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Förord 
Den här C-uppsatsen är skriven av Ann-Sofie Nordlund och Ulrika Jonsson och är 

vårt examensarbete efter 3 års studier på grundlärareprogrammet med inriktning 

mot fritidshem på Mittuniversitetet i Sundsvall. 

  

Vår studie har vi till största delen arbetat tillsammans med. Från början så sökte var 

och en av oss artiklar och annan litteratur som vi kunde använda oss av i vårt 

framställande av studien. Även de intervjuer som ingår har vi gjort var och en för 

sig. I delar som inledning, bakgrund, metod, resultat och diskussion kan vi inte 

precisera vem som gjort vad då vi kompletterat varandras texter och kommit med 

förslag och förbättringar till varandra. Vi har arbetat på olika tider med uppsatsen 

men även suttit och skrivit samtidigt över telefonen, för att kunna reflektera och få 

fram så bra resultat på vår uppsats som möjligt.  

  

Vi vill avsluta med att tacka våra familjer- man och barn för att de haft tålamod 

med oss under den här tiden. De lärare från Mittuniversitetet som hjälpt oss genom 

arbetet med denna studie. Ett stort tack även till de lärare som ställt upp som 

informanter och gjort vårt arbete möjligt tack vara att de delgivit oss deras syn på 

utomhuspedagogiken. 

 



 

   

 

 

 

 

 

Abstrakt  
Forskningen tyder på att det är fördelaktigt med utomhuspedagogik på många vis för eleverna. Men 

som vi uppmärksammat så har flertalet lärare oftast sin undervisning inomhus och utnyttjar inte 

utomhusmiljöns potential för att stärka upp teorin med praktik. Studiens syfte är att medverka till 

kännedom om vad som styr användandet av utomhuspedagogik. Studien är byggd på intervjuer med 

åtta stycken lärare undervisande i fritidshem, förskoleklass och grundskola. Resultatet av intervjuerna 

visar på olika hinder som kan påverka utomhuspedagogiken. Exempel på hinder kan vara lärarens 

inställning och erfarenhet av att undervisa utomhus, tidsbrist, skolans inställning och utformningen 

av utomhusmiljön.  Med denna studie hoppas vi kunna bidra till forskningen med kunskap om de 

hinder som lärarna ser för användandet av utomhuspedagogik. Detta kan medvetandegöra att det kan 

behövas ett erhållande av olika medel så att hindren som idag finns kan minimeras. I sin tur kan det 

medverka till att utomhuspedagogikens praktiserande i framtiden kan komma att bedrivas i större 

omfattning än idag i skolsammanhang. 

 

Nyckelord: hinder, minimeras, utomhusmiljön, utomhuspedagogik. 
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Introduktion 

Inledning 

Solens strålar värmer marken. Det är vår och de första blommorna har precis slagit ut sina knoppar. En lätt bris 

rör sig genom lövträden i skogsdungen alldeles intill skolgården. Om man blundar och lyssnar så hörs fåglarnas 

kvitter. Innanför skolans höga tegelväggar pågår skoldagen för fullt. Kikar man in genom ett fönster som vetter 

mot skogen så syns några barn som har lektion- naturkunskap, de pratar om våren och vad som då händer med 

träden ute i naturen. Ett av barnen spanar ut genom fönstret och man kan riktigt se hur han längtar ut.  

 

Med denna narrativa berättelse vill vi visa på hur vi har uppmärksammat att det i stor utsträckning 

kan se ut för eleverna inom skolan. Det traditionella sättet för lärare att utföra undervisning inomhus 

för elevers lärande är något som dominerar verksamheten i skolorna. Platsen för lärandet är således 

av betydelse där ett lärande och undervisningsförläggande i natur och kulturmiljöer är till stor fördel 

eftersom man i dessa miljöer i stor utsträckning kan förena ett sammanhang i det lärande som avses 

(Dahlgren, 2007.)  

 

Inom både forskningsstudier och litteratur har vi noterat att utförandet av praktiska och pedagogiska 

lektioner utomhus i syfte att komplettera de traditionella inomhuslektionerna kan vara av betydelse. 

Möjligheter kan då ges att anpassa ett lärande utifrån ett förenande av det traditionella lärandet i 

litteratur med praktiska sinnliga upplevelser i naturliga och verkliga situationer. Detta kan bidra till 

att skapa större möjligheter för ett erhållande av en mer djupgående förståelse för sammanhang och 

mening för vad som lärs in och detta på ett många gånger intressantare sätt än om lektionen endast 

baseras på litteraturkunskaper enligt Dahlgren och Szczepanski (2004). Andra fördelar som anses som 

positiva i undervisning utomhus är att elever känner sig friare och de blir mer kreativa enligt Waite 

(2010). I den litteratur som vi läst inom ämnet ses effekter av att inte eller i liten grad använda sig av 

praktisk kunskap vilket kan bidra till att eleverna får bristfälliga kunskaper och förståelse för hur man 

ska använda sig av de teoretiska kunskaper de införskaffat (Strotz och Svenning, 2004).  

 

Utomhuspedagogik innefattar lärande och undervisning i utomhusmiljö, ett pedagogiskt 

förhållningsätt där teori förstärks av praktik genom upplevelser i autentiska situationer (Szczepanski, 

2013.) Utomhuspedagogiken kan utgöras av lärande på många olika sätt. För att underlätta tillgången 

till de olika utomhusmiljöerna för lärandet gäller det att göra fastighetsförvaltning, föräldrar, 

landskapsarkitekter, personal och skolledare mer medvetna kring utomhusmiljöns betydelse för 

lärandet. Att medvetandegöra betydelsen för lärandet i utomhusmiljön kan öka chanserna, 

förutsättningarna och tillgångarna till fler rum och elevanpassade rum så som parker och skolgårdar. 

För att kunna bedriva pedagogisk verksamhet utomhus behövs också att lärarna fått utbildning för 

detta i sina lärarutbildningar allt detta enligt Dahlgren och Szczepanski (2004).  

 

Skolans uppdrag är enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

(Skolverket, 2017) att stödja och väcka elevers intresse för att lära och utveckla kunskaper och värden, 

för att förvärva dessa kunskaper anses lek och skapande arbete som betydelsefullt och det är även 

viktigt för skolan att under ramen för skoldagen försöka att erbjuda samtliga eleverna dagliga fysiska 

aktiviteter. Elevers harmoniska utveckling främjas genom en balanserad sammansättning av innehåll 
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och arbetsformer. Vidare står det beskrivet att ett av fritidshemmets uppdrag är att eleverna ska få 

vistas ute i olika årstider och få ta del av närmiljön och andra platser för naturupplevelser och där 

undervisningen i skolan ska anpassas till elevens behov och förutsättningar, (Skolverket, 2017.)  

 

Fritidshemmets uppdrag i detta lärande är enligt Skolverket (2014) Allmänna råd för fritidshem att 

komplettera elevernas utbildning inom skolans olika inriktningar där skolplikten förekommer och 

detta utifrån en helhetssyn på eleven och dennes behov, där bland annat elevens kreativitet, prövande 

av idéer och problemlösning stimuleras.  

 

Elevens pedagogiska lärande kan utgöras av både praktiska och teoretiska kunskapssituationer inom 

skolan. Vi har inom vår utbildning som lärare med inriktning mot fritidshem införskaffat oss 

kunskaper inom det utomhuspedagogiska området i stort genom de kurser som innefattat ämnet, 

vilket vi tyckt varit mycket intressant och lärorikt. Vi väljer att fördjupa oss i något som vi 

uppmärksammat under våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU), kring varför lärare inte i större 

grad använder sig av undervisning i utomhusmiljö.  

  

Inom forskning, litteratur ses vikten av utomhuspedagogik och inom rådande styrdokument finns 

krav på lärande och utveckling utifrån varierande arbetsformer. Med studien vill medverka till 

kännedom om vad som styr användandet av utomhuspedagogik. Genom de intervjuer vi gjort 

redovisas vad lärarna säger och beskriver kring olika hinder de ser för användandet av 

utomhuspedagogik.  
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Bakgrund  

I bakgrunden beskriver vi först utomhuspedagogikens potentialer där vi redogör för 

utomhuspedagogikens fördelar. Detta för att vi vill visa hur betydelsefull utomhuspedagogiken kan 

vara för lärandet. Som läsare kan man då få större förståelse för varför vi valt syftet med studien. I det 

påföljande stycket som innefattar bakgrunden tar vi upp platsen för lärandet med dess fördelar och 

begränsningar. Nästa rubrik, lärarens påverkan på utomhuspedagogiken, handlar om hur läraren kan 

påverka möjligheterna för ett gott lärande genom vilken inställning och vilken utbildning som läraren 

har. Sista delen redogör för några yttre faktorer som kan påverka utomhuspedagogiken. Några av 

dessa yttre faktorer kan till exempel vara en brist på bra kläder för att vistas utomhus, elever som är 

ovana att vistas utomhus eller att vädret påverkar. På slutet följer en sammanfattning. Alla artiklar 

och all litteratur som redovisas i bakgrunden har redogjorts efter hur vi uppfattat och tolkat dem.  

  

Utomhuspedagogikens betydelse för lärandet? 

Att vistas utomhus har sedan länge tillbaka visat sig vara fördelaktigt. Den friska luften har varit ett 

motiv för att barnen skulle vara utomhus. 1942 blev friluftsdagar obligatoriskt i den svenska 

folkskolan för att detta skulle ligga som hälsosam motvikt till det övriga skolarbetet. Än idag så håller 

dessa resonemang om att naturen har en positiv inverkan på barns hälsa. Att tillbringa tid i naturen 

framstår som ett sätt att få ett liv med helt andra kvaliteter än den övriga inrutade vardagen. 

