillfällen så upplevde jag det som en typisk klassrumskänsla där man ska sitta 

ner tyst och lyssna. Spänningen fanns inte där. Inomhuslektionerna varade i cirka 30–40 

minuter var men redan efter 20 minuter började ofta fokus och motivation tryta hos de flesta 

av eleverna. Vädret har under dessa tre veckor varierat från sol, töväder, blåsigt och grått och 

mulet. Vid sista tillfället valde pedagogerna att ta upp om val av klädsel för att hålla sig varm. 

Kylan den dagen var lite förvånande då det tidigare varit varmare i några dagar.  

 

Utomhus – Varje gång jag mötte eleverna ute på skolgården möttes jag av spralliga och glada 

elever där förväntan låg i luften. Upplevelsen är att eleverna här kände sig mer fria där det är 

tillåtet att prata och skratta. Skogen som ligger ett stenkast bort, innebär en kortare promenad 

men vägen dit var alltid annorlunda. Första gången möts de av en plogvall som eleverna 

fantiserar om att det är ett berg de måste klättra över. Väl över är stigen översnöad och de får 

pulsa genom den djupa snön. En elev valde att börja krypa istället för att gå. Pulsen ökade och 

det är ansträngande. Andra gången är stigen upptrampad men på grund av töväder blev det 

tungt att gå ändå. Tredje gången är stigen fastfrusen och det var lite halare att gå. 

  

Första och andra observationstillfället fick eleverna leta efter djurspår i snön. Det krävdes 

mycket pulsande i snön men inga sura miner. Vid första tillfället var det lättare att finna spår 

där alla var engagerade och fokuserade. Vid andra tillfället var inte entusiasmen lika då spåren 

var borta. Motivationen och engagemanget som eleverna hade vid första tillfället var inte 

densamma. Det blev en trist stämning men när en elev tappade bort sin sko och ”jakten på den 

försvunna skon” började blev stämningen hög igen. Eleverna fick tillbaka värmen på grund av 

all fysisk aktivitet de la på att försöka skotta fram elevens sko.  
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Vid tillfälle tre fick eleverna adoptera träd, något eleverna i åk 1 gjort året innan. Energin var 

hög och entusiasmen likaså. Ljudnivån var hög men det var ingenting som störde som det 

hade gjort om de varit inomhus. Vid det tredje observationstillfället var det kallt och blåsigt. 

Pedagogerna lekte med de elever som frös för att få upp värmen. Några elever satt vid 

lägerelden. Trots den bitande kylan var det inte en enda elev som klagade på kylan. Eleverna 

lekte i skogen och glädjen är synlig hos dem.  

 

Observationsschemats resultat - Det är en tydlig skillnad om man blickar över resultatet jag 

fått fram under inomhus- och utomhusschemat. Det är en positiv skillnad hos eleverna när de 

befunnit sig utomhus, förutom hos elev 10 där resultatet visar ett lägre engagemang och fokus 

utomhus om man jämför med de andra. Engagemanget är större utomhus och reflektionerna 

ökar. När eleverna befann sig utomhus var det mer glädje och en mer positiv inställning till 

aktiviteten.  

 

 

Elevernas svar  

 

Aktiviteter de kan göra i skogen som är roligt är enligt några elever att åka skidor och 

skridskor, leta spår i snön, matematik samt leka lekar. Elev 8 anser att aktiviteterna ute ibland 

är för svåra då pedagogerna ofta krånglar till det vilket gör att betyget för utomhuspedagogik 

dras ner. Av elva elever var det fyra som ansåg att det var roligast att ha lektioner inomhus då 

de kan rita, arbeta i matteboken, skriva på dator. Elev 8 anser att det finns mer saker att göra 

inomhus än utomhus. En del av eleverna upplever att inte är lika tillfredsställande med 

utomhuspedagogik när det är kallt. Fyra elever berättade att de uppskattade mer 

utomhuspedagogiken under varmare omständigheter och under vintern vill de gärna hålla sig 

inne. Två elever ville gärna ha utomhuslektioner året om då de får leka och springa av sig och 

en elev ville varken ha lektioner inne eller ute. Flera av eleverna ville ha flera lektioner 

utomhus varav några anser att det räcker med en gång i veckan under vintertid. Två elever 

svarade att det inte ville ha fler lektioner utomhus. En elev blev också lite förvånad då hen 

inte förstått att det är lektioner de har utomhus då det skiljer sig från det ”normala” som är i 

det traditionella klassrummet. Den kunskap eleverna fått när de varit ute i skogen var att de lär 

sig mycket om djur, hur de ser ut, låter och hur deras fotspår ser ut. Eleverna fick även nya 

kunskaper i matematik. Andra kunskaper de fått lära sig om är att bygga kojor och regler hur 

man beter sig i skogen så att man inte springer för långt bort. Alla elever trivs i skogen och är 

inte rädda, dock är elev 10 lite skärrad över en händelse om en elev som tappade bort sin sko 

vilket hen inte skulle vilja vara med om 

 

