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Summary  

 

The purpose with this thesis is to investigate how leisure-time teachers perceive outdoor 

teaching and how it contributes to the learning process amongst primary school students.  

 

The findings indicate that outdoor teaching can be a useful complement to traditional 

classroom teaching and it also enables leisure-time teachers to be involved in the educational 

process. Outdoor teaching has been proven to have a positive effect on student’s cognitive 

learning, social development and general health.  

 

In my thesis I have used semi-structured interviews with practicing leisure-time teachers. The 

thesis uses John Deweys views on practical knowledge to analyze the interviews. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen Utomhuspedagogik som en arena för praktisk kunskap är att undersöka 

fritidshemslärarnas uppfattning om på vilket sätt utomhuspedagogik bidrar till barns lärande. 

 

Resultatet av undersökningen visar att utomhuspedagogik kan vara ett lärande komplement till 

inomhusundervisning och ett sätt för fritidshemslärarna att komplettera skolan. Undervisningen 

utomhus bidrar till att öka elevernas lärande, sociala utveckling och hälsa. 

 

Jag har i uppsatsen använt mig av semistrukturerade intervjuer med praktiserande 

fritidshemslärare. Jag har analyserat intervjuerna genom filosofen John Deweys syn på praktisk 

kunskap där handling, teori och reflektion binds samman. 
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1. Inledning  
 

Intresset för detta ämne växte fram efter att jag fick förmånen att observera samt ta del av en 

utomhuslektion på min arbetsplats. På den skolan där jag är verksam har vi många elever som 

inte har svenska som modersmål och därför har svårt att förstå allt pedagogerna säger. Dock 

observerade jag att utomhuslektionen underlättade förståelsen för de elever som inte behärskar 

det svenska språket fullt ut. Detta fick mig att fundera på om utomhusmiljön påverkar elevers 

inlärning på grund av att man aktiverar fler sinnen än vad man gör i ett traditionellt klassrum 

där fokus ligger på att se och höra. Hos de elever där just språkliga brister i vanliga fall 

förhindrar dem från att vara delaktiga i klassrumsundervisning, observerade jag ett större 

deltagande och brinnande engagemang jag tidigare inte sett. Det är anledningen till varför jag 

valt att studera fritidshemslärarnas uppfattning om hur utomhuspedagogik påverkar barns 

inlärning.   

 

1.1 Bakgrund och platsen för studien 
 

Platsen för min studie är en kommunal grundskola i Stockholmsregionen. Skolan är en F-9 

skola med 650 elever och cirka sjuttiotal anställda. Majoriteten av skolans elever har ett annat 

modersmål än svenska och en stor del av eleverna är nyanlända till Sverige. Skolans fritidshem 

är uppdelad i 2 avdelningar. En för förskoleklasser upp till årskurs 1, samt en för elever från 

årskurs 2 till och med årskurs 6. Närmiljön kring skolan består av radhus- och höghusområden, 

vilka är omgärdade av skog. I närheten finns en fotbollsplan med konstgräs, ett vattenområde 

samt flertalet lekparker. Skolan har en stor skolgård som sträcker sig runt skolbyggnaden. Här 

finns redskap som gungor, sandlåda och en basketplan.    
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2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med min studie är att undersöka hur studiemiljön påverkar barns inlärning samt hur själva 

utomhusmiljön inverkar på faktorer som gruppdynamik och problemlösning. För att kunna 

undersöka studiemiljöns inverkan på elevers inlärning kommer denna forskning försöka svara 

på följande två frågor:  

 

- Hur beskriver fritidshemlärarna betydelsen av utomhusundervisningen samt dess 

påverkan på barns inlärning? 

- Hur kan vi utifrån lärarnas beskrivning förstå utomhuspedagogiken som ett pedagogiskt 

verktyg i skolan? 
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3. Tidigare forskning 
 

I min genomgång av forskningsläget kring utomhuspedagogik så framstår det som ett relativt 

outforskat område inom den pedagogiska forskningen. Medan ett fåtal forskare fokuserar 

specifikt på utomhusundervisning, såsom Helen Ekvall (2012), Karin Bengtsson & Josefine 

Gustafsson (2011) samt Anders Szczepanski (2008), finns ett större antal forskningsstudier 

gjorda som relaterar till ämnet. Bland dessa finns exempelvis Pia Björklid (2012) och John 

Dewey (2009), varav jag kommer återkomma till den senare i mitt teoretiska kapitel.  

I forskningsöversikten Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik? presenterar 

Helen Ekvall hur barn påverkas av utomhuspedagogiken. I forskningsöversikten redovisar hon 

både fördelar och nackdelar att undervisa utomhus. Hon lyfter bland annan upp hur barn som 

växer upp i en urbaniserad miljö med mindre grönområden tappar kontakten med naturen. 

Ekvall menar att det råder en enighet om att individer mår bättre av att vistas ute i naturen. Hon 

hävdar att det är av stor vikt att människor vistas ute i grönområden för att uppnå god psykisk 

och fysisk hälsa och välbefinnande (Ekvall, 2012:8). Ekvall menar att det som begränsar 

elevernas chanser till att vistas utomhus är lärarens otrygghet/ovana att undervisa i 

utomhusmiljöer. Hon hävdar att lärarna anser att det krävs mycket tid för planering, bristande 

resurser och stöd för utomhuspedagogik (Ekvall, 2012:29). 

Karin Bengtsson & Josefine Gustafsson studie undersökte förhållningsättet och 

kommunikationen mellan eleven och pedagogen i utomhusundervisning i jämförelse med 

undervisningen inomhus. Johansson och Enös tanke är att se om undervisningens läroprocess 

blir mer demokratisk, det vill säga mer närvaro, aktiv delaktighet hos elever och pedagoger 

vid utomhuspedagogiks undervisning. I deras studie ligger fokus på pedagogerna (Bengtsson 

& Gustavsson, 2011:7). Ett resultat som Bengtsson & Gustavsson kom fram till var, att i 

undervisningen utomhus sker det mer kommunikation mellan elev och pedagog, eftersom 

undervisningen utomhus ger fler chanser att sprida ut eleverna och gruppera dem på olika sätt. 

