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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att belysa verksamma lärares syn på användandet av 
utomhuspedagogik inom ämnet ekologi. Studiens syfte besvaras genom frågeställningarna ” Vad 
anser lärare om platsens betydelse för inlärning av ekologi i årskurserna 1-3?”, ”Hur anser lärare att 
elevers lärande inom ekologi kan påverkas av utomhuspedagogik i årskurserna 1-3?” samt ”Hur 
anser lärare att planeringen och arbetet bör anpassas till elevernas ålder, när det gäller 
utomhuspedagogik och lärande i ekologi?”. 

Metoden i studien är kvalitativa intervjuer med tillägg av en enkät. Resultatet av lärarintervjuerna 
visar att lärarens attityd spelar en stor roll vid lärandet av ekologi utomhus. Läraren bestämmer 
platsen för lärandet med ledning av innehållet som ska bearbetas.  Själva utomhuspedagogiken 
påverkar användandet av sinnena, ökar intresset hos eleverna och skapar en helhetsbild och 
konkretisering. Skillnaderna i planeringen beroende på åldern av eleverna återkopplas till vilka 
vanor och rutiner eleverna har i att vara ute och arbeta. Lärarna ser både positiva och negativa 
sidor med utomhuspedagogik vid lärande av ekologi, dock är de positiva övervägande. Åldern har 
ingen större betydelse för planering av utomhuspedagogiska aktiviterer och studien visar även på 
att utomhuspedagogiken tar överhand över själva ämnet, i detta fall ekologi, när lärarna 
intervjuas. 

 

Nyckelord 
Utomhuspedagogik Lärande Ekologi Platsens betydelse Årskurs 1-3  
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Inledning 
Litteraturstudien Lönnebacke (2015) ligger till grund för denna studie. Den hade som syfte att se 
hur tidigare forskning beskriver lärares användning av utomhuspedagogik, främst när det 
kommer till undervisning i ekologi från förskolan upp till årskurs sex.  Den tidigare studiens syfte 
besvaras genom frågeställningarna: ”Vilka områden inom ekologi exemplifieras av tidigare 
forskning som möjliga att genomföra utanför klassrummet och hur kan denna undervisning 
utföras?” samt ”Vilka utmaningar och möjligheter finns enligt tidigare forskning med att bedriva 
ekologiundervisning utanför klassrummet?”. 
 
Resultatet i litteraturstudien visade på olika delar av ekologi som kan arbetas med utomhus, 
exempel på dessa delar är organismer, ekosystem och livscykler. Delarna kan arbetas med på olika 
sätt som insamlingar, undersökningar och frågeställningar. Att läsa naturen är ett exempel på 
arbetssätt som Magntorn (2007) beskriver. Eleverna får arbeta med hela ekosystem genom att 
börja hos en enskild organism och sedan bygga sig vidare till helheten, ekosystem. Lärarens 
kunskaper i utomhuspedagogiska aktiviteter samt kunskaper om själva ämnet var en påverkan, i 
lärandet av ekologi genom utomhuspedagogik, som upptäcktes i resultatet.  Andra faktorer som 
påverkar var att säkra elevers trygghet. Utomhuspedagogiken ger eleverna möjlighet att använda 
alla sina sinnen för att utforska. Praktik och teori kan knyts ihop och ses som en annan möjlighet 
med utomhuspedagogik. 
 
Skolverket (2012, s1) beskriver hur det finns ett intresse hos de yngre eleverna för 
naturorienterande ämnen, men eleverna har inte fått chansen att lära sig dessa ämnen som en 
naturlig del av skoldagen. Lönnebacke (2015) menar att intresset för ämnet kan öka genom 
utomhuspedagogik. Men frågan är, i vilken utsträckning anser då dagens lärare att intresset för till 
exempel ekologi gynnas av utomhuspedagogiskt arbete och är det något som de använder sig av i 
skolvardagen. Tidigare forskning visar att utomhuspedagogiskt arbetssätt inom ekologi lämpar sig 
för stora delar av vad eleverna ska lära sig inom årskurserna F-6 (Lönnebacke, 2015). Ändå är 
min erfarenhet att utomhuspedagogiska aktiviteter inte är vanligt förekommande i dagens skolor.   
 
Det finns många utmaningar och möjligheter med att ta ut lärandet utanför klassrummet. I denna 
studie hoppas jag belysa detta med hjälp av några verksamma lärares tankar kring 
utomhuspedagogik. Forskning visar att en möjlighet med utomhuspedagogik är att alla sinnen 
stimuleras i lärandet och en annan möjlighet att den hjälper till att knyta samman teori och 
praktik (Lönnebacke, 2015). Är lärare medvetna om möjligheter med utomhuspedagogik? 
 
Under examensarbete 1 blev jag även intresserad av att se på ålderns betydelse vid 
utomhuspedagogiskt arbete inom ekologistudier. Lönnebacke (2015) beskriver att forskningen 
visar att barn kan utforska utomhus redan från tidig ålder.  Mina funderingar går till planering och 
arbetssätt för utomhusaktiviteter och hur ålderskillnaden på elever kan påverka dessa. Med denna 
vinkling vill jag undersöka om lärare idag ser någon skillnad med att gå ut med en klass sex-
/sjuåringar gentemot en med nio-/ tioåringar. Är samma planering och arbetssätt möjligt, eller 
finns det några skillnader? Risker och dylikt som utomhuspedagogik kan medföra enligt 
Lönnebacke (2015) är en del av varför jag vill undersöka ålderns betydelse. Men frågan är om 
åldersrelaterade risker är en övervägande faktor för lärare när en utomhuspedagogisk lektion i 
ekologi planeras. 
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Ett citat om utomhuspedagogik som har påverkat mig som författare av denna studie:     

”Att aktivera och använda kroppen binder samman handling, känsla och tänkande och innebär 
dessutom att den fysiska miljön tas tillvara tillfullo” (Szczepanski, 2009, s. 54). 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad några grundskolelärare i årskurserna 1-3 har för 
åsikter om användandet av utomhuspedagogik inom lärandet av ekologi. 

Frågeställningar 
 Vad anser lärare om platsens betydelse för inlärning av ekologi i årskurserna 1-3? 

 Hur anser lärare att elevers lärande inom ekologi kan påverkas av utomhuspedagogik i 
årskurserna 1-3? 

 Hur anser lärare att planeringen och arbetet bör anpassas till elevernas ålder, när det gäller 
utomhuspedagogik och lärande i ekologi? 

Bakgrund 
I detta avsnitt förklaras begreppen utomhuspedagogik, med en kort sammanfattning om 
utomhuspedagogikens påverkan på de yngre barnen, samt ekologi. Här visas även exempel på 
vad, inom ekologi, som kan läras genom utomhuspedagogik, liksom en genomgång av vad 
läroplanen säger om utomhuspedagogik och ekologi. En del av resonemangen i bakgrunden 
hänvisar tillbaka till litteraturstudien (Lönnebacke, 2015).  Avslutningsvis behandlas de teoretiska 
perspektiv som anläggs i studien. 

Utomhuspedagogik  
Utomhuspedagogik beskrivs av Szczepanski (2009, s. 52-54) utifrån tre perspektiv; plats-, miljö- 
och kroppsperspektivet. Platsperspektivet visar utomhuspedagogikens arbete som ett sätt att 
koppla samman verkligheten och teorin i arbetet, en koppling som även Magntorn (2007, s. 54) 
tar upp. Genom utomhuspedagogik får elever ett ”lärande genom händer” skriver Szczepanski 
(2009, s. 52). Detta kopplar han samman med pragmatism och praktiskt arbete. 
Utomhuspedagogik är ett sätt att ”förena hand, huvud och hjärta i lärandet” (Szczepanski , 2009, 
s. 52).  Miljöperspektivet ser till den erfarenhet av omgivning och miljö som eleverna får. De lär 
sig att ”läsa ekologi” menar Szczepanski (2009, s. 53) som skriver att detta även kan skapa en 
större medvetenhet och ett större miljöansvar. Även Magntorn (2007, s. 43) beskriver att 
medvetenheten om miljön kan öka genom att vara ute och, som han förklarar det, ”läsa av 
naturen”. Att få vara ute och lära sig om miljön skapar ett lärande även om hur man ska bete sig i 
miljön skriver Jørgensen (2014, s. 71). Det sista perspektivet, kroppsperspektivet, beskriver 
utomhuspedagogiken som ett sätt att lära med alla sinnen (Szczepanski, 2009, s. 54).  Användning 
av sinnen går att kopplas samman med uttrycket embodiment. Embodiment betyder att individer 
skapar känslor, beteenden och tankar genom att använda sina sinnen och kroppen (Meier, 
Schnall, Schwarz & Bargh, 2012, s.706). Vikten av att alla sinnen aktiveras och används är något 
som Magntorn (2009, s. 46) och Jørgensen (2014, s. 71) beskriver som ett skäl till att använda sig 
av utomhuspedagogiska aktiviteter. Grahn (2005, s. 200) beskriver även hon om vikten av att låta 
kroppen få vara med i lärandet för att fästa kunskaperna hos eleverna. Genom att se till alla tre 
perspektiv, menar Szczepanski (2009, s. 57) att lärare kan arbeta mer växelverkande mellan 
inomhus och utomhus samt ämnesövergripande.  
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Humberstone och Stan (2011, s. 225) framställer utomhuspedagogiskt arbete som en chans för 
lärare att intressera, utmana och låta elever vara kreativa. Helldén, Lindahl och Redfors (2005, s. 
68) skriver om forskares olika syner på egna undersökningar av utomhuspedagogiskt arbete och 
hur det både kan ses som positivt och negativt. Det finns forskning som visar att eleverna kan få 
en bättre koppling mellan det teoretiska och det praktiska samtidigt som en del forskning visar 
motsatsen, redovisar Helldén, Lindahl och Redfors (2005, s. 68). De referera till Millar, Le 
Maréchal och Tiberghien (1999) som anser att praktiska övningar ökar förståelsen för det 
teoretiska och bygger samman dem. Vidare refererar de till White (1996) som ser en svårighet 
med just koppling mellan det teoretiska och praktiska, han anser att alla elever inte ser den 
kopplingen och arbetet fyller då inte sitt syfte (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005, s. 68). 

Vädret beskrivs i tidigare forskning som en utmaning för pedagoger när undervisningen bedrivs 
utomhus. Eleverna har inte kläder i skolan för att klara kylan under vinterhalvåret eller för att 
kunna vistas ute i regn (Wilhelmsson, 2012, s. 34, 36). Forskningen visar även att bristande 
kunskaper kring utomhuspedagogikens praktik får lärare att tvivla på sig själva och arbetet med 
utomhuspedagogik blir en mer svårhanterlig utmaning än ett hjälpmedel (Magntorn, 2007, s. 46; 
Szczepanski, 2013, s. 13-14). Ser vi till möjligheterna så visar forskningen att eleverna får använda 
alla sina sinnen på ett annat sätt utomhus jämfört med inomhus. På så sätt synliggörs ett samband 
mellan teori och praktik (Magntorn, 2007, s. 46, 54, 59; Szczepanski, 2013, s. 11; Wilhelmsson, 
2012, s. 36; Brewer & Rios, 2014, s. 235). Att få lära sig om naturen, i naturen, skapas upplevelser 
och ett mer meningsfullt lärande som ger nyttiga erfarenheter. Dessa kan användas vid olika 
tillfällen (Magntorn, 2007, s. 46). 
 
