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Abstract:  
Denna empiriska studie syftar till att lyfta fram och undersöka utomhuspedagogik 

som undervisningsmetod inom svenskämnet i förskoleklass till årskurs 3. Centralt i 

studien har varit att ta reda på vilka delar av kursplanen för svenska i läroplanen som 

kan beröras genom svenskundervisning utomhus. Fokus under intervjuerna har varit 

att lyfta fram hur man kan lyckas med sin svenskundervisning genom 

utomhuspedagogik. Fördelar och svårigheter sätts i relation till det centrala innehåll 

och förmågor som lärarna arbetar med. Fem utbildade lärare och en 

naturskolepedagog har intervjuats. 

 

Resultatet av studien visar bland annat att fortbildning är en viktig byggsten till att 

utomhuspedagogiken ska användas frekvent och framgångsrikt inom svenskämnet. 

De största fördelarna som lyfts fram ur resultatet är att samarbetet, 

kommunikationen och interaktionen eleverna emellan ökar. Utomhuspedagogik 

anses också vara ett tillfälle för eleverna att visa andra kunskaper och förmågor inom 

svenskämnet än vad de visar genom undervisning som sker i klassrummet. 

Utomhuspedagogik som undervisningsmetod inom svenskämnet anses också kunna 

erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet, vilket lyfts fram som en fördel för 

inlärningen. Det framkommer också att lärmiljön som eleverna befinner sig i spelar 

stor roll för språkinlärningen, den miljö som erbjuds genom utomhuspedagogik 

anses inspirera och avstressa eleverna till skillnad från det traditionella klassrummet. 

Resultatet visar att den övervägande delen ur det centrala innehållet för svenska 

berörs genom lärarnas utomhusundervisning i svenskämnet. Lärarna lyfter fram tre 

av fem förmågor som de anser att eleverna får förutsättningar att utveckla genom 

utomhuspedagogik. Kommunikation och talet lyfts fram som centrala delar i 

svenskundervisning som sker genom utomhuspedagogik. Resultatet visar också att 

skrivandet får för lite utrymme genom utomhuspedagogik och att detta kan leda till 

svårighet i att utveckla elevernas skrivande. Utomhuspedagogik inom svenskämnet 

lyfts fram som en positiv variationsfaktor, men det framgår också tydligt att lärarna 

anser att undervisningsmetoden bör ses som ett komplement till den mer 

traditionella klassrumsundervisningen.   
 
 
 
 
 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, lärmiljö, kommunikation, Anders Szczepanski, 

sociokulturellt perspektiv, intervjuer, f-3  
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1. Inledning 
 

Till största del genomförs dagens svenskundervisning inom klassrummets fyra 

väggar, klassrummet är också den mest traditionella lärmiljön i dagens svenska 

skolor. Detta trots att skolan ska erbjuda eleverna varierad och individanpassad 

undervisning och i största möjliga mån erbjuda daglig fysisk aktivitet (Skolverket 

2017 s. 9-10). Lärmiljö kan ses som en abstrakt undervisningsmiljö likväl som en 

fysisk undervisningsmiljö (Björklid 2005 s. 29). De fysiska och abstrakta 

egenskaperna i miljön samverkar och kan därför vara svåra att skiljas åt. I denna 

studie avser lärmiljö främst den fysiska miljö som elever och pedagoger befinner sig 

i. Skolverket (2017 s. 8, 10) slår också fast att kunskap kan nås genom olika vägar, 

därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan ska erbjuda en 

varierad och balanserad sammansättning av både innehåll och arbetsformer. Grantz 

m.fl. (2010 s. 9-10) menar att olika arbetssätt och arbetsformer är av stor vikt i 

lärandeprocesser och att utomhuspedagogik fungerar som en undervisningsform 

som framgångsrikt integrerar praktiska moment i de teoretiska ämnena. Vidare 

skriver författarna att människor lär sig på många olika sätt men att det mest 

naturliga sättet, närheten till naturen, faller bort inom skolans värld. De menar att 

dagens skola behöver stor pedagogisk mångfald och att den bör sträcka sig utanför 

klassrummets väggar.  

 

Under de år som jag har befunnit mig i skolans värld som vikarie och lärarstuderande 

har jag hört och läst mycket gott om utomhuspedagogik som lärandestrategi. Dock 

har jag aldrig tagit del av några praktiska moment kopplat till just svenskämnet. Jag 

har fått uppfattningen att utomhuspedagogik är en utmärkt undervisningsmetod att 

ta till när man medvetet ämnar variera undervisningen och ge eleverna 

förutsättningar för att ta till sig kunskaper på olika sätt. För mig har även intresset 

för rörelse och rörelsens betydelse för inlärning alltid funnits. Utomhuspedagogik 

kan i stor utsträckning, större än i klassrumsundervisningen, involvera aktiviteter 

där eleverna får röra sig i olika naturmiljöer. Därför väcktes intresset till att studera 

hur man som pedagog inom svenskämnet kan arbeta med alternativa 

inlärningsmetoder som erbjuder eleverna varierad undervisning och chans till daglig 

rörelse. Jag vill därför ta reda på om innehållet i kursplanen för svenska 

framgångsrikt kan kombineras med utomhuspedagogik. Jag hoppas genom denna 

studie själv kunna få och vidareförmedla kunskaper om hur man på bästa sätt kan 

utforma utomhuspedagogik inom svenskämnet så att eleverna kan arbeta med det 

centrala innehållet och uppnå kunskapskraven.  

 

Begreppet utomhuspedagogik används i denna studie i enlighet med Nationellt 

centrum för utomhuspedagogiks (NCU) definition där utomhuspedagogik innebär 

att lärandets rum flyttas till en utemiljö. Anders Szczepanski är enhetschef vid 

Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) vid Linköpings universitet. 

Hans forskning och texter ligger också till grund för innebörden av begreppet 

utomhuspedagogik som är utgångspunkten för denna studie. Szczepanski (2014 s. 

25) förklarar att utomhuspedagogik i ett teoretiskt perspektiv definierar platsen för 

lärandet och att det i utomhuspedagogik är den fysiska miljön som tillhandahåller 

innehållet i lärandet. I bakgrunden finns en utförligare beskrivning av Szczepanskis 

och NCU:s definition av utomhuspedagogik. 

 



 

2 

 

Skolverket (2017 s. 10) skriver att det är viktigt att ge eleverna möjlighet till att 

kunna uttrycka sina kunskaper på olika sätt. Genom att som pedagog använda sig av 

olika pedagogiska undervisningsmetoder erbjuds eleverna större möjlighet till att 

utveckla sina kunskaper på just det sätt som passar dem bäst. Studier visar att 

utomhuspedagogik är en effektiv lärandestrategi som bland annat ger förutsättningar 

för ett gynnsamt läroklimat (Fägerstam 2012). Skollagen (2010:800 kap 3) slår fast 

att alla elever ska: 

 
…ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 
 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka och redogöra för hur några lärare i årskurs 

F-3 använder sig av utomhuspedagogik inom svenskämnet för att utveckla elevernas 

förmågor och behandla det centrala innehållet i ämnet. De frågeställningar som 

kommer att besvaras är följande:  

 

 Vilka fördelar ser lärarna med att använda naturen som lärmiljö i sin 

svenskundervisning? 

 Vilka olika förmågor anser lärarna lämpa sig bäst att träna och utveckla hos 

eleverna genom utomhuspedagogiken? 

 Vilka delar av det centrala innehållet i Lgr11 berörs genom lärarnas 

svenskundervisning utomhus? 

 Vad krävs för en lyckad utomhuspedagogikundervisning inom svenskämnet 

enligt lärarna? 
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2. Bakgrund 
 
I det här avsnittet redovisas till att börja med definitionen av utomhuspedagogik och 

metodens grundtankar. Därefter beskrivs utomhuspedagogikens uppkomst och dess 

historiska förespråkare presenteras. Följande avsnitt beskriver vilka fördelar skolan 

kan ha av att använda sig av denna pedagogiska inriktning. Därefter redovisas vad 

Lgr11 och läroplanen för förskolan tar upp som kan kopplas till utomhuspedagogik. 

Sist i avsnittet belyses pedagogik och arbetssätt hos Naturskoleföreningen och de 

svenska Naturskolorna. 

 
2.1 Innebörden av utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik beskrivs av Szczepanski som ett tvärvetenskapligt forsknings- 

och utbildningsområde som bland annat betonar växelspelet mellan sinnlig 

upplevelse och boklig utbildning. Lärandets rum byts ut och platsens betydelse för 

lärandet betonas då miljön utgör en bas för inlärning. Utomhuspedagogik är också 

ett gott komplement till den traditionella pedagogiken (Ohlson 2015 s. 11, med ref. 

till Szczepanski 2012).  

NCU:s definition av utomhuspedagogik :  

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i 

autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt 

forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 

 att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram 

(Linköpings universitet, 2017) 

Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004 s. 13) är utomhuspedagogikens grundtanke 

att förflytta lärprocessen till andra sammanhang. Eleverna får då på ett annat vis 

använda sig av kroppens olika sinnen, vilket i sin tur leder till att autenticiteten ökar. 

Att utomhuspedagogik bör användas som ett komplement till den traditionella 

pedagogiken är något som ofta nämns i litteratur kopplat till ämnet. Dahlgren och 

Szczepanski (2004 s. 9) menar att det är framgångsrikt att använda sig av olika 

lärmiljöer, då ett växelspel mellan dessa är en bärande faktor till framgångsrikt 

lärande. Författarna vill också påpeka att alla kunskapsområden inom skolan kan 

praktiseras i utomhusmiljöer.  

 

2.2 Utomhuspedagogikens historia 
Enligt Szczepanski (2007 s. 16) grundlades utomhuspedagogiken redan under 

antiken. Han lyfter fram filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.) som en bas för 

utomhuspedagogiken, då hans filosofi utgick från våra sinnen och den praktiska 

erfarenheten av verkligheten. Szczepanski (2007 s. 17) nämner också pedagogerna 

John Dewey (1859-1952), Maria Montessori (1849-1952) och Ellen Key (1849-

1926) som ofta riktade uppmärksamheten på kontakten med verkligheten som en 

viktig del i lärandet. Maria Montessori menade att en viktig källa till 

kunskapssökande är upplevelsen av naturen och kulturen. Ellen Keys pedagogik 
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utgick delvis ifrån att uterummet är en essentiell kunskapsbildande miljö och detta, 

menar Szczepanski (2007 s. 17), bör dagens skola lära sig av. Vidare skriver 

författaren att människor måste lära i naturliga sammanhang och att utomhus-

pedagogik tillåter detta.  

 

Enligt Szczepanski och Dahlgren (2011 s. 22) började utomhuspedagogik som 

begrepp att användas vid två universitet i USA under 1860-talet. Dessa universitet 

erbjöd kurser med syftet att tillhandahålla närhet till naturen då universiteten 

menade att urbaniseringen medför att människans närkontakt med naturen minskat 

markant. Detta gjorde att dessa universitet införde ett nytt undervisningsmoment, 

”outdoor education”. Ett dominerande inslag i detta moment var att länka samman 

teori och praktik. Även här talar man om utemiljön som ett gott komplement till den 

traditionella inlärningsmiljön. Under 1800-talet växte utomhuspedagogik som 

metod i både USA och Tyskland. John Dewey (1859-1952) anses vara en 

centralgestalt i just detta samband då han argumenterade för en växelverkan mellan 

textbaserad inlärning och icke textbaserad inlärning (Szczepanski och Dahlgren 

2011 s. 22). Under 1900-talet blev undervisning i det fria och lärande som sker med 

hjälp av kroppens alla sinnen ett återkommande inslag i reformskolorna.  

 

Ellen Key (1849-1926) och John Dewey (1859-1952) stod för att inkludera 

verklighetsanknytning i undervisningen samt för användandet av fältstudier 

(Szczepanski 2008 s. 18). De förespråkade båda två att låta elever lära sig genom att 

finna kunskap i miljöer utanför det ordinarie klassrummet. De ville ha en tydlig 

växelverkan mellan boklig inlärning och låta uterummet bli en väsentlig del av 

elevernas kunskapsutveckling inom skolväsendet.  

 

Den engelska stiftelsen Learning Through Landscapes, inspirerade Gareth Lewis 

till att starta projektet Skolans uterum (Björklid 2005 s. 135). Detta projekt bedrevs 

mellan 1992-1994 och verkade för att tydliggöra utemiljöns betydelse för inlärning. 

Projektet gjorde enligt Björklid (2005 s. 135) att fler människor öppnade ögonen för 

skolgården och utemiljöers möjligheter som goda lärmiljöer och pedagogiska 

resurser.  

 

2.3 Vad säger styrdokumenten om utomhuspedagogik inom 
svenskämnet? 
Det går inte att hitta några specifika krav i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (vidare refererad som Lgr11) om att 

utomhuspedagogik ska förekomma i undervisningen. Under syfte för 

förskoleklassens verksamhet kan man däremot läsa om hur pedagogerna ska ge 

eleverna förutsättningarna att vistas i olika naturmiljöer (Skolverket 2017 s. 21). 

Däremot finns det skrivelser i läroplanen för grundskolans åk 1-3 som kan 

tillgodoses genom utomhuspedagogik som undervisningsmetod. Det står bland 

annat att skolan ska erbjuda en varierad undervisning som ska leda till att eleverna 

kan nå målen via olika tillvägagångssätt samt att undervisningen ska vara 

individanpassad (Skolverket 2017 s. 8-10). Lgr11 (Skolverket 2017 s. 9) skriver 

också att skapande, undersökande arbete samt lek är väsentliga delar av lärandet och 

att just lek är särskilt viktigt i de tidigare skolåren för att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper. Skolan ska också sträva efter att i största möjliga mån erbjuda eleverna 

fysisk aktivitet samt stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet. Att låta eleverna 
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röra sig allsidigt i olika miljöer är en av de förmågor som förskoleklassens 

verksamhet ska sträva efter att utveckla hos eleverna (Skolverket 2017 s. 21). 

 

Under rubriken Centralt innehåll för ämnet idrott och hälsa årskurs 1-3 finns dock 

bestämmelser kopplat till utevistelse. Undervisningen i idrott och hälsa ska bland 

annat innehålla rörelse och lekar i natur- och utemiljö samt ge eleverna kunskaper 

om att orientera sig i närmiljön (Skolverket 2017 s. 50). I kunskapskraven för 

årskurs 1-3 i biologi, kemi och fysik finns det skrivet att eleverna utifrån upplevelser 

och utforskande av närmiljön ska kunna beskriva och ge exempel på enkla samband 

i naturen (Skolverket 2017 s. 162, 173, 184). 

 

Trots att denna studie riktar sig till förskoleklassen och grundskolans åk 1-3 nämns 

här läroplanen för förskolan Lpfö 98 och dess skrivelser om utomhuspedagogiken. 

I förskolan går de minsta barnen och förskolans läroplan tar upp den stora betydelsen 

som vistelse i naturen har för lek och inlärning. Lek som också lyfts fram som en 

viktig del av elevernas lärande i Lgr11. I förskolans läroplan framgår det tydligt att 

barnen ska få möjlighet till att vistas i naturmiljö genom lek och andra aktiviteter 

(Skolverket 2016 s. 7). Barnen ska också genom att tillbringa tid i naturen utveckla 

ett varsamt förhållningssätt och känna omsorg för sin närmiljö (Skolverket 2016 s. 

7-8). Barnen i förskoleverksamhet ska också få möjlighet till att utveckla ett intresse 

för naturen, dess samband och fenomen och de ska också få förståelse för vilken 

påverkan människor och natur har på varandra (Skolverket 2016 s. 10). Många barn 

som kommer till förskoleklass och grundskolan har gått på förskolan vilket innebär 

att dessa barn ska ha mött utomhuspedagogiken när de börjar i förskoleklass och bör 

därmed ha erfarenheter av denna undervisningsmetod. 

 

2.4 Hur kan skolan ha nytta av utomhuspedagogiken? 
Brügge och Szczepanski (2011 s. 27) menar att det är väsentligt att skolan ska 

erbjuda undervisning där man kan knyta samman teori och praktik. Författarna 

menar att utomhuspedagogik kan vara ett angeläget redskap för att levandegöra 

läroplanens intentioner. Utomhuspedagogik erbjuder genom sin utemiljö många 

positiva effekter för eleverna, det främjar deras hälsa, motoriska utveckling och 

koncentrationsförmåga, dessutom får de även ta del av praktiska övningar (Brügge 

och Szczepanski 2011 s. 29). Författarna lyfter också fram att utomhuspedagogik 

tillåter alla sinnen att användas i lärprocessen och att detta i sin tur gör så att eleverna 

tillåts att lära sig på många olika sätt samt att sinnesupplevelserna agerar som en 

förstärkning av inlärningsprocessen. Syftet med utomhuspedagogiken är att genom 

tematiska ämnesövergripande aktiviteter i utomhusmiljö, levandegöra begrepp inom 

olika ämnen som anses vara abstrakta (Brügge och Szczepanski 2011 s. 31). Det 

finns flera studier som visar att aktiviteter utomhus erbjuder stor möjlighet till att 

stärka barn psykiskt, känslomässigt, socialt och fysiskt (Coyle 2010). Szczepanski 

(2007 s. 18) skriver att utbildningssystemet har många viktiga uppgifter och att en 

av dem är att återerövra landskapet som arena för rörelse och utbildning, något han 

menar att dagens tekniska samhälle har lyckats avlägsna. Szczepanski hänvisar till 

Kaplan och Kaplan (1994) som menar att ett besök i naturen ge positiva 

återhämtningseffekter som leder till större tillfredsställelse på både arbetsplatser och 

fritiden (Szczepanski 2007 s. 23). Dessa effekter kan på samma sätt urskiljas hos 

elever under skoldagen.  
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2.5 Naturskoleföreningen - Naturskolor 
Utenavet är ett nationellt nätverk av organisationer och myndigheter som alla ser 

utomhusmiljöer som arenor för pedagogiskt arbete och där Naturskoleföreningen är 

en del av detta nätverk. Utenavets uppfattning om utomhuspedagogiken grundar sig 

på nordisk och internationell forskning, som bland annat visar att koncentrations-

förmågan och kreativiteten ökar när eleverna vistas utomhus och att kunskaperna 

blir mer bestående när lärandet växlar mellan utomhus- och inomhusaktiviteter 

(Utenavet 2017). 