Pedagogernas svar  

 

Både Frida och Tim anser att utomhuspedagogik är en bra metod att använda sig av för att 

eleverna ska ta till sig ny kunskap. Tim belyser att för de elever som har svårt att komma till 

ro under inomhuslektioner då man behöver röra på sig och har svårt att stilla still är 

utomhuspedagogik ett bra komplement. Båda pedagogerna anser att det är bra för eleverna 

med det praktiska man gör ute i skogen då de får ta och se på saker. Tim säger att eleverna lär 

med sina sinnen där de får lukta, se och höra och han upplever att det blir roligare för eleverna 

om de får känna och ta på saker de ha framför sig. Ibland tar de med böcker ut med insekter 

och fåglar där eleverna får utforska och se vad de hittat. De båda upplever att konflikterna blir 

färre utomhus. Ytan blir större och eleverna är inte lika inpå varandra och kan störa varandra. 

Både Frida och Tim har spenderat mycket av sin uppväxt i skogen och därav är intresset stort 

då de båda vet vilken avstressande plats skogen är. Att vistas utomhus året om är inte en 
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nackdel då båda två tycker det är bra att eleverna får ta del av olika årstider. Eleverna får 

lärdom om hur de ska klä sig rätt för att trivas så bra som möjligt i skogen. Ett problem de 

dock har är att några föräldrarna inte förser deras barn med rätt klädsel för att få en lyckad 

stund i skogen.  

 

 

4.2 Tillförlitlighet  

 

Larsen (2009) skriver att validiteten och reliabiliteten oftast kan bli högre om man kombinerar 

olika metoder. Genom att jag både observerat och intervjuat eleverna har jag fått olika 

perspektiv som har hjälpt mig besvara mina frågeställningar. Att använda olika metoder 

stärker resultatet och får det mer tillförlitligt. En annan fördel är att det täcker ett större 

område vilket hjälper mig att besvara min frågeställning. Trost (2010) skriver att situationen 

ska vara lika för alla och att intervjufrågorna som ställts ska vara desamma för att få en god 

reliabilitet. Mina intervjuer skedde under samma förutsättningar för alla. Jag försökte 

kontrollera situationen så mycket som möjligt för att i största möjliga mån säkerställa att 

förusättningarna liknande varandra. Pedagogerna hade sina intervjuer efter varandra och fick 

den tid de behövde för att besvara frågorna. Lika så hade eleverna sina intervjuer efter 

varandra så att situationen skulle bli likadan. Larsen (2009) skriver att för att få en hög 

validitet ska det ställas relevanta frågor som besvarar frågeställningen. Frågorna jag 

sammanställt till pedagogerna anser jag gav svar på det jag behövde till min studie. Svaren jag 

fick av pedagogerna är av stor betydelse och jag upplever att de svarade i den mån jag 

behövde. Larsen (2009) skriver att det vid kvalitativa undersökningar är enklare att säkerställa 

en god validitet då det är tillåtet för respondenten att tala fritt samt att man kan be om 

förtydliganden eller ställa följdfrågor. Jag upplever att den var viktigt för mitt resultat att 

ställa följdfrågor då jag ibland ansåg att jag fick kortfattade svar och behövde mer.  

Intervjutillfället med eleverna upplevde jag inte gav tillräckligt med utförliga svar då jag ofta 

fick korta och innehållsfattiga svar. Jag var till en viss del beredd på det sedan innan men inte 

att det skulle bli så kortfattade svar utan trodde mer att eleverna skulle våga svara mer fritt. 

Med anledning av deras låga ålder så förstår jag att det var en ny situation de annars inte var 

vana vid.  

 

Studien utfördes på en mindre tätort i mellersta Sverige där tillgången till naturen är nära. 