Det finns tre olika omständigheter som leder till framgång inom lärandet av naturvetenskapliga 
ämnen: studiemotivation, kognitiva faktorer och ett intresse för området (Helldén, Lindahl & 
Redfors, 2005, s. 39). Men även lärares attityd har en betydelse i utomhuspedagogiken. 
Humberstone och Stan (2011, s. 225) menar att lärares rädslor och tankar kring platsen kan leda 
till att elevers attityd, intresse och utveckling hämmas. Utmaningar, som att lärare bara ser 
riskerna och därför sätter sig i en maktposition över eleverna för att skydda dem. Denna 
maktposition kan leda till att eleverna inte får chansen att använda hela sin potential och 
utvecklas (Humberstone & Stan (2011, s. 225). Det är enligt Wilhelmsson (2012, s. 39) lärarens 
roll att guida eleverna så att lärandet förstärks. 
 
Något som både Beames och Ross (2010, s. 106) och Magntorn (2007, s. 46) beskriver som en 
utmaning med lärande i ekologi utomhus, är elevernas attityd och intresse gentemot såväl ämnet 
(ekologi), som att vara utomhus. Finns inget intresse av att lära sig om naturen, eller i naturen, 
försvårar det lärandet. Både Beames och Ross (2010, s. 105) och Wilhelmsson (2012, s. 45-46) 
beskriver dock att ett intresse för ämnet kan byggas upp genom valet av plats, att få vara utomhus 
och upptäcka. Även Magntorn (2010, s. 46) anser att intresset hos enskilda individer bättre tas 
tillvara genom ”reading nature” som är en utomhuspedagogisk aktivitet, där eleverna lär sig av att 
läsa av naturen. Szczepanski (2009, s. 20) kopplar även elevers intresse för ekologi och omvärlden 
till Dewey, som menar att frågor och idéer byggs upp naturligt hos eleverna när de är ute och 
upplever i naturen. 

Utomhuspedagogikens påverkan på de yngre barnen 

Hos yngre barn kan positiva känslor i samband med lärande av naturvetenskap leda till ett större 
intresse för dessa ämnen (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005, s. 39). Redan i de tidiga åldrarna lär 
sig elever att uppfatta samverkan, skillnader och likheter mellan organismer och miljöer, genom 
att vara ute i naturen och upptäcka (Szczepanski, 2013, s. 12-13; Magntorn, 2007, s. 49). Elever 
behöver redan i tidig ålder få uppleva och undersöka olika miljöer för att skapa en förståelse och 
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bygga upp en mening kring den. För att detta ska fungera menar Björklid (2005, s. 186) att 
eleverna behöver stimuleras och finna arbetet intressant. Hon menar även att det är viktigt för 
barn att läraren ser dess intresse och bygger lärandet därefter (Björkelid, 2005, s. 178). Fägerstam 
(2012, s. 49) beskriver ett resultat som visar att barn kan känna en osäkerhet och rädsla för att 
vara ute.  Jørgensen (2014, s.71) har studerat förskolebarn utomhus och menar på att genom 
utomhusaktiviteter så får barn uppleva genom sinnen och kroppen och på så sätt ökar 
meningsskapandet hos dem. Positiva tidiga minnen av utomhusaktiviteter kan hjälpa att bygga 
upp ett framtida intresse för miljöfrågor hos individen (Jørgensen, 2014, s. 72). 

Ekologi 
SAOL- 13 (2006, s. 174) beskriver ekologi som ”vetenskap om samspelet mellan organismer och 
deras omgivning”. Ser man tillbaka på hur ekologi har studerats i historien så var anatomi, 
fysiologi och klassificering av olika arter det största intresset på 1700- och 1800- talen 
(Söderqvist, Ulfstrand & Nilsson 2015). I början på 1900-talet gick fokus över på hur miljön 
påverkar levande organismer och på ett undersökande arbetssätt. Forskningen togs ut i 
verkligheten istället för att endast hållas inne på laboratorium. Från mitten av 1900-talet och 
framåt, har ekosystem och hur de fungerar lagts till i studiet av ekologi. Senare har även ett 
samhällsperspektiv, politik och miljöfrågor kopplats in i ekologistudierna (Söderqvist, Ulfstrand 
& Nilsson 2015). 

Vad inom ekologi kan läras genom utomhuspedagogik och hur 
Organismer av olika slag är en del av ekologin som forskningen visar att elever kan lära känna igen 
och även lära sig om genom utomhuspedagogik (Beames & Ross, 2010, s. 101; Szcezpanski, 
2013, s. 12; Wilhelmsson, 2012, s. 35; Magntorn, 2007, s. 41, 43). Genom att observera och 
studera organismer (Beames & Ross, 2010, s. 102-103; Magntorn, 2007, s. 41), samt att samla in 
och kategorisera (Wilhelmsson, 2012, s. 35), är några specifika och väl använda arbetsformer när 
det kommer till utomhuspedagogiskt arbete. Även organismers livscykler är ett ämne som berörs 
av många tidigare studier (Szcezpanski, 2013, s. 12; Magntorn, 2007, s. 43; Beames och Ross, 
2010, s. 102). Det tredje området inom ekologi som forskningen framhåller lämpar sig att lära 
utomhus är ekosystem. Szcezpanski (2013, s. 11) beskriver hur insamlingar av information via 
observationer i sin tur leder till frågeställningar hos eleverna. Wilhelmsson (2012, s. 40) skriver 
om ett arbete med rollspel för att skapa förståelse kring ekosystem. Magntorns (2007, s. 41) 
begrepp ”reading nature” syftar till att skapa förståelse kring ekosystem när eleverna är utomhus 
och observerar och arbetar. Genom utomhuspedagogik får eleverna kunskap inom ekologi, 
erfarenheter och även en känsla för miljön som de kan ha med sig resten av livet (Brewer & Rios, 
2014, s. 239). 

Gemensamt för utomhuspedagogikens arbetsformer är att eleverna får lättare använda alla sina 
sinnen medan de arbetar (Beames & Ross, 2010, s. 102; Szcezpanski, 2013, s. 11; Wilhelmsson, 
2012, s. 35; Magntorn, 2007, s. 46). Att eleverna får använda alla sinnen underlättar 
synliggörandet mellan teori och praktik (Magntorn, 2007, s. 46, 54, 59; Szczepanski, 2013, s. 11; 
Wilhelmsson, 2012, s. 36; Brewer & Rios, 2014, s. 235). 

Läroplan om ekologi 

En del av skolans uppdrag är att lära eleverna om miljö och hur de kan påverka miljön. Eleverna 
ska även få lära sig genom olika slags arbetsformer. Arbetet ska genomföras så att ”de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas” 
(Skolverket, 2011, s. 10). 
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Skolverkets (2011, s. 13) övergripande mål och riktlinjer säger att elever ska kunna utforska både 
självständigt och tillsammans med andra. De ska även bygga upp en förståelse för och av en god 
miljö, en hållbar utveckling samt kunna se sin egen betydelse för och på miljön.  

Vidare i det centrala innehållet för årskurs ett till tre (Skolverket 2011, s. 112-113) beskrivs olika 
naturvetenskapliga fenomen som till exempel hur djur och växter anpassar sig efter olika årstider.  
Eleverna ska kunna gruppera, sortera, artbestämma och namnge några av våra vanligaste djur och 
växter. De ska kunna beskriva enkla näringskedjor av olika organismer inom olika ekosystem. De 
arbetssätt som beskrivs för dessa lärandeområden inom ekologi är fältstudier och observationer i 
närmiljön (Skolverket 2011, s. 112-113). I styrdokumenten nämns inget specifikt om varken 
utomhuspedagogik eller ekologi. 

Teoretiskt perspektiv 
Nedan kommer en genomgång av studiens två valda teoretiska perspektiv: Pragmatismen samt 

det sociokulturella perspektivet. 

Pragmatismen 
En av pragmatismen grundteser är att ”det som är kunskap är sådant som människor kan 
använda sig av och som hjälper dem att hantera de situationer och problem de möter” (Säljö, 
2010, s. 175). John Dewey är en forskare och filosof som har haft stort inflytande på 
pragmatismen. Hans uttryck ”Intelligent action” och det efterföljande och mer populära frasen 
”learning by doing” beskriver Deweys syn på lärandet (Hartman, Lundgren & Hartman, 2008, s. 
17). Upplevelser med sinnena samt att koppla skolan och vardagens erfarenheter är två av 
Deweys ståndpunkter (Säljö, 2010, s. 176-177). Elever måste få möjligheter att experimentera och 
testa sig fram menar Dewey, men samtidigt måste det finnas krav på lärandet (Hartman, 
Lundgren & Hartman, 2008, s. 17). Dewey menar att lärarens roll i skolan inte är att ”förmedla 
vissa idéer” utan snarare se till vad som ska influera barnen. Detta i syfte att barnen kan ta till sig 
den påverkan de exponeras för på ett korrekt sätt (Dewey, 2008, s. 50). I frågan om lärande av 
naturvetenskapliga ämnen ansåg Dewey att ett hinder kunde vara att lärarna inte såg till att 
eleverna kunde koppla samman det nya stoffet med sina egna erfarenheter. Detta var enligt en 
viktig del i pedagogiken inom just naturvetenskap (Dewey, 2008, s. 52). Dewey belyste även 
vikten av att eleverna själva får lära känna naturen och det material som ska arbetas med och att 
få utföra experiment. Detta menar Dewey gör att individer lära sig att observera, de får vara 
påhittiga, fantasifulla, träna på att tänka logiskt samt får en ”förstahandskontakt med 
verkligheten” (Dewey, 2008, s. 61). Genom att låta elever arbeta både praktiskt och teoretiskt 
menar Dewey att de får en koppling mellan teori och verklighet, ett genuint intresse kan byggas 
upp hos individen (Dewey, 2008, s. 100-101). 
 

Sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet beskriver kunskap som något både praktiskt och teoretiskt (Säljö, 
2010, s. 187). Vygotskij, grundaren av det sociokulturella perspektivet, menade att lärande innebär 
att ta till sig vilket människor gör genom olika redskap; de materiella, som innebär att människan 
använder sig av fysiska medel för att lära sig. Det språkliga, som är att använda sig av språket eller 
det mentala. Genom dessa redskap reder människan ut problem och lär sig om omvärlden. 
Vygotskij menade att språket inte bara är en kommunikation mellan individer, utan även något 
som finns inom oss. Något vi använder när vi formulerar tankar (Säljö, 2010, s. 187). När det 
kommer till beteende och tankar menar Vygotskij (1999, s.128) att tre beteenden finns, 1 
instinkten, 2 dressering och 3 intellekt. Instinkten syftar till ett icke inlärda beteenden som 
framkommer av händelser. Dresseringen är att individen har ett inlärt beteende för en situation 
och det tredje, intellektet är det som reflekterar emot tankar. För att kunna utveckla sitt 
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uppförande menar Vygotskij (1999, s. 128) att individen måste få utveckla sitt intellekt och kunna 
forma tankar.  
 