Det gör att dialogen mellan pedagog och elev blir mer tillgänglig. Ljudnivån är en faktor som 

har betydelse när man undervisar, man stör inte varandra på samma sätt som när man 

undervisar inomhus och det ger gruppen en möjlighet till en ökad jämlik kommunikation och 

en mer demokratisk undervisning jämfört med klassrummet (Bengtsson & Gustavsson, 

2011:7). 
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Anders Szczepanski har skrivit en avhandling med titeln Handlingsburen kunskap - Lärares 

uppfattningar om landskapet som lärandemiljö. I Szczepanskis studie undersöks lärares 

uppfattning om utomhuspedagogikens identitet, särart och de främsta skälen till undervisning 

utomhus enligt praktiserande lärare. Materialet i studien utgörs av semistrukturerade intervjuer. 

Undersökningen bestod av 26 lärare från tre olika kommuner och fyra grundskolor 

(Szczenpanski, 2008:12 & 33). Ett resultat som Szczepanski kom fram till var att 

utomhuspedagogiken uppfattas som knuten till en plats således till den fysiska miljön, sättet att 

lära, objektet för lärandet och det kroppsliga lärandet. Ett viktigt perspektiv som lyfts upp är 

kroppsrörelsens betydelse. Ytterligare ett resultat är att lärare ser ett värde i utomhusmiljöns 

möjlighet att förmedla förstahandserfarenhet, tillförlitlighet och sinnesstimulering. Szczepanski 

menar att det finns fördelar i det sociala klimatet och gemenskapens inflytande på lärandet med 

utomhusmiljön (Szczepanski, 2008:44). Szczepanskis studie resulterade i tre perspektiv. Han 

preciserar dessa perspektiv som platsperspektiv, miljöperspektiv samt kroppsperspektiv 

(Szczepanski, 2008:12). 

 Det första perspektivet är platsen där lärarna uppfattar betydelsen för ”lärandet genom 

görandet”. Genom att arbeta med händer praktiskt lär man sig uppleva saker verkligt. 

Szczepanski menar att det blir som ett komplement till inomhusundervisningen och 

även en sammansmältning av andra skolämnen (Szczepanski, 2008:52). 

 

 Det andra perspektivet är miljön där lärarna kan nyttja naturen och närmiljön som 

redskap i lärandet. Dock fann Szczepanski att lärarna ogärna tog det extra ansvar och 

uppsikt över eleverna som undervisning utomhus medför (Szczepanski, 2008:53). 

 

 Det tredje och sista perspektivet är kroppen. Lärarna såg en förbindelse mellan 

koncentration och rörelse som en orsak för hälsa och lärande om de inträffade på platser 

som gav eleverna en chans att röra på sig (Szczepanski, 2008:53). 

 

Enligt Pia Björklid har den fysiska miljön betydelse i skolan. Hon lyfter upp miljöns fysiska 

betydelse för en lärandeprocess och samspelet mellan den fysiska miljön och barns lärande i 

fritidshem med närliggande utemiljöer (Björklid, 2012:9). Syftet är att ge en ökad insikt för 

barns lärandeprocesser i den fysiska miljön. Rapporten lyfter upp forskningen om Sveriges 

utvecklingsarbete där synen på samspelet mellan formellt och informellt lärande samt lek 

utspelar sig i utemiljön (Björklid, 2012:25). 
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Vidare visar Björklids resultat av forskningsöversikten att skolgårdar i dagens samhälle är 

dåligt skötta och inte utformade efter barnens behov. Enligt Björklid är skolgårdarna alldeles 

för standardiserade. Björklid anser att synen på skolgårdens utformning har en betydelse för 

barnens fysiska hälsa och sociala utveckling. Hon menar att leka ute i naturmiljön gör att elever 

utvecklar ett värdefull lärande med hjälp av olika lekmönster att fysiska aktiviteter, varierande 

lek och större tolkningsutrymme (Björklid, 2012:174).  

Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski studerar hur skolor och förskolors samstämmighet 

samt om vilka särdrag utomhuspedagogiken har. Gränsen mellan vad som är 

utomhuspedagogik och vad som inte är det suddas ut. Frågan belyser erfarenhetsmässiga 

perspektiv (lärarnas uppfattning) samt teoretiska perspektiv (Szczepanski & Dahlgren 

2011:22).  Det empiriska materialet i rapporten bestod av 15 erfarna lärare, som blev intervjuade 

(Szczepanski & Dahlgren 2011:33,34). Ett resultat som framkommer är att lärarnas uppfattning 

om undervisning och lärande utomhus har fördelar kopplade till erfarenhet, trovärdighet, sinnen 

och gemenskap. Dessa fyra kategorier kom fram i lärarnas utsagor. Utomhusundervisningen 

främjar och förstärker lärandet genom praktiska och sinnliga erfarenheter. Studien påvisar även 

att lärandet utomhus förstärker kroppens lärande genom rörelse (Szczepanski & Dahlgren 

2011:33,42). Vidare har forskarna påvisat att stora skolgårdar behövs för kroppsrörelse med 

utspridda buskar och träd som stimulerar utevistelsen. Barnens utveckling främjas av biologisk 

mångfald. Szczepanski & Dahlgren hävdar att utomhusaktiviteter är kopplade till förmågan att 

kommunicera med alla sina sinnen. Utomhusundervisning främjar hälsa och livskvalitet genom 

kroppsrörelse. En slutsats som lärarna gjorde är att utomhusmiljön erbjuder konkreta aktiviteter 

och upplevelser som ett komplement till undervisning inomhus. En viktig del är att miljön i 

skolan är utformad och planerad både inomhus och utomhus för ett lärande växelspel mellan 

praktik och teori samt skapar goda kompetenser (Szczepanski & Dahlgren 2011:33,43).  