Skogen eleverna befunnit sig i under studien har varit ett stenkast från skolan. Skogen är av 

det mindre slaget och på grund av olika omständigheter kan de inte gå till den större skogen 

som innebär en längre promenad. Hade undersökningen gjorts om i en likadan stor tätort 

någonstans i Sverige tror jag inte resultatet hade förändrats avsevärt. Skulle undersökningen 

däremot göras i exempelvis centrala Stockholm där naturkontakten inte är lika stor hade 

resultatet eventuellt skilt sig åt från mitt då de eleverna kanske inte har samma vana med 

naturen och det kan finnas en oro och osäkerhet.  

 

Larsen (2009) skriver att för att få en hög reliabilitet innebär det att undersökningen ska kunna 
göras igen utan att resultatet ska skiljas åt från det forskaren fått fram. Vid kvalitativa 

intervjuer finns det stor risk att resultatet förändras då respondenten kan säga något annat en 

dag senare. Situationen kan påverkas och informationen från respondenten kan även förändras 

om intervjuaren är en annan person. Observationerna kan också påverkas då vi tolkar och ser 

saker i olika synvinklar. Mitt val att använda semistrukturerade intervjuer kan ha påverkat 

reliabiliteten negativt, då eventuella följdfrågor ej finns återgivna i intervjumallen. Därav blir 

reliabiliteten lägre vid semistrukturerade intervjuer än om jag hade valt strukturerade 
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intervjuer där det inte tillåts avvikelser från intervjufrågorna. Det finns dock andra fördelar 

med semistrukturerade intervjuer. Till exempel att man får avvika från frågeformuläret och att 

respondenten får berätta vad hen tycker och tänker utan att känna sig styrd i sina svar, vilket 

motiverade mitt val av metod. Observationerna är det däremot svårare med då allt jag sett är 

min tolkning och min synvinkel. För att stärka reliabiliteten hade jag kunnat haft en till person 

med mig som observerat där vi kunnat diskutera vad vi sett och där hade jag fått olika 

synvinklar. Att jag använt mig av observationsschema anser jag ökar min reliabilitet. Schemat 

var på förhand färdigt innan observationerna så jag visste vad jag skulle leta efter vilket gör 

att reliabiliteten ökar än om jag inte hade haft ett färdigt schema. En ny person, men samma 

schema, skulle ha större chans att observera samma fenomen som mig. Ur en kritisk aspekt är 

att jag hade få observationstillfällen under begränsad tid, vilket kan ha en negativ påverkan på 

reliabiliteten. Om studien gjorts om under sommaren finns det en möjlighet att andra resultat 

hade uppkommit då några elever ogillar att vara ute under vintern.  

 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

Syftet med min studie var att se om eleverna föredrar det traditionella klassrummet eller 

utomhusklassrummet samt se om engagemanget skiljer sig inomhus jämfört med utomhus. 

Två av mina forskningsfrågor till denna studie var att undersöka hur eleverna upplever tiden i 

skogen jämfört med tiden inne i klassrummet samt vilken inställning de har till 

utomhuspedagogik. Nedan kommer en diskussion kring mitt resultat.   

 

Under mina tidigare skolår när jag hade utomhuspedagogik förstod jag inte att det var 

lektioner utomhus utan såg det som fri lek där jag fick ha roligt med mina klasskamrater. 

Under intervjun med eleverna blev elev 5 förvånad då hen inte heller förstod att det var 

lektioner utomhus och jag kunde direkt förstå hans förvåning. Det är annorlunda att ha 

lektioner utomhus och den kopplingen är inte lika tydligt som när man har lektioner inomhus. 
  

Drougge (1999) skriver att när eleverna får befinna sig utomhus får de fri tillgång till rörelse 

och Szczepanski (2007) skriver att utomhuspedagogiken lägger grunden till ett mer 

rörelseintensivt arbete vilket jag håller med om. Under mina observationer har jag sett hur 

eleverna får röra sig fritt när de leker, det pulsas i snön och eleverna springer fram och 

tillbaka. Elev 7 och 12 anser att lektioner utomhus är roligast då de får springa och leka. 

Nelson (2007) skriver att utomhuspedagogik är ett friskt alternativ som hjälper eleverna med 

att öka den fysiska aktiviteten. Vid mina observationer jag gjorde fick jag se elev 5 som 

började krypa på stigen inne i skogen istället för att gå på led som sina andra klasskamrater. 

