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Abstrakt 

Under den senaste tioårsperioden har Skolverket och internationella 
organisationer visat genom undersökningar en negativ trend vad det 
gäller svenska skolelevers resultat i ämnena matematik och svenska. 
Detta tyder på att det behövs en förändring i det svenska skolsystemet. 
Utomhuspedagogik är ett relativt nytt förhållningssätt till undervisning, 
där elevens intresse och autencitet i lärandet är utgångspunkten. Detta 
ligger till grund för uppsatsen som är en jämförande studie av två 
skolors resultat på de nationella proven för grundskolans årskurs 3, 
varav den ena med en utomhuspedagogisk profil. Syftet med studien är 
således att undersöka om utomhuspedagogik kan vara en lösning på 
den sjunkande resultattrenden inom svensk skola. Metoden för arbetet 
är en deskriptiv analytisk metod, som kompletterats med intervjuer för 
att få en större jämförelsebarhet mellan skolornas arbetssätt. Resultaten 
från undersökningen visar en klar skillnad mellan de två skolorna. 
Undersökningen är baserad på ett relativt litet urval, men kan ändå 
väcka en del pedagogiska tankar kring syftet med skolundervisning i 
allmänhet och ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt i synnerhet.  
 

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, Skolprestationer, Jämförande studie, 
Deskriptiv analys, Samband motorik - kognitiva förmågor 
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 Inledning 
”Det har slagits fast att 25% av svenska elever lämnar gymnasieskolan 
utan fullständiga betyg. Svenska elever i internationella jämförelser 
skäms inte för sig, de ligger fortfarande i den absoluta världseliten när det 
gäller läs- och skrivförmåga, att tala engelska och alla möjliga saker. Men 
man sjunker jämfört med hur det var förut och det gäller på område efter 
område. Och detta har vi kunnat märka när vi läser i tidningar eller tar 
del av undersökningar.”1 

 
Detta sa kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutsson i inledning-
en till debatten Fokus på språkutveckling – estradsamtal. Ovan läser vi 
att svenska elevers resultat ”…sjunker jämfört med hur det var förut, och 

detta gäller på område efter område…”. Vad kan dessa sjunkande prestatio-
ner bero på? Vad var det som gjorde att det var bättre förr? Vad har 
ändrats? Hur ska man göra för att stoppa och vända denna neråtgående 
trend i skolan? Detta är frågor som vi ställer oss när vi ständigt hör 
liknande rapporter, i media om de svenska skolelevernas sjunkande 
prestationer. 

Idén till denna undersökning kommer delvis från rapporter liknande 
den ovan, delvis ur tankar och reflektioner från tidigare kurser på 
lärarutbildningen. När vi läste kursen Utomhuspedagogik – ur ett 
skolperspektiv så framställs den pedagogiken som motiverande, elevnä-
ra, verklighetsanknuten, lustfylld och samtidigt kritisk mot hur skolan 
är uppbyggd idag. Eftersom undervisningen då är verklighetsanknuten 
tänker sig förespråkare för den här pedagogiken att kunskaperna ska 
befästas djupare och därmed på sikt bidra till att prestationerna i skolan 
höjs. Vi är båda dessutom intresserade av friluftsliv och rörelse så en 
tanke väcktes om att vi skulle kunna kombinera detta intresse med vår 
framtida yrkesroll genom att tillämpa ett utomhuspedagogiskt förhåll-
ningssätt.  

Förutom detta visar medicinsk och neurobiologisk forskning på att 
motoriska övningar även har positiva effekter på kognitiva förmågor. 

                                                 
1 Ur transkriptionen av; Fokus på språkutveckling - estradsamtal, Skolverket. 

Stockholm, 2007. Startsida/ Utveckling & bidrag/ Ämnesutveckling/ 
Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutv./ Insatserna/ Genomförda 
konferenser 2007-2008 



Betydelsen av ett utomhuspedagogiskt 

förhållningssätt 
Linnea Grönlund 
Mattias Lindström 

2009-11-10 

 

5 
 
 

Även svensk forskning visar på att en ökad rörelsemängd i skolan 
påverkar hälsan positivt och har många positiva effekter på elevernas 
prestationer och koncentrationsförmåga.2 Inom utomhuspedagogiken 
främjas rörelse och motoriska aktiviteter som en del i all undervisning, 
vilket är en faktor som talar för att denna pedagogik skulle kunna höja 
prestationerna i skolan.  

För att stärka vår läraridentitet i vår framtida yrkesroll vill vi därför 
problematisera denna framställning av utomhuspedagogik som en 
potentiell lösning på de sjunkande resultaten i den svenska skolan. När 
man läser om utomhuspedagogik i forskningslitteratur framhävs de 
sinnliga upplevelserna som en viktig del av undervisningens karaktär. 
Centrala aspekter av utomhuspedagogik är helhetsupplevelser, tematisk 
integration och direktkontakt mellan den lärande och föremålet för 
lärande.3 Även i läroplanen från 1994, Lpo94, framhävs ett aktivt läran-
de som viktig då ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen 

stimuleras att inhämta kunskaper.”4 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang vill vi undersöka om ett 
utomhuspedagogiskt förhållningssätt verkligen kan höja elevernas 
skolprestationer. Enligt detta borde elever som får mer motorisk stimu-
lans prestera bättre även inom de teoretiska ämnena i skolan. Jämfört 
med elever som arbetar mer läroboksinriktat i klassrummet och inte får 
ta del av samma mängd motorisk stimulans. Vi har därför valt att göra 
en jämförande studie mellan en reguljär grundskola och en I Ur och 
Skur – grundskola. Vår huvudsakliga fråga för uppsatsen är således att; 
undersöka om de genomsnittliga prestationerna på de nationella proven 
i årskurs tre i grundskolans lägre åldrar skiljer sig mellan de två skolor-
na som har så pass skilda profiler. 