 

I Sverige finns det 90 skolor som är en del av Naturskoleföreningen. Denna förening 

förespråkar ”att lära in ute”. Naturskoleföreningen upplyser om och förespråkar att 

pedagoger kan använda naturen som lärmiljö inom alla skolans ämnen, däribland 

svenska. Den pedagogik som naturskolorna bedriver bygger på ett aktivt lärande där 

elevens egna upplevelser, sinnesintryck och upptäckter är i fokus. De menar att 

eleverna lättare minns vad de lär sig i skolan och att kunskaperna förankras i 

verkligheten genom utomhuspedagogik. De lyfter även fram fördelar som att 

utomhusaktiviteter leder till att klasser får bättre sammanhållning och därmed 

förbättrar förmågan till samarbete, ett samarbete som även avspeglas inne i det 

traditionella klassrummet. Genom att knyta an till skolans styrdokument och 

använda sig av utomhuspedagogik menar Naturskoleföreningen att fler elever får 

tillgång till de tillvägagångsätt som är mest optimala för dem själva när det kommer 

till att lära in. Därmed kan eleverna på ett effektivare sätt nå kunskapsmålen 

samtidigt som utomhuspedagogik erbjuder eleverna en inspirerande lärmiljö 

(Naturskoleföreningen 2017). 

 

Naturskoleföreningen erbjuder en läromedelsserie som heter ”Att lära in ute”, 

författarna är olika naturskolepedagoger och böckerna säljs via förlaget Outdoor 

Teaching. Det finns läroböcker riktade till skolans alla ämnen. I boken Att lära in 

svenska ute får läsaren läsa om hur elever kan få och är i behov av att få tillgång till 

att lära in språk på olika sätt (Grantz m.fl. 2010 s. 10). Vidare ger boken läsaren tips 

och inspiration till att ta sig ut och bedriva utomhuspedagogik. Över 100 olika 

utomhuspedagogiska övningar inom svenskämnet ingår i boken. Författarna 

förespråkar också den ämnesintegrerade undervisningen i uterummet.  

 

2.6 Svenskundervisning 

2.6.1 Centralt innehåll för svenska i Lgr11 
Det centrala innehållet i läroplanen avses ange vad som ska behandlas i 

undervisningen i respektive ämne. Skolverket (2017 s. 4) skriver att det centrala 

innehållet är utformat så att det ska lämna utrymme för läraren att föra egna 

fördjupningar eller tillägg i undervisningen. Nedanstående punkter är tagna direkt 

ur Lgr 11 (Skolverket 2017 s. 253-254). 

 

Läsa och skriva 

 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen 

efter textens form och innehåll. 

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild 

samspelar. 
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 Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin 

text och göra förtydliganden. 

 Handstil och att skriva på dator. 

 Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och 

utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära 

texter. 

 Alfabetet och alfabetisk ordning. 

 Sambandet mellan ljud och bokstav. 

 

Tala, lyssna och samtala 

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

 Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för 

olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. 

 Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. 

 

Berättande texter och sakprosatexter 

 Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar 

av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, 

kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska 

texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 

 Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text 

kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt 

litterära personbeskrivningar. 

 Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. 

 Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur 

deras innehåll kan organiseras. 

 Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, 

och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera 

led. 

 Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och 

webbtexter. 

 

Språkbruk 

 Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något 

man talat om. 

 Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och 

åsikter. 

 Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och 

ords nyanser. 

 Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas 

genom röstläge och kroppsspråk. 

 

Informationssökning och källkritik 

 Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. 

 Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. 
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2.6.2 Nya språket lyfter – framgångsfaktorer i läs- och skrivutvecklingen 
Skolverkets Nya språket lyfter (2011) tar upp vikten av att ha ett gott 

undervisningsklimat för att utveckla elevernas tal och därmed kommunikativa 

förmåga. Skolverket skriver fortsättningsvis att talet och kommunikation har stor 

betydelse för utvecklingen av läs- och skrivförmågan.  

 
Att samtala och att kunna vara en aktiv samtalsdeltagare har stor betydelse 

för utveckling av förmågan att läsa och skriva. Men även det motsatta gäller. 

Genom att läsa och skriva utvecklar eleverna exempelvis sitt ordförråd. I 

läsandet och skrivandet får de möta berättelser, beskrivningar, förklaringar, 

instruktioner och argumentationer som ligger mer eller mindre nära den 

egna vardagen eller de egna intressena. (Skolverket 2011 s. 20) 

 

Skolverket (2011) lyfter fram att forskning visar att elever som aktivt använder sin 

kommunikativa förmåga genom att delta i samtal, har en god prognos i läs- och 

skrivutvecklingen. Enligt Skolverket (2011) är talet och samtalet ett led i en 

socialisationsprocess, därför är det mycket viktigt att uppmärksamma elevernas 

muntliga utveckling. De understryker också att elevers muntliga förmåga ofta 

varierar i olika situationer. Detta betyder att pedagoger behöver skaffa sig en allsidig 

bild av hur elever kan uttrycka både i och utanför klassrummet. 

 

2.6.3 Utomhuspedagogik inom svenskundervisning 
Under 2011 hölls i Malmö en konferens för över 900 pedagoger, rektorer, skolchefer 

och stadsplanerare från hela Norden. Konferensens syfte var att fördjupa kunskaper 

om utemiljöns möjligheter till lärande och att värna om undervisning i naturen. Efter 

denna konferens skapades en inspirationsskrift som heter Ute är inne (2012) vilken 

är baserad på de föreläsningar och workshops som genomfördes under konferens-

dagarna. I denna skrift kan man bland annat läsa om hur pedagoger arbetar med 

språkundervisningen genom utomhuspedagogik. De arbetar till exempel med 

alfabetet och alfabetiskt ordning genom att hämta olika föremål som börjar på olika 

bokstäver för att sedan placera dem i alfabetisk ordning. Naturen lyfts fram som en 

perfekt miljö att träna adjektiv i då eleverna får beskriva föremål eller hämta redan 

beskrivna föremål. Utemiljöer och dess aktiviteter beskrivs som en väg till språket 

då dessa miljöer erbjuder avstressande och varierande miljöer jämfört med 

klassrummet. Många pedagoger lyfter också fram fördelen med att läsa litteratur ute 

i naturen. De anser att läsförståelsen gynnas av att fokus flyttas från analys till 

upplevelser.  

 

Även Grantz m.fl. (2010 s. 9-10) menar att utemiljön kan bidra till större fantasi och 

inlevelse vid läsning. Författarna menar också att ett nytt ordförråd aktiveras när 

undervisningen flyttas utomhus. Vidare skriver författarna att andra redovisnings-

former lyfts fram utomhus, ofta gör eleverna uppgifterna i grupp och för att redovisa 

vad de har gjort kan de öva på att redovisa och använda sig av språket på det viset. 

Grantz m.fl. (2010 s. 17) förklarar också att utemiljön erbjuder autentiska miljöer 

som öppnar möjligheter till att lära in ord och begrepp och utveckla elevernas 

ordförråd. De menar att man kan använda sig av många övningar som tränar 

alfabetet, bokstäver, ord och begrepp genom att låta eleverna använda kroppen och 

alla dess sinnen. Författarna lyfter också fram övningar som syftar till att stärka 

elevernas kommunikativa förmågor där de tränas i att använda ett rikt och målande 
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språk. De menar också att naturen är full av olika ordklasser och att dessa kan 

användas för att låta eleverna träna på grammatik, till exempel hur ord böjs och 

utrum och neutrum. Stavningsregler går också med fördel enligt författarna att 

undervisa om och träna på utomhus. 

 

I boken Att lära in svenska ute presenteras i början av varje kapitel den del av syftet 

i läroplanen för svenska som kan kopplas till övningarna som sedan introduceras. I 

kapitel 1 presenteras övningar som tränar bokstäver, alfabetet, ord och begrepp. 

Detta är den syfteskoppling som presenteras: 

 
Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tal- och 

skriftspråk så att de vill, vågar och kan uttrycka sig i olika sammanhang och 

för skilda syften. (Grantz m.fl. 2010 s. 17) 

 

I kapitel 2 i Grantz m.fl. presenteras övningar som tränar eleverna i att kunna 

formulera, följa och förstå instruktioner samt problemlösningar som inspirerar till 

fantasi och kreativitet. I början av detta kapitel återfinns denna syfteskoppling: 

 
Undervisningen i svenska ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om, 

och tilltro till, den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Det handlar 

både om att kunna uttrycka sig, så att andra hör och förstår utifrån vad som 

är relevant i sammanhanget samt att kunna ta till sig information. Det 

handlar också om att lära sig att strukturera, förstå och tolka information. 

(Grantz m.fl. 2010 s. 34) 
 

I kapitel 3 finns övningar som tränar ordförråd, stavningsregler och ordklasser. 

Syfteskopplingen som presenteras i kapitel 3 lyder ”I svenskundervisningen ska 

eleverna utveckla sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga 

normer” (Grantz m.fl. 2010 s. 52). I kapitel 4 presenteras syfteskopplingen: 

 
I svenskundervisningen ska eleverna utveckla förmågan att skapa och 

bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Genom att möta olika 

typer av texter och annat estetiskt berättande ges eleverna förutsättningar att 

utvecklas sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

(Grantz m.fl. 2010 s. 64) 

 

Sedan presenteras övningar som tränar elevernas förmåga att diskutera och 

argumentera. Även övningar som låter eleverna skriva poesi på olika sätt 

introduceras, övningarna innehåller också samarbetsövningar och kreativt 

språkskapande i grupp. I kapitel 5 kopplas övningarna ihop till syftet i svenska som 

lyfter att eleverna ska få uppleva och träna på estetiskt berättande. De belyser också 

att skolan enligt Lgr11 ska erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet och att 

övningarna som presenteras i detta kapitel erbjuder just detta. Övningarna låter 

också eleverna träna språket och använda sin kropp som uttrycksmedel (Grantz m.fl. 

2010 s. 96). 
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3. Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet presenteras metoden för litteratursökningen och tidigare forskning 

inom området. Inledningsvis redogörs metoden för litteratursökningen. 

Fortsättningsvis lyfts den tidigare forskningen fram och utomhuspedagogikens 

användningsområden redovisas först. Vidare belyses lärmiljöns betydelse för 

lärandet. Därefter redovisas tidigare forskning inom om språkinlärning i allmänhet. 

Språkinlärningen kopplas sedan till utomhuspedagogik. Avslutningsvis redovisas 

svårigheter med undervisningsmetoden.  

 

Anders Szczepanski är en ledande forskare inom utomhuspedagogik. Därför 

förekommer tre olika studier där Szczepanski är författaren. Detta med motivationen 

att han har stor kompetens och erfarenhet inom området utomhuspedagogik. De tre 

studier som inkluderas i forskningen är av olika karaktär och tillför därmed 

varierande data.  

 

 

3.1 Metod för litteratursökningen 
Under detta avsnitt beskrivs litteratursökningens sökprocess. De databaser som 

använts redovisas och förekommande urval och avgränsningar skrivs fram. Sedan 

redogörs de sökord som använts i sökprocessen.  

 

3.1.1 Databaser, urval och avgränsningar 
De databaser som har använts i denna studie är ERIC (via Ebsco) och Summon. 

Dessa databaser har en funktion som heter peer reviewed. Peer reviewed betyder 

sakkunnigt granskad och innebär att texten blivit bedömd av forskare som är 

kunniga inom det forskningsfält som texten omfattar (Vetenskapsrådet 2017). För 

att kunna hitta relevant tidigare forskning användes alltid funktionen peer reviewed 

vid den första sökningen. Om denna sökning inte genererade några relevanta träffar 

ändrades inställningarna och de texter som då redovisades granskades kritiskt för att 

kunna användas i studien.  

 

Summon är en databas som är tillgänglig via Högskolans Dalarna bibliotek. Denna 

söktjänst ger träffar på avhandlingar, böcker, tidningsskrifter och artiklar från 

högskolans egna bibliotek samt från andra svenska lärosäten och databaser.  

 

ERIC (Education Resourses Information Center) är samlade databaser för 

vetenskaplig litteratur inom pedagogik och psykologi. Denna databas ger träffar på 

böcker, avhandlingar och tidskriftsartiklar. Två av ERICs tre databaser ingår i 

resultatträffar vid sökningar i Summon. Genom sökningar separat i ERIC (Ebsco) 

ökade sökningen efter relevant litteratur. 

 

Databassökningarna pågick mellan 6/11-2017 och 7/5-2018. Om sökningarna 

genererade fler än 100 texter gjordes en övergripande överblick av endast de första 

50 träffarna då denna studie låg under en snäv tidsbegränsning. Texter som 

behandlade högstadiet och förskolan valdes till en början bort. Efter att ha läst några 

av de bortvalda texterna inkluderades ändå en avhandling (Fägerstam 2012) som 

behandlar högstadiet, då innehållet ansågs relevant för denna studies syfte. 

Anledningen till att denna avhandling ansågs relevant var att studiens syfte var att 



 

11 

 

undersöka lärmiljön, åldern på eleverna ansågs inte vara av stor betydelse i 

avhandlingens resultat och diskussion. Texter som berörde utomhuspedagogik 

kopplat till specifika ämnen annat än svenska valdes också bort då studier om 

utomhuspedagogik i allmänhet eller i svenska var av intresse. För att hitta aktuell, 

relevant forskning begränsades publikationsåret från en början till år 2010, då det 

var problematiskt att hitta tillräckligt med avhandlingar ändrades detta från 2010 till 

2000 vilket genererade i en mängd fler texter att läsa.  

 

En sekundär sökning utfördes också, denna baserades på litteraturöversikter gjorda 

på texter inkluderade i bakgrunden. De artiklar och avhandlingar som ansågs ha 

relevanta titlar sparades och detta resulterade i en manuell sökning. Den manuella 

sökningen ledde till att två avhandlingar kritiskt granskades och inkluderades i 

denna studie.  

 

3.1.2 Sökord  
De sökord som använts i databassökning är följande: 

 

Outdoor education, outdoor pedagogy learning, utomhuspedagogiskt perspektiv, 

perspectives outdoor teaching, outdoor education language, utomhusbaserat 

lärande, lärmiljö, språkundervisning, språkinlärning, språkutveckling, language 

development 

 

Totalt inkluderas sju texter i den tidigare forskningen som presenteras nedan. 

 

3.2 Språkundervisning och språkutveckling 
Tjernbergs avhandling (2013 s. 230) visar att ett framgångsrikt läs- och 

skrivutvecklingsarbete skapas genom att läraren ser läs- och skrivutveckling i ett 

språkutvecklande sammanhang. Den visar också att det behöver finnas en 

växelverkan mellan tal- och skriftspråklighet. Samtalande, läsande och skrivande 

som sker i en interaktiv lärprocess där eleverna engageras aktivt i lärprocessen 

förespråkas. Att som lärare vara aktiv i lärprocessen lyfts också fram som en 

framgångsfaktor i skriv- och språkutveckling.  Resultatet av Tjernbergs avhandling 

påvisar också vikten av att lärare har en teoretisk förankring. Denna förankring leder 

till att lärare enklare kan se var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling vilket i 

sin tur leder till att de kan arbeta utifrån detta. Just att låta eleverna arbeta utifrån 

sina egna förutsättningar och det i ett lustfyllt socialt sammanhang lyfts också fram. 

Kommunikationen lyfts som en väsentlig del i Tjernbergs (2013) avhandling. Alla 

elever besitter olika slags kommunikationsredskap och det är viktigt att ge eleverna 

tillgång till dessa. Lek och övningar där eleverna får medverka framställs som 

metoder som låter eleverna hitta sina kommunikationsredskap. Den muntliga 

framställningen är viktigt för eleverna, får de god förtrogenhet till sitt eget språk så 

kommer de våga använda det för att visa sina kunskaper och delta i grupparbeten. 

Även om kommunikation lyfts fram som en viktig del i läs- och skrivutveckling så 

betonar Tjernbergs (2013) resultat att en framgångsrik språkpedagogik måste bestå 

av både muntlighet och skriftspråklighet.  

 

Manderstedt och Palo (2011 s. 107) betonar i sin artikel att det är ”viktigt att se 

betydelsen av genrekunskaper och av ett metaspråk för skrivande för att främja 

skrivutveckling, kommunikationsförmåga och språkmedvetenhet.”. De fortsätter att 
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förklara att det är viktigt att eleverna har ett metaspråk för att tala om skrivande. 

Metaspråket ska leda till att de får en fördjupad kunskap om och förståelse för 

språkanvändning och språkbruk. I artikeln diskuterar de texter, språk och skrivande 

i förhållande till kurs- och ämnesplanerna i svenska. År 2011 reviderades läroplanen 

och tanken var att tydliggöra relationen mellan de övergripande målen och de 

ämnesspecifika målen. Denna tanke är enligt skribenterna god, men de tydliggör 

också att det är viktigt att som lärare inte se det centrala innehållet som ”listor att 

pricka av” i sin undervisning. De menar istället att det är viktigt att de läses i relation 

till skrivningarna om värdegrund. Om kunskapskrav och centralt innehåll är det som 

till största del formar svenskundervisningen, vilket skribenterna menar är troligt då 

det ofta råder tidspress, finns det risk att svenskundervisningen inte fyller sitt fulla 

syfte eftersom värdegrundsfrågorna hamnar i skymundan. Detta menar Manderstedt 

och Palo (2011 s. 107) kan leda till att eleverna inte får möjlighet till att utveckla 

språkliga och kulturella verktyg, verktyg som de behöver för att känna gemenskap i 

olika sociala sammanhang i samhället. Enligt skribenterna har formuleringarna för 

språk- och skrivundervisning i kursplanen i svenska för grundskolan en 

färdighetstänkande anknytning snarare än språkfilosofisk anknytning.  

 

3.3 Språkundervisning och utomhuspedagogik  
Pedagoger som undervisar i språk har observerat en uppenbar utveckling av elevers 

språkkunskaper när utomhuspedagogik har varit undervisningsformen (Fägerstam 

2012). Pedagogerna i Fägerstams studie menar att klassens elevstrukturer bryts i 

utomhusmiljön och det medför att elever som anses som tysta och oengagerade mer 

frekvent kommer till tals och kan uttrycka och utveckla sina språkkunskaper. 

Utomhusmiljön tycks göra så att många elever känner sig tryggare än i klassrummet. 

Därför vågar de använda sig av sitt språk mer. Att läsa i utomhusmiljöer är enligt 

forskning väldigt positivt. Detta eftersom läsning inomhus i klassrumsmiljöer kan 

leda till stressade situationer. Utomhusmiljöer lyfts fram som en stressmotverkande 

miljö. Inom svenskämnet kan utomhuspedagogikens miljöer bidra till mer 

inspiration till målande beskrivningar, vilket innebär att eleverna använder sig av 

fler adjektiv än vad de oftast gör när de vistas i inomhusmiljöer (Fägerstam 2012). 