Där ökade den fysiska aktiviteten enormt. Min uppfattning när eleverna har inomhuslektioner 

är att det är en typisk klassrumskänsla där eleverna sitter ner med blicken framåt och lyssnar. 

Spänningen är bortblåst. Dewey (2004) skriver att ofta blir det en påtvingad tystnad i 

klassrummet där det lätt blir stelt. Eleverna sitter på golvet i förskoleklassens klassrum och 

har inga bestämda platser där de får sitta hur de vill. Min känsla är att det blir rörigt samt när 

eleverna får sitta bredvid vem man vill väljer man oftast den kompis man helst umgås med. 

Under varje vecka jag observerade satt sig eleverna bredvid samma person och jag såg ett 

mönster. Vid början av inomhuslektionen är fokuset oftast med hos de flesta elever men det 

dröjer oftast inte länge förens några väljer att börja brottas eller viska till varandra. Dock 

tycker jag det är intressant när elev 1 försöker sig på en mindre brottningsmatch med elev 9 

sätter hen istället igång och masserar elev 1 vilket gör att hen genast blir lugnare och de båda 

får tillbaka fokus. Vid varje observationstillfälle har en del elever efter cirka 20–30 minuter 
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börjat tappa fokus och intresset är lågt. Men varje gång pedagogerna nämner att det är dags att 

bege sig ut i skogen och instruktioner över dagens aktiviteter ges kommer fokuset tillbaka och 

eleverna lyssnar vilket jag finner intressant. Man funderar vad det är som gör att de 

återkommer till ämnet när pedagogerna nämner att det snart är dags för skogen.  

Fägerstam (2012) som gjort en studie där hon jämfört två olika klasser där ena gruppen hade 

inomhuslektioner och den andra utomhuslektioner. Båda grupperna fick varsin biologilektion 

med samma innehåll och efter fem månader fick eleverna berätta vad biologilektionen 

handlade om. Resultatet visar på att inomhusgruppen hade diffusa och svaga minnen om 

lektionen medans utomhusgruppen kunde minnas både aktiviteten de gjorde samt återberätta 

tydliga detaljer om lektionen. När jag frågar eleverna jag intervjuat vad de gjort under 

utomhuslektionerna blev det ofta en stunds fundering. Tre elever upplever att de inte tar sig an 

någon ny kunskap ute. Elev 1 berättar om uppdrag och att de letar efter spår. Elev 2 vet inte 

vad de lär sig ute medans sex elever svarar att de bland annat får lära sig om djur och 

matematik. Elevernas pedagog Tim har vid flera tillfällen berättat för mig att yngre barn har 

ett dåligt långtidsminne och kommer ofta inte ihåg vad de gjort tidigare vilket jag kan se här. 

Studien Fägerstam gjorde var med elever i åk 9 vilket är äldre barn än med de elever jag 

intervjuat och observerat. Närminnet har tränats och det är självklart att eleverna i åk 9 minns 

mer än vad eleverna i åk 1 gör.  

 

Inställningen eleverna har till att ha lektioner utomhus anser jag är positiv vilket jag sett via 

mina observationer. Jag ser på eleverna hur spralliga och glada de är när jag möter dem på 

skolgården innan de beger sig ut till skogen. Jag upplever en spänning i luften där det är en 

mer tillåten miljö för eleverna att skratta och ha roligt. Om eleverna själv fick välja anser fyra 

elever att de hellre ha lektioner inomhus. Aktiviteterna eleverna uppskattar inomhus är rita, 

pyssel, skriva på dator och mattebok .Matematik utan mattebok är inte alls lika 

tillfredställande. En elev anser att det finns mer saker att göra inomhus därav höjs betyget för 

inomhuslektioner. Fyra elever vill hellre ha lektioner inomhus under vintertid men vid 

varmare årstider utomhuslektioner. Två elever är bestämda på att lektioner utomhus är roligast 

då man kan springa och leka mer.  