Kvaliteter som äkthet och sinnlighet, (Quennerstedt, Öhman och Öhman, 2011.) 

 

Många olika typer av lärande kan innefattas av den fria leken och detta enligt, Quennerstedt, Öhman 

och Öhman (2011) där barn och elevers förmågor som att lyssna och respektera varandras åsikter, ta 

egna beslut och följa olika regler som gäller kan innefattas i lärandet. Björneloo (2011) hänvisar även 

till utbildningsdepartementet 2010, Läroplan för förskola, som säger att barns och elevers erfarenheter, 

känslor och upplevelser kan bearbetas och uttryckas i den skapande leken.  

 

I Storbritannien har det uppmärksammats vilka fördelar som utomhusundervisningen har, som 

psykiska, känslomässiga och sociala. Waite (2010) påvisar fördelar i studien så som att elever får en 

större frihetskänsla utomhus, de blir mer kreativa, ser saker från ett annat perspektiv och upplever 

teorin på ett djupare plan. Trots dessa fördelar så var inte alla lärare villiga att efter studien använda 

sig av utomhusmiljön i större utsträckning än vad de idag gjorde.  

 

Detta med att en frihetskänsla infinner sig är något som Szczepanski (2013) också sett, då 

utomhusmiljön gav möjlighet till större öppna ytor.  Undervisning utomhus innebär en rad olika 

möjligheter enligt informanterna i hans studie. De upplever att eleverna kan få upptäcka andra 

lärmiljöer förutom klassrummet där de också ser att det finns möjligheter till att inhämta kunskaper. 

Miljön kan främja växelspel mellan olika lärmiljöer. Det skulle kunna vara så att utomhusmiljön blir 

mer av ett naturligt inslag i vardagen. Inlärning utomhus kan förena teori med praktik, som i sin tur 

ger ökad förståelse. Möjligheter att använda sig av flera sinnen, som att se, känna och höra. Disponera 

sig av tiden friare då schemabundna tidsramarna luckras upp och naturen upplevs mer stressfri. Detta 

kan Szczepanski styrka till övrig forskning men påpekar även att det råder en bristfällig forskning på 

vilken betydelse platsen har för lärandet. Det framgår också att lärarna har en osäkerhet kring varför 
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de använder sig av vissa platser och det anser Szczepanski kunna vara av anledningen att det finns 

svårigheter att beskriva dessa platsrelaterade lärandemoment.  

 

Platsens betydelse för utomhuspedagogikens bedrivande 

Platsen för lärandet är av betydelse och detta har konstaterats i flera studier eftersom elever som inte 

får lära i autentiska miljöer där de olika begreppen förekommer får en sämre förståelse för 

undervisningens innehåll enligt Dahlgren (2007). Enligt författaren så får lärandet ett större 

sammanhang då en pedagogik inom olika ämnesområden som baseras på faktiska fenomen, 

händelser och situationer. Begrepp får då praktiseras och eleverna får i större grad ett lärande baserat 

på helheter. Vilket resulterar i att eleven får en djupare förståelse, som inte enbart baseras på en 

verklighet genom ord, text och bild och utan också en förståelse som baseras på egna upplevelser. 

Detta jämfördes med om eleven enbart ingick i ett lärande baserat på enbart litteratur inom skolans 

fyra väggar.  

 

Orsaker som kan utgöras av problem för bedrivande av utomhuspedagogiken är att platsen för 

utomhusundervisning inte ligger i nära anknytning till skolan och då kan både tid, transporter och 

transportkostnader utgöras av att man väljer bort att använda sig av denna typ av pedagogiken 

(Brugge, Glanz och Sandell, 2011). Detta uppmärksammades även av O´Brian och Murray (2006), i fall 

en skola inte är placerad med tillgång till naturen utan elever och lärare behöver ta sig en längre 

sträcka med buss för att kunna använda utomhuspedagogiken i sin verksamhet, så blir det genast en 

begränsning som då kanske rent av utomhuspedagogiken uteblir. När de då behöver använda tid till 

att ta sig en längre sträcka resulterar det i att själva tiden för lektionen på plats blir avsevärt mycket 

mindre, detta enligt lärarnas beskrivning i studien. I studien av Maynard och Waters (2007) 

framkommer att om skolan och dess närliggande miljö inte främjar för lek och lärande kan detta bidra 

till att lärare väljer att inte bedriva utomhuspedagogik.  Ytterligare en svårighet kring 

utomhuspedagogiken kan vara att eleverna inte är vana att vistas i naturen och att deras beteende kan 

bli svårt att hantera för läraren, (O´Brian och Murray, 2006).    

 

Lärarens påverkan på utomhuspedagogiken 

Inom den internationella studien från Storbritannien som utförts av Waite (2010) har påvisats orsaker 

till att man inte använder sig av utomhuspedagogiken inom skolan. Dessa orsaker kan bland annat 

bero på lärarens attityd och vilja för att bedriva utomhuspedagogik. Även lärarens syn på olika hinder 

kan reducera för utomhuspedagogik och en vistelse i utomhusmiljö samt att man som lärare inte 

väljer att prioritera för utomhuspedagogik och utomhusvistelse. Andra hinder som framkom i studien 

var att väderleken kunde vara av betydelse. Även O´Brian och Murray (2006) ser att lärarens 

inställning och självförtroende till att ha utomhuspedagogik är betydelsefullt. 

 

Även vilken inställning man som lärare har till naturen kan spela en viktig roll för lärandet. Det kan 

vara att läraren inte gillar värme eller kyla, det blir för mycket jobb, självförtroendet hos läraren 

angående att hålla lektioner utomhus är dåligt, eller att utomhusmiljön blir för stökig och högljudd. 

Detta är några av de begränsningar som framkommit i en studie som Copeland, Kendeigh, Saelens, 

Kalkwarf, och Sherman, (2012) såg i resultatet där de undersökte vilka fördelar och begränsningar 

som kunde finna på en förskola i Cincinnati, Ohio.  
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Carrier, Tugurian och Thomson (2013) såg i sin studie som genomförts vid en skola i USA där bland 

annat lärare och elever i femte klass medverkat, att lärare trots positiv inställning till undervisning i 

utomhusmiljö ändå i stor utsträckning väljer att genomföra sin undervisning i klassisk inomhusmiljö. 

De utmaningar som sågs i studien var begränsad tid för undervisning, krav som ställs i undervisning 

för att nå ställda lärandemål. Lärarnas inställning till lärande utomhus samt bristande kunskaper och 

förberedelser hos lärarna inför utomhuspedagogik var ytterligare orsaker som påverkade i vilken 

omfattning utomhuspedagogiken bedrevs. Strotz och Svenning (2004) har också sett att orsak till 

minskad utomhuspedagogik kan ligga i lärarens erfarenhet av att undervisa utomhus, detta som även 

Copeland et al. (2012) noterat. En osäkerhet och rädsla för detta kan vara en bakomliggande faktor. 

Författarna, Strotz och Svenning (2004) tror att lärarna skulle klara av detta bättre ifall de blev mer 

förberedda och utbildade under den lärarutbildning som de tillhandahållit. Gustavsson, Szczepanski, 

Nelson och Gustavsson (2012) anser att hur väl förberedda lärarna är i deras roll som pedagog 

utomhus har stor betydelse. 

 

Lärarnas utbildning bör innehålla både praktiska och framåtsyftande kunskaper. Lärandemiljön borde 

även utgöras av erfarenhetsmässiga observationer i de miljöer som innefattas (Szczepanski, 2006.) 

Trots att forskning visar på vikten av utomhuspedagogik tar Brugge, Glanz och Sandell (2011) upp 

olika orsaker som kan ligga till grund för att utomhuspedagogiken inte utförs i större omfattning i 

skolan. Dessa orsaker kan utgöras av att arbetslaget inte har samma idéer och kanske inte heller en 

positiv syn på utomhuspedagogik, vilket bidrar till att man inte samplanerar när det gäller 

schemaläggning och programplanering för denna pedagogik.  

 

Tidigare forskning som Wilhelmsson (2012) gjort visar på enligt henne, att resultat av lektioner 

utomhus blev bättre då lärarna i den studien hade som avsikt att lägga fokus på det sociala lärandet. 

Lärarna ansåg att utomhuslektioner var ett bra komplement till de traditionella inomhuslektionerna. 

Eleverna fick uppleva med alla sina sinnen och detta kunde kombineras fördelaktigt med den 

faktabaserade litteratur som användes i klassrummet. I denna studie framgick även att miljön 

utomhus inte utnyttjades till sin fulla potential och att det var av stor vikt hur väl förberedda och vilka 

verktyg som lärarna använde sig av vid undervisningen. Även lärarens roll var av betydelse för att 

uppnå så bra resultat som möjligt av elevernas lärande. 

 

Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren gjorde 2006 en studie som visade att 

utomhuspedagogiken kan innefatta negativa effekter. Studien visade på en försämring av hur lärarna 

mådde ett år senare efter det att dessa lärare påbörjat ett år av mer undervisning utomhus. Vad detta 

berodde på kunde vara att rektorn slutat på båda skolorna där lärarna arbetade, att kraven på lärarna 

ökat och resurserna krympt. 