Den sociokulturella traditionen beskriver att ”kunskaper är färdigheter hos människor är inte 
teoretiska eller praktiska, de är alltid både och” (Säljö, 2010, s. 187). Vygotskij (1999, s.123) skriver 
att barnet lär genom att få använda sina förkunskaper och en tydlig enkelt och öppen 
undervisning. Vygotskij menar även att barnet måste få hjälp av mer kunniga människor runt 
omkring sig, vi lär genom samspel med andra (Säljö, 2010, s. 191-193). Lärarens roll i elevernas 
utveckling är att stötta och utmana eleverna, inte fylla dem med stoff skriver Vygotskij (1999, s. 
235).   

Metod 
I denna del av studien kommer val av metod, urval, etiskt förhållningssätt och analysens 
tillvägagångssätt att redovisas. 

Metodval 
Syftet med studien har varit att ta reda på verksamma lärares åsikter kring utomhuspedagogiskt 
arbete med ekologi. För att komma fram till detta har tre frågeställningar ställts i studien; Vad 
anser lärare om platsens betydelse för lärande av ekologi i årskurserna 1-3? Hur anser lärare att 
elevers lärande inom ekologi kan påverkas av utomhuspedagogik i årskurserna 1-3? Hur anser 
lärare att planeringen och arbetet bör anpassas till elevernas ålder, när det gäller 
utomhuspedagogik och lärande i ekologi? Eftersom syftet med denna studie var att belysa 
resonemang om ett specifikt ämne ur en specifik grupp individer landade valet på kvalitativ 
metod, med ett litet inlägg av kvantitativ metod.  

Eliasson (2013, s. 21) framställer kvalitativa studier som en metod som beskriver resultat i ord 
snarare än i siffror som kvantitativa metoder gör. Fejes (2009, s. 18-19) menar att genom en 
blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder går det att skapa en skarpare insikt om det som 
undersöks.  

Urval 
Urvalet till intervjuerna i studien har varit verksamma lärare årskurserna 1-3. De har valts just på 
grund av deras nuvarande yrke. Sex lärare intervjuades. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 
156-157) är antalet intervjuer i typiska kvalitativa studier oftast mellan 5-25 beroende på resurser 
och tid. Då tidsramen för detta arbete var relativt snävt, valdes det att hålla ner antalet intervjuer, 
så kunde mer fokus kunde läggas på analysen av materialet och förberedelserna.  

Själva processen med urvalet började med att mail skickades till femtiosex rektorer på skolor (F-9 
eller liknande) i en och samma kommun. Tio skolor kontaktades via telefon då de inte hade 
utsatta mailadresser för kontakt. En lärare kontaktades direkt via mail. Först kontaktades endast 
de kommunala skolorna, men på grund av dålig svarsfrekvens så togs kontakt även med 
privatskolor i kommunen, en skola i en annan kommun, en facebookgrupp för lärare i 
årskurserna 1-3, samt privata vänner med lärarkontakter. De sex medverkande lärarna var de 
enda lärarna som tackade ja, ingen lärare har valts bort. Nedan följer en kort beskrivning av de 
medverkande lärarna: 

 Lärare A: Arbetat som lärare i 11 år, ej väldigt aktiv användare av utomhuspedagogik. 

 Lärare B: Arbetet som lärare i 13 år, aktiv användare av utomhuspedagogik. 

 Lärare C: Arbetet som lärare i 10 år, aktiv användare av utomhuspedagogik. 
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 Lärare D: Arbetat som lärare i 16 år, aktiv användare av utomhuspedagogik. 

 Lärare E: Arbetet som lärare i 5 år, aktiv användare av utomhuspedagogik. 

 Lärare F: Arbetat som lärare i 6 år, aktiv användare av utomhuspedagogik. 

Etiska förhållningssätt 
Då denna studie är ett examensarbete på Högskolan Dalarna finns etiska riktlinjer för 
intervjuarbeten. Forskningsetiska principer från vetenskapsrådet (Dimenäs, 2010, s. 26-27) skall 
följas. 

Enligt Dimenäs (2010, s. 26-27) är dessa principer uppdelade i fyra krav. Först är det 
informationskravet där information om studiens syfte skall framkomma till berörda parter. Vidare är 
det samtyckeskravet som kräver att de som deltar i studien själva beslutar om de vill vara med eller 
inte samt kan avsluta sitt deltagande när som helst. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket 
påvisar att allt insamlat material ska behandlas konfidentiellt och alla medverkandes uppgifter lika 
så. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket syftar till att insamlad information endast används till 
syftet som framkommit i informationen för studien (Dimenäs, 2010, s. 26-27). 

I denna studie har alla medverkande fått ta del av ett informationsbrev (bilaga 1) för att uppfylla 
informationskravet. I detta brev står om samtyckeskravets princip att de när som helst kan 
avsluta sitt deltagande och att deltagandet är frivilligt. Alla medverkande lärare i studien gjordes 
medvetna om inspelningen via informationsbrevet och tillfrågades ännu en gång innan påbörjad 
intervju för godkännande, för att tillgodose samtyckeskravet. Alla inspelningar har även förvarats 
så att inga utomstående kunnat ta del av materialet viket visar på att konfidentialitestkravet har 
tillgodosetts. Inga namn är nämnda någonstans för att hålla identiteterna på alla medverkande 
anonyma. Insamlad data har och kommer endast användas i denna studie, efter studiens 
publicering kommer detta att förstöras. 

Intervjuer som forskningsmetod 
Inga förberedande diskussioner eller utskick, förutom informationsbrevet, gjordes till de berörda 
lärarna innan intervjuerna. Inga diskussioner kring betydelsen av begreppen utomhuspedagogik 
och ekologi gjordes innan intervjuerna påbörjades. Ställa frågor om vardagliga saker som ålder, 
utbildning med mera är en bra öppning menar Larsen (2012, s. 86), vilket gjordes i denna studie. 

Den intervju som gjordes över internet genomflöt utan yttre störningar. Tre av intervjuerna hölls 
i klassrum en i ett sidorum, tre av dem blev avbrutna på grund av kollegor till läraren klev in och 
ställde frågor av olika slag. Den sista intervjun hölls i ett litet inglasat sidorum med elever 
springande utanför i korridoren, vilket tydligt hördes in i rummet, Larsen (2012, s. 81) påpekar att 
störningar kan påverka validiteten och reliabiliteten i en studie. 

Larsen (2012, s. 81) påpekar att en påverkan från forskaren kan ses som en svårighet för studiens 
reliabilitet och validitet, att intervjuobjektet försöka måla upp en bild som ska passa forskaren är 
även det en svårighet. Att hålla sig objektiv och inte vara bekant med intervjuobjekten var ett sätt 
att försöka undvika detta.  

Genomförande 
Fem av sex intervjuer hölls i tomma lokaler på respektive skolor. Den sjätte intervjun hölls över 
internet med hjälp av Högskolan Dalarnas videokonferenssystem. Intervjuerna i tomma lokaler 
(klassrum, sidorum) genomfördes utan större störningar. Innan intervjuerna startades så frågades 
återigen respondenten efter samtycke för inspelning, för att underlätta bearbetning av materialet 
samt ge möjlighet att återge ordagrant vad som sagts och på så sätt undvika missförstånd.  
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Intervjufrågorna gjordes som en mall inför den första intervjun, frågorna har under arbetets gång 
ändrats, till exempel då intervjupersoner svarade på vissa frågor via andra frågor. Frågorna har 
valts ut med studiens frågeställningar i åtanke. De rödmarkerade frågorna nedan är grundfrågor 
och de följande underliggande frågorna fungerade som följdfrågor. Detta för att kunna se till 
olika aspekter kring första frågan och komma in djupare på ämnet. 

På vilket sätt kan valet av plats ha betydelse när elever ska lära sig ekologi? 
På viket sätt påverkas vad/hur frågorna beroende på vald plats? 
Hur kan platsen ha någon betydelse för elevers möjlighet att använda alla sina sinnen vid 
lärandet? 
Kan valet av plats påverka elevers intresse och attityd gentemot ekologi, på vilket sätt? 
På vilket sätt kan lärares attityd påverka valet av plats? 

Hur kan elevers lärande inom ekologi påverkas av utomhuspedagogiska aktiviteter? 
Hur kan elevers lärande påverkas negativt av utomhuspedagogiska aktiviteter? 
Hur kan elevers lärande påverkas positivt av utomhuspedagogiska aktiviteter? 
På vilket sätt kan utomhuspedagogiska aktiviteter ha en inverkan på elevers attityd gentemot; 
(ämnet) ekologi; skolan över lag; miljötänkande? 

Vilka skillnader finns i planeringen av utomhuspedagogik görs om man jämför en årskurs ett 
med en årskurs tre?  
Finns det några specifika risker/svårigheter med de yngsta jämfört med de äldre? 
Finns det några specifika möjligheter med de yngsta jämfört med de äldre? 
Går det att koppla utomhusdidaktik och dess aktiviteter till någon speciell lärandeteori? 

Även om frågorna förändrades under studiens gång var mallen dock i grunden den samma. I 
vissa intervjuer hoppades några frågor över då de besvarats genom tidigare frågor. I samband 
med intervjun fick respondenten besvara en liten muntlig enkät. En lärare besvarade enkäten 
skriftligt via mail.  

Analys 
Analysen som har gjorts är en så kallad innehållsanalys (Larsen, 2009, s. 101-102). Första steget 
efter en avklarad intervju var en transkribering av det inspelade samtalet. Transkriberingar lästes 
sedan igenom flertalet gånger för att få en överblick av det insamlade materialet. Själva analysen 
bestod av sju frågor som ställdes till transkriberingarna. Syftet med detta var att göra en så kallad 
kodning av materialet, att finna teman och kategorisera materialet. De koder och teman som 
hittades sattes in i en tabell. De analyserades för att se till likheter och olikheter i 
intervjupersonernas tankar kring användandet av utomhuspedagogik vid lärande av ekologi. 
Frågorna som ställdes till de transkriberade materialet för att koda materialet var; 

 Vad anser lärarna är positivt med utomhuspedagogik? 

 Vad anser lärarna är negativt med utomhuspedagogik? 

 Vilka åldersrelaterade skillnader finns det enligt lärarna? 

 Tankar kring lärares roll vid utomhuspedagogiska aktiviteter?  

 Vad kan göras med eleverna utomhus? 

 Var kan man hålla en lektion i ekologi? 