Enligt Szczepanski (2014) breddas de språkliga uttrycksformerna som eleverna 

använder sig av genom den miljö som utomhuspedagogiken erbjuder. Detta genom 

att låta eleverna integrera rörelser med kroppens alla sinnen i lärandet (Szczepanski 

2014). Fägerstam (2012) gjorde en intressant observation i sin avhandling där lärare 

uppfattat två utstickande fördelar med utomhuspedagogik inom språkundervisning. 

Dessa var att kommunikationen mellan eleverna ökade och att eleverna utstrålade 

större självförtroende. Detta kan i sin tur leda till att eleverna påvisar andra 

kunskaper än vad de gjort genom svenskundervisningen i klassrummet. I Tjerbergs 

studie (2013) lyfts det att språkundervisning som sker genom utomhusundervisning 

kan ge fler elever möjlighet till att lyckas. Utemiljön kan till exempel ge elever som 

har begräsningar med att läsa och skriva helt andra möjligheter. 

Utomhuspedagogiken kan bryta det språkliga fokus som varit i klassrummet och 

möjliggöra andra inlärningssätt. De positiva upplevelserna som eleverna fått genom 

språkundervisning utomhus kan de sedan ta med sig in i klassrummet. 
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3.4 Möjligheter med undervisning utomhus 

3.4.1 Ökad motion och rörelse 
I flertal studier (Szczepanski 2013, Szczepanski 2014, Björklid 2005) framkommer 

det att barn idag har begränsad tillgång till utenärmiljöer. Detta till följd av bland 

annat dagens formella läroplaner och en ökad konsumtion av television och dataspel.  

Szczepanski (2014) menar att utomhuspedagogik bidrar till att ge barn och 

ungdomar naturlig rörelse och motion, något som de i dagens moderna samhälle inte 

får tillräckligt av i och med minskad mobilitet och ökat stillasittande. 

Utomhuspedagogik skapar mer rörelseintensiva lärmiljöer och undervisnings-

formens positiva inverkan på elevers hälsa och lust till att lära stöds enligt 

Szczepanski (2014) av ett flertal vetenskapliga studier. 

 

3.4.2 Sinnesupplevelser i relation till språkinlärning 
Enligt Szczepanskis studie (2013) erbjuder utomhuspedagogik upplevelser i naturen 

som anses förete en förstärkt och ökad sinnesupplevelse. Den kroppsliga, sinnliga 

interaktionen sägs utgöra en stor och viktig grund för förståelsen av lärandet och 

även för själva utomhusundervisningen. Utomhuspedagogik anses bredda språket 

och dess uttrycksformer då Szczepanski (2013 s. 14) skriver ”Undervisning utomhus 

uppfattas bredda de språkliga uttrycksformerna genom att integrera hela kroppen 

och rörelse i lärandet.”. Dessa fördelar nämner även Szczepanski och Andersson 

(2015) i sin studie där de förklarar att kroppsförankrade minnen och sinnes-

upplevelser är av stor vikt vid inlärning och att dessa företeelser med stor fördel går 

att erbjuda eleverna genom utomhuspedagogik. Flera av professorerna som 

intervjuas i studien menar att utomhuspedagogik stimulerar fler sinnen och att detta 

i sin tur gynnar lärandet. Många av dem lyfter fram det kroppsliga minnet som en 

viktig del av utomhuspedagogiken och som kan stimulera lärandet.  

 

Även Fägerstam (2012) lyfter fram sinnenas viktiga del i lärandet. Hennes 

avhandling visar att elever som undervisas utomhus kan skapa starkare minnen från 

undervisningstillfällena än om de blivit undervisade inomhus. Eleverna tenderar 

även att använda sig av mer detaljerade beskrivningar och relevanta begrepp. 

Genom utomhusundervisning - och där med vistelse utomhus - får eleverna 

möjlighet till olika möten med naturen. Dessa varierade möten påverkar enligt 

Fägerstam (2012) eleverna positivt. Enligt Szczepanskis studie (2014) begränsar 

dagens institutionaliserade klassrum den viktiga interaktionen mellan känslor, 

handlingar och tankar. Detta är något som utomhuspedagogiken istället möjliggör 

och lyfter fram. 

 

3.4.3 Komplement till ordinarie undervisning – förena teori med praktik 
Analysen av Szczepanskis studie (2013) där utemiljöns fördelar ur ett pedagogiskt 

perspektiv lyfts fram, fastställer att utomhuspedagogiken möjliggör andra lärovägar 

för eleverna och erbjuder oändlig mångfald av undervisningen. Utom- och 

inomhuspedagogik bör fungera som ett komplement till varandra där utomhus-

pedagogiken erbjuder större flexibilitet både rumsmässigt och tidsmässigt. Just 

behovet av att ha en mer flexibel tidsanvändning inom skolverksamheten lyfts fram. 

Det framgår också att utomhuspedagogik erbjuder större pedagogisk valfrihet då det 

till exempel inte finns några yttre begränsningar i form av väggar och tak utan 

däremot större yta och mer frihet. Den stora rumsliga mångfalden och de naturliga 

elementen anses i sin tur stimulera elevers och pedagogers fantasi. Szczepanski och 
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Andersson (2015) lyfter också växelspelet mellan utomhuspedagogik och 

inomhuspedagogik som viktigt för stimulansen av intuitiva minnessystem. 

Resultatet av respondenternas intervjuer visar på att utomhuspedagogik anses 

användbart som ett verktyg för att skapa mening och förståelse på andra sätt än i 

klassrummet och därmed kan man nå fram till fler elever. I Szczepanskis studie 

(2013) lyfts även utomhuspedagogiken fram som ett tillfälle att förena teori och 

praktik med varandra samt som en bra metod att använda när pedagogerna ämnar 

arbeta ämnesintegrerat. Utomhuspedagogik kan också erbjuda varierande möten 

med samma fenomen och därmed leda till fler tillvägagångssätt för eleverna att nå 

nya kunskaper. Detta lyfts som en viktig anledning till varför denna pedagogik bör 

komplettera den ordinarie undervisningen (Szczepanski 2013). Även Tjernbergs 

studie (2013) visar att variation är av stor vikt vid språkundervisning. Att variera 

undervisningen innebär att man som lärare kan möta fler elevers olika behov och 

förutsättningar och därmed ge dem fler vägar till att visa sina språkkunskaper. 

Därför är det viktigt att som lärare vara beredd att pröva olika undervisningsformer 

och arbetssätt. 

 

3.4.4 Ökad elevdelaktighet och kommunikation 
Fägerstams avhandling (2012) visar på flertalet positiva effekter av utomhus-

pedagogiken. De respondenter som ingick i studien menar att utomhuspedagogik 

möjliggör ökad elevdelaktighet i undervisningen.  Respondenterna förklarar att en 

del elever blev markant mer delaktiga i undervisning utomhus än vad de var 

inomhus. De förklarar även att de elever som upplevdes som blyga i klassrummet 

vågade ta mer plats. Det framgår också att en del lärare ansåg att utomhus-

pedagogiken stärkte relationer mellan lärare och elever. Respondenterna i 

Szczepanskis studie (2013) upplever att eleverna är mindre stressade och att 

koncentrationsförmågan och fokus ökar över tid när de använder sig av 

utomhusundervisning. En av anledningarna till detta anses vara att skolans 

schemabundna struktur frångås. Fägerstams avhandling (2012) visar också att 

kommunikationen och den sociala interaktionen rapporterades öka genom 

undervisning utomhus, vilket innebar att lärarna i en del elevfall kunde urskilja fler 

språkliga kunskaper. 

 

Utomhuspedagogik som arbetsmetod står enligt Fägerstam (2012) för 

kontextbundet kollegialt lärande och tillåter eleverna att utveckla sina sociala 

kompetenser och sin samarbetsförmåga. Utomhuspedagogik innefattar en stor 

mängd samarbete, som lyfts fram som en positiv arbetsmetod. Tjernbergs studie 

(2013) påvisar ett resultat som menar att samarbete och gruppövningar är utmärkta 

metoder att ta till för att ge alla möjligheter att lyckas och visa sina språkkunskaper. 

Genom att sammansätta grupper där eleverna lär sig av varandra och kan ta hjälp av 

varandra tillåter man alla att lyckas och känna glädje, vilket är en viktig del i all 

inlärning. Elever som får ta del av utomhuspedagogik uppvisar bättre utveckling av 

skolresultaten än de som inte får ta del av denna pedagogik (Fägerstam 2012). Att 

vistas i naturmiljö kan på många sätt ses som en värdefull källa för lärande och 

många forskare förespråkar fler inslag med naturen som lärmiljö inom skolan 

(Björklid 2005). Naturen erbjuder större tolkningsutrymme än klassrummen och 

framförallt ökar naturen tillgång till lek och fysisk aktivitet, som enligt 

styrdokumenten är en viktig källa till lärande (Skolverket 2017 s. 9).   
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3.5 Lärmiljöns betydelse för lärandet 
Människan skapar identitet och mening i relation till olika platser, detta kan 

benämnas som platsidentitet. Den sociala och fysiska miljön kan på flera sätt bidra 

till att personer känner behag eller obehag för en plats (Szczepanski och Andersson 

2015). Detta fenomen tar även Björklid (2005) upp i sin forskning. Hon skriver 

följande:  

 
Den fysiska miljön skapar såväl förutsättningar som hinder för lek och 

lärande. Om den fysiska miljön upplevs som otillgänglig, otrygg och 

understimulerande, utforskar och leker inte barn i den miljön, vilket i sin tur 

kan hämma barnets utveckling både fysiskt, kognitivt och socialt (Björklid 

2005 s. 169). 

 

De lärdomar som eleverna tillägnar sig blir en process som är relationell, detta 

eftersom den är kopplad till den yttre omgivningen, lärmiljön, som ständigt 

förändras i betraktarens ögon. I Szczepanski och Anderssons studie (2015) förklaras 

att olika miljöer har olika handlingsutrymmen och att det är viktigt att ha en lärmiljö 

som ger stort handlingsutrymme med givande resurser som i sin tur kan bidra till att 

miljön får en väsentlig del av inlärningsprocessen.  

 
De skolrelaterade uppfattningarna betonar det handlingsutrymme som 

platsen utomhus skapar vad gäller olika aspekter av lärande och kunskaper, 

vilket jämförs med det mer begränsade handlingsutrymme som skolans 

traditionella klassrumsbaserade inomhusmiljöer uppfattas skapa 

(Szczepanski och Andersson 2015 s. 143). 

 

Även Björklid (2005) förklarar att den miljö som eleverna befinner sig i påverkar 

deras välbefinnande som i sin tur påverkar inlärningen. Lärandet och de fysiska 

lärmiljöerna har en inbördes påverkan på varandra, vilket betyder att de både kan 

förstärka och motverka varandras effekter beroende på hur de utformas och används. 

Szczepanski (2013) lyfter bland annat att innehållet av lärandet bör anpassas till den 

plats där det är mest lämpligt att undervisa som ett argument till att använda sig av 

utomhuspedagogik. Lärmiljön bör variera mer än vad den gör idag, och i och med 

det frångå undervisningssammanhang som frångår elevernas vardagserfarenheter 

för mycket. Tjernbergs (2013) resultat visar på att en god undervisning är beroende 

av en tilltalande pedagogisk miljö. Genom en tilltalande pedagogisk miljö kan man 

nå till ett gott socialt klimat som tillåter kommunikation i många former. Här nämner 

också Tjernberg (2013) elever med läs- och skrivsvårighet. Ofta varierar 

arbetssätten med dessa elever men den fysiska miljöns påverkan glöms bort. Ibland 

kan det handla om att den fysiska miljön också behöver bytas ut, en fysisk miljö 

som passar individen kan ha en positiv inverkan på språkinlärningen.  

 

Enligt Björklid (2005) är det inom det miljöpsykologiska forskningsfältet som den 

fysiska miljön betraktas inom lärande- och utvecklingsprocesser. Hon nämner också 

miljöestetik. Precis som nämnts innan förklaras att olika miljöer kan utstråla 

trygghet eller otrygghet. Den estetiska kvaliteten i den fysiska lärmiljön har stor 

påverkan och betydelse för både det psykiska och fysiska välbefinnandet. Björklid 

(2005) menar att den fysiska lärmiljön ofta glöms bort när pedagogiska 

utvärderingar görs. Den tycks betraktas som så självklar att det inte reflekteras över 
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den i den mån som det skulle behöva göras, med tanke på den viktiga inverkan som 

den har på elevers lärande. Björklid tar också upp att den fysiska miljön idag är 

sparsamt reglerad i skollagen och i läroplanerna. En av slutsatserna från Björklids 

forskning lyder:  

 
I åtskilliga studier med litteraturöversikter påpekas att forskning om skolans 

fysiska miljö är eftersatt. Svensk beteendevetenskaplig forskning om 

skolans verksamhet och innehåll tar i det sammanhanget inte upp skolans 

fysiska förutsättningar. (Björklid 2005 s.172) 

 

Enligt Szczepanski och Andersson (2015) är forskningen inom området för platsens 

betydelse ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv begränsad, de lyfter dock fram att 

ett ökat intresse från akademin kan urskiljas i de nordiska länderna.  

 

3.5.1 Variation och lärande 
I Szczepanskis studie (2013) framkommer det att det är viktigt för eleverna att 

uppleva och förstå med hela kroppen, även i de teoretiska ämnena, och att varierande 

lärmiljöer tillåter eleverna att göra detta. Naturen lyfts bland annat fram som en 

lärmiljö som erbjuder eleverna möjlighet att uppleva fenomen med alla sina sinnen, 

något som är viktigt för barn. Björklid (2005) menar också att barn upplever den 

fysiska miljön med alla sina sinnen. Att variera material, färger, föremål och lukter 

är viktigt för att kunna intressera eleverna genom lärmiljön. Resultatet i Szczepanski 

och Anderssons (2015) studie visar likaså att när platsen, lärmiljön, varierar, så 

varierar också möjligheterna och erbjudandet för inlärning. Detta är enligt 

författarna något som pedagoger måste lära sig att lägga märke till och använda sig 

av. Szczepanski och Anderssons (2015) påpekar att upplevelser i naturen anses öka 

och förstärka sinnesupplevelserna. Genom att variera lärmiljön erbjuds även 

eleverna en multimodal och kroppsrelaterad undervisning.  Platsen som eleven 

befinner sig på utgör elevens egen kontext och därför även utgångspunkten för hur 

eleven kommer att förstå och tolka världen. Därför är platsen, lärmiljön, en viktig 

del av lärandet.  

 

3.5.2 Utemiljöer kontra innemiljöer  
Enligt Björklids forskning (2005) fokuserar dagens forskning inom fysiska 

lärmiljöer inomhus på lärmiljöns begränsningar. Handlar forskningen istället om 

fysiska lärmiljöer utomhus ligger fokus till största del på möjligheter till lärande och 

utveckling. Hon förklarar också att pedagoger verkar se färre restriktioner i 

utemiljön än i innemiljön. Vidare förklarar Björklid (2005) att dagens 

skolbyggnader alltför ofta är i dåligt skick med till exempel dålig belysning, bullriga 

miljöer, trånga utrymmen, dålig städning och tråkiga kulörer. Studier visar att 

eleverna själva är kritiska till dessa förhållanden och att de gärna vill vara med och 

påverka sin skolmiljö. Att låta eleverna påverka skolmiljön kan innebära enkla 

förändringar så som att måla teckningar och sätta upp på väggarna, byta gardiner, 

variera färger på väggarna och ha kvalité på inredning, arbetsbänkar och stolar. 

Motsvarande gäller även de utemiljöer som eleverna vistas i. Barn upplever miljöer 

och rum med alla sina sinnen och därför är det viktigt att skapa en lärmiljö som 

upplevs attraktiv för barnen. I klassrummet är det läraren som har ett aktivt ansvar 

över händelser och förser eleverna med tillgång till inlärning. När det handlar om 

utemiljöer så som till exempel skolgården, är det eleverna själva som är aktiva och 

formar innehållet. Björklid (2005) menar att det i dessa miljöer pågår mycket 
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omedveten inlärning och därför anses dessa miljöer också som elevernas 

utvecklingsmiljöer på samma vis som skolbyggnaden gör. Utemiljöer är en stor källa 

till utveckling och lärande, en slags informell lärandemiljö som tillåter eleverna att 

röra sig och leka samtidigt som inlärning sker. När eleverna tillåts leka i 

välutformade miljöer utvecklas de både socialt, motoriskt och känslomässigt. Den 

nuvarande läroplanen lyfter fram både lärande och lek som viktiga processer inom 

förskola och skola (Björklid 2005, Skolverket 2017 s. 9). I Fägerstams avhandling 

(2012) framställs ”gröna utemiljöer” öka elevers fokus och uppmärksamhet samt 

motverka stress. 

 

I Szczepanskis studie (2013) anges olika teorier om platsens betydelse för inlärning. 

Det framkommer att den fysiska miljön är av stor vikt i leken, men även i lärandet 

och tolkningsförmågan. Det som hjälper elevernas tolkningsförmåga anses vara 

både den kroppsliga fysiska upplevelsen av lärmiljön, men även den tidigare 

erfarenhet eleven har av platsen. Något som lyfts fram är också vikten av sinnenas 

interaktion med den fysiska omgivningen som lärandet äger rum i, vilket ska leda 

till bredare pedagogiska möjligheter. Detta lyfter även Szczepanski (2014) i 

ytterligare en studie, då han menar att en pedagogik som är baserad på sensorisk 

upplevelse med hög sannolikhet tillhandahåller ett mer djupgående lärande då 

människor inte endast lär sig genom att se och höra utan också genom att känna, 

lukta, smaka och beröra. Utomhuspedagogiken har ett platsbaserat fokus som 

erbjuder elever att lära genom autentiska livssituationer som skapar innehållet i 

lärandet. Även Fägerstams (2012 s. 62, 63) avhandling visar att undervisning 

utomhus kan öka förståelsen för olika moment genom att en annan dimension i 

undervisningen adderas. Formen av den adderade dimensionen beskrivs som ”att se, 

känna och göra” och att enklare kunna relatera till sin personliga erfarenhet och 

dagliga förståelse.  

 

3.6 Utmaningar med utomhuspedagogik som undervisningsmetod 
Fägerstams avhandling (2012) visar att vädret har stor inverkan på 

utomhuspedagogikens genomförande och att dåligt väder anses försvåra arbetet med 

denna undervisningsmetod. Samma avhandling visar en viss skeptisk inställning till 

utomhuspedagogik från pedagogernas sida. De menar att undervisningsformen är 

tidskrävande och att kursplanerna inte är anpassade för denna undervisningsform.  