 

                                                 
2 Dahlgren L-O, Sjölander S, Strid J-P, Szczepanski A. (2007). Utomhuspedagogik som 

kunskapskälla – Närmiljö blir lärmiljö. Polen: Pozkal. 24 
3 Hård af Segerstad, H., Selén, C., (Red). Här och Nu!. 3:e universitetspedagogiska 

konferensen vid Linköpings universitet, 1998. 77 
4 Skolverket. (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet - Lpo 94. AB Danagårds grafiska, Ödeshög. 5 
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Bakgrund  
Utomhuspedagogik är ett stort och brett område som omfattar olika 
slags definitioner och perspektiv. Vi presenterar först statistik och 
pressmeddelanden från Skolverket som visar en negativ prestations-
trend hos svenska skolelever de senaste tio åren. Sedan följer formella 
definitioner av utomhuspedagogik. Därpå följer en presentation av 
pedagoger som har haft mycket inflytande på utformningen av utom-
huspedagogiska tankar, eller i vilka vi ser mycket kopplingar till ett 
utomhuspedagogiskt förhållningssätt. Det är denna framställning av 
utomhuspedagogik i litteratur som vi vill problematisera i denna 
uppsats. Därefter presenterar vi och belyser medicinska och neurobiolo-
giska aspekter på inlärning. Avslutningsvis sammanfattar vi forsknings-
läget som vi tagit upp i avsnittet. Detta utgör således vår bakgrund som 
uppsatsen bygger på.  

 

De sjunkande resultaten 
Nedan har vi sammanfattat av de rapporter och meddelanden från 
Skolverket som ligger till grund för de statistiska siffror som visar att 
svenska elevers prestationer har haft en negativ utveckling de senaste 
tio åren. Först kommer en kort sammanfattning från Skolverkets stati-
stikdatabaser. Därefter har vi sammanställt resultat från internationella 
studier. 

Skolverket – statistik och pressmeddelanden 

Länge har vi hört från medias och skolmyndigheternas rapporter att 
andelen elever på svenska skolor som saknar behörighet till gymnasie-
skolan ökar. Däremot verkar de svenska eleverna stå sig relativt bra 
internationellt sett.  Men trenden pekar ändå oroande neråt, vilket tyder 
på att något måste göras. En negativ betygsutveckling kan vara för-
ödande i längden. Vi har tittat på statistik från den senaste tioårsperio-
den för att få med en generell utveckling av skolresultaten. 

I ett pressmeddelande i december 2004 skriver Skolverket att en av tio 
elever saknar behörighet till gymnasieskolan, och att endast tre av fyra 
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elever når målen i alla ämnen.5 Trots de dystra siffrorna skriver de att 
betygen har höjts nästan ett steg per elev. Detta kan tyda på att de 
högpresterande eleverna fortsätter att vara högpresterande, medan de 
som halkar efter i systemet aldrig har en chans att komma ikapp och nå 
målen. På så sätt växer kunskapsklyftorna i skolorna, statistiken blir 
därmed dyster och naturligtvis ger detta återverkningar både för den 
enskilde eleven och för samhället i stort. 

2008 skriver Skolverket i ytterligare ett pressmeddelande att antalet 
elever med gymnasiebehörighet minskar, men att andelen elever som 
når målen i alla ämnen ökar. Skolverket menar att det beror på att 
flickor inte når godkänt i kärnämnet matematik. 

I den preliminära statistiken från 2009 uppskattar Skolverket att 11,2% 
av de svenska eleverna kommer att sakna behörighet till gymnasiet. 6 
För behörighet till gymnasiet krävs alltså godkända betyg i kärnämnena 
svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska. 7 Liksom 
tidigare är det i matematik som de svenska eleverna presterar sämst. 

Nedan visas statistik från Skolverkets kvalitets- och resultatdatabaser 
Siris8 och SALSA9. Där kan man finna statistiska resultat från enskilda 
kommuner eller ett genomsnittligt resultat från hela riket. I figuren 
nedan ser vi den nationella statistiken för andelen elever som uppnått 
målen när de slutat grundskolan i årskurs 9, hämtade från databasen 
SALSA. 

 
 
 
 
 

                                                 
5 http://www.skolverket.se/sb/d/205/a/304 - 2009-09-15 
6 Den preliminära statistik som nu publiceras är en skattning som Statistiska 

Centralbyrån gjort. Statistiken baseras på 97 procent av landets elever vars 
slutbetyg rapporterats in till SCB i juli.  

7 Meritvärdet beräknas på de 16 bästa ämnesbetygen i elevens slutbetyg (Godkänt 
räknas som 10 poäng, Väl godkänt som 15 poäng och Mycket väl godkänt som 20 
poäng). Maxvärdet är 320 poäng. För att vara behörig till gymnasieskolans 
nationella och specialutformade program krävs betyget godkänt i engelska, 
matematik och svenska. 

8 http://siris.skolverket.se 
9 http://salsa.artisan.se/ 
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Figur 1. 
 
I figur 1 ovan ser vi andelen elever som uppnådde målen vid den 
obligatoriska skolans slut år 9.10  Man ser en tydlig nergång från slutet 
av nittiotalet till början av tjugohundratalet. Där endast 74% av eleverna 
i Sveriges skolor uppnådde målen. Sedan vände trenden och har mellan 
2003 och fram till idag legat på 76%. Detta kan tyckas vara relativt små 
förändringar med endast 4 procentenheters differens mellan toppen 
1997 och där mätningen upphör 2008 på 76%. Men det är en oroande 
neråtgående trend som inte verkar stiga, varken internationellt eller 
nationellt. 

Skolverkets jämförelsedatabas11 

I Skolverkets databas för jämförelsetal kan man titta på statistik på 
kommunnivå från 1992 och framåt. Här kan man välja variabler själv 
och jämföra dessa mellan kommuner och i vissa fall även på länsnivå. 
Nedan visas en tabell med variablerna; andel elever som ej uppnått 
målen i ett ämne12 från 1999 och framåt, andel elever som ej uppnått 
målen i ett, flera eller alla ämnen13 från 1999 och framåt och även andel 

                                                 
10 Andel av avgångseleverna som uppnått målen, betyget godkänd eller högre, i 

samtliga ämnen. Den enskilde eleven ska ha nått målen i alla ämnen han/hon läst 
för att räknas till de som nått alla målen. 