 

En internationell studie har dokumenterat lärare från södra Wales användning av naturen. I studien 

har konstaterats orsaker till att lärarna väljer att inte använda sig av naturen i större omfattning. De 

orsaker som framgår är att lärarens syn och medvetenhet för de potentiella fördelar som innefattas 

utomhuspedagogiken kan påverka. Andra orsaker är att de inte prioriterar denna pedagogik för 

läroplansmålen enligt Maynard och Waters (2007). 
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Yttre faktorer som kan påverka utomhuspedagogiken  

Andra orsaker till varför inte utomhuspedagogiken används kan utgöras av att alla inblandande inte 

förstår vikten av utomhuspedagogik och dess positiva effekter för lärandet. Elever som inte har 

förståelse för utomhuspedagogikens betydelse för lärandet kan föredra att sitta inomhus eftersom de 

kan anse att detta är bekvämare. Att eleverna inte har rätt kläder och utrustning efter väder, så att de 

kan känna det lustfyllda med utomhusvistelse kan också utgöras av att eleverna föredrar vistelse 

inomhus och att lärare väljer bort utomhuspedagogiken (Brugge, Glanz och Sandell, 2011).   

 

Som lärare är det betydelsefullt med kommunikationen med elevernas föräldrar, kring hur viktigt det 

är att eleverna har bra förutsättningar för att vistas utomhus i form av rätt kläder för detta enligt 

O´Brian och Murray (2006). Barnens brist på lämpliga kläder för att visats utomhus är en orsak till att 

lärare inte bedriver lärande i utomhusmiljö är något som även anses av Maynard och Waters (2007).  

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis syns inom litteratur och forskningsartiklar att utomhuspedagogiken innefattar 

många fördelar som bland annat frihetskänsla och att eleverna får kopplingar mellan teori och 

praktik.  Trots bevisade positiva effekter av utomhuspedagogik kan olika hinder utgöras så att denna 

pedagogik inte utnyttjas till sin fulla potential. Platsens närhet till goda lärmiljöer och att elevernas 

vana vid att vistas utomhus där elevens beteende kan bli svårhanterbart för läraren kan spela en roll 

för i vilken omfattning lärandet i utomhusmiljön bedrivs. Många utav forskarna anser att lärarens 

påverkan också är en bidragande orsak till att utomhuspedagogiken uteblir. Andra yttre faktorer som 

kan ses som hinder för användandet av utomhusmiljön är bland annat att eleverna inte har tillgång till 

bra och lämpliga kläder för vistelse utomhus. 
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Syfte 
Studiens syfte är att medverka till kännedom om vad som styr användandet av utomhuspedagogik. 

 

För att nå detta mål så har vi granskat hur åtta stycken lärare resonerar kring sina erfarenheter, 

inställningar och uppfattningar om utomhuspedagogik.  

 

I vår studie har följande problemformulering legat som grund: 

 

• Vad lärarna säger och beskriver kring olika hinder de ser för användandet av 

utomhuspedagogik. 
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Metod  
Metodavsnittet inleds först med att behandla litteratursökningen som vi gjort till bakgrunden. 

Därefter tar vi upp hur vi använt oss av intervjuer. Vidare följer en beskrivning av den 

fenomenografiska metoden som vi använt oss av till bearbetning av analysens intervjuresultat. Sedan 

följer en beskrivning på hur vi gjorde vårt urval av lärare och skolor. Påföljande del beskriver det 

etiska ställningstagandet som vi gjort utifrån Vetenskapsrådet (2017) och dess etiska aspekter. Nästa 

del beskriver hur vi gick tillväga med datainsamlingsmetoden och därefter hur vi sedan bearbetade 

vårt empiriska datamaterial. Slutligen följer en metoddiskussion över de val vi gjort samt ett avsnitt 

som behandlar studiens trovärdighet och tillförlitlighet.  

Litteratursökning till bakgrund 

Genom vår litteratursökning till bakgrunden i vårt arbete, har vi inriktat oss på att ta reda på vad 

forskning och litteratur säger kring ämnet utomhuspedagogik och som vi tyckt varit relevant för vår 

studie. Anledningen till att vi har med utomhuspedagogikens betydelse för lärandet i bakgrunden är 

att vi vill visa hur betydelsefull utomhuspedagogiken kan vara för lärandet. Som läsare kan man då få 

större förståelse för varför vi valt syftet med studien. I bakgrunden redovisar vi även vad forskning 

och litteratur säger och som är relevant utifrån vårt syfte vad som styr användandet av 

utomhuspedagogik.  

 

Artiklar och litteratur som vi använt oss av har redovisats i bakgrunden efter våra tolkningar och 

uppfattningar av dess innehåll och kategoriserats under följande rubriker ”utomhuspedagogikens 

betydelse för lärandet?”, ”platsens betydelse för utomhuspedagogikens bedrivande”, ”lärarens 

påverkan på utomhuspedagogiken” och ”yttre faktorer som kan påverka utomhuspedagogiken”. 

  

Intervjuer 

Syftet med vår studie har varit att medverka till kännedom om vad som styr användandet av 

utomhuspedagogik. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie i form av intervjuer. Där 

intervjun innefattas av att forskaren får vetskap kring hur informanterna upplever ett fenomen enligt 

Ahrne och Svensson (2011). I vårt fall har det inneburet att vi fått vetskap genom lärares beskrivningar 

av sina erfarenheter, inställningar och uppfattningar kring olika frågor som innefattar vårt syfte. 

Genom att använda kvalitativa intervjuer gav det oss en möjlighet att få en bredare och mer skiftande 

bild av olika hinder för användandet av utomhuspedagogik som vi har för avsikt att finna till studien. 

 

Fenomenografi  

Den metod som vi använde oss av för bearbetning av analysens intervjuresultat är fenomenografisk, 

där fenomenografi beskrivet av Stukát (2011) innefattar ett kvalitativt betraktelsesätt där fokuset ligger 

på uppfattningar och tolkningar kring pedagogiska fenomen, hur och vad man lär. Fenomenografin i 

vår studie syftar därför till att vi försöker beskriva, genom våra tolkningar, lärarnas erfarenheter, 

inställningar och uppfattningar om utomhuspedagogik. Målet har varit att finna så många olika 

orsaker som möjligt. Med hjälp av detta vill vi belysa en variation av uppfattningar av olika hinder 

som kan utgöras för lärarnas användning av utomhuspedagogiken i sin verksamhet. I vårt material 
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har vi försökt hitta likheter och skillnader i informanternas intervjusvar. Dessa har vi sedan kunnat 

använda oss av när vi strukturerat upp materialet i resultatdelen. Enligt Stukát (2011) så menar många 

att det är betydelsefullt att man som forskare utgår från ett konkret skolproblem, vilket vi i vår studie 

gjort då syftet varit att medverka till kännedom om vad som styr användandet av utomhuspedagogik.  

  

Urval 

Vårt tillvägagångssätt har varit att vi valt ut åtta stycken lärare från fyra olika skolor i två olika 

kommuner för att delta i intervjuerna. Alla skolorna ligger placerade med liknande närmiljö. Vi har 

använt oss av olika typer av lärare undervisande inom olika åldrar eftersom vi haft en tanke att det 

kan ha betydelse för vilken lärarens erfarenheter, inställningar och uppfattningar kan vara om 

utomhuspedagogik. Vår förhoppning har varit att det skulle ge oss en bredare information kring vad 

som styr användandet av utomhuspedagogik. En av lärarna är utvald med hjälp av kollegor till denne 

som ansåg att läraren kunde bidra med betydelsefull hjälp för vår studie. Lärarna som deltar i studien 

är fritidslärare, förskoleklasslärare och grundskolelärare.   

 

Hälften av skolorna valdes ut med hjälp av ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att de 

skolorna sedan tidigare är bekanta för oss då vi haft vår verksamhetsförlagda undervisning (VFU) 

där.  Valet av redan bekanta skolor gjordes på grund av att ett sådant urval kan vara en fördel då vi är 

lite bekant med lärarnas sätt att bedriva undervisning, där deras intervjusvar kan ge oss en större 

uppfattning om de intervjusvar de delger oss överensstämmer med det vi tidigare observerat under 

vår praktiktid. De andra två skolorna vi varit och intervjuat på valdes ut av den anledningen att de 

ligger i vårt närområde. Hur många elever som går på skolan eller det mångfald av elever som finns 

är inget som vi lagt några funderingar kring huruvida det skulle kunna ha betydelse för studien utan 

vi har fokuserat på att få en så stor variation på typen av lärare i stället då vår tanke varit att det 

erhålla materialet som baseras på olika kategorier av lärare skulle kunna ge oss ett mer variationsrikt 

studieresultat att arbeta med.  

 

Tabellen visar antalet medverkande i studien och vilken lärarkategori de tillhör.  

 

     Tabell 1 

Lärarkategori Antal medverkande 

Fritidslärare 2 

Förskoleklasslärare 2 

Grundskolelärare 4 

 

 

  

Etiskt ställningstagande 

Vi har noga utgått från Vetenskapsrådet (2017) och dess etiska aspekter, där namn på både skolor och 

de intervjuade lärarna inte finns med i vårt färdiga arbete. Materialet som redovisats i studiens 

resultat har inte heller med information om vilket kön och ålder på de intervjuade samt vilken skola 

det gäller. Vi har också valt att inte specificera mer ingående vilka åldersgrupper de olika intervjuade 
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lärarna undervisar i, detta eftersom vi inte på något sätt vill bidra till att röja de intervjuades 

identiteter. I studien har vi talat om för lärarna att deras medverkan baserades på frivillighet där 

möjligheter för dem funnits att när som helst avbryta projektet även fast de tackat ja till att delta från 

början. I våra missiv som vi överlämnat och skickat ut till rektorer och lärare (Bilaga 1 och 2) så har vi 

tagit med all denna information för att de på så vis också skulle få en skriftlig försäkran om vad som 

gällde. 