 Påverkas elevers attityd av UP?  
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Kategorier som funnits med hjälp av analysfrågorna är under rubriken; 

Platsens betydelse: 

1. Sinnenas aktivering vid val av plats 
2. Reglers påverkan 
3. Växelverkan mellan olika platser 
4. Innehållets påverkan av platsen 
5. Konkretisering av innehållet 
6. Pedagogens attityd 

Utomhuspedagogikens påverkan på lärandet: 

1. Sinnena aktiveras 
2. Konkretisering/ helhetsupplevelse 
3. Ämnesövergripande arbete 
4. Annat lärande 
5. Fokus på innehållet hos eleven 
6. Pedagogens attityd 
7. Regler- rutiner- vana 

Elevernas ålders betydelse vid utomhuspedagogik: 

1. Svårighetsgrad på vad och hur 
2. Rutiner/vana 
3. Flera pedagoger/ vuxna med yngre barn 
4. Större risker för yngre barn 

Kategorierna har valts utefter hittade kopplingar och skillnader i resultatet från analysfrågorna 
och den koppling de gav till frågeställningarna. Några av kategorierna överlappar varandra under 
de olika rubrikerna. Detta beror på att frågeställningarna i grund och botten handlar om samma 
sak, fast med olika meningar. Detta ger en möjlighet att se på kategorierna från flera perspektiv. 
Ett exempel är sinnena som blev en kategori under platsens betydelse och utomhuspedagogikens 
påverkan. Då lärarna anser att beroende på vilken plats som väljs så kan fler eller färre sinnen 
aktiveras och väljer lärarna en utomhuspedagogisk aktivitet så underlättas aktiveringen av 
sinnena. Därav hamnade sinnena under båda rubrikerna. Ett annat exempel är att platsen 
påverkar vilka regler som eleverna måst kunna, väljer man att hålla en lektion ute så är det andra 
regler som måste följas, dessa regler ses som en större svårighet hos de yngre eleverna. Här 
hamnar alltså regler, vanor och rutiner under alla tre rubriker. Även konkretisering hamnade både 
under platsen och under utomhuspedagogikens rubrik. Då resultatet återigen visar på beroende 
på vilken plats läraren väljer så påverkas konkretiseringen och samtidigt visar det på att 
utomhuspedagogik är mer konkretiserande. Den sista gemensamma kategorin för plats och 
utomhuspedagogik är lärarens attityd. När det kommer till platsens betydelse så påverkar lärarens 
attityd vilken plats som väljs. Väljs utomhuspedagogik så påverkar lärarens attityd gentemot 
platsen och allt omkring elevernas sätt att lära. 

Enkätfrågorna var slutna, vilket enligt Eliasson (2006, s. 37) innebär att frågorna redan har 
förbestämda svarsalternativ och kan styras av forskaren, och krävde därför knappast någon 
avancerad analys, endast antal ja- och nej-svar räknades ihop.  
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Resultaten har vidare i diskussionen jämförts med tidigare forskning i ämnet som nämnts i 
bakgrunden och även begrundats och jämförts med olika teoretiska perspektiv, vilket är den sista 
delen i en innehållsanalys (Larsen, 2009, s. 101-102).   

Resultat 
Först visas resultatet av enkäten. Vidare det insamlade materialet från intervjuerna som har 
analyserat med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet kommer att framställas gentemot studiens 
frågeställningar. För att ingen av lärarna ska kunna identifieras har de valts att namnges endast 
som Lärare A-F. Tabellerna 1, 2 och 3, som är uppdelade under de olika styckena i resultatet, 
visar på hur många av lärarna som har besvarat och hur de har besvarat påståendena i tabellernas 
vänsterspalt. 

Enkäten- resultat 
Enkätens svar visar att samtliga lärare som besvarat den använder sig av utomhuspedagogik när 
de ska arbeta med ekologi i sina klasser. Svaren visar även att de tycker att utomhuspedagogiken 
kan bygga upp ett intresse för ekologi och att det kan hjälpa till med kopplingen teori och praktik.  
Frågan relaterad till planering och om den är olika beroende på ålderskillnader, svarar lärare D 
och E att det inte finns några skillnader i planeringen av utomhuspedagogiskt arbete beroende på 
elevernas ålder, om en förstaklass och en tredjeklass jämförs. De fyra andra lärarna anser att det 
finns en skillnad. Samtliga lärare anser att attityden hos pedagogen är väsentlig när det kommer 
till om och vad eleverna kommer att lära sig vid utomhuspedagogik. Samtliga svarade även att 
utomhuspedagogiskt arbete med ekologi är ovanligt, men det kan hjälpa till att bygga upp ett 
större intresse för miljöfrågor hos eleverna. 

Platsens betydelse för lärandet av ekologi 
I analysen framkom sex stycken olika kategorier som beror frågeställningen om platsens betydelse 
för lärande inom ekologi (Tabell 1). Tabellen visar att många av lärarna svarade likadant på de 
flesta av kategorierna men hjälper till att visa en översikt över funna kategorier under platsens 
betydelse för lärandet av ekologi. 

Tabell 1- Kategorier över platsens påverkan (Bokstäverna indikerar vilka lärare som har svarat 
hur på vilket påstående) 

  Ja Nämner ej 

1 Sinnenas aktivering vid 
val av plats 

ABCDEF  

2 Reglers påverkan ABDE CF 

3 Växelverkan mellan olika 
platser 

ABD CEF 

4 Innehållets påverkan av 
platsen 

ABCDEF  

5 Konkretisering av 
innehållet 

ABCDEF  

6 Pedagogens attityd ABCDEF  
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Sinnenas aktivering vid val av plats 

Den första kategorin som upptäcktes vid analysen var sinnena, alla sex lärarna anser att sinnena 
aktiveras hos eleverna lättare när lektionen tas ut. Eleverna kan smaka, lukta, känna, höra och se 
på ett annat sätt ute än inne. Lärare E menar att utomhus kan eleverna få smaka på vatten, bär, 
lukta på vinden, eller lyssna på träden, vilket är svårare att göra inomhus som en del av 
ekologiundervisningen.  

Alltså du kan smaka på vatten du kan smaka på bär du kan smaka på ja egentligen 
kan du gnaga på pinnar om du vill också ja men, lyssna efter ljud, finns det fåglar 
finns det djur, hur låter vinden, låter vinden i ett asplöv hur låter vinden i en gran, 
alltså det går ju att göra hur mycket som helst med sinnena. (Lärare E) 

Reglers påverkan  
Regler är den andra kategorin under platsens påverkan. Det krävs mer struktur, disciplin och 
regler ute än inne menar lärarna.  

Du måste ha en helt annan disciplin, den rutinen man har inomhus med 
vissa[…]hur lugnet är när man sitter här eller där och vilken ordning. (Lärare B) 

Flera av lärarna beskriver det som en svårighet att välja en plats ute innan alla regler befästs hos 
eleverna. Frågor som: Hur går man längs vägen säkert; Hur beter man sig vid vatten; Hur beter 
man sig runt och med djur; Vilken utrustning behöver man; Vad är skillnaden med att vara i ett 
klassrum och vara ute, var alla frågor som behöver bearbetas för att eleverna ska kunna lära sig 
regler och rutiner ute för en tryggare utomhusaktivitet menar lärarna.  

Växelverkan mellan olika platser 

Växelverkan är den tredje kategorin under platsens betydelse för lärandet. Tre av lärarna menar 
att genom att ta ut lektioner blir det en växelverkan, mellan olika miljöer, som är viktig och 
positiv i lärandet. Lärare D menar att det är viktigt att arbeta kontinuerligt med 
utomhuspedagogik ”så att det inte ses som något skilt från inne eller någon bättre plats än inne”. 
Lärare C är lite av en annan mening. 

Egentligen är allting lättare att göra ute när det gäller ekologi. Men vi krånglar till 
det när vi tar in det och då får vi inte heller full inlärningspotential på det området, 
tror jag. (Lärare C) 

Resultaten visar att ekologiundervisning kan hållas överallt. Men det finns även tankar på vart ute 
det är lämpligast. 

Jag tror det inspirerar mer att vara ute och vara i närheten av, alltså att stå på 
skolgården hjälper inte så mycket i ett ”betonggetto”.  Alltså ju närmre du är natur 
och känna, ta, se det ju mer tror jag att… att du aktiverar fler sinnen och där av ökar 
även lärandet.  (Lärare A) 

Innehållets påverkan av platsen 

I tabell 1 kan det ses att alla sex lärare anser att ekologi går att lära överallt. Lärarna D,E och F 
beskriver att valet av plats påverkar innehållet och vad som ska arbetas med. Innehållet är fjärde 
kategori som analysen visade på, då alla lärare var överens att platsen har en betydelse för vad 
som ska läras inom ekologi.  

Exempel som lärarna i studien ger på saker som kan läras inom ekologi ute, även om de även kan 
läras om inne, är växter, vattnets kretslopp, insekter, djur, närmiljön, namnge olika arter, se 
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samband, årscykler, näringsvävar, ekosystem och att skapa ett miljötänk hos eleverna. Lärare D 
menar att platsen påverkar det innehåll pedagogen vill lära ut. 

[…]pratar man om vatten och vattnets kretslopp så måste man ju ha tillgång till och 
prata om djuren i det så är det ju bra att vara vid en damm, vad inom ekosystemet 
är det man ska titta på, så spelar ju det en roll. Men man kan ju i stadsmiljö hitta 
många platser som här på [en stadsdel] finns det ju nära, mycket grönt, så att det 
beror väl på mer innehållet. (Lärare D) 

Konkretisering av innehållet 
Genom att välja en plats ute menar lärarna att ämnet konkretiseras, den femte kategorin, eleverna 
får möjlighet att koppla teorin till verkligheten, vilket ger en större tydlighet. Lärare D ger ett 
exempel på när hen mött en elev som gått vidare upp i högstadiet, denne påpekar hur hen har 
dragit nytta av vad de gjorde ute i lågstadiet än idag, hur läraren D skapar lektioner utomhus med 
hjälp av innehållet i sin  ”naturvetenskapsvagn”.  

Jag träffade henne senare när hon gick på högstadiet så kom jag med några ettor, 
då sa hon går du fortfarande här med din vagn, ja den vagnen.(fniss) Då sa hon; du 
fattar inte hur mycket jag lär mig där inne nu så peka hon på högstadiet. (Lärare D) 

Lärare A pratade om att arbeta utomhus, i rätt miljö, kan ge eleverna en tydligare bild på ett 
abstrakt fenomen. 

[…]de kan konkretisera det att det faktiskt är så här, det ser så här ut, det fungerar 
så här. Jag kan ju stå och prata om vattnets kretslopp, men om man hade visat det i 
praktiken, utomhus när det regnar och sen att de står i solen och allt det här och 
vattnet försvinner, så tror jag att det blir mycket tydligare för många elever (Lärare 
A) 

Eleverna får genom utomhuspedagogik en helhetsupplevelse och ett livslångt lärande menar 
lärare E. Hen menar att sinnena aktiveras och hela kroppen.  