Ovanstående forskningar har alla kommit fram till likartade slutsatser, nämligen att 

utomhusaktiviteter är bra för elevernas fysiska hälsa, de får med sig värdefullt lärande för att 

de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas och att samspelet mellan eleverna 

förstärks. Björklids studie tar upp vikten av miljöns fysiska betydelse för skolgårdar och hur 

dåligt skötta de är och inte utformade efter elevernas behov. De två andra studierna, 

Szczepanskis och Dahlgrens samt Szczepanski lyfter upp vikten av miljön runt skolan. Den 

ska vara utformad för att främja barnens psykiska och fysiska hälsa och välbefinnande samt 

att främja koncentrationsförmågan. På skolgårdarna bör det erbjudas aktiviteter där barnen 

kan använda sig av alla sina sinnen. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Mitt teoretiska ramverk för denna studie är baserat på John Deweys (2009) syn på undervisning 

och hans reflektioner kring praktisk kunskap. Filosofen John Dewey förknippas med begreppet 

”learning by doing”, ett sätt att se på kunskap där praktik, teori, handling och reflektion binds 

samman (2009; 11). Då min studie handlar om fritidshemslärarens syn på utomhuspedagogik 

passar detta sätt att se på kunskap bra för att synliggöra alternativa sätt att lära in på. Dewey 

lyfte ut lärandet ur klassrummet och kopplade undervisningen till hur samhället runtomkring 

skolan ser ut. Han fokuserade på vikten av att skapa ”en god, demokratisk lärandemiljö” 

(Burman, 2009:124) och underströk individen som en del av samhället.  I den här delen av 

uppsatsen kommer jag att dela upp Deweys teori kring praktisk kunskap i två delar; å ena sidan 

praktisk kunskap som teoretisk plattform och, å andra sidan, utomhuspedagogiken som arena 

för praktiskt kunskapande. Dessa teorier lyfter fram viktiga tankegångar om utomhuspedagogik 

som ett pedagogiskt verktyg i skolan. 

 

4.1 Praktisk kunskap 
 

Dewey (2011) kritiserar skolans traditionella undervisning som han menar har för mycket 

fokus på den teoretiska inlärningen. Istället för att göra skillnad på praktisk och teoretisk 

undervisning menar han att de går hand i hand. Skolans uppgift, enligt Dewey, är att bidra till 

individens utveckling och hjälpa individen att utformas till en del av en större gemenskap i 

samhället. Individens intresse och behov ska vara utgångspunkten för allt lärande i skolan. 

Utan att fånga barnets intresse blir all pedagogik ytligt, förtryckande och instrumentell 

(Sundgren, 2011:103–104).  

Deweys teorier om lärande återfinns även till viss del i Anders Szczepanski (2007) forskning. 

Han anser att mötet mellan teori och praktik behövs för att få kunskap om utemiljön. 

Undervisningen utomhus kan inte skrivas i en text utan den kunskapen sitter i sinnet då man 

känner dofter och olika rytmer. Liksom Dewey poängterar även Szczepanski lärandemiljön. 

Szczepanski menar att lärandemiljön blir en direktkontakt mellan elev och pedagog samt 

föremålen för lärandet. Utomhuspedagogiken erbjuder pedagoger och elever tillfälle till känsla 

av kunskapssammanhang i verkliga situationer där närmiljön blir läromiljö (Szczepanski 

2007:13–14 ).  
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Vidare hävdar Dewey (2011) att lärandet skall stimuleras genom samspel med läromiljön där 

utemiljön används som ett rum för lärande i deras fysiska aktiviteter (Sundgren, 2011:113) 

Liksom Dewey poängterade Dahlgren & Szczepanskis (2004) teorier om lärandemiljön för 

utomhus. Dess främsta uppgift är att utforska och finna miljöer för lärande. För att kunna 

undervisa utomhus behövs kunskap om hur en undervisnings utomhus kan planeras och 

genomföras samt vilka för- och nackdelar denna undervisningsform medför. Utemiljön till 

skillnad från den traditionella klassrumskontexten, erbjuder en kontext kantad av dofter, former 

och färger vilket tilltalar sinnligt lärande. Dessa upplevelser kan inte ges i klassrumskontexter 

där kunskapen förmedlas genom bokliga och bildliga klassrumsammanhang (Dahlgren & 

Szczepanski, 2004:10).  

Vidare återfinns Deweys teori i Håkan Strotz & Stephan Svenning (2004) syn på undervisning 

utomhus. De hävdar att undervisningen bör ha ett syfte och mål för att engagera eleverna. Det 

är ytterst viktigt att eleverna känner sig personligt berörda av undervisningen, så det väcker 

glädje och engagemang hos eleverna. Genom att få arbeta praktiskt visar eleverna arbetslust 

och målmedvetenhet som därefter väcker samarbete, frågor och därmed utvecklas 

kommunikationen (Strotz & Svenning, 2004:36). När man undervisar utomhus menar Strotz & 

Svennings att det är viktigt att belysa ansvaret som pedagogen har i processen. I slutändan lär 

sig eleven genom att titta och härma det pedagogen gör. I och med att pedagogen står inför ett 

relativt nytt och icke kommersiellt undervisningsmedium, kan således pedagogen finna sig i en 

osäkerhet som mynnar ut i rädsla för att undervisa utomhus då pedagogen har bristande kunskap 

om den nya miljön och saknar vana att undervisa utomhus (Strotz & Svenning, 2004:37). 

 

4.2 Utomhuspedagogik som arena för praktiskt kunskapande 
 

Enligt Kroksmark (2012) lyfter Dewey fram olika verktyg man kan använda sig av för att få en 

lustfylld undervisning. Han anser att den nuvarande undervisningen går i stöpet på grund av att 

man glömmer bort den grundläggande princip om skolan som en del av samhället. Dewey vill 

förändra samhällsbilden av skolan som en plats där läxor, information och vanor ska läras och 

grundläggas och anser istället att bästa möjliga uppfostran är att forceras till relationer där 

arbetet kombineras med tänkande. Han anser att barnet ska styras in i arbete med hjälp av 

gruppen eller klassen man tillhör. Läraren ska inte forma eller förmedla vissa idéer och vanor 

hos barnen utan istället få barnet att känna sig sedd och hjälpa barnen på ett lämpligt sätt att 
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utvecklas. Disciplinen i skolan skall inte komma från pedagogen - den skall växa fram som en 

helhet (Dewey, 2012:382).  