11 http://www.jmftal.artisan.se/ 
12 Andel elever som saknade betyg i ett ämne av de elever som fått eller skulle ha fått 

slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. 
13 Andel elever som saknade betyg i ett, flera eller i alla ämnen av de elever som fått 

eller skulle ha fått slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. 
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elever som gått ut det nionde skolåret med behörighet till gymnasiet14 
mellan 1999 och 2008. 

Tabell 1. 
Variabler Samtliga huvudmän 
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
Andel elever som ej 
uppnått målen i ett 
ämne. 

8,4% 8,7% 8,6% 8,9% 8,6% 8,8% 8,8% 8,6% 8,1% 7,8% 

Andel elever som ej 
uppnått målen i ett, flera 
eller alla ämnen 

23,4% 23,9% 24% 24,5% 24,1% 25,3% 25,4% 25,7% 24,3% 22,7% 

Andel elever som gått ut 
det nionde skolåret med 
behörighet till 
gymnasiet. 

88,9% 89,1% 89,5% 89,2% 89,6% 89,9% 89,5% 89,2% 89,4% 90,3 

 

I tabell 1 finner vi fakta bakom för den negativa utveckling som tidigare 
framlagts i detta arbete. Inom samtliga kategorier ser vi en försämring. 
Andelen elever som uppnådde målen i alla ämnen utom ett gick på tio 
år från 7,8% till 8,4%. Samtidigt ökade också andelen elever som inte 
nådde upp till målen i ett eller flera ämnen från 22,7% till 23,4%. 
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet, för vilket det krävs 
godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och 
matematik, sjönk från 90,3% till 88,9%. 
 
Värt att notera är dock att 2005 ser vi den högsta andel elever under 
tioårsperioden som ej uppnått målen i ett ämne, och att det sedan dess 
blivit en liten förbättring. Liknande tendenser ser vi även i de övriga 
kategorierna. Andelen elever som inte nådde upp till målen i ett eller 
flera ämnen var uppe i 25,7% år 2001 och har sedan dess förbättrats 
igen. Andelen elever som varit behöriga till gymnasiet var sämst år 2007 
med 89,1% behöriga, för att år 2008 förbättras något. Dessa tendenser är 
visserligen positiva, men förändrar inte det faktum att utvecklingen 
över hela tioårsperioden är negativ. 

 

 

                                                 
14 För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolan krävs minst betyget godkänd i 

ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. Andelen 
beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som lämnat årskurs 9 utan slutbetyg 
ingår således). 
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PIRLS – undersökning av läsförståelse hos elever i årskurs 4 

Våren 2001 studerades läsförmågan hos 135 000 elever i 36 länder 
genom undersökningen PIRLS, Progress in International Reading 
Literacy Study. 16 000 svenska elever från 308 slumpmässigt utvalda 
skolor deltog, vilket gjorde PIRLS till den största undersökningen av 
läsförmåga i Sverige. 2006 genomfördes ytterligare en PIRLS-studie med 
150 skolor denna gång och totalt ca 5 000 elever i Sverige. Studierna 
genomförs av IEA15 på uppdrag av Skolverket och forskare vid Göte-
borgs universitet. IEA är en internationell organisation, där Sverige 
ingår, som genomför studier för att jämföra länders skolsystem. 

PIRLS 2001 

År 2001 hade Sverige de bästa eleverna i skolår 4, räknat på de genom-
snittliga resultaten av läsförmågan. Den enskilt högst presterande 
gruppen i undersökningen utgjordes av svenska elever.  De svenska 
resultaten var således väl samlade och spridningen mellan de högst- och 
lägst presterande svenska eleverna var liten. Resultaten delades upp i 
två delskalor; en litteraturorienterad läsning och en för informationsori-
enterad läsning. De svenska eleverna låg då främst internationellt sett i 
båda delskalorna.  

År 1991 gjordes en undersökning om elevers läsning som organiserades 
av IEA som konstaterade att svenska barn läser väldigt bra. Då kom 
svenska barn på tredje plats, och man kan genom att jämföra resultat 
mellan 1991 och PIRLS 2001 se hur läsförmågan utvecklats genom 
åren.16 Det visade sig att de svenska elevernas resultat försämrats mellan 
1991 och 2001 både gällande läshastighet och läsförståelse. Trots försäm-
ringen låg Sverige i toppen år 2001. Vilket kan tyda på att tillbakagång-
en snarare rör sig om ett tappat försprång när andra länders läsförmåga 
utvecklats, medan Sveriges verkar har stagnerat.  

PIRLS 2006 

Även i resultaten från 2006 års PIRLS-undersökning så står sig de 
svenska eleverna högt i en internationell jämförelse. Svenska elever 
hade ett genomsnittsresultat på 549 som är betydligt högre än det 

                                                 
15 The International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
16 www.skolverket.se – information om PIRLS, 2 februari 2005 
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internationella genomsnittet på 500.17 Sverige låg nu som sjunde bästa i 
studien, således passerade av sex länder. Dessutom hade de svenska 
elevernas genomsnittliga resultat försämrats med 12 poäng, vilket är en 
signifikant tillbakagång. Den låga spridningsfrekvensen bland svenska 
elever som framkom i PIRLS 2001 var borta 2006 eftersom andelen 
starka och mycket starka läsare i Sverige hade minskat. Det var således 
de starka läsarna som blivit färre och inte de svaga som bidragit till 
tillbakagången.  

 Sveriges prestationer i PIRLS 2001 – 2006 

Trots att Sverige håller sig i toppen internationellt sett och en bra bit 
över det internationella genomsnittet så ser vi en negativ trend över tid 
nationellt. Utvecklingen av de svenska elevernas resultat från under-
sökningarna från 1991, 2001 och 2006 visar en negativ trend som troligt-
vis påbörjades redan före 1991, men som blivit tydligare efter 1991. 
Denna oroande trend stämmer överens med de nationella utvärdering-
arna som gjorts av ämnena svenska och svenska som andraspråk 2003.18 
Vilken visade att de svenska resultaten var sämre 2003 än både 1992 och 
1995. Det genomsnittliga nationella resultatet var således signifikant 
sämre 2006 än 2001, vilket vi även finner stöd för i PISA 2006 nedan. 
Frågan vi ställer oss då är varför Sveriges ungdomars läsförmåga 
stagnerat, eller till och med har gått tillbaka jämfört med internationella 
resultat? 