Pedagogens attityd 
Den sjätte och sista kategorin handlar om pedagogens attityd. Alla lärare i studien anser att 
pedagogens attityd om platsen har stor påverkan på elevernas lärandesituation. Ska lektionen 
hållas utomhus menar lärarna att ett intresse måste finnas och pedagogen måste själv aktivt delta. 
Lärare D säger ”man måste ju vara positivt inställd till att vara ute, är man inte det så blir det 
aldrig bra”. Hen fortsätter att det är genom pedagogen och dennes sätt att agera ute som eleverna 
lär sig att hantera situationer med djur och natur. Erfarenheterna som eleverna får av 
utomhuspedagogik beror helt på hur pedagogen hanterar svårigheter ute som till exempel 
toalettbesök, anser lärare E.  

Är jätte kissnödig eller jätte bajsnödig ute i naturen och inte har tillgång till en 
toalett eller får hjälp med sitt behov, får ju, den kan ju få en negativ upplevelse av 
själva utegrejen om den inte är van, och då kan det ställa till det om man går ut en 
gång till, kan det ställa till det i lärandesituationen, på grund av att man hakar upp 
sig på någonting som hände förra gången och då tar det liksom över. (Lärare E) 

En negativ erfarenhet är något som eleven senare kan ta med sig vid nästa utomhusaktivitet och 
försvåra lärandet inom ämnet, menar Lärare E. 
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Utomhuspedagogikens påverkan på lärandet av ekologi 
Studiens enkät och intervjuer visar att samtliga lärare menar att utomhuspedagogiken kan bygga 
upp ett intresse för ekologi att samtliga sinnen kan aktiveras. Vidare att det kan hjälpa till att 
koppla teori och praktik samt inspirera eleverna.  Tabell 2 nedan visar på de olika kategorier som 
analysen visade på när det kommer till utomhuspedagogikens påverkan på lärandet.  

Tabell 2- Kategorier för utomhuspedagogikens påverkan på lärandet 

  Ja Nej Nämns ej 

1 Aktivering av sinnena ABCDEF   

2 Konkretisering- 
helhetsupplevelse  

ABCDEF   

3 Ämnesövergripande arbete BCD  AEF 

4 Annat lärande ABCDEF   

5 Fokus på innehållet hos eleven ABD E CF 

6 Pedagogens attityd och 
kunskaper 

ABCDEF   

7 Rutiner/ vanor av regler ABCDEF   

 

Aktivering av sinnena 
Sinnena var den första kategori som hittats till utomhuspedagogikens påverkan. Alla sex lärarna 
menade att genom att ta ut lektionen så aktiverades fler sinnen.  

Jag tror det inspirerar mer att vara ute och vara i närheten av[…] Alltså ju närmre 
du är natur och känna, ta, se det ju mer tror jag att du aktiverar fler sinnen och där 
av ökar även lärandet. (Lärare A) 

Lärare E anser att genom att ta ut en lektion ökar aktiveringen av sinnena. Men även vilken plats 
du väljer ute avgör vilka sinnen som kommer att aktiveras och användas huvudsakligen. Hen 
menar även på att undersöka årstiderna genom sinnena är en del av utomhuspedagogiken. 

Så alla sinnena och årscykler kan man ju lätt ta med sig ut och undersöka och då 
spelar det också roll hur mycket som finns på platsen och hur platsen ser ut. (Lärare 
E) 

Rätt miljö för innehållet med en aktivering av sinnena anser Lärare D är viktigt. 

Konkretisering- helhetsupplevelse 
Alla lärarna i studien nämner konkretisering och helhetsupplevelser, vilket är den andra kategorin, 
som en positiv del av utomhuspedagogiken. Utomhuspedagogik ger eleverna bilder och 
erfarenheter att ta med sig och jämföra med det teoretiska.  

Jag har tänkt mycket på det här med näringsvävar med att testa i nationella proven 
och om man då aldrig har sett de här djuren eller har ett förhållande till dem hur ska 
man kunna förstå vem som är vem och vad dom gör, det blir bara någon, nått inlärt 
som inte har något verkligt värde ju. (Lärare D) 

Ämnesövergripande 
Ämnesövergripande är den tredje kategorin under utomhuspedagogikens påverkan. Lärare D 
beskriver utomhuspedagogik som ett sätt att arbeta ämnesövergripande och anser att elevernas 
erfarenheter från utomhusaktiviteten inom ekologi kan gynna andra lärotillfällen, till exempel 
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matematikundervisningen. Erfarenheterna byggs upp som bilder hos eleverna och de använder 
dem i allt lärande säger lärare D. Hen menar även att genom användandet av olika arbetssätt är 
det lättare att stimulera alla elevers lärande.  

Man bygger ju hela tiden på den här basen man har små krokar som man kan 
hänga upp, minnes bilder av, det är som jag läste en saga en gång och då visste de 
inte vad en bäck va, men jag sa; när vi va i [en skog i närheten]det här lilla vattnet, 
där den lilla bron var i sönder; -Jaha; -Det vattnet är en bäck. Så att även om vi hade 
gjort något annat i skogen den dagen så kan man ju ha hjälp av upplevelserna, 
känslan någon annanstans i ett annat ämne, men det gäller ju att man är med en 
längre tid och att man har flera ämnen. (Lärare D) 

Eleverna får ett ämnesintegrerat lärande genom att ekologiundervisningen tas ut. Lärarna anser 
att det inte bara blir ett ämne som lärs utan det blir ämnesövergripande.  

Annat lärande 
Lärarna beskriver att utöver att lära sig om ekologi så blir eleverna tränade i socialt samspel och 
även i att kunna klä sig och utrusta sig för utomhusvistelse, vilket alla inte har erfarenheter av. 
Vilket beskriver den fjärde kategorin, annat lärande. 

Har man en positiv attityd med sig till att vara ute och till att förstå naturen och till 
att förstå samband och känna igen saker utifrån sina erfarenheter, men det har inte 
”stadsbarnen” självklart. Vi tar på oss gummistövlar, vi har med oss ryggsäck, vi 
har med oss sittunderlag, vi har med oss fika när vi går ut och har inte kollegan det 
så får jag säga till kollegan också. Du behöver inte äta upp din fika men vi har 
sittunderlag, vi har ryggsäck, vi har gummistövlar och vi har fika med oss när vi går 
ut, för vi tränar oss på att vara ute (Lärare C) 

Fokus på innehållet hos eleven 
Att kunna hålla fokus på ämnet som ska läras är något som utomhuspedagogiken försvårar 
beskriver tre av lärarna och fokus är den femte kategorin. Det kan finnas mycket annat som 
pockar på uppmärksamheten hos dem i en utomhusmiljö än det inom ekologi som ska läras. 
Lärare E, menar tvärtom, att elever som fokuserar på ”fel” saker är något lärare kan ta tillvara på. 

Är de så negativt att de fastna i fågelsång eller vad det nu är de fastnar i, utan 
använd det istället i ett experimentellt lärande. (Lärare E) 

Återigen går lärandet att koppla samman med pedagogens attityd, som är den sjätte kategorin. 

Pedagogens attityd och kunskaper 
Alla sex intervjuade lärare beskriver hur viktigt det är med attityden hos pedagogen. Utan rätt 
attityd fungerar det inte att hålla en lektion, i ekologi eller något annat ämne, utomhus. 

De ämnena jag gillar, de gillar barnen, och där har jag jättestor betydelse. Så nu har 
jag kommit på att jag måste gilla alla ämnen. Men faktiskt jag tror jag har väldig 
påverkan på barnen för jag ger dem den tryggheten här i skolan, det är jag som är 
stommen, då är de lite så här; att åh det tycker X om, och då tycker de också om 
det. För jag har en helt annan glädje i det. (Lärare F) 

Lärare C anser även att lärarens kunskaper om själva närområdet spelar en stor roll i vad och hur 
en lektion i ekologi kan göras. Även närområdets miljöer är av vikt. Ligger skolan i en kustmiljö, 
är det lättare att fokusera på havs- eller vattenekologi. Finns en barrskog eller lövskog tillgänglig, 
så hamnar fokus på den tillgängliga naturtypen menar hen. Lärare F nämnde material och menar 
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att vid ”utomhusaktivitet använd det som finns runtomkring”, vilket även tre av de andra lärarna 
ansåg. 

 Materialet finns där gratis jag behöver inte köpa in dyrt material. (Lärare B) 

Naturen är full med material som eleverna kan använda både i teoretiskt och praktiskt arbete, 
säger lärare E. De kan söka efter fakta eller faktamaterial i skogen, eller använda sig av vad som 
finns för att konstruera eller bygga nya saker. Det är endast lärare A som inte nämner något om 
material när det kommer till utomhuspedagogik. 

Rutiner/ vanor av regler 
Rutiner regler och vanor är utomhuspedagogikens sjunde och sista kategori. Rutiner och att göra 
utomhuspedagogik till en vana, enligt alla lärarna, är ännu en utmaning för lärandet. Innan 
eleverna vet hur de ska klä sig och vilka regler som gäller utomhus, är det en ”uppförsbacke” 
säger lärare C. Om eleverna inte har reglerna klara skapar en osäkerhet för pedagogen menar 
lärare A. 

Alltså det finns ju barn som kanske drömmer sig bort och helt plötsligt inte går i 
ledet, alltså alla de här aspekterna eller inte respekterar regler och de här sakerna. 
Innan man vet att det sitter så är man ju otryggare som pedagog. (Lärare A) 

Lärare F tänker på ett liknande sätt och menar att en yngre elev kan ”bli arg och bara gå”. Vilket 
allt påverkar lärandet av ekologi, eller valt ämne som ska läras. 

Elevernas ålders betydelse vid utomhuspedagogik 
Fyra av lärarna svarar i enkäten att det är skillnader i planeringen när det kommer till en 
förstaklass jämfört med en tredjeklass.  

Svårighetsgrad 
Den första kategorin som resultatet visar på är just svårighetsgraden på innehållet beroende på 
åldern. Lärare D säger i intervjun att det är endast innehållet som är olikt beroende på vilken 
åldersgrupp man tar ut. I tabell 3 så framkommer det att även lärare A och E anser detta. 

 

Tabell 3- kategorier över ålderns betydelse vid utomhuspedagogik 

  Ja Nej Inget 
nämnt 

1 Svårighetsgrad på vad 
och hur 

AED  BCF 

2 Rutiner/vana ABCDEF   

3 Flera pedagoger/ vuxna 
med yngre barn  

ABDEF  C 

4 Större risker för yngre 
barn 

ACF B DE 
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Man kan jobba på olika sätt utifrån förkunskaper så klart med olika åldersgrupper. 
Med en etta så får man jobba på en nivå och med en trea på en annan nivå även 
utomhus. Faran är väl att man lägger nivån för lågt för treor, jag tror att man kan 
höja nivån på utomhuspedagogiken med de äldre än vad man kanske ofta gör. 
(Lärare E) 

Rutiner/vana 
Det är lättare om man skapar en vana hos eleverna från första början med utomhuspedagogik. 
Detta leder till kategori nummer två, rutiner/ vana. 