 

Datainsamling 

Från de erfarenheter vi erhållit av varsin pilotundersökning där våra intervjufrågor prövats ligger 

också reflektioner av genomförande av intervjuerna. Där ett poängterande till de lärare som skulle 

intervjuas kunde göras angående den ungefärliga tidsåtgången för intervjun samt önskemål om att de 

vid intervjun valde en plats där risken för att vi skulle bli störda under tiden intervjun pågick 

minimerades. Eliasson (2013) beskriver att en pilotstudie bland annat bör ge svar på om ett 

frågeformulär som används håller måttet för studien.  

 

Vi påbörjade vårt arbete med studien med att utforma semistrukturerade intervjufrågor, med öppna 

och några slutna frågor, samt missiv till lärare och rektorer (se bilagor 1, 2 och 3). I missiven beskrev vi 

vilka vi var och att vi studerade på mittuniversitetet, där vårt syfte och tillvägagångssätt med studien 

förklarades och där även etiska principer som gäller klargjordes. Efter en godkännande granskning av 

vår handledare att intervjufrågor och missiv hade ett acceptabelt innehåll skickades och överlämnades 

missiven först till rektorerna på de skolor vi hade för avsikt att hitta lärare som var intresserade av att 

delta. Sedan skickade och överlämnade vi missiv till de lärare vi valt ut och som ville delta i studien. 

Utöver vad som vi skriftligt beskrivit i missiven har vi även muntligt berättat för lärare och rektor 

kring vad som beskrivits i dessa, vårt syfte och de etiska principer som gäller. Eftersom vi är två 

stycken elever som gjort denna studie valde vi att dela upp intervjuerna med lärarna så att var och en 

av oss intervjuade totalt fyra stycken lärare var där två stycken lärare på två stycken olika skolor 

belägna inom våra egna hemkommuner kom att ingå i den totala studien i sin helhet. 

 

De intervjuer vi gjorde varierade i längd mellan cirka 20 - 55 minuter vilket vi kände var en lämplig 

tidsåtgång. De ställen och den aktuella tiden för genomförande av dessa intervjuer, bestämdes av 

informanterna. Vi valde båda två att göra våra intervjuer enskilt med varje lärare. Vi ansåg att detta 

skulle ge oss svar av lärarna som inte blev inverkade av andra intervjuades åsikter och svar. Vi ansåg 

även att det blev lättare att analysera svaren då vi kunde koncentrera oss på att strukturera upp de 

erhållna svaren från de enskilda lärarna. 

 

Samtliga av våra intervjuer spelades in som komplement till våra anteckningar och detta för att öka 

reliabiliteten då man har möjligheter att använda sig av inspelningsmaterialet om någonting verkar 

otydligt i de erhållna intervjusvaren (Eliasson, 2013). Att spela in intervjuresultaten anser vi liksom 

Eliasson (2013) kan skapa bättre möjligheter för att återge ett intervjuresultat på ett korrekt sätt då 

man har möjligheter till att lyssna på resultat igen. Att använda sig av inspelning för intervjuerna 

anser vi även minimerar störande moment då man exempelvis måste be intervjupersonen att 

återberätta vad som sagts för att vi inte hunnit skriva ner det intervjusvar som denne delgivit oss 

utifrån intervjufrågorna. 
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Under vår tidigare pilotstudie, som ligger till grund för hur vi kunde genomföra våra intervjuer på ett 

bra sätt, så fick en av informanterna intervjufrågorna skickade i förväg. Detta kunde den av oss som 

skickat intervjun inte se några fördelar med som skulle kunna vara betydelsefulla till vår studie. När 

vi i detta arbete skulle intervjua så ville två av informanterna som valts ut ha frågorna skickade i 

förväg. I svaren som vi fått in så ser vi åter igen att det inte verkar vara av betydelse, att få frågorna 

skickade i förväg, för det erhållna intervjuresultatet.  

  

Utifrån det erhållna intervjuresultatet så kommer dessa resultat att utgöra en grund för vad som 

innefattas syftet med vår studie (Löfgren, 2014), där vårt syfte varit att medverka till kännedom om 

vad som styr användandet av utomhuspedagogik.  

 

Databearbetning 

Det erhållna intervjuresultatet har behandlats på så vis att vi lyssnat flera gånger på vårt egna 

inspelade material, för att få ett så bra skildrande av de olika informanternas svar. Det materialet har i 

sin tur utgjorts av vårt transkriberade material. På detta sätt har vi som Svensson och Ahrne (2011) 

beskriver det omvandlat dataintervjumaterialet till empiriskt material vilket utgörs av det 

transkriberade materialet. Därefter har det empiriska materialet brutits ner ytterligare där vi 

kategoriserade informanternas olika svar.  

 

I resultatdelen har vi presenterat resultatet av vårt insamlade empiriska material som vi erhållit i 

studien. Dessa resultat har vi tillsammans sorterat och kategoriserat upp, där vår problemformulering 

har utgjort en grund för valet av rubriker och där vi även tillsammans kommit fram till de 

underrubriker som är gällande. En tanke varför materialet valdes att struktureras upp på detta sätt 

var att lättare kunna se en struktur i det erhållna intervjumaterialet och för att även enklare kunna 

jämföra det empiriska resultatet. Vi har redovisat de resultat som vi tyckt varit relevanta för vår studie 

vilket enligt Svensson (2011) är något som anses viktigt då man använt sig av en kvalitativ studie.  Vi 

har även tänkt på att vara noga med att inte blanda in våra egna åsikter i resultatet utan att bara 

redovisa den empiri som vi erhållit utifrån intervjuerna. Efter detta så har vi med hjälp av 

fenomenografin gjort olika rubriker och underrubriker i en resultatdiskussion.  Där har vi utgått ifrån 

våra tolkningar av intervjusvaren kring olika hinder lärare ser för användandet av utomhuspedagogik 

och kopplat detta till vad som varit relevant och som behandlat tidigare forskning inom ämnet. 

Genom vår förförståelse och våra tolkningar så har vi kunnat dra slutsatser med syfte att medverka till 

kännedom om vad som styr användandet av utomhuspedagogik.  

 

 

Metoddiskussion 

Inom forskningen kring utomhuspedagogik finns en mängd med vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar som behandlar de olika fördelar och positiva effekter som denna typ av pedagogik kan 

ge. Att finna huruvida det skulle kunna vara en begränsning som utgör ett problem så till den grad att 

utomhuspedagogiken minskar eller försvinner helt från verksamheten i skolan, tyckte vi var lite 

svårare att hitta.   
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I den metod vi valt har vi själva till största del slumpvis fått välja ut de informanter som skulle deltaga 

vilket vi anser fördelaktigt utifrån studiens trovärdighet eftersom vi då till stor del undvikit som 

beskrivs av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att de intervjuade personerna valts ut för att ge en 

mer manipulerad bild av verkligheten än vad som i verkligheten förekommer. I vårt fall kan vi därför 

anse att de intervjuade lärarna kan ha givit oss ett större underlag som baserats i högre grad utifrån 

deras egna åsikter kring varför användandet av utomhuspedagogik kan reduceras.  

 

I och med att vi använt oss av fenomenografin som metod för analys av vårt intervjumaterial så kan 

studiens tillförlitlighet vara osäker på grund av våra tolkningar. Som Stukat (2011) menar så gäller det 

att identifiera och beskriva variationer av uppfattningar och dessa kan vi som forskare ha tolkat på ett 

sätt som inte motsvarar vad inte informanterna uppfattningar om fenomenet. 

 

Efter att vi gjort studien ser vi i efterhand att det är viktigt att ha klart för sig vilket syfte som 

innefattas och hålla ett fokus på vad vi ämnat undersöka, där vi i vårt första skede då vår pilotstudie 

genomfördes tänkt jämföra informanters svar utifrån olika skolor och deras individuella olika 

förutsättningar när det gäller skolans belägenhet i landsbygd och stadsmiljö och där intervjufrågorna i 

stor grad var anpassat för detta. När vi sedan ändrade fokus från att jämföra till att mer undersöka 

fenomenet generellt hade vi behövt anpassa intervjufrågorna därefter och mer styra dem utifrån vårt 

syfte med studien om vad som styr användandet av utomhuspedagogik och där vi ser att 

intervjufrågor mer anpassat   efter syftet i större grad kunnat bidra till ett mer variationsrikt 

intervjuresultat. Detta har bidragit till att vårt studiematerial kommit att baseras på ett något tunt 

underlag av informanternas olika svar eftersom många av frågorna som vi ställt under intervjuerna 

inte kunnat ge oss svar på det vi ämnat undersöka där vi anser att en större validitet kunnat erhållas 

om vi tänkt på detta. 

 

Reliabilitet och validitet 

En del anser enligt Stukát (2011) att reliabiliteten är osäker då man använder sig av kvalitativa 

metoder. Stukat menar vidare att den ändå är viktig och nödvändig att diskutera i en kvalitativ studie. 

Då vi intervjuat åtta stycken lärare i studien så ser vi att den ändå är rätt god då dessa lärare också är 

verksamma inom olika kommuner och olika skolor. Då vi dessutom valt ut lärarna som medverkar 

själva så ökar det reliabiliteten enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011). Ytterligare studier där vi 

kompletterat vårt material med kvalitativa och kvantitativa metoder, exempelvis observationer och 

enkäter, skulle kunnat bidraga till att styrka vår studies reliabilitet.  