Vidare menar Dewey (2009) att barn som har möjlighet till olika fysiska aktiviteter utomhus 

och som låter barns impulser och inlärning komma till uttryck, detta blir till glädje för barnet 

som i sin tur leder till att barnet vill gå till skolan, vilket i längden kommer göra lärandet lättare 

och skolans verksamhet inte blir till en börda för barnet (Dewey, 2009:241).  

Deweys teori återfinns i Anders Ohlsson (2015) syn på utomhuspedagogik som ett komplement 

till den vanliga pedagogiken och en bas för inlärning. Utomhuspedagogik är ett 

tvärvetenskapligt forskningsområde som innebär att lärandet lyfts fram genom platsens 

betydelse. Lärandet flyttas ut från klassrummet ut till naturen och samhällslivet. Utomhusmiljön 

är en varaktig kunskapskälla. Att använda sig av utomhusvistelse är ett verktyg att nå upp till 

läroplanens mål och riktlinjer (Ohlsson 2015:11). Vidare nämner Ohlsson att man lär sig med 

hjälp av sina sinnen. Sinnet blir ett verktyg som hjälper hjärnan att tolka erfarenhet och 

inlärning. En utevistelse betyder att sinnena får arbeta hela tiden när man är utomhus eftersom 

det finns beständig inlärning genom alla sinnesintryck. 80 % sker via synen och det är det sinnet 

som tränas mest. Ett barn som har möjlighet att använda sig av doften som sinnlig upplevelse 

hjälper barnet att komma ihåg, eftersom doften som sinne har det bästa minnet. Barn som får 

använda sig av sina sinnen i vardagen leder till att inlärning stimuleras på bästa möjliga sätt. 

Ohlsson lyfter även upp pedagogens roll där han hävdar att pedagoger måste ge barnen 

möjlighet att träna upp alla sinnen för bästa möjliga inlärning (Ohlsson 2015:17). Ohlsson 

hävdar att barn mår- och lär sig bättre av att vara ute i naturen. Barns sociala, kreativa, 

motoriska, kognitiva och emotionella utveckling stimuleras starkare utomhus och barnen får en 

bättre hälsa och koncentrationsförmåga (Ohlsson 2015:19). 

Likasom Dewey påpekar Sczcepanski (2007) att utomhusmiljö blir till en läromiljö där tankar, 

känsla och handlingar förenas. Dock skapar dagens samhälle skolmiljöer som ofta ger känslan 

av att man frånsäger sig gröna ytor för lärande och lek. Bostadsområden minskar tillgången till 

rörelseintensiva inlärningsmiljöer. Trösklarna mellan inomhus och utomhus måste rivas bort 

och förhållandet mellan plats och lärandet i den fysiska miljön görs till saker för 

gränsöverskridande reflektioner och problematisering. Undervisning består inte alltid av bara 

texter, utan den kan genomföras i naturen (Szczepanski 2007:14–15 ).  
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5. Metod och material 
 

För den här studien har jag valt att använda mig av kvalitativ forskningsmetod i form av 

intervjuer med sammanlagt fyra fritidshemslärare, alla arbetande på samma skola. I den här 

delen av uppsatsen kommer jag att diskutera mitt val av forskningsmetod, urvalet av 

respondenter och plats för studien samt avgränsningar. Vidare kommer jag att reflektera kring 

studiens validitet och frågor rörande forskningsetik.  

 

5.1 Intervju som metod 
 

Jag valde att arbeta med semistrukturerade intervjuer, det vill säga förberedda frågor som ändå 

ger utrymme för öppet samtal. Som Runa Patel & Bo Davidson (2011) hävdar är syftet med 

kvalitativa intervjuer att identifiera och upptäcka egenskaper hos respondenternas livsvärld 

eller åsikter. Med en semistrukturerad intervju så finns möjligheten att anpassa intervjun efter 

de frågor som kommer upp och därmed skapas en mer avslappnad stämning än vid en 

strukturerad intervju. För att en kvalitativ intervju ska lyckas bör intervjuaren hjälpa 

respondenten att under samtalet bygga upp sammanhängda och meningsfulla resonemang om 

det studerande underverket (Patel & Davidson 2011:82). Syftet med intervjun är att se 

respondenten livsvärld genom uppfattningar och tankar (Patel & Davidson 2011:83). 

 

Personerna som jag har intervjuat arbetar alla på samma fritidshem. Även om fritidshemmet är 

uppdelat i två avdelningar så samarbetar pedagogerna över avdelningsgränserna. För att få ett 

jämnt urval har jag valt att intervjua två pedagoger från varje avdelning. Jag har också försökt 

få en jämn könsuppdelning i mitt urval av informanter genom att intervjua två kvinnor och två 

män. Pedagog 1 och 2 arbetar på avdelningen för årskurs 2-6. Pedagog 3 och 4 arbetar på 

avdelningen för förskoleklass till årskurs 1. Samtliga pedagoger har arbetat mellan 3 och 9 år i 

samma skola med samma arbetsuppgifter.  
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5.2 Urval och Avgränsningar 
 

I denna studie så grundas den empiriska delen på intervjuerna med fritidshemslärare. 

Min tanke var från början att intervjua och observera elever som går i en skola där de använder 

sig en hel del av deras undervisning utomhus. Dock efter att ha läst befintliga studier och tagit 

i beaktning det faktum att jag som pedagog och ”vuxen” kan påverka elevernas svar i större 

grad än pedagogerna, valde jag att fokusera min studie mot pedagogerna för att i högsta möjliga 

grad få så objektiva utsagor som möjligt.  Jag valde att intervjua flera fritidshemslärare från en 

och samma skola eftersom jag vet att de jobbar en stor del av dagen med utomhusundervisning 

samt att det ger mig möjligheten att se hur synen på utomhusundervisning kan skilja sig för 

pedagoger med samma förutsättningar.  