PISA – Studie av läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap 2000 – 2006 
Programme for International Student Assessment eller PISA, är en stor 
internationell studie som genomförs av OECD19 var tredje år för att 
undersöka elevers kunskaper och färdigheter som står dem nära och är 
av betydelse för deras framtida vuxna liv. I PISA betonas det livslånga 
lärandet och elevernas förmåga att sätta kunskaperna i ett sammanhang. 
Det är viktigt att eleverna kan förstå processer, tolka och reflektera över 
information, samt kunna lösa problem. Vi ser att det finns stor relevans 

                                                 
17 Genomsnittet på 500 poäng är från 2001 och bygger på resultaten från de 35 länder 

som deltog då. 
18 www.skolverket.se 
19 Organisation for Economic Co-operation and Development – 

http://www.pisa.oecd.org 
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att tolka statistik från PISA-undersökningar i detta arbete, med tanke på 
PISA:s mål och syfte.20 

PISA 2000 

I resultaten från PISA 2000 visade det sig att de svenska eleverna hade 
betydligt högre poäng än OECD-genomsnittet på samtliga kunskapsom-
råden. Det var dessutom endast tre länder som var signifikant bättre än 
Sverige på alla områden. Och fyra som var bättre i både matematik och 
naturvetenskap. 

PISA 2003 

År 2003 hade de svenska eleverna fortfarande resultat som var avsevärt 
högre än OECD-genomsnittet inom alla kunskapsområden. Dock har 
ytterliggare ett land gått om, så det var fyra länder som hade bättre 
resultat i samtliga områden. Totalt åtta länder inklusive några icke-
OECD länder var bättre än Sverige i kunskapsområdena matematik, 
naturvetenskap och det nya kunskapsområdet problemlösning. 

PISA 2006 

I PISA 2006 låg Sveriges femtonåringar fortfarande på toppen i världen 
inom läsförståelse, men i kunskapsområdena naturvetenskap och 
matematik var de nu i nivå med OECD-genomsnittet. Det var då fem 
OECD-länder och ytterligare nio icke-OECD-länder som presterar 
signifikant bättre än Sverige genomsnittligt. Dessutom var det 39 länder 
inklusive icke OECD-länder som var bättre än Sverige inom ett eller två 
kunskapsområden. 

 Sveriges prestationer i PISA 2000 – 2006 

Resultaten som framkommit i PISA-undersökningarna visar på en 
negativ trend för Sveriges del internationellt, där många länder har fått 
högre resultat än Sverige inom flera kunskapsområden. Att tänka på är 
att resultaten ovan från PISA är relativa mått internationellt, och om 
man ser på de absoluta värdena ser man något annat. Nedan har vi 
sammanställt Sveriges poäng i de olika kunskapsområdena matematik, 
läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning.21 Sifforna nedan visar 

                                                 
20 Läs ”vad är utomhuspedagogik”-kapitlet i föreliggande arbete. 
21 Kunskapsområdet ”problemlösning” förekommer endast i PISA 2003, därför finns 

inga data från 2000 och 2006  
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Sveriges femtonåringars genomsnittliga poäng, jämfört med de genom-
snittliga OECD-resultaten i undersökningen. 

I tabell 2 nedan står det genomsnittliga resultaten för de svenska elever-
na under respektive kategori, följt av relationen till OECD-ländernas 
genomsnittliga poäng. Om det står (-) efter Sveriges poäng är det 
svenska resultat likvärdigt med det genomsnittliga OECD-värdet. (h) 
betyder att det svenska resultatet är högre och (l) betyder att det är 
lägre. 

Tabell 2 

 

Om vi tittar lite närmare på de oroande rapporterna om de sjunkande 
prestationerna i den svenska skolan i relation till PISA-undersökningen, 
så ser vi att det inte alls ser så oroande ut som det utmålats i media. Det 
enda som verkar ha hänt är att elever internationellt sett har utvecklats 
till det bättre, medan de svenska eleverna inte har gjort det. De har 
snarare försämrats internationellt sett. Men ändå lyckats behålla en 
relativt hög placering trots att vi har fått något sämre resultat mellan år 
2000 och år 2006. Det kan tyckas vara ganska naturligt att elever i 
samma årskurs, som går i skolan under samma styrdokument, presterar 
ungefär liknande på prov under ett och samma givna provtillfälle. 
Frågan vi ställer oss då är, varför andra länders elever verkar utvecklas 
och göra bättre ifrån sig från år till år medan de svenska eleverna inte 
gör det? 

 

 

Sveriges prestation (i poäng) i PISA mellan 2000 och 2006 i 
Läsförståelse, matematik och naturvetenskap 
År Läsförståelse Naturvetenskap Matematik Problemlösning 
2000 516 (h) 512 (h) 510 (h) x 
2003 514 (h) 506 (h) 509 (h) 509 (h) 
2006 507 (h) 503 (h) 502 (h) x 
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Vad är utomhuspedagogik? 
Det finns många definitioner och uppfattningar om vad 
utomhuspedagogik är. Vi har valt att presentera två här nedan. Den 
första är från NCU, Nationellt Centrum Utomhuspedagogik, vid 
Linköpings universitet, den andra från Nationalencyklopedins 
webbsida. 

 
”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande 
i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta 
erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett 
tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 
innebär: 
• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och 
kulturlandskap. 
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning 
betonas. 
• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.”22 
 

På Nationalencyklopedins webbversion definieras utomhuspedagogik 
som följer; 
 

”Utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från platsens betydelse 
för lärandet. Termen introducerades under tidigt 1990-tal och kopp-
las till en pragmatisk reformpedagogisk bildningstradition som ser 
kunskap som aktivitet. Den bygger på en växelverkan mellan auten-
tiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i 
form av tolkning, vägledning och reflektion i natur- och kulturland-
skap, där eleven vistas större delen av undervisningstiden. 