 

Intervjuns styrka kan vara att man kan erhålla fler nyanser och en mer omfattande bild av vad som 

efterfrågas samt att man kan anpassa intervjun med fasta och öppna formulerade frågor där frågorna 

inte behöver följa ett visst mönster utan kan väljas efter situationen (Eriksson-Zetterqvist och Ahrne, 

2011). En svaghet som kan utgöras av intervjun är att den bara är representativ för det tillfälle då 

studien genomfördes, hur den intervjuade uppfattat intervjuämnet just för stunden och att den inte 

säger någonting annat utanför den aktuella intervjun (Eriksson-Zetterqvist och Ahrne, 2011). Eliasson 

(2013) menar att nackdelar med att använda sig av semistrukturerade intervjuer kan vara den så 

kallade intervjuareffekten, att intervjuaren kan påverka den intervjuades åsikter genom att infärga 

sina egna åsikter vilket kan påverka reliabiliteten och är något som intervjuaren bör tänka på. Dessa 

styrkor och svagheter är också något som kan ha påverkat vår studies reliabilitet. 
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Att vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod framför kvantitativt metodval är att vi 

med denna metod på ett lättare sätt kunnat erhålla en mer intim kontakt med vårt forskningsobjekt 

som i vårt fall representerat våra informanter för studien. Denna teori är något som styrks av 

Svensson och Ahrne (2011). På grund av den tidsram vi haft till vårt förfogande varit begränsad, 

ansåg vi att intervjuer skulle lämpa sig bäst och svara gentemot vårt syfte. Intervjufrågorna ser vi i 

efterhand att de skulle kunna varit annorlunda formulerade, då vi hade svårt veta vad som egentligen 

var vårt syfte och vad studien skulle innefatta och resultera i. Vi anser att validiteten kunnat vara 

större om mer tid funnits till vårt förfogande eftersom vi då kunnat utökat med nya intervjufrågor när 

vårt syfte med studien klargjorts. På så vis hade vi kunnat få fler svar på orsaker. 
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Resultat  

Studies resultat bygger på intervjuer som gjorts med åtta stycken lärare på fyra olika skolor. Då 

fenomenografi ligger som grund i vår studie så har vi utifrån denna teori skapat och utformat 

resultatets struktur och tagit fram de skillnader och likheter som vi sett i materialet. Resultatdelen 

innehåller ett antal rubriker, där vi sorterat in vårt sammanställda empiriska material. Dessa rubriker 

är följande: platsens betydelse för utomhuspedagogikens bedrivande, lärarens påverkan på 

utomhuspedagogiken, yttre faktorer som kan påverka utomhuspedagogiken. 

 

Platsens betydelse för utomhuspedagogikens bedrivande  

Resultatet från studien visar att lärare ser platsens utformning som betydande för i vilken grad den 

medverkar till elevers lärande. Denna plats är inte alltid tillgänglig för alla elever på grund av att 

utomhusmiljön kan bidra med för många intryck för vissa elever. När det gäller skolgårdens 

utformning kan ibland råda brist på material som inte erbjuder stimulans för eleverna. 

 

Skolgårdens utformning 

Lagar kan styra att utomhusmiljön som skolgården inte utformas så att miljön blir stimulerande för 

eleverna, vilket enligt en grundskolelärare tyckte kunde reducera lärandet eftersom en varierad miljö 

med till exempel en stor sten kunde göra att eleverna lär motorik när de klättrar och där en miljö av 

träd, buskar med mera kan bidra till att gynna lärandet i stort. 

 

Meningsskapande utomhusmiljö 

Nackdelar som kan utgöras för lärandet är att lärarnas egna skolgård och närmiljö inte alltid är så 

stimulerande för eleverna enligt en grundskolelärare. En begränsning som delges i svaren är att några 

av lärarna anser att en del elever har svårt att vistas i naturen på grund av att det blir för många 

intryck. De är vana vid sitt klassrum och den miljön. När de då vistas i skogen blir det för mycket av 

både ljud, doft och nya synintryck. En del elever har också problem med att veta vad man ska göra då 

de vistas utanför klassrummet, de kan känna sig vilsna. Inom skolans väggar som är inredda så att det 

är mer tydligt vad man gör i de olika rummen så är det för dem lättare att lära och vistas. De behöver 

denna tydlighet. 

Men sen kan det även vara barn som begränsas då deras fantasi inte klarar av att vara där det inte finns 

givna saker att leka med. De kanske behöver en dockvrå där de vet att där leker vi såna lekar. […] Ute 

kan de ibland bli lite vilsna. 

En fritidslärare anser detta och som ser att miljön inte alltid är meningsskapande för eleverna.  

 

Lärarens påverkan på utomhuspedagogiken 

Resultatet visar på att läraren har en betydande roll för elevernas förutsättningar i 

utomhuspedagogiken. Utifrån bland annat vilka erfarenheter och vilken inställning de har till detta. 

Samt vad lärarna undervisar i för ämne. Att planera upp verksamheten kan kräva att läraren är mer 

flexibel. Även lärarens utbildning kan påverka.  
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Lärarens utbildning inom utomhuspedagogiken 

Ingen av de lärare som medverkat i studien har tidigare läst någon renodlad kurs inom 

utomhuspedagogik, däremot hade några av lärarna läst flera kurser inom äventyrspedagogik. En 

pedagogik vilken kan förklaras som att lärandet baseras på upplevelser, man klurar ut någonting och 

man samarbetar mycket. Mer ett projekt, ett större arbete där fler ämnen innefattas det 

utomhuspedagogiska lärandet och detta utifrån en informants beskrivningar utav denna typ av 

pedagogik. Av de övriga informanterna i studien säger några att de läst till sig kunskaper inom ämnet 

på egen hand och på eget initiativ då det varit något som intresserat dem och som de önskat lära sig 

mer kring. Någon har också haft förmånen att arbeta tillsammans med kompetenta kollegor som 

genom sina erfarenheter och kunskaper kunnat delge kunskaper kring hur man på ett bra sätt kan 

arbeta med utomhusundervisning. 

Jag tror att lärarna inte är ute mer än vad de är för att deras utbildning de får är klassrumsbaserad. Vi 

som läst till fritidslärare har mer praktiska saker så det blir mer naturligt. Sen beror det nog på hur man 

som rektor använder sin personal. 

 

 Detta är ett hinder som kan reducera utomhuspedagogiken som framkommer av en fritidslärare.  

 

Lärarens ämnesområde och årskurs 

Tre av de intervjuade grundskolelärarna anger olika orsaker till varför de inte använder sig av 

utomhuspedagogiken. En ger som orsak, att hens specifika ämnen inte lämpar sig att utföra inom 

denna miljö i någon större mån. En annan av dessa lärare som uttryckt sig använda sig av 

utomhuspedagogik väldigt sällan, anger att eftersom undervisningen sker i en klass med äldre elever, 

är det mer låsta kunskapsmål och krav som styr till att denna undervisning i utomhusmiljö inte sker i 

större grad. Den tredje läraren som använder sig av denna pedagogik i liten omfattning berättar att 

hen använt sig av denna pedagogik i större utsträckning när eleverna var yngre. Detta delger läraren 

av sina egna erfarenheter då undervisningen skett i samma klass sedan årskurs ett.  

  

Flera av grundskolelärarna inom de mer teoretiska ämnena poängterar att vissa ämnen kan vara mer 

fördelaktiga att utföra i inomhusmiljö, då ser de heller inte vitsen med att undervisa utomhus. 

Eftersom det ska finnas ett syfte med att man är i utomhusmiljön och lär och där man som lärare kan 

se att det kan gynna elevernas kunskapsutveckling inom ämnet, det moment eller det specifika 

området, vilket tydliggörs i påföljande citat.  

Alltså om jag ser på mig som lärare i mina ämnen så gör jag ju detta inte jättemycket det måste jag ju 

erkänna [...] det kan ju va det beror lite grand på vad vi jobbat med ibland kan vi göra det flera gånger 

också under ett år. 

Detta är vad en grundskolelärare delger oss.  
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Lärarens erfarenheter av att undervisa 

Alla de intervjuade grundskolelärarna använder sig av utomhuspedagogiken i mycket liten grad eller 

ingen grad alls. Fritidslärarna i studien använder sig av utomhusmiljön i den fria leken i ganska stor 

omfattning.  

 

Lärarens syn på utomhuspedagogik 

Att det före 2000-talet var mer av utomhuspedagogik i skolan är det en grundskolelärare som 

reflekterar över. Hen tillägger att skolan idag har blivit mer teoretisk överlag och nämner som 

exempel att man idag ska skriva och dokumentera inom både idrott och slöjd. Detta har bidragit till en 

reducering av utomhuspedagogik. ” Mer jobb för personal. Mer för och efterarbete, vilket gör att man 

kan dra sig för att utföra lektioner alltför ofta”. En grundskolelärare anser att det ofta kan se ut på 

detta vis i verksamheten när det gäller utomhuspedagogiken som metod för lärande.  

 

Lärarens reducerade förmåga att hinna se att alla lär. 

En förskoleklasslärare delger oss i följande citat sin syn kring vad som kan utgöras som negativt för 

elevers lärande i utomhusmiljön. ”Några nackdelar? Kan inte riktigt komma på vad det skulle vara, 

ska vara att man som lärare inte ser alltid ser lika lätt om alla hänger med som man kan se i ett 

klassrum” Av den anledningen att läraren inte alltid ser alla elever så kan det minska elevernas 

lärande. 