 

5.3 Genomförande av intervjuer 
 

Jag bestämde mig för att enbart utföra kvalitativa intervjuer med varje respondent. Patel & 

Davidson (2011) hävdar att syftet med kvalitativa intervjuer är att identifiera och upptäcka 

uppfattningar och tankar hos den intervjuades livsvärld (Patel & Davidson, 2011:82). Eftersom 

intervjuerna sker på pedagogernas fritid är det viktigt att ta hänsyn till när själva intervjun kunde 

hållas. Intervjuer utfördes vid fyra tillfällen. Varje informant kunde avsätta 40 minuter för 

intervjun. Jag inledde varje intervju med att presentera mig själv och syftet med studien och 

klargjorde för respondenten att de kommer att förbli anonyma och att studien kommer att 

användas i vetenskapligt syfte. 

  

Jag använde mig av en diktafon för att kunna fokusera på intervjun och inte på att skriva ner 

anteckningar. En fördel med att spela in intervjun var att intervjupersonernas svar 

transkriberades exakt och gav mig möjligheten att gå tillbaka till intervjun för att lyssna igen. 

Nackdel med att spela in intervjuerna var att respondenterna upplevdes bli nervösa av det 

faktum att deras utsagor skulle spelas in. När jag stängde av diktafonen blev respondenterna 

påtagligt mer avslappnade och vågade prata mer.  
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5.4 Analys 
 

I analysen kommer jag försöka förstå, tolka samt förmedla fritidshemslärarnas syn på 

utomhuspedagogiken. Vad är det de lyfter fram som viktigt för elevernas inlärning, 

koncentration och sociala utveckling? Min tanke är att berätta om hur fritidshemslärarna syn på 

barns inlärning gynnas i balansen mellan teori och praktik och om det finns gemensamma 

resonemang såväl som skillnader i deras uttalanden. Jag ska försöka förstå fritidshemslärarnas 

syn på hur utomhuspedagogik påverkar barns inlärning. Analysen kommer att baseras på en 

tematisk analysform med 3 olika teman; lärandet, gruppdynamiken samt vilka förutsättningar 

pedagogerna haft för att kunna utöva utomhuspedagogik.   

 

5.5 Validitet 
 

Patel & Davidson (2011) belyser att det finns några sätt att försäkra sig om instrumentets 

validitet. Det finns två centrala perspektiv. Det första perspektivet innehållsvaliditeten, kopplas 

till den teoretiska ramen för undersökning och att försöka få fram så bra data som det går och 

skapa en bra översikt över den teoretiska fältstudien. Det andra perspektivet samtidiga 

validiteten behandlar datainsamlingens resultat och att vara kritisk till hur relevant det är och 

veta att det kan finnas brister i resultatet (Patel & Davidson, 2011:102–103). För att säkerställa 

validiteten i studien har jag försökt att använda mig av en innehållsvaliditet. Detta har jag gjort 

genom att jag har transkriberat samtliga intervjuer. Dock var min ursprungliga ide att låta 

samtliga respondenter ta del av transkriberingen för att säkerställa att inga misstolkningar eller 

egna åsikter/slutsatser av misstag har dragits. Eftersom samtliga respondenter har medverkat på 

sin fritid och inte haft tid att korrekturläsa transkriberingen har detta inte varit möjligt. Detta 

skulle även kunna kopplas till det Patel och Davidson kallar för samtidig validitet.    

 

5.6 Forskningsetik 
 

När man förbereder en undersökning så måste man ta hänsyn till flera aspekter. Man måste ta 

fram kunskap som är trovärdig för samhällets utveckling. När det gäller forskningens 

etikregler så finns det fyra huvudkrav som är följande, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. Dessa krav är nödvändigt att följa vid intervjuer och 

att informera den intervjuade om forskningens syfte är viktigt. Deltagaren har rätt att 



15 
 

 
 

bestämma över sitt deltagande och ska kunna vara trygg med att all information i intervjun är 

konfidentiell och förvaras på ett utrymme där obehöriga inte kan ta del av den (Patel & 

Davidson 2003, s.63). Dessa fyra krav uppfylldes genom att jag informerade respondenterna 

om syftet med min undersökning. Respondenterna blev informerade om att de skulle vara 

anonyma i undersökningen och klargjorde även att svaren endast skulle användas i 

vetenskapligt syfte.    
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6. Resultat och analys 
 

Studiens syfte är att undersöka fritidshemslärares syn på utomhuspedagogik och hur det gynnar 

eleverna. För att uppnå mitt syfte kommer jag redogöra resultatet av mina intervjuer. Detta 

kommer jag att redogöra för i form av citat och sammanställning. Materialet kommer att 

återkopplas till Deweys teorier samt tidigare forskning. Det första temat handlar om hur barn 

lär sig genom praktisk kunskap, det andra temat om gruppdynamik i gruppen och det tredje och 

sista berör förutsättningar för att utöva utomhusundervisning. Jag kommer jämföra 

fritidshemslärarnas utsagor i varje tema och försöka hitta likheter samt skillnader.     

 

6.1 Lärandet 
 

Jag börjar detta tema med att beskriva hur fritidshemslärarna i studien beskriver, resonerar kring 

samt vilka erfarenheter och upplevelser de har av utomhuspedagogik som bidrar till barns 

lärande.   

Alla fyra pedagoger beskriver att de upplever att eleverna lyssnar och koncentrerar sig mer när 

undervisningen är utomhus. Vidare berättar alla fyra pedagoger att undervisningen inomhus 

störs av att eleverna inte sitter still, utan pratar och petar på varandra. Vid utomhusundervisning 

menar alla fyra pedagoger att eleverna är mer fokuserade och lyssnar på pedagogernas 

genomgång. Alla fyra pedagogerna är eniga om att naturen påverkar elevernas beteende. De 

berättar att eleverna får röra på sig, ta på saker konkret, vara delaktiga i övningen och att 

eleverna konkret/praktiskt får utföra uppgifter. Vidare resonerar alla fyra informanter på 

liknande sätt, därför kommer pedagog ett och fyras utsagor att lyftas upp för att utgöra exempel. 