Undervisningssituationen kan förläggas i både urbana och rurala 
miljöer, och genom att lärandet förutom utevistelse även förutsätter 
mer rörelse framhålls ofta de positiva effekterna för elevernas häl-
sa.”23 

Dessa definitioner är väldigt korta, men ger en antydan till vad utom-
huspedagogik kan vara. I båda definitionerna betonas en växelverkan 
mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet som är viktiga inslag i 
undervisningen. Även reflektion hos elever över det upplevda skrivs ut 
som viktigt. Däremot lyfts de sinnliga upplevelserna fram starkare i 
CMU:s definition. I NE framhävs dock att undervisningen ska vara av 
praktisk karaktär vilket kan tolkas som snarlikt, men dock ej synonymt. 

                                                 
22 http://www.liu.se/ikk/ncu/presentation - ”NCU:s definition av utomhuspedagogik” 
23 NE.se. (2009-09-14). Sökord ”Utomhuspedagogik” -http://www.ne.se/utomhuspedagogik 
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Platsens betydelse påpekas också som viktig i båda defintionerna. Att 
lärandemiljön ska förflyttas från klassrummet och utanför dess ramar är 
tydligt. Detta ställer naturligt ökat rörelsekrav på elever att vistas 
utanför klassrummets ofta strama rörelsemöjligheter, vilket lyfts i NE 
som en positiv aspekt för hälsa och välbefinnande för eleverna. Den 
största skillnaden mellan dessa två definitioner är då sättet att använda 
sig av utomhuspedagogik. i NE framställs utomhuspedagogik som en 
egen pedagogik, medan det i CMU mer rör sig om ett förhållningssätt i 
undervisningen. 

Utomhuspedagogik som svenskt begrepp 

Två forskare inom utomhuspedagogiken som är verksamma idag är 
Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski. Båda är verksamma vid 
Linköpings universitet och har skrivit flera läroböcker inom ämnet. 
Dessa två var med och grundade själva begreppet utomhuspedagogik i 
Sverige. En pedagogik som har funnits med länge men har inte förrän 
på senare år definierats som ett svenskt begrepp. 

Dahlgren och Szczepanski refererar i sin forskning till förespråkare för 
utomhuspedagogiken såsom John Dewey, Ellen Key, Celestin Freinet 
och Jean Jacques Rousseau. Precis som dem anser Dahlgren och Szcze-
panski att undervisningen bör vara varierad och stimulera sinnena. 
Samtidigt ska pedagogen vara flexibel och kunna ta tillfället i akt när en 
lärsituation uppenbarar sig, oavsett var man befinner sig.  

Enligt Dahlgren är läraryrkets viktigaste uppgift att ”utvidga och 
fördjupa elevernas insikter om den omgivande världen.”24 För att en 
pedagog ska kunna göra detta krävs det att undervisningen är anpassad 
efter elevernas nivå, är varierad och knyter an till elevernas tidigare 
erfarenheter.25  

Dahlgren gör en liknelse i sin rapport Undervisning och det meningsfulla 

lärandet där han skriver att man inte kan bota alla världens sjukdomar 
med samma medicin lika lite som man kan använda en och samma 
undervisningsmetod för all undervisning.26 Med detta menar Dahlgren 
att för att som pedagog lyckas med sin undervisning krävs det att man 
behärskar olika metoder för att kunna anpassa metoderna till vilket 
                                                 
24 Dahlgren, L-O. (1990). Undervisningen och det meningsfulla lärandet. Linköping:  
       Samhall Klintland Grafiska. 23 
25 Ibid. 
26 Ibid., 25 
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innehåll undervisningen har och vilka elever man för närvarande har. 
Detta kan med fördel göras inom utomhuspedagogiken då den bland 
annat bygger på att pedagogen kan vara flexibel i lärsituationerna och 
kan anpassa undervisningen efter tillfället. Samtidigt måste pedagogen 
kunna anpassa undervisningen efter den elevgrupp som är verksam.  

Vidare skriver Dahlgren att ett för stort undervisningsinnehåll kan ha en 
negativ effekt på resultatet. Undervisningen bör därför fokusera på ett 
fåtal saker och fördjupa sig inom dessa istället för att försöka täcka in så 
mycket som möjligt. Detta för att det finns en risk att kvaliteten på 
undervisningen sjunker om undervisningsinnehållet är för stort. Elever-
na har även lättare att knyta an sina tidigare kunskaper till den nya om 
de inte får för mycket att bearbeta på en och samma gång.27 

Samtidigt bör pedagogen ha i åtanke att den logiska strukturen hos ett 
kunskapsområde inte alltid är den mest lämpliga strukturen rent 
pedagogiskt sett. Som pedagog bör man därför ha en bra överblick över 
kunskapsområdet och vad målet med undervisningen är för att på bästa 
sätt kunna lägga upp en bra undervisning för eleverna.28  

Szczepanski skriver att en pedagogik som bedrivs utomhus förenar 
känsla, handling och tanke. Med detta menar Szczepanski att ett lärande 
gynnas av att vistas utomhus eftersom att hela kroppen blir engagerad i 
lärprocessen och man har därmed större chans att lära sig och minnas 
det man har lärt sig.29 Vidare skriver Szczepanski att det bästa sättet att 
lära är genom att förena hand, huvud och hjärta i lärprocessen. Vilket 
kan ses som ett förtydligande av det just nämnda ”känsla, handling och 
tanke.” 

Dahlgren och Szczepanski menar att syftet med att bedriva undervis-
ning utomhus är att utemiljön förenar teori med praktik, samtidigt som 
den ger en helhetsupplevelse och direktkontakt mellan eleven och 
lärandeobjektet. Eftersom eleverna får möjlighet att verka i en autentisk 
miljö där de kan känna och experimentera med det som de ska lära sig. 
De anser även att det finns en ökad förståelse idag för de positiva 
effekter som utevistelsen har på elevers hälsa, motoriska utveckling och 

                                                 
27 Dahlgren, L-O. (1990). 33 
28 Ibid., 33 
29 Dahlgren L-O, Sjölander S, Strid J-P och Szczepanski A. (2007).  14 
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koncentrationsförmåga. Aspekter som är viktiga inom utomhuspedago-
giken.30 

Dahlgren och Szczepanski poängterar dock att utomhuspedagogik inte 
bara handlar om att vara ute. De menar att det bör ske en växelverkan 
mellan undervisningen som sker inomhus respektive utomhus. Det bör 
inte finnas några gränser för var man ska bedriva sin undervisning. 
Klassrummet finns överallt och det är upp till varje enskild pedagog att 
ta till vara på de möjligheter som omgivningen erbjuder. Vidare menar 
de att all undervisning förutsätter reflexion och även ”problematisering 
kring lärandets när, var, vad, hur och varför.”31 Reflektion är även det en 
viktig aspekt inom utomhuspedagogiken, som vill lyfta fram elevernas 
tankar och medverkan i undervisningen.   