Att man inte är van… den uppförsbacken har jag också med ettorna men det är 
bara så, vi tar på oss gummistövlar gå in och byt om, din gummistövlar står inne i 
hyllan, gå in och byt om. Det är blött i gräset nu på morgonen, nu går du in och 
byter om, det är lite kall du behöver din jacka, det blåser känner du det? Nej det 
känner de inte när de står här ute, men när de är i skogen och har varit ute i 45 
minuter ja då blåser det och är kallt. Alltså det är lite uppförsbacke, det är lite tjat, 
det är lite inskolning och det är klart har man inte gjort det i ettan tvåan trean då är 
det är inte lätt att börja med det sen. (Lärare C) 

Det blir svårare ju äldre eleverna blir säger lärare C och de andra lärarna har uttryckt sig likadant 
angående vanan. Även lärare D, som inte ser några skillnader i planeringen beroende på ålder 
hävdar att vanan måste finnas hos eleverna.  

Jag tror att det är en vana, är de inte vana måste man ha det i åtanke, det kommer 
att hända saker, det är jättesvårt att förstå att det är lektion, var finns 
begränsningarna. Så det tror jag är mer att man får jobba in oavsett ålder. (Lärare 
D) 

Flera pedagoger/ vuxna  
Kategori tre behandlar antalet vuxna som krävs vid yngre elever. Majoriteten av lärarna tycker att 
fler vuxna eller pedagoger behövs när man är ute med yngre elever. Lärare F, som inte heller ser 
någon skillnad i att ta ut en första klass jämfört med en tredjeklass anser att de yngre eleverna 
innebär en större risk. Lärare F menar att det behövs ett annat behov av fler vuxna eller 
pedagoger när det kommer till de yngre på grund av omständigheter runt om lärandet. Gå på 
toaletten och hur eleverna ska klä sig, menar hen kräver fler vuxna.   

[…]det här med toalettbesök t.ex., så yngre barn behöver en annan typ av hjälp när 
det gäller sådana saker också än vad äldre barn behöver, det går med tid åt sån typ 
av hjälp  vid yngre  än äldre åldrar . Där skulle man med fördel säga att man skulle 
behöva vara kanske fler pedagoger eller fler vuxna i alla fall, om man har med yngre 
barn att göra än med äldre barn. (Lärare F) 

Större risker 
Lärare F anser att det behövs fler pedagoger utomhus med yngre barn på grund av olika risker 
det kan innebära. 

Om du tar ut de här små barnen, då kan du inte vara ensam då kan de ju faktiskt 
gå. Nu är det ju väldigt lätt här i X, för du har ju väldigt få vägar med bilar och sånt, 
men jag tänker mig om jag skulle vara inne i stan så är det ju svårt med en liten 
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förstaklass som blir arg för någonting och sen går. Där är ju den risken, det finns ju 
också den risken att de ska prova på saker, klättra upp i träd. (Lärare F) 

Lärare F har samma åsikt som de övriga lärarna, att en vana måste byggas upp. Risker är även 
något andra lärare pekar på. Lärare A beskriver en otrygghet som kan uppstå hos pedagogen på 
grund av elevers okunskaper kring regler och dylikt. Även de andra lärarna anser att det är svårare 
att ta ut en förstaklass då det inte finns någon vana i själva miljön eller arbetssättet.  

Sammanfattning resultat 
Valet av plats, menar lärarna i studien, påverkar användningen av elevernas sinnen. Platsen kan 
hjälpa till att konkretisera samt skapa erfarenheter. Följa upprättade regler beskriver lärarna som 
en utmaning när man väljer att hålla lärandet utomhus. Även lärarens attityd gentemot den valda 
platsen har en stor inverkan på elevernas känsla för och lärande av platsen. Innehållet bestäms av 
platsen läraren väljer. På så sätt underlättas en växelverkan mellan inomhus och utomhus. 

Utomhuspedagogiken påverkar sinnena menar lärarna, ute är det lättare att aktivera alla vilket 
skapar inspiration och ett intresse för ämnet. Det är även lättare att koppla samman teori och 
praktik ute och att få se och uppleva ämnet i verkligheten. Utomhuspedagogiken främjar även ett 
ämnesövergripande arbetssätt genom att skapa erfarenheter. Dessa erfarenheter kan kopplas till 
och användas i andra ämnen enligt lärarna i studien. Att ta ut lektioner ser de flesta av lärarna 
som en utmaning när det kommer till att få eleverna att hålla fokus på rätt saker. Rutiner behöver 
byggas till en vana. Samtidigt får eleverna tränas i att vara ute och utrusta sig rätt, samt träna i 
socialt samspel.  

Det de flesta lärarna menar när det kommer till åldersskillnader och planering är att förutom 
innehållet i sig, allt runt om kring regler och vanor det som är de största skillnaderna med att ta ut 
en förstaklass och en tredjeklass.  Enligt lärarna krävs fler vuxna när man tar ut de yngre eleverna, 
på grund av risker men även ett annat lärande utöver det ämnesspecifika. Exempel på annat 
lärande är hur saker görs utomhus, hur man klär sig, vad ska tas med och hur ett toalettbesök går 
till i skogen. 

Diskussion 
Diskussionsavsnittet är uppdelat i två delar. Den första delen behandlar metodens för- och 
nackdelar, den andra delen är en diskussion kring resultatet med hjälp av denna studies bakgrund. 

Metoddiskussion  
Denna studie är gjord med kvalitativa intervjuer och en kompletterande enkät. En kombination 
som enligt Larsen (2012, s. 81) ökar reliabiliteten. Då enkätfrågorna och intervjufrågorna i denna 
studie är liknande och hör samman styrker detta studiens reliabilitet. När det pratas om reliabilitet 
så menas studiens tillförlitlighet. Validiteten går hand i hand med reliabiliteten och står för 
relevansen i studien (Larsen 2012, s. 80-81). För att ha en hög reliabilitet, det vill säga 
tillförlitlighet i en studie, behöver denna kunna göras om och få ett likartat resultat (Larsen, 2012, 
s. 81). Vid en kvalitativ studie kan detta ses som en svårighet då den som intervjuas kan påverkas 
av intervjuaren och även annat vid intervjutillfället.  Det faktum att alla intervjuer inte fick vara 
ostörda kan ha påverkat intervjuobjekten, även reliabiliteten och validiteten i studien (Larsen, 
2012, s. 81). För att styrka studien i denna aspekt har metoden, urvalet och genomförandet 
beskrivits noggrant. 

Inga förberedande diskussioner eller utskick, förutom informationsbrevet, gjordes till de berörda 
lärarna innan intervjuerna. I efterhand går det att se tillbaka på att detta kunde ha underlättat 
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intervjuerna samt varit en styrka för studien. För att få en så bra studie som möjligt, menar 
Larsen (2012, s. 15) att forskningen bör hållas så objektiv som möjligt även om det är näst intill 
omöjligt vid kvalitativa studier. I denna studie har objektiviteten eftersträvats och arbetats efter. 
Vidare menar Larsen (2012, s81), att det kan vara svårare att vara uppriktig ansikte mot ansikte än 
att svara på en enkät, att intervjuobjektet ger svar som den tror att forskaren vill ha. I denna 
studie kan detta ses som en styrka då det endast är intervjuobjektens egna tankar som har 
efterfrågats, det finns inget rätt eller fel.  

Även urvalet i studien kan påverka reliabiliteten då alla tillfrågade får bestämma om de ville vara 
med i studien efter att de fått upplägget klarlagt. Intresset hos de deltagande kan då ge ett 
förbestämt resultat menar Larsen (2012, s. 78). Det skulle kunna vara en svaghet i denna studie då 
responsen på förfrågningar om deltagande var låg och alla som tackade ja är med i studien. 

Något som Kvale och Brinkmann (2014, s. 224-227) tar upp, som en eventuell inverkan på 
reliabiliteten och validiteten, är hur utskriften av intervjuerna har gjorts. I denna studie har det 
gjorts med noggrannhet och bokstavligt för att undvika egna tolkningar. En ytterligare styrka i 
denna studie är hanteringen av insamlad data samt noggrannheten i detta. Enligt Larsen (2012, s. 
81) är det viktigt för en studies reliabilitet att hantera data korrekt och inte blanda ihop materialet 
och individernas svar. 

En dataanalys vid en kvalitativ studie har stor påverkan av forskare menar Fejes (2009, s. 33). 
Detta menar Fejes har både positiva och negativa effekter på studiens reliabilitet. Mänskliga 
faktorn kan leda till nya upptäckter, men samtidigt är svagheten att dessa mänskliga faktorer blir 
vad som ska bygga upp studiens resultat. Med detta i åtanke får denna studie en svag punkt i 
reliabiliteten, då det inte är säkert att någon annan skulle finna samma kategorier om studien 
gjordes om. Intervjufrågornas uppbyggnad är dock något ledande mot kategorierna. Genom att 
ställa frågan ”Hur kan platsen ha någon betydelse för elevers möjlighet att använda alla sina 
sinnen vid lärandet” och sedan bilda en kategori ”sinnenas aktivering vid val av plats” påverkas 
resultatet av studien av den mänskliga faktorn i det här fallet forskaren. 

Kategorierna som upptäcktes under analysen framkom ibland under flera av rubrikerna. Detta 
gör att ett problem eller en tanke kring kategorin kan angripas från olika håll och ha olika 
betydelser för de olika rubrikernas bakgrund. Fejes (2009, s. 130) menar på att det är viktigt med 
namngivningen av kategorierna och se till innehållet att de inte är flera kategorier inom samma 
kategori. Att kategorierna i denna studie följer varandra genom de olika frågeställningarna bygger 
samman dem. Dock kan den sista frågeställningen, om ålderns påverkan, kan ses som en del av 
de andra frågeställningarna. Resultaten som fångas upp genom den bygger dock upp och 
förstärker de två första frågeställningarna och även syftet i studien.  

En sista reflektion kring studiens reliabilitet och validitet är den svaghet eller styrka den visar på 
genom att själva ämnet ekologi hamnar i bakgrunden gentemot utomhuspedagogiken. Frågan är 
om det är en påverkan från forskaren eller intervjuobjekten. Dock kan det ses som en svaghet i 
validiteten, ett mätningsfel, rätt ämne är inte mätt, som Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 105) beskriver en bristande validitet i en studie. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad i tre delar, platsens betydelse för lärandet av ekologi, 
utomhuspedagogikens påverkan på lärandet samt elevernas ålders betydelse vid 
utomhuspedagogik. Under varje del diskuteras resultatet gentemot tidigare forskning samt de två 
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teoretiska perspektiv som genomsyrar studien, pragmatismen och det sociokulturella 
perspektivet. 