Pedagogerna i Fägerstams studie var en del av ett projekt med fokus på 

utomhuspedagogik och de intervjuades före och efter projektet. När projektet hade 

genomförts menade pedagogerna att utomhuspedagogik inte alls var så tidskrävande 

som de trott och att undervisningsformen dessutom var väldigt framgångsrikt i deras 

tycke. De pedagoger som undervisade i språk tvivlade innan projektets start på 

undervisningsformens nytta, men efter projektet visade det sig att språklärarna var 

de pedagoger som använt utomhuspedagogiken i störst utsträckning. 

 

Szczepanskis studie (2013) tar upp lärares kunskapsbrister om utomhuspedagogik 

som en faktor som försvårar och minskar användandet av utomhuspedagogik. Även 

i en artikel (Szczepanski 2014) lyfts lärares utbildning och kunskap om 

utomhuspedagogik fram som en bärande faktor för att utomhuspedagogiken ska 

användas i praktiken. Det framställs som väsentligt att lärarutbildningar lyfter fram 

denna pedagogik samt att kompetensutvecklingsinsatser inom ämnet erbjuds, så att 

fördelarna med utomhusbaserat lärande bäst träder fram.  
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4. Metod 
 
4.1 Metodval – kvalitativa metoder – intervjuer  
Detta är en empirisk studie som utförts av kvalitativa metoder i form av 

halvstrukturerade intervjuer. Kvalitativa analyser passar bra för att gå in på djupet 

och innehåller beskrivningar med ord (Eliasson 2013 s. 21). Kilström (2007 s. 228) 

förklarar att kvalitativa studier identifierar och bestämmer olika företeelser och 

företeelsernas struktur och innebörd. Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer 

kan forskaren genom en speciell typ av samtal ta reda på människors tänkande om 

ett visst fenomen (Kvale & Brinkmann 2009 s. 28). I denna studie är kvalitativa 

metoder att föredra före kvantitativa metoder då kvantitativa metoder oftast 

tillämpas då resultaten redovisas med siffror (Eliasson 2013 s. 21). Kvalitativa 

studier används då resultatet redovisas med ord vilket denna studie avser att göra. 

De kvalitativa studierna tillåter forskaren att tränga in på djupet medan kvantitativa 

studier generaliserar utifrån en mindre grupp.  

 

Intervjuer har valts som metod då den givna frågeställningen för denna studie kräver 

förståelse och att resultatet analyseras ur det givna sammanhanget, något som 

kvalitativa metoder enligt Eliasson (2013 s. 27) är mest lämpade för. En stor fördel 

med att använda sig av kvalitativa metoder är att de ofta är flexibla och kan anpassas 

till situationen, dessutom kan de enkelt kombineras med kvantitativa metoder. En 

halvstrukturerad intervju innebär att intervjun växlar mellan ett på förhand fastställt 

frågeformulär och ett mer spontant samtal. Vid en halvstrukturerad intervju finns 

det utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor för att få mer detaljerade svar 

(Kvale & Brinkmann 2009 s. 45-46). Enligt Larsen (2009 s. 87) öppnar en 

halvstrukturerad intervju upp för följdfrågor om sådant som skapat intresse under 

intervjun.  

 

Intervjuer har också valts på grund utav insikten av att denna studie kommer att 

gynnas av ett mindre antal djupgående detaljerade intervjuer istället för att samla in 

ytlig information från ett betydligt större antal personer. Denscombe (2000 s. 132) 

förklarar att forskare måste ställa sig frågan om studien som ska genomföras gynnas 

av ytlig eller detaljerad information. Målet med denna studie är att kunna diskutera 

erfarenheter och åsikter från pedagoger med stor erfarenhet eller kunskap inom 

ämnet utomhuspedagogik. Därför valdes intervjuer med utvalda pedagoger som 

metod istället för till exempel enkätintervjuer då denna metod oftast genererar ytlig 

information. Det är också svårt att säkerställa att respondenterna i en enkätintervju 

har den erfarenhet och kunskap inom utomhuspedagogik som i denna studie är 

önskvärt. Denscombe (2000 s. 133) menar att metodvalet intervju kan baseras på 

värdet av att intervjua någon som har lång erfarenhet och kunskap inom ämnet som 

studien berör. Samtidigt nämner Denscombe (2000 s. 133) att det är viktigt att 

reflektera kring om intervjuerna är genomförbara med tanke på tids- och 

resekostnader. Trots att denna studie ligger inom en snäv tidsram har valet hamnat 

på intervjuer då möten med de som ska intervjuas tidigt planerades in.  

 

4.2 Genomförande 
Innan intervjuerna genomfördes kontaktades respondenterna via mail med en 

skriftlig deltagandeförfrågan och ett informationsbrev, se bilaga 1. Efter att 
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intervjufrågorna formulerats och informationsbreven sändes ut genomfördes en 

pilotintervju som spelades in. Pilotintervjun utfördes för att kunna utvärdera 

frågorna och intervjutekniken. Respondenten på pilotintervjun var en utbildad 

erfaren lärare som bidrog med synpunkter och återkoppling efteråt. Resultatet av 

pilotintervjun bidrog bland annat till att en del frågor formulerades om inför de 

slutgiltiga intervjuerna, se bilaga 2 för intervjufrågor. Det ansågs också värdefullt 

att få analysera upplägget och frågetekniken för att öka validiteten i respondenternas 

svar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014 s. 85) krävs mycket övning för en bli en 

duktig intervjuare. Pilotintervjun ansågs erbjuda ett välbehövligt övningstillfälle. 

Larsen (2009 s. 49) förklarar också att en pilotstudie ger utrymme för att ändra i 

intervjumaterialet för att undvika missförstånd under de ordinarie intervjuerna.  

 

Två av respondenterna arbetar på samma skola och de intervjuades samtidigt på 

grund av tidsbrist från respondenternas sida. En intervju genomfördes via telefon då 

det inte var möjligt att fysiskt träffas på grund av avståndet. De andra tre intervjuerna 

utfördes enskilt på respondenternas olika arbetsplatser. Alla intervjuer spelades in 

för att sedan transkriberas. Under intervjuerna antecknades även centrala begrepp 

och särskilt intressanta svar.  

 

4.3 Urval 
Ett subjektivt urval gjordes då respondenterna till studien tillfrågades om medverkan 

tack vare av att de är pålästa inom det område som studien berör och att de använder 

sig av utomhuspedagogik i sin svenskundervisning i årskurs F-3. Enligt Denscombe 

(2000 s. 23) erbjuder ett subjektivt urval av respondenter forskaren att närma sig 

företeelser som tydligt belyser den aktuella forskningsfrågan.  

 

Inledningsvis kontaktades rektorer på olika skolor för att få förslag på lärare som 

använde sig av utomhuspedagogik. Ett antal lärare kontaktades efter det med en 

förfrågan om att delta i studien. En naturskolepedagog som kontaktades gav förslag 

på en annan naturskolepedagog med stor erfarenhet av svenskundervisning genom 

utomhuspedagogik. Denna urvalsmetod kan enligt Larsen (2009 s. 78) kallas för 

snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden innebär att forskaren kontaktar personer som 

forskaren tror har kunskaper om ämnet, vilket också kan leda till fler förslag på 

respondenter som kan vara av intresse för den aktuella undersökningen.  

 

Fem av respondenterna har lärarlegitimation och den sjätte arbetar som 

naturskolepedagog för Naturskolorna och ansågs därför som en lämplig informant.  

 
4.4 Bearbetning av data och analysmetod 
Bearbetningen av inspelade data startade med att intervjusvaren från sex 

respondenter transkriberades. Sedan plockades nyckelord ut från respondenternas 

svar för att färgkodas. Efter detta plockades centrala textstycken ut för att placeras i 

olika kategorier, däribland likheter och skillnader bland respondenternas svar och 

uppfattningar. Att analysera data på detta sätt kallas för att göra en innehållsanalys 

(Larsen 2009 s. 101-102). När en innehållsanalys utförs samlas inledningsvis data 

in för att transkriberas om till text. Efter detta kodas texterna, detta gjordes alltså i 

form av de olika färgmarkeringarna. Kvale och Brinkmann (2014 s. 241) förklarar 

att kodning i en analysprocess innebär att man knyter nyckelord till ett eller flera 

textsegment. Detta görs för att underlätta identifiering av olika uttalanden i 

skrivprocessen. Koderna kan sedan kategoriseras för att enkelt kunna sorteras. 
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Kategorierna som användes i denna innehållsanalys var likheter, skillnader och 

centrala delar och begrepp. Inför resultatdelen kategoriserades informanternas svar 

för att besvara forskningsfrågorna i denna studie. De svar som inte ansågs relevanta 

för studiens syfte har inte inkluderats i studien, detta för att öka studiens validitet.  

 
4.5 Etiska aspekter 
Studien förhåller sig till de etiska överväganden som Vetenskapsrådet publicerat i 

form av uppförandekrav som forskare förväntas ta hänsyn till. Dessa krav har en 

förankring i samhällets etiska normer och värderingar. I Vetenskapsrådets 

publikation sammanfattas alla rekommendationer i åtta punkter:  

 

 Du ska tala sanning om din forskning 

 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

 Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering 

 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö. 

 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning  

(Vetenskapsrådet 2017 s. 8) 

Alla respondenter har gett sitt samtycke till sin medverkan i studien. De har också 

fått information om studiens syfte genom ett informationsbrev. Respondenterna 

behandlas anonymt och allt intervjumaterial som samlats in har hanterats 

konfidentiellt och nyttjas endast för studiens syfte.  

 

Den litteratur och forskning som används i denna studie har kritiskt granskats så att 

den är relevant för studiens syfte. Data och empiriskt material har hanterats 

objektivt, korrekta referenser förekommer och inget plagiat förekommer. Studien 

har också efterföljts av de forskningsetiska anvisningarna för examens- och 

uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna, se bilaga 3. 
 

4.6 Reliabilitet och validitet  
Validitet handlar om relevans och giltighet. Med det menas att forskaren samlar in 

data som är relevant för studiens forskningsfrågor (Larsen 2009 s. 80). Detta nämner 

även Kvale och Brinkmann (2014 s. 297) då de skriver att det är viktigt att den metod 

forskaren har valt endast undersöker det som varit tänkt att undersöka. Enligt Larsen 

(2009 s. 80-81) kan det vara enklare att försäkra sig om att studien har hög validitet 

när kvalitativa undersökningar görs jämfört med kvantitativa. Detta eftersom 

exempelvis intervjuer tillåter forskaren att göra ändringar under arbetets gång om 

denne upptäcker att det behövs. Intervjufrågorna till denna studie omformulerades 

efter att en pilotintervju genomfördes. Det framgick under pilotstudien att en del 

frågor kunde tolkas som ledande, varför dessa skrevs om inför de slutgiltiga 

intervjuerna. Larsen skriver att en flexibel process bidrar till högre validitet. En 

halvstrukturerad intervju erbjuder stor flexibilitet och informanterna tillåts ta upp 

det de själva anses vara viktigt vilket ökar validiteten då sannolikheten för att missa 
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viktiga detaljer minskas. Intervjufrågorna har granskats kopplat till studiens 

forskningsfrågor och anses vara relevanta för studiens syfte.  

 

Hög reliabilitet tyder på exakthet och precision, alltså att studien är tillförlitlig för 

att stor noggrannhet har präglat studiens process (Larsen 2009 s. 81). Det innebär 

bland annat att all information som samlats in hanteras på ett noggrant sätt. Det är 

viktigt att forskaren inte blandar ihop olika data genom att noggrant sortera 

intervjusvar och observationsanteckningar. All data till denna studie har spelats in 

och hanterats varsamt. Vid inspelningen framkommer informanternas namn, därför 

kunde förväxling av data enkelt motverkas. Att uppnå hög reliabilitet kan enligt 

Larsen (2009 s. 81) vara svårt vid kvalitativa studier. Vid intervjuer kan 

informanterna bli påverkade av situationen eller av den som intervjuar. Ett försök 

till att undvika detta gjordes genom att utvärdera den pilotintervju som genomfördes 

innan de slutgiltiga intervjuerna.  
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5. Teori 
 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Denna studie kommer att speglas av ett sociokulturellt perspektiv. Grunden i det 

sociokulturella perspektivet kommer från Vygotskijs tankar om lärande och 

utveckling. En av utgångspunkterna i teorin är att människor ständigt är i utveckling 

och att färdigheter och kunskaper utvecklas i sociala praktiker (Säljö 2010 s. 183-

191). Vygorskij lade stor vikt på samspelet mellan natur, samhälle och människan. 

Det sociala samspelet, interaktionen mellan lärare och elever var enligt Vygotiskijs 

tankar kring pedagogik viktigt. Han menade också att man inte kan lära sig utan att 

utvecklas, eller utvecklas utan att lära sig (Dysthe 1996 s. 54). Szczepanski (2007) 

förklarar att när lärandet sker, sett i ett sociokulturellt perspektiv, sker det i ett 

sammanhang som för den kultur man befinner sig i är meningsfullt. Detta perspektiv 

menar att vi människor är individer i grupper och sociala sammanhang och att vi 

genom att vistas tillsammans med andra sociala varelser utvecklas och lär oss.  

 

För att vi människor ska kunna förstå omvärlden måste vi använda oss av språket, 

därför har just språket fått en betydande del inom teorin. Språket behövs för att 

kunna dela erfarenheter med andra människor och även för att få och förmedla 

kunskap. Eftersom kunskap enligt det sociokulturella perspektivet utvecklas genom 

interaktion med andra människor ses kommunikationen som en avgörande del i 

lärandet (Säljö 2014 s. 20-33). Vygotskij menade att människans tänkande formas 

genom språkliga och kommunikativa aktiviteter, språket spelar därför en avgörande 

roll för alla individers utveckling och lärande (Säljö 2011 s. 157). Kommunikation, 

språk och kunskaper som utvecklas genom interaktion med andra människor är alla 

väsentliga delar som diskuterats med informanterna i denna studie. Eftersom 

utomhuspedagogik till största del sker i sammanhållna grupper och i ett 

kommunikativt sammanhang lämpar sig utomhuspedagogiken att ha ett 

sociokulturellt perspektiv som sin teoretiska utgångspunkt.  

 

Ett aktuellt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den närmaste 

utvecklingszonen, the Zone och Proximal Development. Människan befinner sig 

alltid i olika utvecklingszoner och kan endast ta till sig, appropriera, kunskaper från 

andra människor. För att kunna uppnå ny kunskap så bör den byggas på den redan 

uppnådda kunskapen (Säljö 2014 s. 119-122). Dysthe (1996 s. 55) förklarar att 

Vygotskijs syn på den närmaste utvecklingszonen var att om elever lämnas för sig 

själva i undervisningen så kommer inlärningen och utvecklingen att försenas eller 

avstanna. Undervisningen ska för bästa möjliga resultat vara inriktad på det som 

ligger en bit från elevens kunskap med vägledning från en pedagog eller en elev som 

kommit lite längre. Vidare skriver Dysthe (1996 s. 56) att den hjälp som pedagoger 

eller kamrater ger inom den närmsta utvecklingszonen kallas för ”scaffolding”.  

Dysthes forskning (1996 s. 220) tyder på att inlärning ökar om skrivande och 

samtalande sker i ett samspel och om läraren medvetet planerar och stöder detta 

samspel. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv så behöver elever i det dialogiska 

klassrummet kontinuerligt stöd och assistans i sitt lärande, antigen från läraren eller 

en kamrat. Säljö (2011 s. 167) förklarar att Vygotskij menade att om en människa 

behärskar vissa kunskaper och erfarenheter så är de också nära att behärska andra 

kunskaper och erfarenheter. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innehåller 

således ingen mognadsteori. Vygotskij menade att utvecklingen inte kommer från 



 

23 

 

biologiska processer eller stadier utan möjligheten att lära sker genom 

kommunikation och ett samspel med andra individer.  

 

5.2 Analysverktyg 
Här presenteras de teoretiska begrepp som kommer att används som verktyg i 

analysen i avsnitt 8. De analytiska begreppen är alla aktuella begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet. Nedan ges en kortfattad innebörd av begreppen. 

 

5.2.1 Analytiska begrepp 
 

Appropriera – Att appropriera innebär att ta till sig kunskap och göra det användbart 

för sig själv (Säljö 2014 s. 119-122). 

 

Artefakter – Fysiska redskap som tillverkats av människan (Säljö 2005 s. 28). 

 

Den närmaste utvecklingszonen – Den närmaste utvecklingszonen visar den 

utveckling barnet redan har uppnått och även den som snart kan ske. Kunskap nås 

genom vägledning från någon som kan mer. Kunskapen bör byggas på redan 

uppnådd kunskap (Säljö 2014 s. 119-122). 

 

Scaffolding - Den hjälp som pedagoger eller kamrater ger inom den närmsta 

utvecklingszonen kallas för ”scaffolding” (Dysthe 1996 s. 56). 

 

Social interaktion – Personer formas genom social interaktion. Vi tar till oss sätt att 

tänka, kommunicera och agera genom olika situationer (Säljö 2005 s. 41, 46-49). 

 

Kommunikation – Utbyte av tankar, insikter och erfarenheter. ”Att utveckla 

diskurser om omvärlden är ett av de mest påtagliga sätt genom vilket människan 

samlar erfarenheter och omskapar sin verklighet” (Säljö 2014 s. 34-35) 
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6. Resultat 
 

Inledningsvis presenteras de intervjuade lärarna. Deras utbildning och kunskaper 

inom utomhuspedagogik belyses kortfattat. Avsnittets rubriker efter denna 

presentation utgår från forskningsfrågorna i denna studie. Underrubrikerna baseras 

på de intervjufrågor som diskuterades med informanterna. 

 

6.1 Informanternas första kontakt med utomhuspedagogik och deras 
utbildning inom ämnet 
Anna, som är relativt nyutbildad, fick två halvdagars utbildning i sin lärarutbildning 

då Sveriges största friluftsorganisation, Friluftsfrämjandet, undervisade om 

utomhuspedagogik som undervisningsmetod. Som nyexaminerad lärare började hon 

arbeta på en skola med friluftsprofil och har därefter arbetat mycket med 

utomhuspedagogik inom de flesta ämnen. På skolans hemsida finns denna 

beskrivning: 

 
Via skolans friluftsprofil ges eleverna möjlighet att under avstressade 

former använda alla sina sinnen till inlärning. Genom arbete med 

utomhuspedagogik får barnen kunskaper på ett annorlunda och mer levande 

sätt. Skolan arbetar ofta med natur och friluftsliv integrerat med andra 

ämnen, till exempel matematik, SO, NO, svenska och idrott.  
 

Eftersom hon inte har så mycket utbildning inom ämnet har hon efterfrågat 

fortbildning för att få råd och tips. Anna har hämtat mycket inspiration till sin 

utomhuspedagogikundervisning från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Intresset för utomhuspedagogik väcktes då hon fick anställning på en skola som 

gemensamt arbetar med utomhuspedagogik.  