Motorik och skolprestationer 

Skolprestationer är något som många är intresserade av och har åsikter 
om, även de som inte befinner sig i skolans värld brukar ha åsikter om 
hur det borde vara. Men vad är det då som påverkar elevers skolpresta-
tioner i dagens skola? Ingegerd Ericsson, filosofie doktor i pedagogik 
och verksam inom lärarutbildningen vid Malmö Högskola, har genom-
fört en studie där hon behandlade sambandet mellan motorik, koncent-
rationsförmåga och skolprestationer bland elever i skolår 1-3. I sin 
studie har Ericsson under en treårsperiod följt och studerat hur barnens 
grovmotorik, skolprestationer, koncentrationsförmåga och barn med 
koncentrationssvårigheter påverkas av en ökad mängd motorisk träning 
i skolan. Hon har även tittat på om pojkar och flickor påverkas olika av 
en ökad mängd fysisk aktivitet i skolan.  

Ericsson skriver att för att man ska kunna lära sig läsa krävs det att de 
fyra perceptionsområdena till viss del ska ha mognat. De fyra percep-
tionsområdena är visuell (syn), auditiv (hörsel), kinestetisk (kropps-
uppfattning) och taktil (känsel) perception. Det behöver även vara en 
snabb impulsväxling mellan dessa fyra områden för att läsningen ska bli 
framgångsrik.32 För att alla dessa fyra perceptionsområden ska aktiveras 
och stimuleras krävs det att undervisningen är varierad och sker i olika 
miljöer där alla områdena får chans att utvecklas i sin rätta natur. 

                                                 
30 Lundegård I, Wickman P-O, Wohlin, A. (2004).  12-13 
31 Ibid., 21 
32 Ericsson, I. (2003). 44 
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Ericsson har inför sin avhandling studerat Carla Hannafords teori, som 
bygger på att rörelse aktiverar nervsystemet vilket i sin tur gynnar 
inlärningen. Detta eftersom att hela kroppen då aktiveras i lärprocessen. 
Vidare skriver Hannaford att ny inlärning äger rum när nya sinnesför-
nimmelser utvecklar och korrigerar den bild vi har av verkligheten och 
av oss själva. Hannaford menar också att ju mer vi använder nervsyste-
met desto snabbare blir överföringen av impulserna i hjärnan, vilket i 
sin tur ökar tillskottet av myelin (se sidan 28). Olika former av muskel-
aktiviteter skulle enligt Hannaford stimulera produktionen av neurotro-
finer i hjärnan, vilka i sin tur ”påverkar tillväxten av nervceller och ökar 
antalet förbindelser i hjärnan.”33 Använder man även de båda hjärnhal-
vorna frekvent så bildas det också fler förbindelser i hjärnan som kan 
myeliniseras och man har därmed större chans att lyckas med sin 
inlärning.34 Slutligen skriver Hannaford att ”varje inlärningssituation 
handlar i grunden om samma steg, dvs. sensomotorisk input, integre-
ring och assimilering samt handling.”35 Detta innebär att elever behöver 
sinnlig stimulans i situationer där de själva får agera och pröva sina 
kunskaper. Samtidigt som eleverna då bygger på sina tidigare kunska-
per skapar de sig en uppfattning om verkligheten som kan vara svår att 
förstå i den vanliga klassrumsmiljön. En mer ingående förklaring av 
Hannafords teori finns i avsnittet ”Medicinsk och neurobiologisk 
aspekt”. 

I resultaten av Ericssons studie kan man se att de elever som har fått 
mer motorisk träning, eller redan från början hade en god motorik, 
presterade bättre på de nationella proven i både svenska och matematik. 
Än de elever med sämre motorik eller de som inte har fått samma 
motoriska stimulans som testgruppen. Man kan därmed säga att resul-
taten av studien indikerar att det kan ha betydelse för barns inlärning 
och skolprestationer, om de får en ökad mängd fysisk aktivitet och 
motorisk träning tidigt i skolan, gärna redan på förskolan, än vad som 
erbjuds i dagens skola.36  

Slutligen skriver Ericsson att hon tolkar sina resultat på samma sätt som 
Fredens och Mortensen, vilka hävdar att elever får ”mer energi och 
kapacitet till kognitiva funktioner”37 i och med att deras grovmotoriska 
                                                 
33 Ericsson, I. (2003). 55 
34 Ibid., 54ff 
35 Ibid., 56 
36 Ibid., 159, 171-177 
37 Ibid., 186 
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rörelsemönster har blivit bättre och även automatiserats. Hon skriver 
även om det svåra uppdrag alla pedagoger har när det kommer till att 
planera och genomföra denna motoriska träning på ett kvalitativt sätt. 
Det krävs mycket kunskap om hur sinnena fungerar och man måste 
även vara duktig på att observera barns grovmotoriska rörelsemönster. 
Vilket det krävs mycket övning och erfarenhet för.38 

Utifrån Ericssons studie kan man se att elever i årskurs 1-3 gynnas 
positivt i sin kognitiva inlärning av att få extra motorisk träning. Detta 
kan man sluta sig till eftersom resultaten på de nationella proven i både 
svenska och matematik var högre hos testgruppen än hos jämförelse-
gruppen. Den slutsatsen kan sedan kopplas till utomhuspedagogiken då 
det inom detta förhållningssätt finns plats för mycket stimulans av 
elevernas motorik. Det är även viktigt inom utomhuspedagogiken att 
eleverna får vara med och pröva sina kunskaper i autentiska miljöer. 
Vidare strävar utomhuspedagogiken mot att stimulera sinnena vilket, 
som synes ovan, stärker elevernas kognitiva inlärning i och med att det 
centrala nervsystemet stimuleras. Vilket i sin tur sedan ökar bildningen 
av myelin som hjälper till att öka antalet förbindelser i hjärnan.  