”Eftersom vi har många elever som inte kan svenska språket jättebra så 

försöker jag gå ut och jobba med naturens materiel. Om klassläraren har en 

mattelektion inomhus och jobbar med diagram, så märker jag att de har svårt 

att förstå vad klassläraren menar. När halva klassen har fått genomgången 

inomhus går jag ut med dem och arbetar med diagram. Eleverna får till 

uppgift att samla på sig så många kottar de kan och sedan samlas grupperna 

och vi ställer upp kottarna i olika högar för att sedan försöka åskådliggöra 

detta genom diagram. Man liksom ser när eleverna förstår, de börjar skratta 

och så säger jaha nu förstår jag” (pedagog 4).   
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I pedagog 4:s utsaga kan jag se att lärandet för henne kan uppstå överallt. Detta blir tydligt då 

hon säger att hon märker att eleverna har svårt att förstå vid genomgången med läraren och går 

då ut med eleverna och ber dem att plocka kottar. Detta för att det ska bli konkret och visuellt 

för eleverna. Utifrån vad Dahlgren & Szczepanski förklarade som begränsningar i det kognitiva 

lärandet i traditionell klassrumsmiljö där lärande sker genom bokliga och bildliga sammanhang, 

gav lärandet utomhus eleverna möjligheten att visualisera en problematisering för att förstå den 

(Dahlgren & Szczepanski 2004:10). Detta kan jag vidare relatera till Deweys teori då han 

menade att lärandet skall stimuleras genom samspel med läromiljön där utomhusmiljön 

används som ett rum för lärande i deras fysiska aktiviteter. Detta definierar Dewey som en 

lärande aktivitet (Sundgren, 2011:113). 

I pedagog 4:s utsaga framgick att lärande aktiviteter är viktiga då det blir konkretiserat samt 

visuellt för eleverna och på så sätt skapas ett lärande. Vidare framgick att lärandet enligt 

pedagog 4 bör stimuleras genom ett samspel mellan läromiljöer där utomhusmiljön används 

som ett rum för lärande.     

Samtliga pedagoger berättade att eleverna får använda sig av alla sina sinnen när de är utomhus 

och har lektion.  I inomhusundervisningen läser de eller så tittar de i böcker om blommor, fåglar 

och naturen. Men när vi fritidshemslärare går ut med dem i naturen får eleverna lukta, känna 

och se en blomma i verkligheten. Pedagog 1 från avdelningen för åk 2-6 berättar om ett projekt 

de hade med sina elever: 

”Eleverna fick bygga 10 olika fågelholkar. Vi delade upp alla barnen i olika 

grupper där alla skulle vara lika mycket delaktiga i byggandet. Steg ett var 

att ta reda på så mycket de kunde om fåglar och fågelholkar. Eleverna fick 

såga, mäta, måla, gå ut i skogen och hitta lämpliga träd att hänga upp 

holkarna i. Efter cirka 4 månader gick vi runt och öppnade alla fågelholkar 

och där fick eleverna se hur fåglarna hade byggt sina bon. Eleverna fick 

sedan gå tillbaka till klassen och skriva om hur dem upplevde processen. Jag 

som fritidslärare anser att den upplevelsen kan eleverna inte få genom att 

läsa om den i böcker. Man måste få uppleva den. En av eleverna kom fram 

till mig efter slutförandet av uppgiften och berättade att han inte visste att det 

gick att bygga fågelholkar själv förrän han själv fick bygga en” (pedagog 1) 

 

I pedagog 1:s utsaga framkom att kombinera teori med praktik var ett lyckat koncept, vilket blir 

tydligt då pedagogen berättar att eleverna måste införskaffa kunskap genom läsande om 

fågelholkar för att sedan praktiskt kunna arbeta med dem på fritids. Detta återfinns både i 
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Deweys teori om lärandemiljöer och Szczepanski teori om begräsningarna av att förmedla 

kunskap genom ett textstycke utan praktisk återkoppling (Szczepanski, 2007:13–14 ).  

Björklid förklarade detta i sitt resultat om Sveriges utvecklingsarbete där synen på samspelet 

mellan formellt och informellt lärande samt lek utspelar sig i utemiljön (Björklid, 2012:25). 

Szczepanski förklarar vikten av att pedagoger erbjuder elever tillfälle till känsla av ett 

kunskapssammanhang i verkliga situationer där närmiljö blir läromiljö (Szczepanski, 2007:13–

14). Vilket även pedagog 1 menar förklarar tillvägagångssättet för inhämtandet av kunskap om 

fågelholken samt att praktiskt kunna konstruera den i närmiljön.   

I pedagog 1:s utsaga kan jag finna likheter med Ohlssons tankar om att man lär sig med hjälp 

av sina sinnen. Sinnet blir ett verktyg där det hjälper hjärnan att tolka erfarenhet och inlärning. 

En utevistelse betyder att sinnena får arbeta hela tiden eftersom det finns beständig inlärning av 

alla sinnesintryck (Ohlsson 2015:17). Detta blir tydligt då pedagog 1 berättar hur eleverna får 

såga, mäta, måla, gå ut i skogen hitta ett lämpligt träd att hänga upp fågelholkarna i och att 

eleverna sedan får återkomma till samma plats efter 4 månader för att följa upp processen som 

de har påbörjat, och då få se ett resultat i form av fågeläggen. Genom att de får se resultatet av 

processen kunde eleverna själva dra slutsatsen att de faktiskt på egen hand kan konstruera och 

tillverka en fågelholk. Vidare belyser pedagogen vikten av att få ”uppleva” undervisningen 

konkret vilket jag tolkar som att han menar sinnligt eftersom han säger att man inte kan ta till 

sig denna kunskap genom att man läser om den i böcker. I pedagog 1:s uttalande belyses vikten 

av att kombinera teori med praktik ute i närmiljön. Dock så går detta emot Szczepanskis resultat 

då han hävdar att lärarna inte vill ta ansvar eller strävade efter att ta ansvar för att ta ut 

undervisningen i utomhusmiljön.   

Sammanfattningsvis kan pedagog 1:s utsaga förklara vikten av att kombinera teori med praktik 

samt att förena närmiljön som en läromiljö. Genom att förena dessa miljöer så öppnas en 

kunskapsarena som är svår att uppnå med enbart boklig kunskap. Det jag kan se är att det är av 

stor vikt att ge ett komplement till teorin således att barnen får ”handgriplig” kunskap där elever 

får använda sina sinnen samt vara med i ett ”görande”.   
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6.2 Gruppdynamiken 
 

Jag börjar detta tema med att redogöra för hur fritidshemslärarna i studien beskriver hur 

gruppdynamiken påverkas av utomhuspedagogik. 