 

Ett återkommande tema under intervjuerna var att många elever ansåg att det var kallt under 

vintern och då uppskattades inte utomhuspedagogiken. Elev 13 som frös under tillfälle två 

berättade att hen sprang upp och ner för en backe för att få upp värmen. Jag finner det 

intressant då eleven inte fick en tillsägelse om att börja röra på sig utan hen visste själv vad 

som krävdes för att få upp värmen. Att betyget för utomhuspedagogik sänks vid vinter kan jag 

förstå då det inte alltid är skönt att vara ute och som Braute och Bang (1997) skriver kan en 

fin naturupplevelse gå i kras om man fryser. Även elev 11 som började frysa under tillfälle två 

frågar efter tillåtelse efter fikat att börja röra på sig då hen fryser om fötterna. Istället för att 

börja gnälla valde eleverna att självmant börja röra på sig för att få upp värmen.  

 

Dessa observation- och intervjutillfällen var under mars och det var en kall månad. Med tanke 

på eleverna har svårt att minnas saker som hänt nyligen så tror jag att resultatet hade visat 

annorlunda om jag gjorde om studien under en varmare månad. Elevernas inställning är 

tudelad men under vintern vill majoriteten ha inomhuslektioner och vid varmare väder vill 

majoriteten ha utomhuslektioner. Min upplevelse är att engagemanget hos eleverna är mer 

positivt utomhus då det är en mer tillåten miljö för skratt och prat och man kommer från det 

stela som kan befinna sig inne i ett klassrum. Skratten som befinner sig utomhus när eleverna 

får röra sig fritt och göra uppdrag är något jag kommer ha med mig under en längre tid. Jag 

ser att inställningen förändras och att eleverna har det roligt utomhus och därför anser jag att 
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det skiljer sig åt från inomhus då jag ser att eleverna är mer engagerade och arbetar mer flitigt 

utomhus.  

 

För att besvara min sista frågeställning vände jag mig till elevernas pedagoger där jag ville 

undersöka av vilken anledning pedagogerna väljer utomhuspedagogik som en metod för 

lärande. Vidare kommer jag diskutera det resultat jag fått fram tillsammans med pedagogerna 

Frida och Tim.  

 

Både Frida och Tim berättade att inställningen till skogen beror på vilken årstid de befinner 

sig i och att vintern upplevs som tuffare då kylan är mer påtaglig. Frida anser att eleverna kan 

ha en negativ attityd innan men när de väl kommer ut har de oftast roligt istället. Frida 

berättar att tidigare årskullar uppskattar utomhuspedagogiken efteråt och att de saknar att gå 

ut i skogen. Hennes uppfattning är att eleverna inte uppskattar tiden i skogen när eleverna 

befinner sig i det men med stigande ålder saknar eleverna det. Att eleverna har roligt är något 

som jag ser via mina observationer då mycket skratt kommer fram. Frida berättade att kylan 

är ett problem hos vissa och att de arbetar mycket med att påminna eleverna vilka kläder de 

ska ha på sig för att ha en behaglig tid i skogen. Brügge et al. (2011) skriver att om vi inte är 

varma bryr vi oss inte om hur blommor ser ut eller hur myrorna beter sig. Det är viktigt att 

man vet hur man ska klä sig för att hålla sig torr, varm och mätt. Tim berättade att det som 

förvånade honom var att föräldrarna inte klär sina barn efter vädret när de vet att de ska 

befinna sig utomhus en hel förmiddag. Braute och Bang (1997) skriver att detta inte är ett 

ovanligt problem att föräldrarna inte förser sina barn med rätt klädsel. Det är viktigt att man 

berättar för föräldrarna vad som krävs men uppnås det inte kan skolor köpa in klädförråd för 

att eleverna ska kunna få en behaglig stund i skogen. Tim berättade att de har haft dialog med 

föräldrarna och ibland går informationen fram och eleverna kommer med mer ordentliga 

kläder. Frida berättade att skolan har köpt in kläder som eleverna får låna för när eleverna 

kommer till skolan utan vantar och de ska vara ute en hel förmiddag blir det lite tokigt då är 

det bra med ett mindre klädförråd. Jag kan förstå pedagogernas frustration över att eleverna 

inte har rätt klädsel då vintern i Sverige kan vara kylig. Eleverna ska inte enbart ha en 

behaglig tid under förmiddagen i skogen utan det gäller under alla raster också där eleverna 

måste vara rätt klädd. Frida anser att det är lärorikt för eleverna att befinna sig utomhus trots 

dåligt väder för att visa att det inte är omöjligt, eleverna får kunskap om att det gäller att 

anpassa sig samt att eleverna får uppleva olika årstiderna.  