 

Planering  

Att planera upp verksamheten utomhus innebär enligt fritidslärarna att man bör vara mer flexibel än i 

planerandet av en inomhuslektion då olika oförutsägbara händelser i utomhusmiljön kan påverka. En 

sådan sak kan vara att vädret inte är optimalt för utomhusundervisningen som var planerad eller att 

något annat oförutsett händer. Men att man som lärare då i dessa situationer är förberedd anser och 

berättar lärarna är en viktig del för bra resultat av lektionen.  

  
En annan orsak som kan bero på att inte utomhuspedagogiken utförs i någon större omfattning är 

skillnaden i planeringen. Att man har med sig det man behöver, att man även måste planera mer för 

var man ska gå, göra och vad eleverna ska lära sig än om man har lektioner i klassrummet, är olika 

orsaker som framkommer enligt två grundskolelärare.  En av dem uttrycker det i följande citat. 

Det är väl mer det här plockandet material kan man säga, det ska hela tiden. Det ska plockas fram och 

det ska plockas undan. Det blir ett mer stök, så om du tänker undervisningen jag har i klassrummet det 

kan ju, det kan ju bli kvar på plats en längre period. 

På grund av detta plockande av material fram och tillbaka så föredrog grundskoleläraren att 

undervisa i klassrummet.  

 

Skolans inställning till utomhuspedagogik  

Enligt intervjusvar från en grundskolelärare kommer det fram att skolans och arbetslagets fokus inte 

ligger på det utomhuspedagogiska området och att de inte alls pratar om denna pedagogik inom 
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arbetslaget. Hen tillägger att det som fokuseras inom skolan och arbetslaget idag är saker som har 

högre prioritet som exempelvis anpassning av undervisning och kompensatoriska hjälpmedel, mer 

fokus på ren teori kring hur man ska få det att fungera i verksamheten inomhus.  

 

Yttre faktorer som kan påverka utomhuspedagogiken 

Yttre faktorer kan också bidra till att utomhuspedagogiken minskar eller uteblir. Dessa faktorer kan 

utgöras av tidsbrist, stökighet i klassen och brist på lämpliga kläder för att vistas utomhus.  

 

Tidsbrist 

Fritidslärare önskar att det fanns fler timmar i veckan så att olika grupper från skolans klasser kunde 

få ha ännu mera utomhuspedagogik. Nu räcker inte tiden till på grund av att det i lärarens uppdrag 

ingår att också hålla i undervisning i ämnet idrott och hälsa för en årskurs. Även en grundskolelärare 

ger som orsak att tidsbrist är en av orsakerna till att utomhuspedagogiken kan utföras i mindre grad. 

 

Stökighet i klassen 

Orsak till att undervisningen utförs sällan eller aldrig säger sig hälften av grundskolelärare är på 

grund av att det i nuläget är för stökigt och oroligt i de klasser som de i nuläget undervisar i och att de 

därför valt att använda sig av inomhuspedagogiken som metod för lärandet. I följande citat delges hur 

en grundskolelärare ser på detta. ”Det finns ju faktiskt barn som inte fixar det här också och det måste 

man vara medveten om.” En annan grundskolelärare säger:   

Det är så stökigt och rörigt i klassen så att det är […] Inom de här fyra väggarna är vi, och nu är det det 

här. Stopp. Det blir lätt att ute, det är så mycket annat som stör så att säga. 

Att eleverna inte klarar av att vistas utomhus påverkade hur grundskolelärarna använde sig av 

utomhuspedagogik.  

 

Kläder efter väder 

Att kläder som inte är ämnade för utomhusvistelse och att vädret inte är optimalt, är också en 

begränsning som återkommer i de olika svaren vilket kan göra att utomhusvistelse sker i mindre grad 

vilket kan påverka lärandet negativt. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan hinder för användandet av utomhuspedagogik som lärarna ser bestå av en 

rad olika orsaker. Platsens utformning är betydande för användandet där själva platsen i sig kan vara 

ett hinder i sig för eleverna då denna utomhusmiljö kan kännas alltför stor och ge för många intryck. 

När det gäller lärarens påverkan så spelar den en betydande roll då deras tidigare erfarenheter och 

inställning kan utgöra i vilken grad lärarna använder sig av utomhuspedagogik. Tidsbrist, stökighet i 

klassen och brist på kläder är yttre faktorer som kan påverka utomhuspedagogikens användande.  
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Diskussion 
Vi kan se utifrån vårt sammanställda empiriska material vad lärarna säger och beskriver kring olika 

hinder de ser för användandet av utomhuspedagogik. Vi ser också i resultatet att i vilken grad man 

som lärare använder sig av utomhuspedagogiken varierar bland de deltagande lärarna i studien.    

 

Då vi valt ett fenomenografiskt angreppssätt har vi kunnat finna både skillnader och likheter i 

informanternas intervjusvar. Målet har inte varit att se hur stor andel av lärarna som uppfattar olika 

hinder utan snarare att finna så många olika hinder vi kunnat. Dessa har genom mönster visat sig för 

oss, (Stukát, 2011). 

 

Resultatdiskussion 

I vår resultatdiskussion som vi utfört har vi valt att strukturera upp vårt resultat under följande 

rubriker: Platsens betydelse för utomhuspedagogikens bedrivande, lärarens påverkan på 

utomhuspedagogiken och yttre faktorer som kan påverka utomhuspedagogiken. 

 

Platsens betydelse för utomhuspedagogikens bedrivande 

När det kommer till hur närmiljön är utformad så kan det vara som Brugge, Glanz och Sandell (2011), 

O´Brian och Murray (2006) och Maynard och Waters, (2007) menar att det är inte alltid är så att 

naturen finns lättillgänglig för elever och lärare att använda sig av i undervisningen. En lärare i 

studien nämner att skolgården som närmiljö, inte alltid är så stimulerande. Då önskemål om mer träd, 

buskar och stenar till skolgården fanns för att eleverna kunde få mer träning av grovmotoriken i 

denna miljö. Vår tolkning av lärarens intervjusvar är att lärare kan välja att inte använda sig av 

utomhuspedagogiken i sin verksamhet, då de inte ser att platsen där lärandet ska bedrivas, gynnar 

elevers lärande i någon större grad.  

  

Att platsen har betydelse för lärandet, är något som Dahlgren (2007) är enig om. Några lärare i studien 

nämnde att eleverna inte alltid kunde inhämta kunskaper från utomhuspedagogiken då de kunde ha 

svårigheter med att vistas i naturen och i en miljö som var utanför skolans väggar. Det kunde bli för 

många intryck för dem. Detta är något som O´Brian och Murray (2006) också uppmärksammat. Att 

man som lärare väljer att inte använda sig av utomhuspedagogiken kan vi då tolka som att lärarna 

inte ser någon fördel för med pedagogiken. Eleverna i denna miljö erhåller inte det lärande som avses 

och lärarna anser att man på ett effektivare sätt kan erhålla dessa kunskaper genom de traditionella 

metoderna genom inomhuspedagogiken. 

 

Att det inte alltid var så att lärarna utnyttjade utomhusmiljön till fullo i sin undervisning, är något 

som Wilhelmsson (2012) sett. En lärare i studien nämnde att denne önskade att de utnyttjade 

utomhusmiljön mer i sin undervisning. Detta kan vara som vi tror en brist på tid för lärarna att få 

tiden att räcka till för alla elever. Finns då också oviljan till att planera upp lektionerna som en lärare 

nämnde, så blir det nog inte så att utomhusmiljön används på grund av detta också.  
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Lärarens påverkan på utomhuspedagogiken 

Som vi tolkar detta så kan det också variera från ämne till ämne hur mycket man som lärare kan 

använda sig av utomhuspedagogiken. Om man som lärare fokuserar mer på det sociala lärandet än 

det ämnesmässiga så kan det vara till fördel enligt Wilhelmsson (2012). Det tolkar vi också som att det 

kan vara en anledning till att fritidslärarna i studien ser utomhuspedagogiken som en större tillgång 

då deras tid med eleverna utomhus oftast innebär lekar och aktiviteter med mer fokus på det detta 

lärande. Att inte ämneslärare använder sig av denna pedagogik kan då vara en anledning då de inte 

ser fördelarna på samma sätt. En av lärarna angav att dennes ämne inte lämpade sig medans en annan 

lärare angav att kunskapskraven för de äldre eleverna utgjorde ett hinder för utövande av 

utomhuspedagogiken där även Carrier, Tugurian och Thomson (2013) anger som en begränsande 

faktor till att utomhuspedagogiken inte utövas är de krav som ställs för att nå ställda mål enligt 

läroplanen.  

  

Det kan vara så att lärarens erfarenheter i detta läge kan spela en avgörande roll för i vilken 

omfattning utomhuspedagogiken utövas. Är man som lärare van att undervisa utomhus så tror vi att 

de flesta ämnen går att undervisa i utomhusmiljö. I vårt resultat framgår att hälften av lärarna 

använde sig av utomhuspedagogiken i liten eller ingen grad alls.  