 

Bella fick inte någon utbildning inom utomhuspedagogik i sin utbildning, hon tog 

sin examen för 40 år sedan. Hon har själv valt att gå en fristående kurs på 7,5 poäng 

som heter Natur och rörelse som pedagogiskt hjälpmedel. Bella började sin 

lärargärning inom förskolan men nu arbetar Bella sedan 18 år tillbaka på samma 

skola med friluftsprofil som Anna gör och har genom denna medverkat på olika 

kursen som Naturskolorna anordnat. Bella arbetar dagligen med utomhuspedagogik 

som undervisningsmetod. 

 

Karin som är naturskolepedagog har alltid haft ett stort intresse för miljöfrågor. Hon 

har en masterexamen i utomhuspedagogik. Karin har en bakgrund som 

humanekolog men arbetar nu som metodutvecklare för hållbar utveckling på 

utbildningsförvaltningen med huvudsaklig inriktning mot grundskolan. Hon har en 

del undervisning med elever men arbetar främst med att fortbilda och motivera 

lärare till att använda sig av och känna ansvara för att bedriva utomhuspedagogik. 

Syftet med hennes arbete är att utomhuspedagogik ska bli ett kontinuerligt inslag i 

elevernas lärande. Karin arbetar mycket med lärarnas lärande om utomhus-

pedagogik, hon vill att de ska känna att de besitter kompetens och trygghet när de 

ska ta med sig klassen ut. 

 

Linn tog sin grundlärarexamen för två år sedan och är därmed relativt nyutbildad. 

Hon har ett stort intresse för rörelse och natur och väljer gärna att använda sig av 

utomhuspedagogik inom de ämnen hon undervisar i. I hennes lärarutbildning ingick 
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det ca två dagar med inspiration och tips på utomhuspedagogik. Hon förklarar att 

hon inte fick lära sig tillräckligt mycket för att känna sig säker inom 

utomhuspedagogiken, men att dessa utbildningstillfällen bidrog till nyfikenhet på 

undervisningsmetoden och är en bidragande faktor till att hon använder sig av den 

idag. Utöver detta har hon ingen utbildning inom utomhuspedagogik förutom de 

nätverksträffar som skolan hon arbetar på har erbjudit. På dessa träffar delar 

pedagoger med sig av lektioner och tips för att sedan diskuterar fördelar och 

nackdelar.  

 

Moa arbetar i en förskoleklass och har arbetat inom skolan i över 20 år. Hennes 

lärarutbildning erbjöd några enstaka tillfällen där utomhuspedagogiken 

uppmärksammades, dock fick de mestadels läsa om denna metod, inte vara ute och 

pröva på den. Hon har själv läst totalt 30 poäng utomhuspedagogikrelaterade kurser 

samt fått mycket fortbildning genom skolorna hon arbetat på. Moa går ut och 

undervisar sin klass minst två halvdagar i veckan. Intresset för utomhuspedagogik 

uppkom då en erfaren kollega introducerade henne för metoden.  

 
Stina är utbildad lärare sedan 15 år tillbaka. Intresset för utomhuspedagogik 

startades då hon tyckte sig se positiva effekter på sina egna barn då de under en 

period ofta var ute och aktiverade sig tillsammans. Hon fick precis som ovanstående 

informanter några få halvdagar i sin lärarutbildning då utomhuspedagogiken lyftes 

fram. Under de sex senaste åren har hon på eget och skolans bevåg fortbildat sig 

inom området genom att åka på eftermiddags- och helgkurser. På Stinas arbetsplats 

arbetar de flesta lärare kontinuerligt med utomhuspedagogik och de träffas ofta för 

att utbyta idéer och samplanera. 

 
6.2 Vilka fördelar ser lärarna att det finns med att använda naturen som 
lärmiljö i sin svenskundervisning? 
Gemensamt för alla informanter är att de nämner ordet variation. Alla anser att det 

är av stor vikt att variera svenskundervisningen och att utomhuspedagogik är en bra 

metod att ta till för att göra det. Karin menar att klassrumsundervisning så klart 

passar många elever men absolut inte alla, ”Om alla elever ska få en chans att lyckas 

i skolan så måste vi jobba med många olika metoder”. Linn menar att variationen är 

viktig både för henne som pedagog och för eleverna: 

 
Jag behöver precis som barnen lite omväxling från att sitta still i 

klassrummet, jag vet att klassrumsundervisning inte behöver vara att sitta 

still och räcka upp handen men det är mycket enklare att frångå det i 

utomhuspedagogiken. Jag tycker att variation är lika viktigt för mig som för 

eleverna. 

 

Både Anna, Bella och Moa anser att utomhuspedagogik erbjuder pedagogen stor 

frihet. De anser att det är enklare att ändra om i undervisningen utomhus och att 

tänka mer fritt utifrån målen. Även Stina nämner frihet men kopplar det till 

möjligheten till variation av undervisningen: 

 
Jag tycker utomhuspedagogik är frihet, att välja att bemöta olika områden 

på olika vis genom att kanske introducera i klassrummet men arbeta med det 

i naturen, förstår du? I naturen känner man sig fri, både barnen och jag med.  
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Bella tar upp miljö- och materialfrågor, hon anser att naturen erbjuder redan 

tillgängligt material och att skolmaterial inte alltid behöver köpas in av skolan, ”Jag 

gillar att ta tillvara på det natur har, man behöver inte alltid ha nytt och köpt 

material”. Vidare pratar Bella och Anna om vikten av att låta eleverna aktivera sig i 

dagens stillasittande livsstil. ”Just det här att de lär sig att vara ute i naturen, alltså 

röra sig i naturen, om man tänker motoriskt liksom. Det är ju väldigt mycket 

stillasittande nu för tiden” säger Bella. Även Linn och Stina nämner rörelsen i 

kombination med inlärning som en stor fördel när man använder sig av 

utomhuspedagogik i svenskundervisningen. Stina förklarar: 

 
Jag använder mig mycket av rörelse i min klassrumsundervisning också men 

det är mycket enklare utomhus. Inne blir det stimmigt på ett helt annat vis 

och jag tror att det är för att.. utomhus är det en självklarhet att man rör på 

sig. Sedan tror ju jag att rörelse stimulerar lärandet och vill använda mig av 

det så mycket jag kan men under fungerande former. 

 

Bella som har använt sig av utomhuspedagogik i många år tycker att de är 

fascinerande att se hur fantasin flödar hos eleverna ute i naturen, denna upptäckt 

påpekar även Stina och Moa. Stina beskriver det så här: 

 
Man kan liksom se hur de förändras. En del som inne inte verkar ha någon 

fantasi i sitt skrivande tillexempel, har otroligt stor fantasi utomhus och kan 

sedan plocka med sig det in i sitt skrivande. Jag försöker utnyttja det så 

mycket jag kan i just svenskundervisningen. 

 

Att en del elever visar andra kunskaper när de kommer ut från klassrummet lyfts 

från fyra av informanterna. Karin säger ”Elever som upplevs som svaga i 

klassrummet, när de är i en annan miljö kan de helt plötslig ta plats och visa att de 

är de som kan och så där”. Även Anna är av liknande uppfattning då hon säger 

”Några som kanske är tysta och försynta här inne, de blommar ut.”. Även Linn och 

Stina förklarar att delaktigheten från vissa elever kan öka när de undervisar utomhus 

och att detta medför att de kan visa på kunskaper inom svenskämnet som de annars 

inte hade fått tagit del av. Alla pedagoger nämner också att samarbetsövningar ofta 

används i utomhuspedagogik och att de upplever att det faller sig naturligt för 

eleverna att samarbeta. Karin förklarar sina tankar: 

 
Mycket i utomhuspedagogik tycker jag ska utgöras av sammarbetslärande, 

undersökande och problemlösning. Det är många som tycker att i 

klassrummet då har eleverna de kompisar de brukar umgås med men när 

man kommer ut så kan man helt plötslig umgås med alla. Man bryter upp de 

här rollerna som finns mellan eleverna om man är i en annan miljö. 

 

Även Anna och Bella som arbetar på samma skola nämner att samarbete i 

svenskundervisningen förenklas genom utomhuspedagogik. ”Jag tycker att det 

lättare kan bli lite tokigt inomhus när man ska samarbeta, det är mycket enklare 

utomhus då det faller sig mer naturligt” menar Anna. De nämner också att 

grupperingar mellan klasser försvinner utomhus. Skolan som Anna och Bella arbetar 

på går ofta ut tillsammans med hela skolan och undervisar. De förklarar att då 

samarbetar, kommunicerar och leker alla elever från olika klasser tillsammans. Anna 

lyfter detta som väldigt positivt och säger ”Det är ju också kul, att vi kan ha det så 

åldersblandat när vi är ute, att vi får möjlighet till att vara det och att det fungerar 
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bra”. De förklarar att det inte gör något att det är blandade åldrar när de undervisar. 

De menar att eleverna lär sig av varandra och att det är enkelt att anpassa lektionerna 

till elevernas kunskaper ute. Linn tycker att det är viktigt och även ganska enkelt att 

planera övningar som tillåter eleverna att samarbeta, lära sig av varandra och stötta 

varandra i lärandet. Karin lyfter också frågan ur ett genusperspektiv, hon menar att 

utemiljön ses som mer genusneutral och att detta kan leda till mer samarbete och lek 

tillsammans för att eleverna vågar ta en annan roll ute. Karin fortsätter lista positiva 

erfarenheter från utomhusundervisningen och säger ”Ordförråd utvecklas i konkreta 

miljöer och dialogbaserade miljöer. De skriver fylligare texter… rikare språk och 

använder sig av fler adjektiv och ord över huvud taget”. 

 

6.3 Vad krävs för en lyckad utomhuspedagogikundervisning inom 
svenskämnet? 
 

6.3.1 Vikten av utbildning och fortbildning inom ämnet 
Alla informanter är överens i denna fråga. Alla anser att utbildning och fortbildning 

är av stor vikt för ett kontinuerligt och framgångsrikt användande av utomhus-

pedagogik. Karin, som arbetar med att fortbilda lärare inom utomhuspedagogik, 

brinner för denna fråga och menar att utbildning behövs om en lärare ska kunna 

ändra sin praktik:  
 

Det räcker inte med små enstaka tillfällen om målet är att ändra lärarnas 

praktik, är man som pedagog redan intresserad av utomhuspedagogik och 

använder sig av det kanske en enstaka utbildning eller dag räcker för att få 

ny inspiration och upplägg på övningar. Men om en lärare ska kunna ändra 

sin praktik behöver det finnas ett mer långsiktigt arbete. 
 

Karin tror också att det hjälper om satsningar och fortbildning inom 

utomhuspedagogik baseras på rektorns beslut. Hon anser att ett kollegialt lärande är 

att föredra i denna kompetensutveckling. Det skulle i hennes ögon vara ett 

fördelaktigt sätt att arbeta kring kompetensutveckling som har mycket större effekt 

än om en enskild lärare åker iväg på någon kursdag eller liknande. Hon tror att det 

är viktigt att alla lärare på skolan är med, så att det finns gemensamma upplevelser 

och kunskapsbaser att utgå från. Karin tror att mer utbildning skulle leda till att fler 

pedagoger skulle känns sig trygga i att använda sig av utomhuspedagogik. Bella 

anser att det är viktigt med utbildning och att man i samband med den får möjlighet 

att testa sig fram. Fortbildning har för Bella tillfört mycket idéer bara genom att hon 

har fått ta del av ett redan utarbetat material. Anna som inte har så mycket utbildning 

inom ämnet känner att hon saknar fortbildning, ”Det går ju att ha lektioner utomhus 

utan att ha någon form av fortbildning, men för mig känns det lite hattigt och det 

blir ingen sammanhängande planering, röd tråd”. Även Linn som precis som Anna 

är relativt nyutbildad förklarar att hon saknar utbildning och att hennes 

utomhusundervisning säkerligen skulle utvecklas av det: 

 
Jag använder mig ju mycket av utomhuspedagogik, men ja... det blir kanske 

lite lika. Jag hade gärna haft mycket mer utbildning då jag alltid blir väldigt 

motiverad att använda mig mer av det när jag får mer inputs från typ kollegor 

och internet. 
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Stina och Moa som är erfarna lärare tycker också att fortbildning är otroligt viktigt 

för att väcka intresse och för att få insyn i metodens fördelar och nackdelar och hur 

man kan använda den inom de olika ämnena. Moa förklarar: 

 
Jag tror ju att många har förutfattade meningar, att det är väldigt 

tidskrävande och svårt att få till praktiskt. Jag ska inte säga att det inte är så 

men utbildning har i alla fall hjälpt mig att hantera.. eller ja, jag har fått en 

annan syn och så är det ju så att mer erfarenhet gör ju så att man blir tryggare.  

 

6.3.2 Upplevda svårigheter med undervisning utomhus i relation till 
svenskundervisningen 
Bella förklarar att hon upplever att en del elever har svårt att hålla fokus för att det 

finns många störningsmoment utomhus.  

 
Jag kan tycka att jag märkte då vi ofta var ute att det fanns vissa som inte 

tog in, alltså det var för mycket som störde ute. Det kan vara tåg och bilar 

och flygplan och myror och allt vad det är för någonting. Så det finns ju 

vissa elever som det inte passar för också, som behöver lite mer struktur på 

ett annat sätt. 

 

Tid kommer upp i alla informanters svar men i olika former. Karin menar att  

 
…Man behöver ha tid, om eleverna är vana att ha undervisning endast i 

klassrummet så tar det tid att träna in hur man ska förhålla sig och vad som 

förväntats av en och var gränserna går och så. Som lärare kanske man väljer 

att ge upp för att det är jätterörigt de första gångerna. 

 

Linn menar också att undervisning utomhus är tidskrävande. Hon menar att hon ofta 

är borta en hel eller halv dag vid utomhusundervisning och att man måste tänka på 

att få in många ämnen eftersom det är många minuter som försvinner. Moa förklarar 

att det var mer tidskrävande i början av hennes arbetsliv. ”Jag planerande länge, 

förberedde mig länge och liksom…gjorde merjobb. Nu har jag ju lärt mig, det är 

inte så tidskrävande som man tror. Man måste bara bli van.”. Stina resonerar på 

liknande sätt som Moa då hon säger ”Det är som med allt, det tar tid och är lite 

jobbigt i början men sen lär man ju sig och då flyter det på ganska bra”. Karin 

förklarar att det kan vara så att många tycker att det är svårt att få till 

utomhuspedagogiken tidsmässigt och är stressade över det omfattande uppdrag som 

lärare har. Hon nämner Lgr11 som ett möjligt hinder när hon pratar om det. 

 
Jag upplever att Lgr11 har ökat stressen i skolan, och att man som lärare 

mycket mer sällan lämnar klassrummet idag än för tio år sedan för att man 

vill hinna med allt. I svenskämnet finns det ju heller inget som är givet att 

man måste gå ut och ha utomhuspedagogik. 

 

Även Bella nämner Lgr11 när vi pratar om svårigheter. Hon förklarar att hon 

upplever att det är svårare att arbeta med vissa delar av läroplanen ute. När hon 

under en period väldigt ofta hade utomhuspedagogik inom svenska och matematik, 

märkte lärarna på skolan att eleverna ”tappade skrivandet”. ”Jag tycker att det är ett 

väldigt bra komplement, men liksom… ja lagom” säger hon när hon förklarar att 

lärarna tyckte att skrivdelen föll bort aningen för mycket. Utomhusundervisningen 

som de använde sig av innehöll inte så mycket skrivande alls. De arbetade mycket 
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med läsning och den talspråkliga förmågan i sin svenskundervisning. Eftersom 

många undervisningstimmar i svenskundervisningen gick åt till att ha 

utomhuspedagogik minskades timmarna med traditionell klassrumsundervisning 

vilket gjorde att skrivandet hamnade i skymundan under denna period.  Detta var 

alltså något som märktes på elevernas skrivutveckling. Bellas åsikt blev efter detta 

att utomhuspedagogik bör vara just ett komplement till ordinarie klassrums-

undervisning inom svenskämnet. 

 

Även Linn nämner att det kan vara svårt att arbeta med skrivandet utomhus. Trots 

att hennes elever är vana att ibland skriva sagor och dikter ute i naturen så påpekar 

hon att det är lättare att utföra dessa uppgifter i ett klassrum. Hon menar att det inte 

blir samma typ av undervisning utomhus, utan mer att eleverna får ta del av en 

genomgång inne för att sedan sitta utomhus med syftet att hitta ett lugn och 

inspiration. Svenskundervisning utomhus menar Linn ofta handlar om att prata om 

skrivandet på olika vis, själva praktiserandet sker ofta inomhus istället.  

 

Specialbehov lyfts bland fyra av informanterna. De lyfter bland annat diagnoser och 

olika funktionsvariationer. Det kan vara svårt att göra nödvändiga 

individanpassningar i svenskundervisningen utomhus eftersom den oftast består av 

samarbetsövningar och olika typer av lekar. En del diagnoser kan göra så att det blir 

problematiskt för eleven att vara i en utemiljö på grund av alla olika intryck. 

Funktionsvariationer kan även göra så att det blir problematiskt att röra sig i en 

utemiljö. Stina säger ”Jag har haft elever som inte fysiskt klarat av all 

utomhuspedagogik för att vi inte kunde ta oss fram på ett säkert sätt.”. Karin 

förklarar sina tankar kring det och säger sedan ”Man behöver verkligen tänka till 

innan så att det blir bra för alla elever, så att inte någon känner sig exkluderad”. 

 

Moa, Linn och Karin lyfter också personalbrist som en faktor till att kravet på 

utomhuspedagogik kan kännas överväldigande för lärarna. De menar att 

personalbrist kan leda till att man till exempel inte vågar gå ut själv med en grupp 

elever. Karin och Moa pratar också om bedömning. De menar båda två att det kan 

vara så att pedagoger känner sig osäkra på hur de ska kunna bedöma något som de 

gör utomhus. Moa tror att många pedagoger tycker att det är enklare att testa 

kunskaper och bedöma i klassrummet, särskilt inom ämnet svenska. Karin resonerar 

så här: 

 
Lärare behöver utöka sin arsenal av metoder för att bedöma elevernas 

kunskapsutveckling. Det kan absolut vara ett hinder, man måste på något 

sätt kunna mäta vad eleverna lär sig och då vill man använda de metoder 

som man brukar och då säkrar man upp genom att göra det i klassrummet 

också och det räcker inte tiden till. Man behöver ha andra metoder där man 

kan bedöma i utemiljön direkt och känna sig trygg på att man vågar lita på 

det. 