 

Frida och Tim berättade att de tycker det är viktigt att eleverna får röra på sig och via 

utomhuspedagogik får eleverna göra det. Aktiviteter som leta spår i snön och åka skidor är 

något eleverna gjort under mina observationstillfällen där jag sett att den fysiska aktiviteten är 

hög.  Nelson (2007) beskriver att utomhuspedagogik är ett friskt alternativ som hjälper 

eleverna med att öka den fysiska aktiviteten. Både Frida och Tim berättade att de elever som 

har svårt att sitta still kommer bättre fram i skogen när de får röra på kroppen. Håkansson och 

Sundberg (2012) skriver att det krävs variationsrika undervisningsmetoder då alla individer 

har olika sätt att ta sig an ny kunskap och jag tror utomhuspedagogik gynnar framförallt de 

elever som har svårt att sitta till. Utomhuspedagogik ger ofta fri tillgång till rörelse. Dewey 

(2004) skriver att eleverna inte får den frihet de behöver i det stela typiska klassrummet.  

 

För en del elever är det bra med det praktiska där de får ta på saker anser Frida. Dewey (2004) 

skriver att främst i naturvetenskapen är materialet presenterad i ren objektiv form där eleverna 

enbart får information tilldelad till sig utan att de får chans att upptäcka och utforska det. 

Szczepanski (1997) skriver att naturen bjuder in till sinnesinlärning där eleverna får 

kunskaper som sätter sig djupare i minnet. Tim har en uppfattning om att eleverna generellt 
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tycker det är roligt att arbeta med saker man ser, känner och tar i det man arbetar med. Hans 

uppfattning är att om eleverna ska få kunskaper om växter och djur, vad är då bättre än att 

vara på plats och uppleva och se med egna ögon.  Braute och Bang (1997) skriver att den 

miljö som inte ger tillräckligt med stimulans för ens sinnen kan i sin tur leda till att eleverna 

får problem med sinnesintegrationen senare i livet.  

 

Vidare i min diskussion tycker jag det var intressant att läsa det Braute och Bang (1997) 

skrivit om hur viktigt vägvalet är. Rätt väg kan öka elevernas motivation då ett spännande 

vägval kan öka lusten. Under mitt första observationstillfälle möttes vi av en stor plogvall som 

blockerade vår väg in i skogen. Istället för att gå runt började det fantiseras om att det är ett 

stort berg de måste klättra över för att nå skogens mark. Pedagogerna är med i fantasin och 

alla lyckas tillsammans klättra över den stora plogvallen. Ett annat scenario kunde ha blivit att 

eleverna sett en stor plogvall och sett det som fysiskt jobbigt och börjat klaga. Men med 

fantasin så blev det jobbiga helt naturligt och någonting roligt. Alla hjälptes åt och pushade 

varandra vilket var roligt och intressant att se. Det blev en utmaning och som Braute och Bang 

(1997) skriver får eleverna en utmaning så utvecklar deras hjärna som i sin tur leder till att 

eleverna klarar en nya utmaningar. Att bemästra en utmaning stärker deras motorik och 

mentalitet.  

 

Att pedagogerna är med i elevernas fantasi och pushar dem anser jag är en nyckel till att nå 

fram till eleverna. Både Tim och Frida är med och leker med eleverna vilket jag har sett under 

mina observationer. Frida berättade att de försöker hjälpa de elever som har svårt att komma 

igång och leker lekar som till exempel trädkull. Lindström och Pennlert (2016) skriver att vi 

minns den pedagog som var engagerad och tillmötesgående. Drougge (1999) skriver att när 

pedagogerna är med i leken kan de samtidigt observera eleverna och se vilken nivå de ligger 

på. Brügge et al. (2011) skriver att genom observationer kan du se sidor du inte tidigare har 

sett. Drougge (1999) poängterar att det är viktigt att pedagogerna har barnasinnet kvar och har 

rätt inställning. En förutsättning för att lyckas innebär vilken inställning man har då det lätt 

smittar av sig på eleverna. Jag tycker det är bra att pedagogerna är med och leker och 

utforskar tillsammans med eleverna. Pedagogerna är medupptäckare med eleverna och Frida 

berättade att när det inte är vinter tar de med sig böcker ut med insekter och fåglar och när 

eleverna hittar något försöker de utforska vad de hittat. Brügge et al. (2011) skriver att det 

viktigaste som pedagog är inte att vara en allvetare utan att vara en medupptäckare 

tillsammans med eleverna och utforska det eleverna har hittat.  