Ericsson skriver även om Hawthorne-effekten, vilken man bör ha i 
åtanke vid liknande studier som Ericssons. Hawthorne-effekten går ut 
på att det kan uppstå en positiv verkning av själva studien, då det 
skapas ett speciellt intresse kring barnen. Detta kan då öka deras egen 
motivation för det som studien undersöker. Som sedan kan påverka 
resultaten i positiv bemärkelse då både testobjekten och observatörerna 
vet att det är ett test och resultaten därför bör bli så bra som möjligt. 
Ericsson har också observerat att flera forskare är överrens om att 
elevers resultat inom de teoretiska ämnena i skolan inte påverkas 
negativt av att man utökar antalet idrottstimmar och samtidigt minskar 
antalet teoretiska timmar.39  Något som kan stå till grund för motiver-
ingen att det är positivt för inlärningen att ha mer fysisk aktivitet i 
skolan än det för närvarande är i de flesta fall. Detta skulle också kunna 
stödja Ericssons ovanstående forskning då motorisk träning faller under 
kategorin fysisk aktivitet och idrott.  

                                                 
38 Ericsson, I. (2003). 193 
39 Ibid., 59 
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Learning by doing 

John Dewey var en amerikansk filosof och pedagog som betytt mycket 
för pedagogikens utveckling de senaste 100 åren. Han menade att det 
var viktigt att söka det som var nyttigt i samhället; vilka är grundvillko-
ren för samhällslivet och hur skall dessa villkor stödjas genom praktiskt 
handlande? Deweys idéer är översatta på många språk och är ofta 
mycket kritiska mot skolans syn på kunskap och undervisning. Hans 
tankar grundas på att pedagogiken har två sidor; en psykologisk och en 
sociologisk. Dewey menade att skolan missar den sociala aspekten i 
lärandet, och skrev i sin första bok ”Mitt pedagogiska credo” som kom 
1897 och kom ut i svensk upplaga 1903: ”Jag tror att all utbildning 
innebär att individen får ta del av mänsklighetens sociala medveten-
het.”40 Dewey var således övertygad om att barn måste lära sig det 
sociala samspelet för att kunna fungera i samhället. Hur man agerar i en 
grupp och vad man får för reaktioner på sin handling lär man sig av, 
och den lärdomen är mycket viktig.41 Den psykologiska aspekten på 
utbildningsprocessen innebär enlig Dewey att utgångspunkten för 
lärande bör vara barnets egna instinkter och begåvning. Om inte läraren 
kan anknyta undervisningen till dessa aktiviteter som barnet spontant 
utför, även utanför skolmiljön, så blir utbildningen något som pressas 
på utifrån och därmed inte naturlig för barnen.42  

Deweys sociala aktivitetspedagogik innebär att eleven lär sig i gruppen 
och att lärarens roll inte är att ”mata” eleverna med information, utan 
att agera som en medlem i gruppen. Lärarens uppgift är att välja vad 
som ska påverka eleverna och hjälpa dem svara på denna påverkan på 
ett lämpligt sätt. Han menade att genom att använda sig av denna 
”informationsmatande” undervisningsmetod som han ansåg vara den 
vanliga, våldför man sig på barnets natur, vilket försvårar goda resultat 
när det gäller etisk fostran.43 Därför ansåg han att den anknytningspunkt 
som är väsentlig i skolan inte gäller naturvetenskap, litteratur, historia, 
geografi eller andra skolämnen, utan bör kopplas till barnets egna 
sociala aktiviteter. Därigenom bör man koppla samman alla ämnen i 
skolan för att göra eleverna förberedda på livet i samhället. Om skolans 
undervisning är uppbyggd på liknande sätt som samhället utanför, blir 

                                                 
40 Andersson, B-E. (2001). Visionärerna. Stockholm: Brain books AB. 46 
41 Ibid., 46-47 
42 Ibid., 47 
43 Ibid., 49 
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det inget nytt och främmande, och skolan och samhället blir en funge-
rande enhet tillsammans.  

Dewey betonade att undervisningen ska anknyta till det praktiska, till 
verkligheten och till de erfarenheter som barnet själv har. Han menar att 
människan är aktiv gentemot sin omvärld och viljan att utvecklas är en 
naturlig mänsklig drivkraft. Därför ansåg Dewey att eleven aktivt måste 
få prova och experimentera i sin utbildning där elevens egna intressen 
är grundpelaren för studieobjekten.44 Men detta ställer höga krav på 
pedagogen, som måste tillgodose elevens vilja och samtidigt följa de mål 
och riktlinjer som finns i styrdokumenten. Uttrycket ”Learning by 
doing” har blivit något av ett slagord för Dewey och hans pedagogiska 
idéer. Men enligt honom handlar det inte enbart om att låta eleven 
agera. Det handlar till stor del också om att låta eleven komma till tals, i 
och om utbildningens utformning. Att bygga på de demokratiska 
värdegrunder som vårt samhälle vilar på. 

Vi kan se många kopplingar mellan det som Dewey ansåg vara pedago-
gikens grundvalar och utomhuspedagogiken. Att knyta an undervis-
ningen med barnens egna erfarenheter och vardagsliv ansåg Dewey 
vara väldigt viktigt för att etablera ett varaktigt lärande. Vilket också 
förespråkas i utomhuspedagogiken när man talar om att ta tillvara på 
det som intresserar eleverna, och att lösa problem på deras nivå, deras 
faktiska, reella problem och inte läroboksbaserade. Man menar i utom-
huspedagogiken att det är viktigt att arbeta med faktiska och reella 
problem för att verklighetsanknyta undervisningen. Även i den sociala 
inriktning som Dewey ansåg att undervisningen skulle innehålla, finns 
det paralleller med utomhuspedagogiken, där mycket handlar om att 
lösa problem tillsammans, genom diskussion, experiment och reflektion. 
John Deweys slagord ”Learning by doing” skulle således lika gärna 
kunna vara en slogan för utomhuspedagogik. 