  

Har man som lärare ingen tidigare utbildning så kan det vara svårt att ta tillvara på utomhusmiljön i 

sin undervisning. Det kanske känns främmande och inomhusmiljön blir då mer bekväm. (Carrier, 

Tugurian och Thomson, 2013). Även vilken inställning man som lärare har till utomhuspedagogiken 

spelar roll för hur mycket den används enligt Waite (2010), O´Brian och Murray (2006), Strotz och 

Svenning (2004) och Carrier, Tugurian och Thomson (2013). Enligt Szczepanski (2006) så bör lärarens 

utbildning innehålla både praktiska och framåtsyftande kunskaper. Läraren bör bli mer förberedd 

under sin utbildning för att kunna ta tillvara på utomhuspedagogiken bättre enligt Strotz och 

Svenning (2004). Vårt resultat visar att ingen av lärarna som vi intervjuat har någon tidigare renodlad 

kurs inom utomhuspedagogik. Från vår egen erfarenhet av våra studier till blivande fritidslärare så 

kan vi dra slutsatsen att i vår utbildning så finns en del praktiska moment jämförelsevis med 

utbildning till f-3 lärare, där studierna syftar mer till utbildning inom skolans fyra väggar. Detta 

framkom också från en fritidslärare i studien. Att det i studien medverkat två stycken fritidslärare 

som använt sig av utomhuspedagogik i sin undervisning kan då förstås som att även dessa lärare kan 

ha haft lite mer praktisk inriktning inom sina utbildningar även fast det framkommit i studieresultatet 

att de inte läst någon renodlad kurs inom utomhuspedagogik.   

  

Som lärare behöver man vara väl förberedd då det kommer till att undervisa utomhus. Även hur 

planeringen läggs upp och att det finns en flexibilitet ifall det oväntade inträffar är viktigt enligt 

Gustavsson et al. (2012) och Carrier, Tugurian och Thomson (2013). I resultatet kan vi se en ovilja att 

planera upp lektioner eller aktiviteter utomhus då lärarna beskriver att det blir mer stökigt med 

material som behöver plockas fram och tillbaka hela tiden och att det krävs extra arbete med 

planerandet av lärandet som ska ske. Detta till skillnad mot i klassrummet då lärarna säger de kan 

lämna sakerna framme. Återigen ser vi det som att lärarens inställning till själva utomhuspedagogiken 

är betydelsefull. Vill man så går praktiska saker ofta att lösas.  

  

Lärarens egna inställning till utomhuspedagogik kanske också kan förklaras genom vilken inställning 

som övriga skolan och arbetslaget har, anser vi. Eller som Brugge, Glanz och Sandell (2011) nämner att 
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samplaneringen inte fungerar och att kollegor inte har en positiv inställning till denna typ av 

pedagogik så kan det bidra till att utomhuspedagogiken utförs i mindre omfattning.  

  

Yttre faktorer som kan påverka utomhuspedagogiken 

Vad eleverna har för kläder för vistelse utomhus och vilka förutsättningar eleverna får av deras 

föräldrar är en bidragande orsak till att utomhuspedagogiken kanske inte alltid används enligt lärarna 

i vår studie, men även något som O`Brian och Murray (2006), Maynard och Waters (2007) och Brugge, 

Glanz och Sandell (2011) uppmärksammat. Vi ser även att det mer och mer blir stillasittande elever 

inomhus, detta kan vara en påverkan från föräldrar också. Föräldrarna är inte medvetna om de 

effekter som utomhusvistelsen innebär är något som Brugge, Glantz och Sandell (2011) påpekar.  

 

Att stökighet i klassrummet skulle vara en bidragande orsak till minskad utomhuspedagogik är något 

som framkommer i våra intervjusvar. Detta är inte något vi kunde koppla till tidigare forskning men 

vi själva har en förståelse för att det mycket väl kan tänkas att det förhåller sig på detta sätt. 
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Avslutande reflektion och framtida studier 

Med denna studie hoppas vi kunnat ha berikat forskningen genom att ha påvisat vad som styr 

användandet av utomhuspedagogik. Tack vare de intervjuer med lärare som vi gjort. Vi hoppas att 

kunna bidra med kunskaper till alla inblandade som på olika sätt berör detta område. Att de berörda 

kan ta del av studiens bidrag kan öka informationen kring olika hinder som kan orsaka att 

utomhuspedagogiken inte används i större omfattning av lärare i skolsammanhang. Samt öka de 

berördas vetskap kring vad som på olika sätt kan behöva utvecklas inom området. Där bland annat 

ekonomiska medel, lärarnas bristande kunskaper, lärarnas inställning, lärarens förberedelser inför 

utövande av utomhuspedagogik samt krav som ska ställas för att uppnå läroplansmål, kan utgöra 

några av flera saker som kan reducera ett utförande av utomhuspedagogik och som kan behöva ses 

över. Oftast handlar det om lärarens egen inställning till denna pedagogik och att det är den som är en 

avgörande faktor för hur lyckat och hur ofta denna pedagogik används.  

 

Utomhuspedagogik tycker vi är ett intressant område som vi båda anser kan vara fördelaktigt för 

elevernas lärande. Att i vår studie ta reda på vad som styr användandet av utomhuspedagogiken har 

vi därför tyckt varit någonting vi ville veta mer kring då vi uppmärksammat under vår 

verksamhetsförlagda (VFU) utbildning att lärarna verkar se olika hinder som leder till att 

utomhuspedagogiken reduceras. 

 

Inom forskning finns mycket litteratur och många artiklar som påvisar fördelar med 

utomhuspedagogik. Att finna litteratur och artiklar som påvisat orsaker till att denna typ av 

pedagogik kan reduceras, har vi upplevt större svårigheter att finna. Det är sådan litteratur och 

artiklar som har varit användbara i vår studie för att ge en bakgrundsbild över vad tidigare forskning 

påvisat, samt att även kunna styrka vår studies resultat med tidigare forskning i den 

resultatdiskussion som vi gjort utifrån vår studie.  Skulle vi fått göra om studien så skulle vi först och 

främst gjort om intervjufrågorna som användes i studien så att de passade mer till vårt syfte, vad som 

styr användandet av utomhuspedagogik. Vi har fått svar på många orsaker, kring olika hinder som 

lärare sagt och beskrivit kan förekomma inom utomhuspedagogiken, i de intervjuer som vi 

genomfört. Materialet hade dock kunnat blivit ännu mer variationsrikt ifall vi kunnat ha en bredare 

grund för att kunna identifiera fler orsaker som funnits kring vad lärarna kan se för hinder av 

användandet av utomhuspedagogiken. Vi känner oss stolta med vad vi åstadkommit med vår färdiga 

studie där vår förhoppning med studien är att den kan komma att ligga till grund för kommande 

studier inom området, både av kvalitativ men även kvantitativ metod.  Exempelvis observationer eller 

enkäter. I och med att de deltagande lärarna i studien gärna ville läsa det färdiga arbetet och dess 

studieinnehåll så hoppas vi att läraren kan se möjlighet till förändringar i praktiken. Där läraren kan 

reflektera över studiens innehåll kring olika hinder som kan styra användandet av utomhuspedagogik 

och arbeta för att få olika redskap som kan behövas för att kunna genomföra denna.  

  

 

 



   

 

 

 

24 

 

Referensförteckning  
Ahrne, G & Svensson, P. (2011). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I G. Ahrne & P. Svensson 

(Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 10-18). Stockholm: Liber. 

Björneloo, I. (2011). Att undervisa utifrån helheter och sammanhang. Stockholm: Liber AB. 

Brügge. B, Szczepanski, A. (2011). Pedagogik och ledarskap. I B, Brugge. M, Glantz. K, Sandell. (red.). 

Friluftslivets pedagogik. En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. (s. 49-52). 

Stockholm: Liber. 

Carrier, S., Tugurian, J., & Thomson, L. (2013). Elementary Science Indoors and Out: Teachers, Time, 

and Testing. Research in Science Education, 43(5), 2059-2083. 

 https://link-springer-com.proxybib.miun.se/content/pdf/10.1007%2Fs11165-012-9347-5.pdf 

Copeland, K. A., Kendeigh, C. A., Saelens, B. E., Kalkwarf, H. J., & Sherman, S. N. (2012) Physical 

activity in child-care centers: do teachers hold the key to the playground?, Health education 

research, 27 (1), 81–100. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3258280/ 

Dahlgren, L.O. (2007). Om boklig bildning och sinnlig erfarenhet. I L.O. Dahlgren, S. Sjölander, J.P. 

Strid, A. Szczepanski (red.), Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö. (s. 39-53). 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Dahlgren, L.O. Szczepanski, A. (2004). Rum för lärande- några reflexioner om utomhusdidaktikens 

särart. I I. Lundegård, P.O. Wickman, A. Wohlin (Red.), Utomhusdidaktik (s. 9-23). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ Metod Från Början. Lund: Studentlitteratur AB. 

Eriksson Zetterkvist, U. & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i 

kvalitativa metoder (s. 36-57). Stockholm: Liber. 

Gustafsson, P. E., Szczepanski, A., Nelson, N., & Gustafsson, P. A. (2012). Effects of an outdoor 

education intervention on the mental health of schoolchildren. Journal of Adventure Education & 

Outdoor Learning, 12(1), 63-79. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14729679.2010.532994 

Löfgren, H. (2014). Lärarberättelser från förskolan. I A. Löfdahl, M. Hjalmarsson & K. Franzén (red.), 

Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 144-156). Stockholm: Författarna och Liber AB. 

Maynard, T& Waters, J. (2007). Learning in the outdoor environment: a missed opportunity? Early 

Years, vol.27, s225-265 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09575140701594400 

O’Brien, L. & Murray, R. (2006) A marvelous opportunity for children to learn: a participatory 

evaluation of Forest School in England and Wales. Forest research. 

https://www.forestry.gov.uk/pdf/fr0112forestschoolsreport.pdf/$FILE/fr0112forestschoolsreport.pdf 

Quennerstedt, M. & Öhman, M. & Öhman, J. (2011). Friluftsliv, hälsa och livskvalitet. I B, Brugge. M, 

Glantz. K, Sandell. (red.). Friluftslivets pedagogik. En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla 

och livskvalitet. (s. 199-212). Stockholm: Liber. 