Det fyra pedagogerna anser att det är viktigt att skapa relation till eleverna eftersom det skapar 

en tryggare grupp. De anser att det är viktigt att behandla alla elever likadant och visa intresse 

för barnets förmågor och se barnet som en individ med egna val. Vidare berättar alla fyra 

pedagoger att utomhusmiljön påverkar elevernas omdöme:  

”Vissa elever har problem med andras elevers religion, eleverna vägrar 

prata med varandra under rasterna eller så blir det alltid irritation när man 

ska samarbeta inomhus och försöka sitta bredvid varandra. Men jag och alla 

andra fritidslärare samarbetar aktivt med klasslärarna och försöker gå ut 

med eleverna och jobba med värderingsövningar. Vi brukar gå iväg till en 

lekpark och använder oss av parkens redskap så eleverna glömmer bort 

varandras hudfärg och religion. Vi har en undervisning där de får hoppa 

eller krypa för att svara på frågor. Irritationen som fanns inomhus blir 

istället till glädje” (pedagog 3).  

 

I pedagog 3:s utsaga märker jag att samarbetsövningar är en viktig taktik för att hålla ihop 

gruppen eller klassen och skapa en bra sammanhållning. Det är viktigt att det är rätt miljö så att 

eleverna känner sig trygga och avslappnande. Vidare kan jag tyda att pedagog 3 går till 

lekparken för att komma bort från skolan och gå till en närmiljö där eleverna kan leka samtidigt 

som de har undervisning. På detta sätt stärks banden mellan gruppen utan att de ens vet om det. 

Här finner jag likheter till Dewey som anser att bästa möjliga uppfostran är att uppmana till 

relationer där arbetet kombineras med tänkande. Han anser att barnet ska styras in i arbete med 

hjälp av gruppen eller klassen man tillhör (Dewey, 2012:382).  

Utifrån pedagog 3:s diskussion kan jag förstå att arbetet med värderingsövningar knutna till lek 

ute i park får eleverna att glömma deras fördomar om andras religion. I utsagan kan jag vidare 

urskönja att gruppsammanhållningen stimuleras genom att använder fritidsläraren sig av olika 

fysiska övningar.   

Vidare ställer jag frågor i intervjuerna om hur de arbetar med utomhuspedagogik och hur 

mycket eleverna får ut av det. Alla fyra pedagoger berättar att rektorerna i skolan såg hur mycket 

vi jobbade med eleverna utomhus och att det påverkade elevernas beteende. Rektorn 

uppmärksammade att det inte är lika stökigt under skoldagen och på eftermiddagarna.  
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”En dag när vi var ute i skogen med halva gruppen och vi hjälptes åt att 

tända en brasa och värmde lite choklad så satt alla barn runt brasan och 

berättade roliga historier, efter en stund så märker vi alla att en elev råkade 

kissa på sig eftersom hen hade skrattat så mycket, men så ställer sig ett barn 

i gruppen och säger rakt ut jag tror att jag också kommer kissa på mig 

eftersom det är så roliga historier alla berättar. Ingen i gruppen skrattade åt 

eleven som kissade på sig, men hade denna händelse inträffat inne i 

klassrummet då hade alla barn skrattat åt eleven” (pedagog 2).  

 

I pedagog 2:s utsaga framgår att miljön påverkar barnens omdöme och gruppsammanhållning. 

Det blir tydligt när hon berättar om eleven som råkat kissa på sig och att ingen skrattade åt 

eleven. Här finner jag en likhet till Szczepanski & Dahlgren studie där de lyfter fram att lärande 

utomhus har fördelar kopplade till erfarenhet, trovärdighet, sinnen och gemenskap.  

(Szczepanski & Dahlgren 2011:33,42). Detta kan jag vidare förstå utifrån Strotz & Svennings 

syn på undervisning utomhus. De hävdar att undervisningen bör ha ett syfte och mål för att 

engagera eleverna. Det är ytterst viktigt att eleverna känner sig personligt berörda av 

undervisningen, så det väcker glädje och engagemang hos eleverna. Genom att få arbeta 

praktiskt visar eleverna arbetslust och målmedvetenhet som därefter väcker lust till samarbete 

och frågor och därmed utvecklas kommunikationen (Strotz & Svenning, 2004:36). 

I pedagog 2:s utsaga kan jag förstå vikten av att ha relation till eleverna och försöka stoppa 

kränkningar. En elev ska inte behöva känna sig nedvärderad på grund av sin religion och 

pedagogerna i skolan arbetar aktivt med att stoppa kränkningarna med hjälp av närmiljön som 

en lekpark. Genom att pedagogerna går iväg till närmiljön så känner eleverna sig mer som en 

grupp och glömmer bort varandras religioner och ser varandra som likvärdiga. 

 

6.3 Förutsättningar för att utöva utomhuspedagogik 
 

Jag börjar detta tema med att beskriva de förutsättningar mina fyra respondenter haft gällande 

förberedelser samt vilka krav som ställts på pedagogerna för att kunna utöva 

utomhuspedagogik. 

Tre av pedagogerna berättar att de via skolan fått några dagars utbildning av Friluftsfrämjande 

där de fick lära sig innebörden av att planera och utföra aktiviteter utomhus och hur man ska 

involvera eleverna i aktiviteterna. Pedagogerna ansåg att de fick mycket erfarenheter av 
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utbildningen och att det har hjälp dem att planera in deras utomhusaktiviteter på ett mycket 

bättre sätt. 

”Eleverna märker av när man kommer oförberedd till en utomhus lektion, 

deras omdöme och koncentration påverkas, de börjar göra annat eller dem 

frågar hur man ska utföra aktiviteten, man är själv så stressad med hela 

barngruppen och har inte tid att svara och då uppstår det att barnen går från 

platsen och gör något de inte borde göra” (pedagog 3).  