 

Det jag slutligen tänker diskutera är att både Frida och Tim upplever att konflikterna minskar 

utomhus. Eleverna blir inte lika inpå varandra utomhus vilket bidrar till mindre konflikter. 

Drougge (1999) menar att i skogen och naturen ryms många barn där det finns gott om 

utrymme till att leka. Jag tror precis som Frida och Tim upplever att konflikterna minskar vid 

utomhuspedagogik då eleverna inte stör varandra. Under observationstillfällena upplevde jag 

sällan bråk mellan eleverna. Ljudnivån inomhus kan bli hög och utomhus märks det inte lika 

tydligt då dels ytan är större men också vinden tar mycket av ljudet vilket också Mygind 

(2009) skriver att ljudnivån inte blir lika hög som inomhus vilket gör att irritation och 

småtjafset uteblir.  
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4.4 Praktisk tillämpning  

 

De som kan ha nytta av mitt arbete är framförallt pedagoger som är nyfikna på att se vilken 

effekt utomhuspedagogik har på eleverna. I min studie har jag både undersökt vad eleverna 

anser men också pedagogernas uppfattning dels kring elevernas inställning men också varför 

de valt att ha utomhuspedagogik som en metod för lärande.  

 

Det kan vara intressant för pedagoger som är nyfikna att se vilken effekt utomhuspedagogik 

kan ha. Genom min studie kan pedagogerna se skillnader mellan eleverna när de befinner sig 

inomhus kontra utomhus. Har man inte tidigare använt utomhusundervisning som en metod 

för lärande kan det vara intressant att se av vilken anledning pedagogerna i studien har valt att 

använda metoden.  

 

Vidare kan det finnas vårdnadshavare som både kan vara nyfikna och ha synpunkter på att 

deras barn har utomhusundervisning och genom detta arbete får det en tydligare bild över 

effekten som utomhuspedagogik kan ge.  

 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning  

 
För att utveckla min studie skulle det vara intressant att göra den i högre åldrar. Szczepanski 

berättade i intervjun med Wahlgren (2012) att utomhuspedagogiken försvinner mer och mer 

ju äldre eleverna blir. De elever som har svårt att komma till sin rätt i det traditionella 

klassrummet kan gynnas av utomhuspedagogik där de får röra på sig och min uppfattning är 

att undervisningen är mer förlåtande mot de elever som har svårt att koncentrera sig. Förslag 

till fortsatt forskning kan vara att ge elever i högre åldrar som har svårt att komma till sin rätt 

en chans till utomhuspedagogik och se om deras prestationer och betyg förbättras. Har 

eleverna exempelvis lektion om fåglar och de får gå ut och undersöka och se fåglarna med 

egna ögon, får de en bättre uppfattning och kunskap om det än om de hade sett det via digitala 

hjälpmedel eller en bok? Det hade varit intressant att se om utomhuspedagogiken kan vara ett 

hjälpmedel för de elever som har svårt att komma till sin rätt i det traditionella klassrummet.  
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BILAGOR  

 

Bilaga 1.  

Samtycke för examensarbete  

 

Hej! Mitt namn är Emma Fahlborg och studerar Grundlärarprogrammet F-3 i Gävle. Jag är nu 

inne på mitt sista år och har examensarbetet framför mig där jag vill fokusera på 

utomhuspedagogik. Jag är tidigare känd hos eleverna då jag haft min VFU (praktik) under 

höstterminen i tio veckor så även några av er vårdnadshavare har träffat mig. Mitt önskemål 

med detta är att jag vill observera och intervjua eleverna de dagar de befinner sig i skogen 

under tisdag förmiddag. Jag vill i min studie undersöka platsens betydelse och se om eleverna 

föredrar det traditionella klassrummet eller utomhusklassrummet. Syftet i studien är att 

undersöka hur eleverna uppfattar utomhuspedagogik och hur de anser skogen som en 

inlärningsplats. Jag vill se om eleverna blir mer nyfikna och engagerade utomhus och om 

engagemanget skiljer sig från det traditionella klassrummet. 