Skolverket (2014). Skolverkets allmänna råd och kommentarer - fritidshem. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017.(4., 

kompletterade uppl.) Stockholm: Skolverket. 

  

https://link-springer-com.proxybib.miun.se/content/pdf/10.1007%2Fs11165-012-9347-5.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3258280/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14729679.2010.532994
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09575140701594400
https://www.forestry.gov.uk/pdf/fr0112forestschoolsreport.pdf/$FILE/fr0112forestschoolsreport.pdf


   

 

 

 

25 

 Strotz, H. & Svenning, S. (2004). Betydelsen av praktisk kunskap, den tysta kunskapen. I I. 
Lundegård, P.O. Wickman, A. Wohlin (Red.), Utomhusdidaktik (s. 25-45). Lund: Studentlitteratur 
AB. 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Svensson, P. (2011). Teorins roll i kvalitativ forskning. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i 

kvalitativa metoder (s. 181-193). Stockholm: Liber. 

Svensson, P. & Ahrne, G. (2011) Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I G. Ahrne & P. Svensson 

(Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 19-33). Stockholm: Liber. 

Szczepanski, A. (2013). Platsens betydelse för lärande och undervisning–ett utomhuspedagogiskt 

perspektiv. Nordic studies in science education, 9(1), 3-17. 

file:///C:/Users/ann-s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/NH9CC33X/623-2804-1-

PB.pdf 

Szczepanski, A., Malmer, K., Nelson, N., & Dahlgren, L. O. (2006, June). Outdoor Education-Authentic 

Learning in the Context of Landscape Literary education and sensory experience. Perspective of 

Where, What, Why, How and When of learning environments. Inter-disciplinary context and the 

outdoor and indoor dilemma. I: The Third International Outdoor Education Research Conference–

Widening Horizons: Diversity in Theoretical and Critical Views of Outdoor Education Conference. 

https://old.liu.se/ikk/ncu/ncu_filarkiv/Forskning/1.165263/AndersSzczepanski.pdf 

Zetterquist, U.E & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa 

metoder (s. 19-33). Stockholm: Liber. 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Waite, S. (2010). Teaching and learning outside the classroom: Personal values, alternative pedagogies 

and standards. Education 3–13, 39(1), 65-82. 

file:///C:/Users/ann-s/OneDrive/Dokument/2018%20VT/Sue%20Waite.pdf 

Wilhelmsson, B. (2012). Teachers' intention for outdoor education: conceptualizing learning in different 

domains (Doctoral dissertation, Umeå universitet). 

http://www-tandfonline-

com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/14733285.2015.1004523?needAccess=true 

 

 

file:///C:/Users/ann-s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/NH9CC33X/623-2804-1-PB.pdf
file:///C:/Users/ann-s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/NH9CC33X/623-2804-1-PB.pdf
https://old.liu.se/ikk/ncu/ncu_filarkiv/Forskning/1.165263/AndersSzczepanski.pdf
file:///C:/Users/ann-s/OneDrive/Dokument/2018%20VT/Sue%20Waite.pdf
http://www-tandfonline-com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/14733285.2015.1004523?needAccess=true
http://www-tandfonline-com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/14733285.2015.1004523?needAccess=true


   

 

 

 

26 

Bilaga 1 

Bilaga 1: Intervjuguide  
Vad betyder utomhuspedagogik för dig? 
 

Har du som verksam lärare läst någon kurs inom utomhuspedagogik?  

Ja/ nej 

 

Hur vanligt är det att ni förlägger er undervisning utomhus?  

Aldrig. En gång i veckan.  Flera gånger i veckan 

 

Skulle ni vilja förlägga mer av er undervisning utomhus än vad ni gör idag? 

Ja/ nej 

 

Tycker du att det är någon skillnad att planera upp den pedagogiska utomhusverksamheten jämfört 

med övrig planering? 

 

I vilken mån anser ni att er skolgård och närmiljön kan stimulera och bidra med meningsskapande för 

elevens utveckling och lärande? 

Vet ej. Liten mån. Stor mån. 

 

Motivera varför ni tycker att man utomhusmiljön i liten/ stor mån kan anses meningsskapande för 

eleven? 

 

Tror ni att elevernas lärande gynnas genom hens möjligheter att använda sina sinnen i olika lärande 

situationer? 

Ja/ Nej 

Motivera varför du tycker på detta sätt.     

 

Vilka möjligheter och begränsningar kan er utomhusmiljö utgöra för elevens lärande? 

 

Vilka för och nackdelar har enligt dig utomhuspedagogiken som metod för lärande? 

 

Finns det något/ några ämnen som ni anser att man inte kan utföra utomhus? 

 

Om ni förlägger undervisning utomhus. Kan ni berätta hur pedagogiska undervisningen kan se ut? 

Hur ställer sig skolan och arbetskollegor till att arbeta med utomhuspedagogik. Är det något som ni 

samtalar kring och i sådana fall vad brukar dessa samtal handla om? 

 

Vad har du för relation till naturen utanför ditt arbete? 
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BILAGA 2: Missiv till Rektor inför studie. 

Information inför intervjuer på er skola. 

 

 
Hej!  

 

Förutom att vi muntligen delgivit er avsikten med denna studie lämnar vi även en skriftlig 

information kring denna. 

 

Vi heter Ann-Sofie och Ulrika och är två fritidslärarstudenter som studerar på Mittuniversitetet. Vi är 

nu inne i slutskedet av vår utbildning där vi under den sista terminen ska genomföra ett självständigt 

arbete, en C-uppsats i pedagogik. Med anledning av detta undrar vi om er skola kan tänka sig att vara 

med i vår studie som kommer att behandla ämnet kring lärarnas uppfattningar om att undervisa 

utomhus.  För att få vetskap om ämnet är vår tanke att genomföra intervjuer vilket vi tänkt spela in, 

där dessa intervjuer kommer att bestå av ett antal öppna och slutna intervjufrågor som berör temat. 

Dessa intervjuer skulle vi vilja genomföra under veckorna 14-15 där vi för genomförande av studien 

planerat att välja ut två stycken lärare från er skola för dessa intervjuer. 

 

Studien kommer att genomföras enligt de etiska krav som framhålls av Vetenskapsrådet. Detta 

innebär att namn på såväl deltagande lärare som skola och ort kommer att avidentifieras så att de inte 

kan identifieras, där lärarnas deltagande är frivilligt, vilket betyder att de närhelst kan välja att 

avbryta sin medverkan. Den information som samlats in under studien kommer enbart användas i 

forskningssyfte, där lärarnas delgivna intervjumaterial kommer att förstöras efter uppsatsens 

slutförande. Resultatet av vår uppsats i sin helhet kommer att redovisas och finnas tillgängligt för 

offentligheten via universitetet.  

 

Vi önskar komma igång så snart som möjligt så meddela oss senast 16 mars om ni har möjlighet och 

intresse att delta via mejl eller telefon. Efter det kommer vi att kontakta de lärare vi tänkt ska ingå och 

som vi önskar intervjua.  

 

 

Med vänlig hälsning  

Ann-Sofie Nordlund och Ulrika Jonsson 

 

Kontaktuppgifter 

Ann-Sofie Nordlund mail: anla1506@student.miun.se      

Telefon: 070-3435587 
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BILAGA 3: Missiv till Lärare inför studie. 

Information inför intervjuer på er skola. 

 
Hej!  

 

Förutom att vi muntligen delgivit er avsikten med denna studie lämnar vi även en skriftlig 

information kring denna. 

Vi heter Ann-Sofie och Ulrika och är två fritidslärarstudenter från Mittuniversitetet som är inne i 

slutfasen av vår utbildning och där av arbetar med att göra vår C-uppsats i pedagogik. Med 

anknytning till detta undrar vi om du som lärare skulle kunna tänka sig vara med i vår studie och 

besvara ett antal intervjufrågor, öppna och slutna sådana som behandlar lärarnas uppfattningar om 

att undervisa utomhus. Tanken är att intervjun skall genomföras under veckorna 14-15. För att öka 

tillförlitligheten av det erhållna intervjumaterialet har vi en önskan om att kunna spela in vår intervju 

med er och hoppas att ni samtycker till detta. För intervjuerna har vi planerat att välja ut två stycken 

lärare från er skola. 

 

Studien kommer att genomföras enligt de etiska krav som framhålls av Vetenskapsrådet. Detta 

innebär att namn på såväl deltagande lärare som skola och ort kommer att avidentifieras så att de inte 

kommer att kunna identifieras. Ert deltagande som lärare är frivilligt, vilket betyder att ni när som 

helst kan välja att avbryta er medverkan. Den information som samlas in under studien kommer 

enbart användas i forskningssyfte där ert delgivna intervjumaterial kommer att förstöras efter 

uppsatsens slutförande. Resultatet av vår uppsats i sin helhet kommer att redovisas och finns 

tillgängligt för offentligheten via universitetet. 
 

Vi önskar komma igång så snart som möjligt så meddela oss senast 21 mars om ni har  

möjlighet och intresse att delta och hör gärna av er om ni har frågor och funderingar kring studien, 

detta via mejl eller telefon.   

 

Med vänlig hälsning  

Ann-Sofie Nordlund och Ulrika Jonsson 

 

Kontaktuppgifter 

Ann-Sofie Nordlund mail: anla1506@student.miun.se      

Telefon: 070-3435587 

Ulrika Jonsson mail: uljo9800@student.miun.se   

Telefon: 0705080367 
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