 

Karin tar också upp sin syn på utomhuspedagogik, som hon anser ska ha en 

anknytning till platsen där man är. Det är enligt henne ett viktigt uppdrag att ta sig 

an platsen och inte bara ha en lektion utomhus. 
 

Man ska inte bara gå ut och ha samma lektion som man har inne. Platsens 

anknytning ska vara i centrum… kopplat till upplevelsen och att man 

utforskar och lär och undersöker och tittar och jämför tillsammans med 
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andra. Det kan man ju bearbeta inomhus sedan. Men att man har en verklig 

upplevelse att utgå ifrån, det är viktigt. 
 

 

6.4 Vilka delar av det centrala innehållet i Lgr11 återfinns i lärarnas 
berättelser? 
Svaret till denna forskningsfråga har sammanställts genom att gå igenom allt 

insamlat intervjumaterial. Svaren som informanterna givit har satts i relation till Lgr 

11:s centrala innehåll i svenska. Inledningsvis i detta avsnitt redovisas några citat 

och ställningstaganden från lärarna kopplat till rubriken ovan. Avslutningsvis 

redovisas de punkter ur det centrala innehåller för svenska som inte finns 

representerade genom lärarnas svenskundervisning utomhus.  

 
Linn berättar om några vanliga övningar som hon brukar använda sig av när det är 

svenskundervisning utomhus. Detta är en av dem: 

 
Jag brukar ofta använda mig av ”hämtpåsar”. Då är det massor av lappar 

med uppdrag på som eleverna ska utföra. Det kan tillexempel handla om 

bokstavsordning… typ hämta fem olika föremål och placera dem i 

bokstavsordning. Men också om färger, vikt, längd, antal bokstäver ja… 

man kan variera mycket. Eller ja, hämta fem föremål som börjar på 

bokstaven B, eller slutar, eller som har två vokaler i sig. Ja du förstår. Sen 

brukar jag göra det till en tävling, det fungerar superbra i den klassen jag har 

nu, och jag ser verkligen framsteg i klassrummet sen.  

 

Linn beskriver bland annat att eleverna verkar befästa kunskaperna snabbare om de 

själva får vara en del av genomgångar och undervisningen genom att vara aktiva och 

röra sig, vilket är en självklarhet utomhus. Hon menar också att eleverna lättare kan 

tänka tillbaka på och använda sig av innehållet av de svensklektioner som de haft 

utomhus. Anna och Bella som arbetar på samma skola ger många förslag på 

övningar som de brukar använda sig av. Något som de precis som Moa och Stina 

lyfter är läsningen. Alla fyra berättar att eleverna får läsa olika slags texter i 

naturmiljöer. Stina berättar om hennes upplevelser om detta: 

 
Jag tycker att eleverna koncentrerar sig på boken och lever sig in i den på 

ett annat sätt när vi har lässtund ute i naturen. På sommaren försöker jag 

göra det ofta med mina elever. Sedan går vi in efteråt och har de läst samma 

text diskuterar vi mycket i klassrummet, och målar till. Det liksom.. får dem 

att leva sig in, som jag sa. 

 

Anna och Bella fortsätter diskutera övningar när Bella säger ”Bokstavsmattan har 

vi ju, på den finns det rutor där eleverna ska lägga saker på bokstaven som finns i 

rutan”. Anna spinner vidare och berättar om bokstavsormen, ”Då ska någon hämta 

något på p, pinne, då ska nästa hämta på e, ekollon, och nästa något på n osv”. Bella 

berättar om hur de brukar använda sig av naturen som inspirationskälla till 

skrivande: 

 
Eleverna får placera sig på olika ställen i naturen. Sedan få de lyssna efter 

ljud, känna dofter och känslor. Sedan brukar vi skriva dikter om det man såg 

och kände.  
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Moa berättar att hon ofta arbetar med ordklasser där eleverna får samla ordklasser i 

listor med inspiration från naturen. Substantiv och adjektiv är de ordklasser som hon 

ofta gör lektioner kring utomhus. Även Stina, Karin och Linn nämner ordklassen 

adjektiv som ett bra arbetsområde. Linn berättar också att hon vid vissa tillfällen 

brukar låta eleverna arbeta med skrivandet utomhus: 

 
Vi har skrivpass ute, jag brukar ha en genomgång inne, sedan går vi alla ut 

och så göra vi uppgiften ute. Vi har som brickor som eleverna kan ha sin 

bok på. Ofta handlar det om att skriva sagor eller så. Fantasin bara flödar. 

Hos de flesta.. 

 

Stina berättar om ett material där eleverna får arbeta med synonymer som består av 

adjektiv. Det ligger lappar i en påse där det finns massor av olika synonymer. 

Eleverna får sedan en varsin lapp där de ska hämta något som stämmer in på 

synonymen. Efteråt får alla redovisa vad de har hämtat, sedan får eleverna gissa 

vilket ordet var och vilka som hade synonymer till varandra. ”Det brukar vara svårt 

att gissa utifrån föremålet som de hämtat, så då får man säga sitt adjektiv och så ska 

de para ihop sig efter det”.  

 

Moa berättar att hon brukar göra en övning där de får lägga material som de hittar i 

skogen i två olika högar, en där det är sammansatta ord och en där det är enkla ord. 

”Då kan det vara björkkvist i den högen med sammansatta och sten i den andra. När 

man gör denna övning så tänker eleverna verkligen till, ska vi lägga detta som barr 

eller kanske granbarr?”. 

 

Anna och Bella berättar att de har arbetat med att sortera föremål från naturen utifrån 

neutrum och utrum, alltså en-ord eller ett-ord. Anna förklarar också ”Det känns som 

om svenska går in i de flesta ämnen, även om vi inte går ut för att ha svenska så 

berör man ju det väldigt mycket ändå”. Om de på Anna och Bellas arbetsplats ska 

ha något slags temaarbete som ska fortgå över några veckors tid brukar de alltid 

inleda temat med en teater ute i naturen. ”Sedan dokumenterar vi alltid vad vi har 

gjort ute, och eleverna får bedöma varandras texter efteråt, då kör vi Two stars and 

a wish” säger Anna. Two stars and a wish är en metod för kamratrespons.  

 

6.4.1 Centralt innehåll för svenska 
Utifrån lärarnas berättelser om den egna undervisningen kan det konstateras att det 

mesta av innehållet i centralt innehåll för svenska inkluderas i svenskundervisningen 

genom utomhuspedagogik. Skrivandet finns representerat i deras övningar men inte 

i stor utsträckning. Punkten ”handstil och att skriva på datorn” återfinns inte i 

lärarnas berättelser och det framgår också tydligt att de menar att denna typ av 

undervisning bäst praktiseras inomhus. Även om punkten ”Strategier för att skriva 

olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 

drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.” representeras genom Linns 

undervisning så framgår det också tydligt att detta är något som går att undervisa i 

utomhus men majoriteten väljer att inte göra det. Samma gäller med punkten 

”Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken 

samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.”. Det finns 

övningar som kopplas till detta centrala innehåll men de flesta pedagoger väljer ändå 

att arbeta med detta inomhus via genomgångar på tavlan och liknande. Under 

rubriken ”Tala och lyssna” är det punkten ”Berättande i olika kulturer, under olika 
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tider och för skilda syften.” som inte inkluderas i lärarnas svar. Under rubriken 

”Berättande texter och sakprosatexter” är det endast en punkt som inte återfinns och 

det är punkten ”Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva 

spel och webbtexter.”. Det finns inte någon lärare som berättat om övningar där 

datorer eller Ipads inkluderas. Under språkbruk är det punkten ”Skillnader mellan 

tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och 

kroppsspråk” som inte inkluderas i lärarnas undervisning. Den sista rubriken för det 

centrala innehållet i svenska heter ”Informationssökning och källkritik”. Dessa 

punkter berör källkritik och informationssökning i böcker och via webbsidor. Ingen 

av dessa punkter berörs genom lärarnas svenskundervisning utomhus.  

 

6.5 Vilka olika förmågor anser lärarna lämpa sig bäst att träna och 
utveckla hos eleverna genom utomhuspedagogiken? 
 
I Lgr 11 anges syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet, de 

sammanfattas sedan i de förmågor som eleverna ska få förutsättningar att utveckla. 

Det finns fem punkter i kursplanen för svenska som representerar de förmågor som 

eleverna ska utveckla genom svenskundervisningen. De tre förmågor som 

diskuteras och urskiljs i alla informanternas svar markeras här med kursiv stil. 

 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift (alla understryker i tal) 

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

 söka information från olika källor och värdera dessa. 

 

Även om det är dessa förmågor som lärarna menar att de tränar hos eleverna när de 

använder sig av utomhuspedagogik, så finns det en del områden som de anser är 

svåra att undervisa om. Karin förklarar sina tankar och säger: ”Läroplanen handlar 

väldigt mycket om text och läsandet, litteratur. Därför blir det svårt”. Karin anser 

alltså att det är svårt att undervisa kring läsandet utomhus då det är svårt att ha en 

platsrelaterad anknytning. Samtidigt finns det fyra andra lärare som lyfter just 

litteraturen som ett område att arbeta med utomhus. När det kommer till skrivandet 

så menar Bella, Linn, Moa och Stina att det kan bli problematiskt att producera 

längre texter utomhus på grund av placering och underlag, därför kommer mycket 

att handla om den kommunikativa förmågan. Den kommunikativa förmågan är 

något som speciellt Anna och Bella ofta lyfter fram som att man arbetar otroligt 

mycket med när man använder utomhuspedagogik som undervisningsmetod i 

svenskundervisning.  

 

6.6 Sammanfattning av resultat 
 

6.6.1 Fördelar med att använda naturen som lärmiljö i svenskundervisning 
Lärarna lyfter många olika fördelar. De ser de som ett tillfälle att variera sin 

svenskundervisning och erbjuda olika sätt att lära in. Många av lärarnaa tycker att 

utemiljöer erbjuder frihet, dels för att de tycker sig kunna ändra om i planeringen 

väldigt enkelt men också för att naturen i sig tycks erbjuda en frihetskänsla. Alla 

pedagoger tycker även att rörelsen som barnen erbjuds genom naturen och 

utomhuspedagogiken är en stor fördel. De tycker att det är viktigt i dagens 
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stillasittande samhälle. Många upplever att fantasin hos eleverna frodas i 

utomhusmiljöer, de tycker också att en del elever kan visa andra språkkunskaper när 

de har lektioner utomhus. De menar att delaktigheten från eleverna ökar, något som 

nämns i samband med att kunna urskilja fler eller andra kunskaper hos eleverna än 

genom undervisning inomhus. Svenskundervisning utomhus tycks öka chanser till 

samarbete, ett samarbete som dessutom fungerar bra och gör så att eleverna 

kommunicerare mer med varandra. Kommunikationen leder till att eleverna lär sig 

av varandra och stöttar varandra i lärandet, därför är det enkelt att sätta ihop 

elevgrupper. Genom det upplägg och innehåll lärarnas svenskundervisning utomhus 

erbjuder tycks eleverna befästa kunskaperna snabbare, något lärarna märker när 

undervisningen flyttas in till klassrummet. Utomhuslektionerna verkar lämna 

eleverna med starka kopplingar till lektionens innehåll vilket gör att de lätt kan 

använda de kunskaper de fått vid lektioner som bygger på samma innehåll.  

 

6.6.2 Vad är det som behövs för en lyckad utomhuspedagogik inom 
svenskämnet? 
Svenskundervisningen utomhus tenderar till att inte innehålla så mycket skrivande. 

Konsekvenserna av detta kan bli att elever som under långa perioder blivit 

undervisade genom utomhuspedagogik i en del fall ”tappar skrivandet”. Det framgår 

att vissa delar av Lgr11 kopplat till svenskämnet är svårare att arbeta med genom 

utomhuspedagogik som undervisningsform, majoriteten av lärarna menar att det 

handlar om innehåll kopplat till skrivandet. Alla informanter tycker att utbildning 

och fortbildning är av stor vikt. Två av dem påpekar också att det kan betyda mycket 

att ha stöttning från skolans ledning och rektor i fråga om användandet och 

fortbildning inom utomhuspedagogik. Informanterna nämner också många nämnare 

att tänka på för att kunna bedriva en lyckad utomhuspedagogik. Det är viktigt att 

tänka på elever med specialbehov och koncentrationsproblem, man måste planera 

för alla så att inte någon elev blir exkluderad på grund av funktionsvariationer. Det 

framkommer att några pedagoger finner metoden aningen tidskrävande, men de 

nämner också att detta brukar ses som ett mindre problem ju längre erfarenhet man 

har. Vid undervisning utomhus lyfter också en del av lärarna att de behövs fler 

vuxna, därför kan personalbrist vara ett led till att utomhuspedagogik blir svårt att 

genomföra. Lärarens kunskaper om att kunna bedöma i utomhusundervisning tas 

också upp, en av lärarna tror att många lärare känner sig osäkra i att kunna bedöma 

eleverna i de moment som utförs utomhus och därför väljs undervisningsformen 

bort. Det omfattande uppdraget som en lärare har utifrån Lgr 11:s skrivelser anses 

också kunna vara en del i ledet till att undervisningsmetoden inte används allt för 

ofta inom svenskundervisning. Lärarna förklarar att det finns så mycket som ska 

hinnas med inom svenskämnet och att lärare möjligtvis är oroliga för att missa något 

och väljer därför att stanna inne och undervisa.  

 

7.6.3 Vilket centralt innehåll arbetar de intervjuade lärarna med? 
16 av 22 punkter ur det centrala innehållet för svenska appliceras på lärarnas 

berättelser. För att se alla punkter, se sida 6 och 7. Alla punkter förutom en under 

rubriken Läsa och skriva återfinns i lärarnas berättelser, den punkt som inte 

presenteras är Handstil och skriva på dator. Under Tala, lyssna och samtala är det 

två av tre punkter representerade. Under Berättande texter och sakprosatexter finns 

fem av sex punkter representerade. Under Språkbruk är det tre av fyra punkter 
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presenterade och under rubriken Informationssökning och källkritik finns inte någon 

punkt att urskilja i lärarnas berättelser, alltså noll av två.  

 

6.6.4 Vilka förmågor går att urskilja ur lärarnas berättelser? 
De förmågor i kursplanen i svenska i Lgr11 som går att applicera på lärarnas 

berättelser är följande:  

 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift (alla understryker i tal) 

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

 

De två förmågor som således inte representeras i lärarnas berättelser är dessa:  

 

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

 söka information från olika källor och värdera dessa 
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7. Analys av resultat 
 
Kommunikation är enligt det sociokulturella perspektivet en avgörande del i 

lärandet (Säljö 2014 s. 20-33). Utomhuspedagogiken lyfts som en undervisnings-

metod som främjar den sociala interaktionen och kommunikationen elever emellan. 

När lärarna berättar om de övningar som de utövar inom sin svensk-undervisning 

ute så beskrivs även där kommunikationen som en utgörande och viktig del av 

undervisningen. De belyser alla att talet används mycket inom 

utomhuspedagogiken. Detta syns tydligt i deras berättelser och också när det pratar 

om vilka förmågor undervisningen berör.  

 

Språket är alltså något som har en betydande del inom den sociokulturella teorin. 

Enligt informanternas utsagor har även språket en betydande del i 

utomhuspedagogiken. Alla informanter ger exempel på olika övningar som tränar 

elevernas språkliga kunskaper, ibland skriftligt men oftast muntligt. De övningar där 

eleverna kommunicerar med varandra handlar ofta om att förmedla kunskap till 

varandra i form av samarbete eller olika slags redovisningar. Enligt det 

sociokulturella perspektivet erhållas och förmedlas kunskap genom språket, något 

som lärarna verkar fokusera mycket på när de undervisar utomhus i sin 

svenskundervisning. Det är tydligt att informanterna anser att elevernas kunskaper 

och färdigheter i vissa elevfall utvecklas bättre i sociala praktiker, där sociala 

praktiker likställs med samarbets- och kommunikationsövningar utomhus. De 

förklarar bland annat att den kommunikation och interaktion som 

utomhuspedagogiken erbjuder eleverna, tillåter dem att visa fler svenskkunskaper 

än inomhus. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv stämmer detta, då kärnan i 

perspektivet utgörs av att kunskaper och färdigheter utvecklas i just sociala 

praktiker.  

 

Något som visar sig tydligt i resultatet är att den undervisning som lärarna bedriver 

utomhus ofta görs i former av olika slags samarbeten. Eleverna arbetar oftast två 

och två eller i större grupper. Fler av lärarna lyfter samarbetet som positivt och 

menar att det är enkelt att sätta ihop elevgrupper eftersom eleverna lär sig av 

varandra. I ett sociokulturellt perspektiv menar man att kunskaper utvecklas i 

interaktion och med stöttning från andra människor. Lärarna lyfter eleverna som en 

slags stödstruktur för eleverna själva i lärandet, något som inom det sociokulturella 

perspektivet benämns som ”scaffolding” (Dysthe 1996 s. 56). Scaffoldning kallas 

det stöd elever eller pedagoger ger till någon annan inom dennes närmaste 

utvecklingszon. Denna typ av stödstruktur verkar lärarna utnyttja då de förespråkar 

samarbete som leder till att eleverna lär av varandra genom stöttning och 

kommunikation. Detta speglar ett sociokulturellt perspektiv på lärande och har stöd 

av Vygotkijs teorier om hur människan utvecklas när den erbjuds stöttning från 

omgivningen (Säljö 2011 s.167). 

 

Mediering är ett framträdande begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

Mediering står för den samverkan som sker mellan människan och språkliga och 

fysiska redskap. De fysiska redskapen kallas inom teorin för artefakter och det är 

alltså bland annat genom artefakterna som människan förstår världen. Samspelet 

mellan en tänkande varelse och artefakter leder till att varelsen befäster kunskaper 
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och färdigheter (Säljö 2005 s. 26, 190). Resultatet i denna studie tyder på att just 

artefakter har en betydande del i svenskundervisningen utomhus. Ett exempel på en 

artefakt är bokstavsmattan som används på Anna och Bellas skola. Denna artefakt 

är skapad för att träna och befästa kunskaper om bokstäver och alfabetisk ordning. 

Även artefakter så som böcker framställs som en viktig del i svenskundervisningen, 

läsningen anses gynnas av miljön som erbjuds utomhus och därför väljer lärarna ofta 

att använda sig av den artefakten utomhus hellre än inomhus. Säljö (2005 s. 35) 

förklarar att redskapen som människan använder för att förstå världen kan delas upp 

som fysiska och språkliga redskap. Samtidigt problematiserar han denna uppdelning 

och menar att artefakter kan vara fysiska och ha språkliga distinktioner. En sådan 

typ av artefakt som lärarna i denna studie använder sig av i sin svenskundervisning 

utomhus är ”hämtpåsar”. Läraren har skapat dessa hämtpåsar med olika typer av 

direktiv på, direktiven har en språklig och meningsbärande beståndsdel. 