Platsens betydelse för lärandet av ekologi 

Resultaten visar på att alla lärarna anser att genom platsen går det att påverka aktiveringen av 
sinnena. Szczepanskis (2009, s. 54) kroppsperspektiv framställer utomhuspedagogiken som en 
möjlighet för individer att lära med hela kroppen, alla sinnena. Användandet av sinnen och kropp 
för att utvecklas kallas embodiment (Meier, Schnall, Schwarz & Bargh, 2012, s.706). Forskning 
beskriver att genom användandet av sinnena och hela kroppen befästs de nya kunskaperna hos 
eleverna (Grahn, 2005, s. 200). Lärarna i studien menar att ute kan man smaka, röra, lyssna och se 
på ett annat sätt än inomhus. Även en av Deweys ståndpunkter inom pragmatismen är just att 
individer ska få uppleva med sinnena (Säljö, 2010. s. 176-177).  

Valet av plats påverkas även av regler. Flera av lärarna påpekar att om inte reglerna är befästa hos 
eleverna är det svårare att hitta en lämplig plats för utomhuspedagogiska aktiviteter, eftersom 
elevers säkerhet kan stå på spel. Eleverna måste veta hur man beter sig på olika platser och varför 
det är viktigt att följa regler och instruktioner när lektioner hålls utomhus. Att befästa regler kan 
kopplas samman med pragmatismens och tesen ”det som är kunskap är sådant som människor 
kan använda sig av och som hjälper dem att hantera de situationer och problem de möter” (Säljö, 
2010, s. 175). En viss kunskap behövs för att kunna utföra utomhuspedagogiska aktiviteter, det 
vill säga reglerna, menar lärarna.  

Enligt Skolverket (2011, s. 112-113) ska eleverna få chansen att utforska och undersöka, vilket 
kan göras både ute och inne. Växelverkan mellan inne och ute är även något som tre av lärarna i 
studien påpekar vikten av. Eleverna behöver omväxling och miljöombyte.  En av lärarna 
framhäver dock betydelsen av att arbeta fortlöpande med utomhuspedagogik, så det inte blir en 
stor skillnad mellan ute och inne. Denna växelverkan att koppla teori och praktik är något som 
både det sociokulturella perspektivet och pragmatismen tar upp som en viktig del av lärandet 
(Hartman, Lundgren & Hartman, 2008, s. 100-101; Säljö, 2010, s. 187).  

Alla sex lärarna anser att ute finns ekologin och det är där eleverna kan lära sig om den. Lärarna 
beskriver även att när man arbetar ute finns materialet ute. Det som lärs i miljön finns i miljön, 
vilket även det är en del av Deweys (2008, s. 61) tankar kring lärandet, att lära känna stoffet i den 
rätta miljön. Att välja en plats utomhus går att kopplas ihop med Skolverket (2011, s. 111-112) 
som beskriver att inom ekologi ska eleverna få komma ut, göra utforskningar och 
undersökningar. Tidigare forskning pekar på att platsen påverkar innehållet, Magntorn (2007, s. 
41) beskriver begreppet ”reading nature” som en del av att lära sig ekosystem ute i naturen. Han 
beskriver det som att eleverna är ute och observera och arbetar och på så sätt befäster sina nya 
kunskaper kring ett utvalt ekosystem.  

Lärarna i studien påpekar att genom att ta ut teoretiska kunskaper och få jämföra dem med 
verkligheten skapas en större förståelse och en helhetsbild hos eleverna. De menar att eleverna 
får genom att ta ut teorin i verkligheten en chans att koppla samman teori och verklighet samt att 
ämnet blir konkretiserat. Dewey (2008, s. 52) menar att det är viktigt att få koppla stoffet till 
verkligheten för eleverna, vilket majoriteten av lärarna har redovisat i sina svar. Szczepanskis 
(2009, s. 54) platsperspektiv talar om att utomhuspedagogiken hjälper till att koppla samman 
verklighet och teori, även Magntorn (2007, s. 54) tar upp denna koppling i sitt arbete.  

Forskningen beskriver betydelsen om lärarens kunskaper och självkänsla när det kommer till 
utomhuspedagogik, hur negativa tankar kan göra ett arbete utomhus till en utmaning (Magntorn, 
2007, s. 46; Szczepanski, 2013, s. 13-14). Detta är även något alla sex lärarna i denna studie 
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påpekar. De anser att rätt attityd gentemot platsen behövs för att eleverna ska känna en trygghet 
och kunna lära sig. Lärare F beskriver det som ” det är jag som är stommen, då är de lite så här, 
att åh det tycker X om, och då tycker de också om det”. Vygotskij(1999, s. 235), som förespråkar 
det sociokulturella perspektivet, anser att elever lär av mer kunniga människor, vilket gör att 
pedagogens attityd spelar en stor roll för eleverna. En gentemot platsen negativ pedagog skulle i 
så fall lära eleverna att det är en negativ plats för lärandet. En lärare beskriver att det är genom 
hens sätt att agera ute, gentemot djur och natur, som elever lär sig hur de ska bete sig ute.  Dewey 
(2008, s. 61) påpekar att en del av lärandet är att få observera, alltså är lärarens attityd en viktig del 
av lärandet även för honom. 
 

Utomhuspedagogikens påverkan på lärandet 

Alla sex lärarna som intervjuades för denna studie talade om att aktivera sinnena och att arbeta 
praktiskt vilket är en grund i pragmatismens synsätt på lärande (Säljö, 2010, s. 176-177). Sinnenas 
aktivering och praktiskt arbete går även att koppla till det sociokulturella perspektivet och deras 
tanke kring att lärande behöver både fysiska och mentala redskap (Säljö, 2010, s. 185-187). 
Tidigare forskningen visar att just detta är ett viktigt skäl till att använda sig av utomhuspedagogik 
(Magntorn, 2007, s. 46; Jørgensen, 2014, s. 71). Även Skolverket (2011, s. 10) beskriver att 
lärandet ska utmana alla sinnen genom olika arbetssätt. Genom att använda sina sinnen får 
eleverna använda hela kroppen till att lära och det bygger upp ett intresse och nyfikenhet hos 
dem vilket Szczepanski (2009, s. 54) beskriver i vad han kallar kroppsperspektiv. Detta går att 
koppla samman med embodiment och hur individer lär genom sin kropp och sina sinnen (Meier, 
Schnall, Schwarz & Bargh, 2012, s.706). Detta visar även resultatet i studien, lärarna menar att 
eleverna får lära med hela kroppen. 

Alltså du kan smaka på vatten du kan smaka på bär du kan smaka på ja egentligen 
kan du gnaga på pinnar om du vill också ja men, lyssna efter ljud, finns det fåglar 
finns det djur, hur låter vinden, låter vinden i ett asplöv hur låter vinden i en gran, 
alltså det går ju att göra hur mycket som helst med sinnena. (Lärare E) 

Kroppsperspektivet ser till användning av alla sinnen vilket kan leda till ökad kreativitet och 
underlätta ett ämnesintegrerat arbete. Även Grahn (2005, s. 200) påpekar vikten av att låta 
eleverna få arbeta med hela kroppen.  

Organismer, livscykler och ekosystem är olika delar av ekologi som forskningen visar på att elever 
kan lära sig utomhus (Sczcepanski, 2013, s. 11, 12; Magntorn, 2007, s. 41,43; Beamses & Ross, 
2010, s. 101-103; Wilhelmsson, 2012, s.35). Dessa olika delar inom ekologi går att koppla 
samman med det lärarna i studien ger som exempel på områden för lärande, vattnets kretslopp, 
insekter, djur, närmiljön, namnge olika arter, se samband, årscykler, näringsvävar, ekosystem. 
Brewer och Rios (2014, s. 239) menar att utomhuspedagogiken kan skapa en miljömedvetenhet 
hos eleverna som räcker en livstid. De olika delarna som nämns ovan är exempel på vad som kan 
konkretiseras genom utomhuspedagogik menar lärarna i studien. Utomhuspedagogiska aktiviteter 
skapar bilder hos eleverna och även olika erfarenheter som de senare kan använda sig av i det 
teoretiska arbetet, menar lärarna. En av lärarna beskriver det: 

Jag har tänkt mycket på det här med näringsvävar med att testa i nationella proven 
och om man då aldrig har sett de här djuren eller har ett förhållande till dem hur ska 
man kunna förstå vem som är vem och vad dom gör, det blir bara någon, nått inlärt 
som inte har något verkligt värde ju. (Lärare D) 
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Utomhuspedagogik kan även leda till ämnesintegrering anser en av lärarna. Det som lärs utomhus 
inom ekologi går att referera till som hjälp i andra ämnen säger hen. Även tidigare forskning visar 
på detta, Magntorn (2007, s. 46) menar att lära ute i naturen skapar erfarenheter som kan 
användas vid olika situationer. Szczepanski (2009, s. 57) menar att genom att arbeta utifrån 
platsperspektivet, miljöperspektivet och kroppsperspektivet så får eleverna en växelverkande och 
ämnesövergripande arbetssituation. Kopplas detta samman med pragmatismen och Dewey, så 
anser han att genom utomhusaktiviteter som kopplar samman teori och praktik får eleverna en 
förbindelse mellan verklighet och teori samt öva sig på att observera, de får vara påhittiga, 
fantasifulla, träna samt att tänka logiskt (Dewey, 2008, s. 61).  

Resultatet visar också att lärarna anser att genom att ta ut ett ämne som ekologi så lär sig eleverna 
inte bara det, utan att socialt samspel blir en viktig del av lärandet. En utmaning med att hålla 
lektioner utomhus, enligt tidigare forskning, är utrustningen, som till exempel kläderna på 
eleverna (Wilhelmsson, 2012, s. 34, 36). Szczepanskis (2009, s. 53) menar med miljöperspektiv, att 
genom utomhuspedagogik lär sig barnen att vara ute och hantera olika miljöer.  Även studiens 
resultat visar att detta är en utmaning i dagens skolor, eleverna behöver en inlärningsperiod för 
att kunna klä sig efter väder, menar en av lärarna. En viktig del, för lärandet ska fungera i olika 
miljöer, är att eleverna blir stimulerade och har ett intresse för det som ska läras skriver Björkelid 
(2005, s. 186).  

Fokus var en punkt som lärarna i studien inte såg lika på. Tre av lärarna ansåg att det är en 
utmaning med utomhuspedagogiken och att få eleverna att hålla fokus på rätt sak. En av lärarna 
tycker att ett missriktat fokus kan användas som experimentellt lärande, låta eleverna finna sitt 
intresse och arbeta utifrån det.  

Är de så negativt att de fastna i fågelsång eller vad det nu är de fastnar i, utan 
använd det istället i ett experimentellt lärande. (Lärare E) 

Den sistnämnde lärarens tankar går att koppla samman med pragmatismens tankegångar, att 
lärarens roll är att påverka inte förmedla (Dewey, 2008, s. 50). Att bristen i fokus ses som en 
utmaning går mer i det sociokulturella perspektivets banor, då lärandet utvecklas genom att 
socialisera och arbeta tillsammans med andra mer kunniga människor, att hålla fokus på rätt sak 
är då en viktig del. Samtidigt menar Vygotskij (1999, s. 235) att läraren har ett ansvar att 
organisera så att eleverna får det ultimata lärandet av varje situation. 