Det som jag vill ha av eleverna är att de kommer bli observerade av mig efter deras 

deltagande under aktiviteterna i skogen och att de kommer bli intervjuade. Om jag får 

tillåtelse av er vårdnadshavare kommer intervjuerna spelas in då via inspelning kan man gå 

tillbaka och lyssna på intervjuerna flera gånger och på så vis blir det enklare att tolka det som 

sagts. Viktigt att poängtera är att inga bilder tas eller videoinspelningar görs. Jag kommer vara 

med eleverna tre tisdagar framöver under vårterminen. Deltagandet är helt frivilligt och man 

kan närsomhelst, utan särskild förklaring, välja att avbryta sin medverkan. Eleverna kommer 

vara helt anonyma i slutrapporten dvs inga namn eller andra personuppgifter som gör att man 

kan identifiera eleverna. Endast behöriga kommer ha tillgång till materialet under arbetets 

gång. Efter projektets avslut kommer allt material från intervjuer och skrivna material 

arkiveras hos Högskolan i Gävle.  

Då barn som under 15 år deltar i forskning ska båda vårdnadshavare ge informerat samtycke. 

Jag skickar med en samtyckesblankett där ni skriver på om ni godkänner att erat barn får vara 

med i min undersökning. Spara informationsbladet och skicka tillbaka samtyckesblanketten 

till skolan senast 14/2–18 för strax efter det tänker jag börja min undersökning. Får jag er 

tillåtelse att observera och intervjua eleverna är jag väldigt tacksam.  

 

Har ni frågor angående projektet så hör ni av er till min mail: minmail@gmail.com  
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Samtyckesblankett  

Lämna in senast 14/2–18 eftersom jag behöver svar innan jag kan börja min studie. 

 

Kryssa i rutan för det du godkänner.  

Observationer i skogen 

Intervjuer med enskild elev  

 

Namn på elev:  

Underskrift vårdnadshavare 1: 

 

Underskrift vårdnadshavare 2:  

 

Eventuell fråga eller kommentar till mig:  
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Bilaga 2.  

 

Till genomgången inomhus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokuserad: Är eleven fokuserad på det som sägs? Svävar eleven iväg men återkommer till 

ämnet?  

 

Inte alls -   Ibland /   Alltid *    

 

 

Engagerad: Ställer eleven frågor? Svarar eleven på frågor?  

 

Inte alls -    Ibland /  Alltid/ många ggr. *  

 

 

Reflekterar: Ställer följdfrågor och konstateranden. 

 

Aldrig -   Enstaka gång /  Mycket * 

 

 

Inställning: Suck och stön? Klagomål? Lycka?  

 

Negativ -   Likgiltig /  Positiv * 
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Till aktiviteten utomhus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokuserad: Är eleven fokuserad på ämnet? Gör det som förväntas.  

 

Inte alls -  Ibland /   Alltid * 

 

 

Engagerad: Är man delaktig i aktiviteten eller står man på sidan? Att vara engagerad kan 

också innebära att man intresserar sig till något annat än det specifika ämnet. Som exempel 

kanske eleverna har lektion om träd men elev 1 är totalt ointresserad och är mer nyfiken på 

myrstacken bredvid. Vad är anledningen till att eleven är ointresserad?  

 

Inte alls -   Ibland /  Alltid *  

 

 

Förberedd: Har eleven lyssnat på instruktionerna vid genomgången? 

 

Inte alls -   Till viss del /  Har förstått * 

 

 

Reflekterar: Ställer följdfrågor och konstateranden.  

 

Aldrig -  Enstaka gång / Mycket * 

 

 

Inställning: Suck och stön? Klagomål? Lycka? 

 

Negativ -   Likgiltig /  Positiv * 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till eleverna 
 

 

 

1. Tycker du det är roligt att ha lektioner utomhus?  

 

2. Vad är roligast, lektioner utomhus eller inomhus?  

 

3. Trivs du i skogen?  

 

4. Lär du dig något på tisdagarna när du är i skogen?  

 

5. Skulle du vilja ha flera lektioner utomhus?  

 

6. Vad tyckte du om dagens lektion? 
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor till pedagogerna  
 

 

 

1. Vad har du för utbildning?  

 

2. Hur många erfarenhetsår?  

 

3. Vilken inställning har eleverna till skogen?  

 

4. Varför har ni utomhuspedagogik?  

 

5. Märker ni skillnad på engagemang när de är inomhus jämfört med utomhus?  

 

6. Föredrar ni inomhusundervisning eller utomhusundervisning?  

 

7. Är aktiviteterna olika beroende på årstid?  

 

 

 

 