Tankeprocessen hos eleverna och artefakten går inte att separera, vilket gör att denna 

typ av artefakt kan tolkas som både fysisk och språklig. Genom olika artefakter 

tillgodoses utomhusundervisningens kopplingarna till innehållet i kursplanen för 

svenska. Vidare skriver Säljö (2005 s. 37) alla slags samtal är ett uttryck för 

mediering. Han förklarar att pedagoger agerar som en medierande resurs för elever 

som behöver hjälp. Lärarna i denna studie lyfter fram chansen att använda eleverna 

som resurs för varandra när de har svenskundervisning utomhus. Eleverna skulle 

därmed kunna ses som en medierande resurs eftersom de genom språkanvändning 

och fysiska redskap möjliggör förståelse för olika språkliga strukturer.  

 

Informanterna lyfter alla utomhuspedagogiken som en bra och användbar 

undervisningsmetod inom svenskämnet. Aroseus (2013) skriver att trots att 

människan är en del av ett socialt sammanhang så har den erfarenheter som gör att 

vi agerar olika. I likhet med det Aroseus (2013) skriver fram som viktigt att tänka 

på när företeelser studeras ur ett sociokulturellt perspektiv, förklarar informanterna 

att utomhuspedagogik som undervisningsmetod inom svenskämnet inte passar för 

alla. Informanterna lyfter bland annat funktionsvariationer, koncentrationsproblem 

och läs- och skrivsvårigheter som en faktor till att undervisningsformen trots många 

fördelar inte passar alla elever. Säljö (2005 s. 37) menar också att det är viktigt att 

mediering inte ska likställas med något som endast underlättar förståelse. Innehållet 

och utformandet kan vara för svårtillgängligt eller abstrakt för eleven vilket innebär 

att denne inte kommer blir hjälpt eller utvecklas av det.  
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8. Diskussion  
 
Syftet med den här studien var att undersöka och redogöra för hur några lärare i 

årskurs F-3 använder sig av utomhuspedagogik inom svenskämnet för att utveckla 

elevernas förmågor och behandla det centrala innehållet i ämnet. Syftet 

konkretiseras i följande frågeställningar: 

 

 Vilka fördelar ser lärarna med att använda naturen som lärmiljö i sin 

svenskundervisning? 

 Vilka olika förmågor anser lärarna lämpa sig bäst att träna och utveckla hos 

eleverna genom utomhuspedagogiken? 

 Vilka delar av det centrala innehållet i Lgr11 berörs genom lärarnas 

svenskundervisning utomhus? 

 Vad krävs för en lyckad utomhuspedagogikundervisning inom svenskämnet 

enligt lärarna? 

 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion där fördelar och nackdelar med 

metodvalet redogörs. Avslutningsvis redovisas resultatdiskussionen där intressanta 

delar av resultatet lyfts fram och diskuteras i relation till den tidigare forskningen. 

 
 
8.1 Metoddiskussion 
I denna studie har kvalitativa intervjuer använts som forskningsmetod. Intervjuerna 

var halvstrukturerade vilket innebar att följdfrågor på informanternas svar kunde 

ställas. Att kunna ställa följdfrågor har enligt mig gett studien högre trovärdighet då 

det inneburit en bättre förståelse för mig. En pilotintervju utfördes en vecka innan 

de ordinarie intervjuerna genomfördes. Detta var enligt mig mycket viktigt då det 

gav mig som forskare en chans att rätta till mina misstag som intervjuare. Jag kunde 

analysera min frågeteknik och ändra på frågor, allt för att slutligen få högre validitet 

på informanterna svar. Kvale och Brinkmann (2014 s. 85) skriver att det krävs 

mycket övning för att bli en duktig intervjuare. Pilotintervjun gav mig en extra chans 

att öva på att bli en god intervjuare. 

 

Intervjufrågorna har granskats och täcker studiens syfte. De citat som inkluderas i 

studien höjer tillförlitligheten, något som inte hade vart möjligt via till exempel 

enkätstudier. Alla intervjuer spelades in och transkriberades, därför har ingen 

relevant information fallit bort då materialet har bearbetats ett flertal gånger. Detta 

har också ökat trovärdigheten och underlättat analysarbetet. De anteckningar som 

gjordes under intervjuerna har också underlättat analysarbetet då centrala begrepp 

och intressanta svar noterades och fungerade som utgångspunkter för analysen. 

 

En intervju genomfördes via telefon. Kvale och Brinkmann (2009 s. 45) förklarar 

att ansiktsuttryck och kroppsspråk är något som vanligtvis inkluderas i tolkningen 

av intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Det kan alltså vara så att den intervju 

som genomfördes via telefon således har lägre tillförlitlighet då den tolkats 

annorlunda mot de intervjuer som skedde ansikte mot ansikte. Jag anser emellertid 

att den intervju som skedde över telefon var en bra intervju som genererade svar 

med lika hög tillförlitlighet som resterande intervjuer.  
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Två av informanterna intervjuades samtidigt på grund av tidsbrist. Hade denna 

studie utförts igen hade jag bytt ut de individuella intervjuerna till just intervjuer i 

mindre grupper. Detta då jag anser att den intervju där två informanter deltog 

genererade fylligare svar och intressanta, värdefulla diskussioner som jag kunde ta 

del av.  

 

Det var två informanter som arbetade på samma skola, resterande arbetade på olika 

skolor. Jag anser att det är bra att fem olika skolor är representerade i studien då det 

kan resultera i större variation i svaren. Det är dock svårt att uppnå hög reliabilitet 

på studiens resultat eftersom jag inte kan garantera att någon annan skulle tolka alla 

data precis så som jag har gjort. Jag är också medveten om att informanternas svar 

inte kan tas som allmängiltiga. Syftet med denna studie var dock inte att generalisera 

utan att lyfta informanternas upplevelser och åsikter ur ett jämförande perspektiv.  

 

Två observationer har gjorts men inte inkluderats i studiens resultat. Detta för att 

resultatet av observationerna inte tillförde något mer än vad intervjuerna gjorde. 

Ingen av forskningsfrågorna i denna studie kräver att en observation genomförs, 

därför plockades observationsmaterialet bort. Deltagande observationer valdes 

inledningsvis som metod för att det kan ge goda möjligheter till att få stora insikter 

i sociala processer (Denscome 2000 s. 184). Tyvärr ledde inte de utförda 

observationerna till detta. Eftersom observationerna utfördes i klasser med 

pedagoger som sedan skulle komma att bli intervjuade tillförde observationerna i 

mitt tycke inte något utöver det informanterna sedan pratade om vid intervjun. Detta 

var olyckligt och berövade mycket värdefull tid som hade kunnat spenderas på att 

utföra fler intervjuer. Med det sagt så har tidsaspekten också påverkat studien. Det 

fanns inte tid till att intervjua fler än sex informanter med tanke på analysarbetet och 

resetid. Om studiens resultat hade grundats på större mängd data hade resultatet 

möjligtvis sett annorlunda ut, flera punkter från det centrala innehållet skulle till 

exempel kunna blivit presenterade.  

 

Utifrån diskussionen ovan anser jag att denna studie uppnår en acceptabel 

trovärdighet. Det är viktigt att notera att det alltid finns en risk att de som blir 

intervjuade kan bli påverkade av situationen eller av den som intervjuar (Larsen 

2009 s. 81). Jag är heller ingen erfaren intervjuare, något som Kvale och Brinkmann 

(2014 s. 206) menar kan bidra till sämre trovärdighet av analysen eftersom denne 

baseras på kvalitén på intervjun. Studien är heller inte generaliserbar eftersom endast 

sex pedagoger har intervjuats. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion  
 

8.2.1 Går utomhuspedagogik att motivera genom Lgr 11? 
Enligt resultatet av informanternas svar och tidigare forskning, är svaret på 

ovanstående fråga – ”ja, absolut”. Efter en analys av informanterna svar framkom 

det att informanterna arbetat med den övervägande delen ur centralt innehåll i Lgr11 

för ämnet svenska. De berör också tre av de fem förmågor som eleverna ska få 

förutsättningar att utveckla. Dessutom poängterar alla parter att utomhuspedagogik 

bör ses som ett komplement till den traditionella klassrumsundervisningen. 
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Szczepanski och Andersson (2015) menar att utomhuspedagogik erbjuder större 

flexibilitet och ett tillfälle att skapa mening och förståelse på andra sätt än i 

klassrummet, därför bör den komplettera den ordinarie klassrumsundervisningen. 

Att kunna variera undervisningsmetoder lyfter informanterna fram som positivt 

både för lärare och för elever. Tjernberg (2013) menar också att variation är av stor 

vikt vid språkundervisning, att variera undervisningen innebär att läraren möter 

elevernas förutsättningar och låter dem visa sina språkkunskaper på olika sätt.  Både 

informanterna och tidigare forskning (Szczepanski och Andersson 2015, Fägerstam 

2012, Björklid 2015, Szczepanski 2013) menar att man kan lyckas nå fram till fler 

elever genom att variera undervisningen och lärmiljön.  

 

Lärarna nämner att utomhusundervisning inom svenskämnet kan leda till att 

eleverna visar andra förmågor och kunskaper än vad de visat i klassrummet. De 

menar bland annat att en del elever engagerar sig mer i undervisningen och allt oftare 

kommer till tals utomhus. Detta går att koppla till det Skolverket (2011) skriver, de 

menar att elevernas muntliga förmåga ofta varierar i olika situationer och att det är 

viktigt att pedagoger skaffar sig en allsidig bild av hur eleverna kan uttrycka sig. 

Svaren från informanterna tyder på att utomhuspedagogiken erbjuder en mer allsidig 

bild av elevernas svenskkunskaper, med fokus på den muntliga och kommunikativa 

förmågan. Skrivandet får en betydligt mindre roll inom svenskundervisningen 

utomhus. Skolverket (2011) lyfter fram forskning som visar att elever som aktivt 

använder sin kommunikativa förmåga har en god prognos för sin läs- och 

skrivutveckling. Detta stämmer också överens med resultatet av Fägerstams studie 

(2012) som visar att de elever som tagit del av utomhuspedagogik uppvisar bättre 

utveckling av skolresultaten. Några av lärarna har liknande erfarenheter då de menar 

att arbetet inomhus kan förbättras av att eleverna fått tagit del av en större mängd 

utomhuspedagogik. Det verkar kunna vara så att utomhuspedagogiken främjar 

elevernas resultat, inte bara inom utomhuspedagogiken utan också inne i 

klassrummet.  

 

I Lgr11 står det också att skolan ska erbjuda daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen (Skolverket 2017 s. 9). Att inom ramen för utomhuspedagogik-

undervisning i svenskämnet kunna erbjuda fysisk aktivitet är något som mer än 

hälften av informanterna lyfter fram som positivt. Tre av dem talar mycket gott om 

rörelse kopplat till inlärning och berättar att de är intresserade av det 

forskningsområdet. Två informanter nämner också att dagens stillasittande livsstil 

motiverar dem till att använda sig av utomhuspedagogik i teoretiska ämnen. Detta 

nämner också Szczepanski (2013, 2014) som ett problem, han skriver om dagens 

formella läroplaner och ökad konsumtion av television och dataspel som bidragande 

faktorer till det. I Szczepanskis studie (2014) kan man läsa om att rörelseintensiva 

lärmiljöer tenderar att ha positiv inverkan på elevers lust till att lära. Detta är något 

som informanterna verkar hålla med om. De berättar till exempel om att det är 

svårare att röra på sig inomhus på grund av platsbrist och därför flyttas en del 

lektioner utomhus, detta med motivationen att rörelse är bra för inlärningen. Att ha 

en kroppslig och sinnlig interaktion i lärandet anses som viktig både utifrån 

forskning och enligt informanterna. Fägerstams avhandling (2012) visar att 

utomhuspedagogik bidrar till starkare minnen från undervisningen genom att hela 

kroppens sinnen är involverade i lärprocessen. Likaså så skriver Szczepanski (2013, 

2014) att utomhuspedagogik erbjuder en ökad sinnesupplevelse av 

undervisningsmomentet. Starkare minnen från undervisningen tar även en av 
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informanterna upp när vi pratar om fördelar med utomhuspedagogik i svenskämnet. 

Hon menar att det verkar vara så att eleverna snabbt kan knyta an till 

undervisningstillfället ute och sedan använda sig av innehållet under andra tillfällen 

inomhus.  

 

Tjernbergs avhandling (2013 s. 230) visar att det är framgångsrikt att erbjuda 

svenskundervisning med en växelverkan mellan muntlighet och skiftspråklighet. 

Utomhuspedagogikundervisningen som informanterna i denna studie berättar om 

har ett tydligt fokus på den kommunikativa förmågan inom svenskämnet och ett 

tämligen litet fokus på den skriftliga förmågan. Däremot berättar fyra informanter 

att eleverna ofta skriver om sina upplevelser från utomhusundervisningen när de 

arbetar inomhus vilket ändå gör att en växelverkan mellan kommunikation och skrift 

förekommer i lärarnas undervisning. Trots att utomhuspedagogik öppnar upp för 

växelverkan mellan skrift och kommunikation så är det ändå i praktiken störst fokus 

på kommunikation och läsning. Tjernbergs resultat (2013) visar också att det är 

viktigt som pedagog att vara aktiv i elevernas lärprocesser. Utifrån informanternas 

svar påvisas ingen större aktivitet från lärarna. Däremot kan de urskilja att eleverna 

själva har en slags aktiv ”pedagogroll”. Eleverna sätts i grupper så att de kan lära 

sig av varandra och utvecklas genom kommunikation och stöttning. Att lärarna 

skulle ha en aktiv roll i lärprocessen går inte att urskilja ur informanternas svar. Värt 

att nämna är att lärarnas roll i utomhuspedagogik inte inkluderades i någon 

intervjufråga och togs inte medvetet upp från varken mig eller informanterna.  

 

Faktum är att ingen av informanterna lyfter fram centralt innehåll och förmågor som 

ett hinder, det verkar vara så att alla informanter är säkra på vilket centralt innehåll 

och vilka förmågor de kan koppla till sin undervisning. Men de verkar också väl 

medvetna om att en del undervisningsmoment i svenskämnet passar bättre att 

undervisa om inomhus. Detta visades tydligt när en av informanterna tyckte sig se 

att en del elever ”tappade skrivandet” när hon under en period använde sig mycket 

av utomhuspedagogik i både svensk- och matematikundervisningen.  

 

8.2.2 Skrivandet får inte tillräckligt stort utrymme 
Den pedagogik som beskrivs av lärarna innehåller till största del muntliga övningar, 

bristen på skrivundervisning kan därför ses som en svårighet. I resultatet framkom 

det bland annat att elever som deltagit i utomhusundervisning i svenskämnet under 

längre perioder inte utvecklats i sitt skrivande som förväntats. Enligt Tjernbergs 

(2013) avhandling är det viktigt att i språkundervisning ha en växelverkan mellan 

muntlig framställning och skriftliga övningar. Svenskundervisning genom 

utomhuspedagogik tycks ha stort fokus på den muntliga framställningen och den 

kommunikativa förmågan, övningar som innehåller skrivande är mer ovanliga, och 

den enligt Tjernberg (2013) viktiga växelverkan frånvarar.  

 

8.2.1 Utbildning och erfarenhet motiverar och underlättar 
Informanterna kunde alla genom sina svar i intervjuerna motivera användandet av 

utomhuspedagogik. Något som alla informanter har gemensamma åsikter om är hur 

utbildning och fortbildning inom utomhuspedagogik påverkar utformandet och 

användningen av det i sin svenskundervisning. Alla nämner fortbildning som en 

viktig del för att kunna känna sig trygg i undervisningsmetoden och för att kunna 

bredda och utveckla användandet. Samtliga informanter resonerar här på samma sätt 
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som Szczepanski (2013, 2014) gör. Szczepanski anser, precis som en del 

informanter, att lärarutbildningen bör lyfta fram denna pedagogik mer. Både 

informanterna och Szczepanski verkar övertygade över att detta skulle öka, motivera 

och underlätta användandet av utomhuspedagogik. Detta ses därför som en väsentlig 

byggsten i vad som krävs för en lyckad utomhuspedagogik kopplat till svenskämnet. 

Informanterna i denna studie vill också slå ett slag för den egna erfarenheten, de som 

har arbetat i över tre år påpekar att utomhuspedagogik blir lättare att använda som 

undervisningsmetod ju fler gånger du går ut och praktiserar den med dina elever. 

Szczepanski (2014) förespråkar att fler kompetensutvecklingsinsatser bör sättas in 

från skolornas håll, något som även en av informanterna tar upp då hon anser att 

rektorer kan ha otroligt stor del i över hur mycket utomhuspedagogik används på 

skolan. Detta visas också väldigt tydligt genom de två informanter som arbetar på 

en skola med friluftsprofil. Där har ledningen på skolan beslutat att 

utomhuspedagogik ska vara ett kontinuerligt inslag av undervisningen, vilket det 

också är i praktiken. På de skolor där dessa krav inte finns från ledningen är det upp 

till läraren själv att använda sig av undervisningsformen.  

 

8.2.2 Platsanknytning eller lärmiljöbyte? 
Något som tas upp i forskningen och även av de intervjuade lärarna men som dock 

inte har någon direkt anknytning till den här studiens frågeställningar, är frågan om 

platsens betydelse för den utomhusförlagda undervisningen. Det går att urskilja 

några olika synsätt hos informanterna gällande platsens betydelse för 

utomhuspedagogiken. Två informanter menar att platsens betydelse är en grund i 

utomhuspedagogiken. En av dem säger att man inte bara ska gå ut och ha en lektion 

som lika väl kunde ha ägt rum inne, eftersom det inte blir någon platsrelaterad 

undervisning.1 De övriga informanterna verkar inte känna samma behov av att alltid 

knyta an platsen till undervisningsinnehållet eller vice versa. De beskriver det mer 

som att utemiljön kan påverka eleverna positivt genom ett lärmiljöbyte och att 

koppla undervisningsmomentet till själva platsen inte alltid är i fokus. Lärarna 

förklarar bland annat att de brukar göra skriv- och läsuppgifter utomhus som inte 

har någon bestämd koppling till platsen. De motiverar det med att utemiljön är en 

lärmiljö som inspirerar eleverna, och därmed motiverar eleverna till inlevelse vid 

läsning och fylligare texter vid skrivning. Även inom forskningen (Szczepanski och 

Andersson 2015) presenteras olika synsätt vad beträffar platsens betydelse inom 

utomhuspedagogiken. De lärare som blev intervjuade i ovan nämnda studie lyfte i 

likhet med informanterna i denna studie vad utemiljön erbjuder praktiskt, bland 

annat större ytor och fler olika lärmiljöer som på olika sätt kan motivera eleverna.  