Lärarens roll, enligt Dewey (2008, s. 50), är inte att förmedla ett stoff utan snarare att ha 
inflytande på eleverna så att de får rätt förutsättningar att lära sig stoffet. Skolverket (2011, s. 10) 
beskriver att eleverna ska få lära sig arbeta på olika sätt så att hela kroppen uppmärksammas och 
deltar. Studiens resultat visar att lärarna anser att pedagogens attityd till arbetsformen och själva 
arbetet är viktig, då denne kan påverka eleverna både positivt och negativt. En positiv eller 
negativ inverkan kan vara, som en lärare säger, att genom pedagoger lär sig eleverna att bemöta 
djur och natur, är man som lärare då rädd eller osäker går detta vidare till eleverna menar hen. Ser 
man till pedagogens roll och det sociokulturella perspektivet, så anser de att individer lär genom 
att vara med andra människor som är kunniga i ämnet (Säljö, 2010, s. 191-193). Genom att vara 
en positiv förebild och visa eleverna hur man beter sig ibland djur och natur, som en lärare 
påpekade, så lär sig eleverna att hantera det, vilket även forskningen visar på (Jørgensen, 2014, s. 
71). En del av arbetet vid utomhusaktiviteter för pedagogen blir då att hjälpa till att övervinna 
rädslan för att vara ute i naturen, vilket kan finnas hos vissa barn enligt Fägerstam (2012, s. 49). 

Regler är något studiens resultat visar på som en utmaning med att ta ut undervisningen. Lärarna 
menar att innan reglerna sitter hos eleverna och hur man beter sig ute, så är det svårt att fokusera 
på själva lärandet. Med regler som inte efterföljs kommer även risker menar några av lärarna, 
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vilket även tidigare forskning visar på. Humberstone och Stan (2011, s. 225) menar att 
pedagogers tankar kring risker kan påverka lärandet negativt då instinkten att skydda eleverna går 
först.  

Alltså det finns ju barn som kanske drömmer sig bort och helt plötsligt inte går i 
ledet, alltså alla de här aspekterna eller inte respekterar regler och de här sakerna. 
Innan man vet att det sitter så är man ju otryggare som pedagog. (Lärare A) 

Okunskaperna om regler kan skapa en osäkerhet och rädsla hos läraren att ta ut klassen och de 
flesta av lärarna anser att det krävs mer personal för att ta ut lärandet. Här är ett lärande som 
återigen går att koppla till det sociokulturella perspektivet och att elever lär genom samarbete 
med andra och de mer erfarna.  Deweys ”learning by doing” går att koppla samman med att 
eleverna lär sig reglerna genom att få gå ut, utmanas och inte bara läsa om dem teoretiskt 
(Hartman, Lundgren & Hartman, 2008, s. 17). 

Elevernas ålders betydelse vid utomhuspedagogik 

Både Szczepanski (2013, s. 12-13) och Magntorn (2007, s. 49) anser att det går att lära elever 
ekologi i tidig ålder. Resultatet visar att en av skillnaderna är just i innehållet och vilken 
svårighetsgrad det ska ligga på. Tre av lärarna menar att det är åldern på eleverna som påverkar 
vad som ska läras inom ekologi. Dock säger en lärare att ibland hålls det en för låg nivå på själva 
utomhuspedagogiken och utmaningarna för eleverna i trean.  

Man kan jobba på olika sätt utifrån förkunskaper så klart med olika åldersgrupper. 
Med en etta så får man jobba på en nivå och med en trea på en annan nivå även 
utomhus. Faran är väl att man lägger nivån för lågt för treor, jag tror att man kan 
höja nivån på utomhuspedagogiken med de äldre än vad man kanske ofta gör. 
(Lärare E) 

Enligt Skolverket (2011, s. 112-113) ska eleverna lära sig allt ifrån olika arter till hela ekosystem 
under de tre första åren i skolan, vilket resultatet ger exempel på arbetas med genom 
utomhuspedagogik.  Helldén, Lindahl och Redfors (2005, s. 39) menar att positiva erfarenheter i 
unga åldrar inom lärandet kan skapa ett intresse för ämnet. Det lärarna menar tar mycket tid från 
själva lärandet i ekologi, när det kommer till de yngsta eleverna, är saker runtom. Hur man ska klä 
sig, hur man beter sig ute och i naturen och enkla saker som toalettbesök kan ta tiden från 
lärandet av ämnet. Återigen går detta att kopplas till sociokulturellt perspektiv där individer lär 
genom umgänge och mer rådigare människor. Skolverket (2011, s. 13) har som mål att eleverna 
ska lära sig om miljön och hur den påverkas av människan. Lärare B påpekar även att ta ut 
undervisningen ” det kan tillgodose rörelsebehov” hos de yngre eleverna. 

Man lär genom att göra anser Dewey (Hartman, Lundgren & Hartman, 2008, s. 17) och det 
sociokulturella perspektivet talar föra att lärandet sker socialt. Vanan att vara ute är något som 
resultatet visar på är en utmaning. Lärarna uttrycker att innan regler och disciplin finns hos 
eleverna är det just det som tar mycket av tiden av lärandet. En lärare anser att det är en 
”uppförsbacke” innan vanan med kläder och regler sitter, men samtidigt menar hen tvärtemot de 
andra lärarna att det är svårare att ta ut en äldre klass om inte vanan finns där.  

Om du tar ut de här små barnen, då kan du inte vara ensam då kan de ju faktiskt 
gå. Nu är det ju väldigt lätt här i X, för du har ju väldigt få vägar med bilar och sånt, 
men jag tänker mig om jag skulle vara inne i stan så är det ju svårt med en liten 
förstaklass som blir arg för någonting och sen går. Där är ju den risken, det finns ju 
också den risken att de ska prova på saker, klättra upp i träd. (Lärare F) 
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Att ta ut de yngre eleverna som inte har vanan tycker många av lärarna är en större risk, vilket 
leder tillbaka till Humberstone och Stan (2011, s. 225) som har åsikten att lärares rädslor kan leda 
till att elevers attityd, intresse och utveckling hämmas. Det är lärarens roll att skapa en trygghet så 
att eleverna kan lära sig och ta med sig positiva erfarenheter visar resultaten. Det påpekar även 
Dewey (2008, s. 50) och Wilhelmsson (2012, s.39) är en del av pedagogens arbete.  

Sammanfattande tankar och vidare forskning 
I denna studie hamnar fokus kring utomhuspedagogiken och inte själva ämnet ekologi. Är det för 
att man nämner utomhuspedagogiken och allt arbete kring det som gör att fokus minskar på 
själva ämnet? Även resultatet, som forskningen visar, kan syftet med utomhuspedagogiken och 
lärandet bland de yngre elevernas bli fel, istället för att lära ekologi blir fokus på regler och 
samspel med naturen. När blir man som lärare bekväm nog att hålla i utomhuspedagogik för att 
undvika dessa ”fällor” och när är eleverna mogna nog att kunna få ett hundraprocentigt fokus på 
lärande inom själva ämnet vid utomhuspedagogiska aktiviteter? 

Något som har fångat mitt intresse med denna studie är, hur man skulle kunna öka intresset för 
lärare att använda sig av utomhuspedagogik och känna sig bekvämare med detta? Är det ett ämne 
som bör beröras inom högskolestudierna för blivande pedagoger, så ett större intresse kan byggas 
från början? Eller måste blivande lärare ta egna initiativ för att lära sig och bli mer bekväm i 
rollen som lärare utomhus?   

En sista tanke är; kan lärarens teoretiska synsätt göra att lärandet påverkas även om platsen är den 
samma?  
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Bilaga 1- informationsbrev 
Information om undersökning i hur verksamma lärare i årskurserna 1-3 ser på användandet av 
utomhuspedagogik inom lärandet av ekologi.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Syftet med undersökningen är att få ta del i hur verksamma lärare inom årskurserna 1-3 ser på 
användandet av utomhuspedagogik vid lärande av ekologi. Läroplanen säger att elever i årskurserna 1-3 
ska få möjligheter att genom enkla fältstudier och observationer lära sig om naturvetenskapliga ämnen. 
Genom denna studie önskar jag visa hur verksamma lärare tänker kring detta. Spelar platsen någon roll, 
finns det skillnader i åldersgrupperna när man planerar för utomhuspedagogisk verksamhet, kan ett 
intresse för ekologi byggas upp genom ett sådant arbete? Här spelar dina tankar och erfarenheter en stor 
roll för att kunna besvara på dessa frågor.  

I undersökningen kommer 8-10 lärare verksamma inom årskurserna 1-3 att medverka, alla lärare har 
slumpmässigt valts ut med efter geografisk tillgänglighet. 

Intervjuerna kommer att pågå veckorna 38-39 då vi hittar en tid som passar er. Intervjuerna beräknas pågå 
i ca 30 minuter och återföljs av en enkel enkät med kompletterande frågor. För att kunna återge 
information från intervjuer så korrekt som möjligt kommer dessa att spelas in. Den färdigställda studien 
kommer att publiceras och vara tillgänglig i sin helhet att läsas av allmänheten. 

Det insamlade materialet kommer att hanteras enligt forskningsetikens regler, alla namn kommer att vara 
fiktiva, endast kön, ålder och utbildning samt andra viktiga aspekter för studiens utformning kommer att 
publiceras. . De enda som kommer att ha tillgång till insamlat material är jag som student, min handledare 
och examinator vid Högskolan Dalarna.  Insamlad data kommer att sparas fram till uppsatsen är godkänd 
och sedan raderas allt material.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering.   

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Jag som utför undersökningen heter Jessica Lönnebacke och denna undersökning kommer att ingå i mitt 
sista examensarbete i grundskoleutbildningen inriktning F-3 som jag läser på Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Ort/datum   Ort/datum 

Malmö 2015-09-     

Namn  telefon,   e-post  

Student: Jessica Lönnebacke,   xxxxxxxxxx  v12jeslo@du.se  

Handledare: Fredrik von Euler xxxxxxxxxx  fve@du.se 

 

  



 
 

 
 

 

Bilaga 2 enkät  
 Ja Nej 

1. Arbetar du med ekologi 

genom 

utomhuspedagogik? 

ABCDEF  

2. Kan utomhuspedagogik 

bygga upp ett intresse för 

ekologi hos elever? 

ABCDEF  

3. Kan utomhuspedagogik 

hjälp med kopplingen 

mellan teori och praktik? 

ABCDEF  

4. Finns det skillnader i 

planeringen av 

utomhuspedagogiskt 

arbete beroende på 

elevernas ålder? 

ABCE DF 

5. Har lärares attityd någon 

påverkan på elevers 

lärande av ekologi vid 

utomhuspedagogiska 

aktiviteter? 

ABCDEF  

6. Enligt dig, är det vanligt 

med utomhuspedagogiskt 

arbete med ekologi? 

 ABCDEF 

7. Kan man genom 

utomhuspedagogiskt 

arbete inom ekologi bygga 

upp ett större miljötänk 

hos eleverna? 

ABCDEF  

 

  

 