 

I pedagog 3:s utsaga framgår det att en förberedd lektion är av yttersta vikt för elevernas 

koncentration och för att få arbetsro i undervisningen. Det är också viktigt att pedagogerna är 

förberedda så eleverna känner sig trygga i gruppen. Strotz & Svennings menar att när man 

undervisar utomhus är det viktigt att belysa ansvaret som pedagogen har i processen. I slutändan 

lär sig eleven genom att titta och härma det pedagogen gör. I och med det kan en osäkerhet och 

rädsla dyka upp hos pedagogen som inte lyckas med det som var syftet med aktiviteten således 

så har inte pedagoger tillräckligt med kunskap och vana för att undervisa utomhus (Strotz & 

Svenning, 2004:37).  

 

Utifrån pedagog 3:s erfarenheter och upplevelser framhålls det tydligt att en central 

framgångsfaktor för lyckad undervisning utomhus är god förberedelse och framförhållning. Till 

skillnad från undervisningen i ett traditionellt klassrum, är undervisning utomhus fylld av fler 

utmaningar för pedagogen då elevernas koncentration lättare flyttas till saker runt omkring. För 

att pedagogen ska få elevernas uppmärksamhet så krävs det av pedagogen att han eller hon är 

ytterst tydlig med instruktioner samt beskrivning av uppgiften eleverna ställs inför. 

 

Den otrygghet som undervisning utomhus medför menar Ekvall (2012) är en central orsak till 

varför lärare drar sig för att undervisa i utomhusmiljöer. Enligt pedagog 3 framgick det tydligt 

att undervisning utomhus ställer större krav på pedagogen. Till viss del förklarar samtliga av 

respondenterna att det beror på skolgårdens struktur, men även att andra faktorer som 

personalbrist begränsar möjligheten att bedriva undervisning utomhus. Eftersom skolgården till 

stor del redan är ett utforskat territorium för eleverna har pedagogerna använt sig av omnejden 

för att hitta nya stimulerande miljöer för eleverna att undervisas i (Ekvall, 2012:29). 
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7. Diskussion  
 

Syftet med denna studie har varit att genom intervjuer undersöka fritidshemslärarnas 

uppfattning om hur utomhuspedagogik bidrar till barns lärande. I denna del kommer jag att 

sammanfatta mina slutsatser i förhållande till mina frågeställningar. Jag kommer till sist 

diskutera implikationerna av studiens resultat.  

 

Sammanfattningsvis var den generella uppfattningen att utomhuspedagogik är ett värdefullt 

redskap för pedagogerna då det dels bidrar till att visualisera problematiseringar, likt den 

situation pedagog 4 tog upp gällande diagram och kottar. I den skola där studien utförts 

framgick det även tydligt att man kämpat med svårigheter att skapa en känsla av gemenskap 

mellan olika elever på grund av etniska och religiösa skillnader. Även här framkom att 

utomhuspedagogik haft en positiv inverkan på sammanhållningen och gemenskapen inom 

elevgrupperna. Likt det exempel pedagog 2 tog upp med eleven som kissade på sig, kunde 

pedagogen tydligt urskilja en ökad känsla av gemenskap mellan eleverna när en annan elev 

tydligt ställde sig upp och förklarade att även han var nära att kissa på sig av skratt. Ytterligare 

positiva effekter som åskådliggjorts i studien är det ökade självförtroende och ökad självinsikt 

eleverna kommit till enligt pedagog 1 som berättade när hans elever fått konstruera fågelholkar.     

 

Utifrån studiens syfte att förstå hur pedagogerna uppfattar utomhusundervisning har det tydligt 

framgått att pedagogerna utvecklat utomhusundervisning som ett sekundärt redskap i sitt arbete. 

Visserligen har samtliga pedagoger utryckt att utomhusundervisning har sina begränsningar och 

att det ställer större krav på pedagogen men även på skolan då det är mer resurskrävande än 

traditionell klassrumsundervisning. Med det sagt har samtliga pedagoger illustrerat det som ett 

redskap som fungerar och fyller ett viktigt syfte i lärandeprocessen. Studien har till stor del 

bekräftat tidigare forskning och visat på det som bland annat Dewey säger om att ”learning by 

doing” är ett bra sätt att kombinera praktik med teori samt vikten av att kunna lyfta ur lärandet 

ur klassrummet och hitta alternativa vägar för lärandet. Ytterligare stöd till tidigare forskning 

som åskådliggjorts i denna studie är det Bengtsson & Gustafsson beskriver som ökad 

kommunikation mellan elev och pedagog men även att det bidrar till en större sammanhållning 

mellan elever. 

 

Avslutningsvis har denna studie visat på att traditionell undervisning i klassrumsmiljö har sina 

tydliga brister och begräsningar. Samt att en kombination av utomhuspedagogik och traditionell 
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klassrumsundervisning är gynnsam på flera olika sätt för elevers lärande. Visserligen ställer det 

större krav på både skolan och pedagogerna, men utfallet av att kombinera undervisning inom 

och utomhus bedöms vara överhängande positiv och även att utomhusundervisningen i många 

fall visat sig ytterst framgångsrik i elevers lärandeprocess, bör det ses som ett kompletterande 

redskap i lärandeprocessen och inte som ett substitut till traditionell klassrumsundervisning.  
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9. Appendix  
 

Intervjufrågor 

- Vad för sort utbildning har du? 

- Hur länge har du jobbat som fritidshemslärare? 

- Har ert fritidshem tillgång till något naturområde? 

- Har ditt jobb erbjudit dig någon utbildning inom utomhuspedagogik? 

  

1) Vad betyder utomhuspedagogik för dig? 

2) Hur arbetar ni med fritids barnen ute med utomhuspedagogik inom verksamheten? 

3) Hur stor del av verksamheten arbetar ni med utomhuspedagogik? 

4)  Finns det något syfte med era utomhus vistelse? 

5) Påverkar uteskolmiljön er utomhusaktiviteter? 

6) Finns det några hinder för att utöva utomhuspedagogik? 

7) Hur stor påverkan spelar närmiljön fritidshemmet? 

8) Hur beskriver pedagogerna betydelsen av att använda sig av närmiljön i sin 

undervisning? 

9) Hur är samanhållningen utomhus mellan elever och pedagoger, samt inomhus? 

 

 