De informanter som inte hade en lärarbakgrund i Szczepanski och Anderssons studie 

(2015) lyfte istället ett annat perspektiv på utemiljöns möjligheter, ett mer 

platsrelaterat perspektiv, där man förespråkar att ta tillvara på platsens mångfald och 

att koppla undervisningen till platsen. Szczepanski skriver att det är den fysiska 

miljön som tillhandahåller innehållet i lärandet (Szczepanski 2014 s. 25).  

 

Platsens betydelse för lärandet verkar vara en åsikt som är tudelad informanterna 

emellan. Resultatet av informanternas svar visar på att den fysiska miljön ibland 

bara är just en fysisk miljö som tillför miljöombyte och lugn. Ibland används den 

                                                 
1 Undervisning som sker i äkta situationer i verkliga natur- och kulturmiljöer och är direkt kopplad 

till platsen som den utformas på (Szczepanski 2008). 
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fysiska miljön för att utgöra en väsentlig del av innehållet av lektionen, ett mer 

platsrelaterat lärande. 

 

8.2.3 Lärmiljöns utformning är viktig i svenskundervisningen 
Björklid (2015) lyfter att dagens skolbyggnader ofta är i dåligt skick och förklarar 

att miljön som eleverna befinner sig i under skoldagen påverkar deras välbefinnande 

och således även inlärningen. Hon påvisar en stor koppling mellan lärande och den 

fysiska miljön som eleverna befinner sig i. Vidare skriver hon att barn upplever 

miljöer med alla sina sinnen och att det därför är viktigt att utforma en lärmiljö som 

upplevs attraktiv ur elevernas syn. Återigen är detta något som alla informanter 

berör i sina svar under intervjuerna. Fler av dem upplever att elevernas delaktighet 

ökar utomhus, något som även resultatet av Fägerstams (2012) studie visade. Där 

ansågs tystlåtna elever utrycka sina kunskaper på ett mer frekvent sätt, något som 

flera av informanterna i denna studie har fått uppleva. Informanterna berättar om 

elever som kunnat visa sina kunskaper utomhus inom området svenska som de inte 

har visat inomhus. En informant menade också att genusstrukturer bryts när eleverna 

vistas utomhus och att eleverna kan ta en annan roll utomhus och därmed uppvisa 

mer kunskaper. En annan beskriver det som att utemiljön får eleverna att blomma ut 

och ta för sig. Detta visar även Fägerstams studie (2012) då resultatet visade att 

många elever kan känna sig tryggare i utemiljöer och därmed våga använda sig av 

sitt språk mer. Att byta ut klassrummet och den lärmiljön mot något helt annat, i 

detta fall en utemiljö, verkar kunna bryta strukturer i klassrummet som gör att 

eleverna vågar och vill uttrycka sina kunskaper mer frekvent.  

 

Lärmiljön utomhus är enligt informanterna en källa till fantasi och inspiration. 

Målande beskrivningar och användning av adjektiv är något som alla informanter 

och även studier lyfter fram att utemiljöer bidrar till. Detta lyfts fram i boken ”Att 

lära in svenska ute”, i Fägerstam studie (2012) och av fyra av informanterna i denna 

studie. I Fägerstams studie (2012) lyfts utomhusmiljöer fram som en stress-

motverkande miljö, något som lärarna i denna studie står bakom.  

 

8.2.4 Lgr 11 – ett hjälpmedel eller hinder? 
Alla informanter anser att utomhuspedagogik är en utmärkt metod att använda sig 

av när man vill beröra olika centrala delar i ämnet svenska. Alla kan och vill koppla 

sin utomhusundervisning till olika förmågor och det centrala innehållet i läroplanen. 

Informanterna i Fägerstams avhandling (2012) ansåg däremot att kursplanerna inte 

är anpassade för utomhuspedagogik. Dock ändrade språklärarna i studien sin 

inställning till detta när de väl började använda sig av utomhuspedagogik. Resultatet 

av Fägerstams studie visade nämligen att de som undervisade i språk använde sig 

av utomhuspedagogiken i störst utsträckning. Men även lärarna i denna studie 

antyder att läroplanen också kan ses som ett hinder för att använda sig av 

utomhuspedagogik. En informant speciellt påvisar att lärare har ett stort uppdrag 

och att det i sin tur kan göra att utomhuspedagogik som undervisningsmetod inom 

svenskundervisning hamnar i skymundan till förmån för mer traditionella 

undervisningsformer i klassrummet. Enligt analysen skulle detta dels bero på för lite 

fortbildning inom utomhuspedagogik men också brist på metoder för att bedöma 

elevernas kunskaper utomhus. Manderstedt och Palo (2011) menar att det är viktigt 

att inte se det centrala innehållet i läroplanen som en lista med punkter som måste 

prickas av i undervisningen. De menar att denna typ av syn är vanlig då det rådet 
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tidspress. Tidspress och den stora omfattningen av uppdrag som en lärare har kan 

enligt informanterna leda till att undervisning utomhus inom svenskämnet uteblir. 

Lärarna i denna studie verkar ha ett tydligt mål att just pricka av allt centralt innehåll 

i sin svenskundervisning, och utomhuspedagogiken beskrivs som en metod för att 

göra detta. Risken blir då att den enligt Manderstedt och Palo (2011) viktiga 

kopplingen mellan det centrala innehållet och skrivningarna om värdegrunden 

uteblir. Att undervisning som inkluderar värdegrunden skulle exkluderas genom 

detta tänk är inget som lärarna i denna studie reflekterat över och det visar sig heller 

inte i deras svar. 

 

8.2.5 Svårigheter med utomhuspedagogik i svenskämnet 
Det går att urskilja att samarbete och gruppövningar förekommer i alla intervjuade 

lärares svenskundervisning utomhus. De menar att samarbetet tillåter alla elever att 

vara delaktiga och att hjälpa varandra. Genom detta upplever lärarna att eleverna får 

arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Enligt Tjernberg (2013) är det ytterst viktigt 

att låta eleverna arbeta utifrån sina egna förutsättningar i ett lustfyllt och socialt 

sammanhang. Genom samarbetet i svenskundervisningen utomhus kan alltså detta 

uppnås. Samtidigt nämner några lärare i denna studie att det kan vara svårt att göra 

nödvändiga anpassningar utomhus för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Om fallet blir så att anpassningar uteblir, försvinner också förutsättningen för eleven 

att arbeta utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Inom tidigare forskning kunde två svårigheter med undervisning utomhus urskiljas. 

Den första visar sig i Fägerstams avhandling (2012) där informanterna uppger 

opassande väderlek som ett hinder. Inte någon av de informanter som intervjuats i 

denna studie har nämnt vädret som en svårighet eller ett hinder. Det verkar vara så 

att de som är erfarna inom området och aktivt använder sig av utomhuspedagogik 

väljer att se vädret som en faktor utan värde.  

 

Den andra svårigheten som skrivs fram inom forskning är bristen på utbildning 

(Szczepanski 2014). Detta däremot är något som alla informanter i denna studie 

håller med om. Som nämnts tidigare förespråkar alla parter att kompetens-

utvecklande insatser inom utomhuspedagogik är en faktor för att 

undervisningsmetoden ska användas frekvent och på ett lyckat sätt. Därför 

konstateras återigen att fortbildning inom denna undervisningsmetod är av stor vikt 

för att användandet ska öka och utvecklas. Något som några informanter lyfter som 

en eventuell svårighet är elever med funktionsvariationer och koncentrations-

problem, men detta tycks inte framkomma på samma vis i forskningen. Det gör inte 

heller personalbrist, något som informanterna påpekar.  

 

9. Konklusion 
 

Syftet med denna studie var att redogöra för hur några lärare använder sig av 

utomhuspedagogiken inom svenskämnet. I och med det har undervisningsformens 

fördelar och nackdelar lyfts fram och diskuterats i relation till svenskämnet.  

 

Genom denna studie går det att dra slutsatsen att ämnet svenska går utmärkt att 

undervisa i genom utomhuspedagogik. Ett centralt resultat är dock att skrivandet 

inte får tillräckligt med utrymme i svenskundervisning utomhus. Resultatet visar att 
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då utomhuspedagogik förkommit som undervisningsmetod under längre perioder 

inom svenskundervisningen, kan eleverna stanna i sin skrivutveckling. Den inom 

språkutvecklingen viktiga samverkan mellan muntlig framställning och skriftliga 

övningar uteblir oftast genom undervisning utomhus.  

 

Utomhuspedagogik som är kopplat till svenskämnet kan ses som ett gott 

komplement till den mer traditionella undervisningen i dagens skolor. Den kan 

erbjuda eleverna många olika vägar till lärande och främja fantasi och nyfikenhet. 

Naturen kan inom svenskundervisning användas både som det huvudsakliga 

innehållet i lärandet men också som en lugn och rogivande lärmiljö.  

 

Studiens resultat är lärorikt för mig som blivande lärare. Jag har fått ta del av hur 

utomhuspedagogiken kan användas i svenskämnet, men också vad som är viktigt att 

tänka på när undervisningen utformas och planeras. Resultatet visar hur 

utomhuspedagogik kan utformas för att vara en bra undervisningsmetod som 

främjar elevernas intresse, lärande och kunskaper inom ämnet svenska. Många delar 

av det centrala innehållet för svenska kan behandlas genom undervisning utomhus. 

En viktig slutsats av den här studien är att det är viktigt att som lärare vara 

uppmärksam på att skrivandet får tillräckligt stort utrymme, annars finns en risk att 

eleverna stannar i sin skrivutveckling.    

 

 
10. Vidare forskning 
 
Under den tid jag har skrivit denna uppsats har jag läst många olika studier, 

avhandlingar och artiklar som handlar om utomhuspedagogik. Jag har funnit det 

svårt att hitta forskning som berör svenskämnet och andra teoretiska ämnen som har 

koppling till utomhuspedagogiken. Mitt intresse för att variera undervisningsmiljön 

i de teoretiska ämnena har ökat markant. Därför vore det intressant att läsa fortsatt 

forskning kring hur utomhuspedagogiken kan utnyttjas mer i de teoretiska ämnena 

och hur det i sin tur påverkar elevernas resultat. 

 

Informanterna i denna studie lyfter fram utomhuspedagogiken som ett sätt att låta 

elever visa sina kunskaper på olika vis. De menar också att en del elever visar upp 

kunskaper utomhus som de inte gör i klassrummet. Det skulle därför vara mycket 

intressant att undersöka om utomhuspedagogik inom svenskundervisning skulle 

kunna erbjuda elever i svårigheter fler vägar till lärande och kunskapsutveckling.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Informationsbrev 
 
 

    2018-01-25 

 

Förfrågan om deltagande 

 

Under vårterminen 2018 ska jag skriva mitt examensarbete på lärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Min undersökning kommer att handla om utomhuspedagogik 

som undervisningsmetod inom svenskämnet och jag kommer att använda mig av 

intervjuer och deltagande observation som metod för min datainsamling. Du 

tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Undersökningens syfte och innehåll 

Syftet med min undersökning är att redogöra för hur några lärare använder sig av 

utomhuspedagogik inom svenskämnet för att utveckla elevernas förmågor och 

behandla det centrala innehållet i ämnet. Området är viktigt att undersöka för att det 

i nuläget finns väldigt lite forskning om utomhuspedagogik kopplat till ämnet 

svenska. Utomhuspedagogik är också en intressant undervisningsmetod som jag 

upplever att lärarutbildningen inte lär ut så mycket om. Jag ser fram emot ditt 

deltagande.  
 

Genomförande 

Jag har planerat att sex utbildade pedagoger ska delta i undersökningen. Ditt 

deltagande kommer att bestå av en intervju på ca 40 minuter. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid 

Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat via 

databasen DIVA i början av april 2018. 

 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. 

Din identitet som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola/förskola 

undersökningen har gjorts vid. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt 

nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras hos 

undertecknad och kommer endast att hanteras av mig och min handledare. All 

insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart.  
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Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Om du som är tillfrågad avstår från att delta, 

eller avbryter sitt deltagande så kommer detta inte att påverka det fortsatta arbetet 

med undersökningen.  

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 

 

27 /1- 2018                         26/1-2018      

 

Lottie Lofors-Nyblom                           Lovis Rosén 
 

Lottie Lofors-Nyblom   Lovis Rosén 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor examensarbete  
 

1. Hur kom du i kontakt med undervisningsformen utomhuspedagogik? 

 

2. Har du någon utbildning inom ämnet? 

 

3. Tror du att det är viktigt med fortbildning/utbildning inom ämnet? Varför? 

 

4. Vilka fördelar finns det med att använda sig av utomhuspedagogik? 

 

5. Vilka nackdelar finns det? 

 

6. Vilket ämne brukar du oftast undervisa i genom utomhuspedagogik? 

Minst?  

 

7. Hur tror du att utomhuspedagogik kan gynna elevernas lärande?  

 

8. Kan de ge några exempel på innehållet av lektionerna i 

svenskundervisningen?  

 

9.  Finns det något område inom svenskundervisningen som du anser att man 

inte kan undervisa i ute? 
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Bilaga 3 - Forskningsetiska anvisningar, Högskolan Dalarna 
 

 
 

 

Forskningsetiska anvisningar för examens- och 

uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna  
 

När ett uppsatsarbete, som involverar människor, genomförs är det av största vikt 

att det sker under etiskt godtagbara former. Vid Högskolan Dalarna finns det därför 

en Forskningsetisk nämnd som ska se till att uppsatser på grundnivå och avancerad 

nivå sker i enlighet med grundläggande forskningsetiska principer och krav.  

 

För dig som student finns ett antal punkter, som du bör tänka på, innan du genomför 

ditt uppsatsarbete, under det att ditt uppsatsarbete pågår samt efter det att du avslutat 

uppsatsen. Skriver du din uppsats inom ramen för ett forskningsprojekt, gäller även 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Lagtexten finns tillgänglig 

via nämndens hemsida.   

 

Innan uppsatsarbetet genomförs 

 

Innan du genomför uppsatsarbetet, är det nödvändigt, att du sätter dig in i de 

forskningsetiska principer och krav, som gäller vid Högskolan Dalarna. Din 

handledare kan upplysa dig om dessa, men de finns även presenterade i en inspelad 

föreläsning som du kan ladda ner från FEN:s hemsida. 

 

Om du och/eller din handledare bedömer din undersökning som etiskt problematisk, 

eller tror att den kan innehålla en etisk problematik, måste den etikprövas. Detta 

innebär att du lämnar in en ansökan till Forskningsetiska nämnden, som granskar 

studien, och avgör huruvida den får genomföras eller inte, samt vad som krävs för 

att den ska få genomföras.  

 

För att underlätta bedömningen över huruvida du behöver lämna in en 

etiskansökan eller inte finner du i bil. 1 en blankett för etisk egengranskning. 

Om någon av frågorna                            

1-7 besvarats ”Ja” eller ”Tveksamt” måste du diskutera med din handledare 

huruvida du behöver göra en etisk ansökan eller inte.  

 

Ansökningsblanketter, samt anvisningar för hur du skriver en ansökan hittar du på 

nämndens hemsida. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid då nämnden endast 

sammanträder några få gånger per termin.   
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I sin granskning fokuserar nämnden på tre huvudfrågor: Är undersökningen 

vetenskapligt hållbar? Kan den skada som studien eventuellt innebär uppvägas av 

den nytta (kunskapsvinster) den kan tänkas leda till? Är informationen till de 

personer som undersöks och det sätt varpå deras samtycke inhämtas adekvat?   

 

Under uppsatsarbetets genomförande  

 

Som en del av uppsatsarbetet kanske du behöver tillfråga människor, om de vill delta 

i din studie. Det du då måste tänka på är, att deltagare ska ha fullständig information 

om projektet och vad ett deltagande innebär. Om detta innebär att du måste skriva 

ett informationsbrev ska detta vara skrivet på ett enkelt och förståeligt språk. Det får 

inte innehålla några tvingande eller uppfodrande formuleringar om deltagande. Mall 

för hur ett informationsbrev bör ska utformas finner du i bilaga 2.  

 

Ett informationsbrev får inte distribueras ut på ett sätt som kan upplevas 

vilseledande. Till exempel får ett informationsbrev inte skickas ut i kuvert som 

antyder annat än att det rör sig om ett studentarbete.  

 

Om du involverar barn under 15 år i ditt uppsatsarbete och vill behandla etiskt 

känsliga frågor måste din studie etikprövas. Du måste i dessa fall även begära 

målsmans samtycke och tillstånd förutom barnets samtycke. Om din undersökning 

sker på en skola behöver du även rektors och lärares tillstånd.  

 

Kom alltid ihåg att allt deltagande i en studie är frivilligt, vilket även måste framgå 

i informationsbrevet. Om en av dina uppgiftslämnare vill avbryta sitt deltagande 

under det att undersökningen pågår, får du absolut inte utöva några former av 

påtryckningar eller på annat sätt försöka påverka hans/hennes beslut.   

 

Efter det att uppsatsarbetet genomförts och godkänts 

 

Efter det att du avslutat uppsatsen och den har blivit godkänd bör du informera dina 

uppgiftslämnare om dina resultat. Du är därefter skyldig att se till att eventuellt 

empiriskt material (såsom enkäter, ljudupptagningar, videofilmer etc.), förstörs eller 

förvaras på ett sådant sätt att det inte kan komma i orätta händer. Om materialet 

ingår i ett forskningsprojekt gäller ”Högskolan Dalarnas riktlinjer för 

dokumentation och arkivering av forskningsmaterial” (DUC2008/1279/90).  

 

 

   * 
 

                

Om det är något som du undrar över och som din handledare inte kan svara på 

kontaktar du nämndens ordförande Torsten Blomkvist som nås via mail tbm@du.se 

samt tele. 023-77 82 94. 

 

Forskningsetiska nämndens hemsida hittar du på www.du.se/forskningsetik    

 

 
 

 

mailto:tbm@du.se
http://www.du.se/forskningsetik
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bilaga 1 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor  
 
Projekttitel:  

Student/studenter: 

Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 

d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på 

personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

   

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om 

undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett 

deltagande)?   

 

   

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt 

ingrepp på forskningspersonerna?  

  

   

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 

till liv)? 

 

   

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

   

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 

ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till 

exempel ett register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör 

hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt 

medlemskap i fackförening 

 

   

 

7 

    



 

54 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)? 

  

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 

 