Barnets århundrade  

Ellen Key levde mellan 1849 - 1926, men hennes verk Barnets århundrade 
som gavs ut 1900, kan än idag ses som aktuell kritik mot skolan. Hennes 
kritik mot skolan under hennes tid fick stort gensvar i samhället och hon 
blev snart ett välkänt namn, trots att hon var kvinna i en tid då kvinnor 

                                                 
44 Andersson, B-E. (2001). 49. 
    Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle :utbildningsfilosofiska texter / John 

Dewey. Stockholm: Natur och kultur. 15 
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inte ens hade rösträtt. Hon förespråkade, liksom Dewey, att undervis-
ningen bör ha fokus på ett erfarenhetslärande, där eleverna väljer att 
lära sig om sådant som de själva är intresserade av. Många av hennes 
pedagogiska idéer är snarlika de som Dewey hade. Key hävdade att vi 
måste lära i naturliga sammanhang och bli berörda, vi måste gripa för att 

begripa för att utveckla begreppsförståelsen.45 Hon betonade vikten av 
att ha kontakt med verkligheten, sinnena, den skapande fantasin och 
handens kunskap i undervisningen46. Än en gång betonas ett situerat 
lärande av en av de, pedagogiskt mest inflytelserika personerna, vilket 
understryker den potentiella faran med en läroboksbaserad undervis-
ning. 

Ellen Keys största kritik mot skolan var att den delar upp kunskapshel-
heter i små fragment som är svåra att överblicka. Kunskapen blir på 
detta vis abstrakt och rinner ur elevernas händer och förstånd. Denna 
abstraktion, hävdade Key, utgörs bland annat av läxförhören, formalis-
men och föreläsandet i undervisningen. Det viktigaste enligt Key är att 
eleverna kan se helheter och sammanhang, och inte besitta massa 
detaljkunskaper.47 Key ansåg att all undervisning bör präglas av själv-
verksamhet som är varsamt ledd av en lärare, som är mindre av en 
ämnesspecialist och mer av en individ som vägleder eleverna mot målet 
och som genom sitt personliga agerande är ett gott föredöme.48 Eleverna 
bör enligt Key inte lära sig det andra redan tagit reda på, de borde 
istället lära sig hur man lär sig, och genom detta utveckla egna färdighe-
ter och kunskaper som är nyttiga och vettiga för dem själva. Keys egen 
undervisning var mycket informell, vilket hon tyckte var idealt. Barnet 
lär sig då i naturliga sammanhang och när vardagliga problem dyker 
upp är det intresserade barnet inte sent med att utnyttja detta som ett 
inlärningstillfälle.49 Keys tanke var att undervisningssättet bör ha 
samma bredd, samma lugn, samma åskådlighet och självverksamhet 
som i skolan läggs på abstraktioner, läxförhör och ”mångläseriet”.50 
Hennes idé gick ut på en personlig och hemmanära undervisning, och 

                                                 
45 Dahlgren L-O, Sjölander S, Strid J-P, Szczepanski A. (2007). 17.  
   Lundegård I, Wickman P-O, Wohlin, A. (2004). Utomhusdidaktik. Lund: 

Studentlitteratur. 28 
46 Dahlgren L-O, Sjölander S, Strid J-P, Szczepanski A. (2007). 17 
47 Andersson, B-E. (2001). 43 
48 Ambjörnsson, R. (1976). Hemmets århundrade / Ellen Key ; urval och inledning av  

       Ronny Ambjörnsson. Lund: Berlingska Boktryckeriet. 41 
49 Andersson, B-E. (2001). 40 
50 Ambjörnsson, R. (1976). 111 
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hon menade att endast i hemmet kan hänsynen till individen tas och 
undervisningen bli levande. Vilket man i skolan omöjligen kan göra 
med timplaner och kurser.51 Det är också viktigt, enligt Key att under-
visningens karaktär varieras, att praktiskt arbete förenas med teori.52  

Att elever tvingades på fakta och information som skulle vara samma 
för alla tyckte Key var förkastligt. En grundpelare i hennes pedagogiska 
idéer gick ut på att undervisningen skulle fokuseras på något som 
eleverna själva var intresserade av. Hon tyckte att barn inte skulle 
tvingas studera något som de inte var motiverade att studera. I sin 
uppmärksammade bok Barnets århundrade skriver Key att ”Det barn, 
som vill försjunka i sin bok, bör lika litet tvingas till slöjden, som det 
barn, vilket är lycklig vid sin hyvelbänk, bör tvingas in i litteraturen”.53 
Några restriktioner hade Key dock, det finns en grund som alla måste 
ha för att kunna klara sig i samhället och vidare i livet, denna grund är 
vad hon anser vara minsta möjliga gemensamma för alla. Den består till 
exempel av att eleverna bör vara läs- och skrivkunniga, ha kunskaper 
om matematik och kunna ta sig fram med hjälp av en karta och så 
vidare.54  

Ellen Keys idéer kan man också finna många paralleller med i utom-
huspedagogiken. Hon, precis som Dewey, menade att barn ska lära sig 
om det de vill lära sig om, kunskap ska inte påtvingas utifrån. Däremot 
menade båda två att det ska finnas restriktioner, det är inte bara fritt att 
lära sig vad som helst, det måste finnas hållpunkter som alla ska lära 
sig, en slags grund för att klara sig i det fortsatta livet. Det var precis det 
som dessa pedagoger fokuserade på, att eleverna skulle bli självständiga 
och tänkande individer som klarade sig i det fortsatta livet i samhället 
efter skolan.55 Detta menade Key skulle ske genom att ha en verklighets-
förankring i undervisningen, vilket även förespråkas i utomhuspedago-
giken. Där en viktig del är att undervisningen sker i autentiska miljöer 
som inte är konstgjorda och tagna ur en lärobok. Key menade också att 
undervisningen ska sträva efter att genomsyras av helhet och samman-
hang i innehållet för att inte tappa bort eleverna i abstraktionen. Att det 
finns en grund som alla borde ha förespråkade Key, vilket skulle kunna 
jämföras med innehållet i kursplaner för de olika ämnena. 
                                                 
51 Andersson, B-E. (2001). 40 
52 Ambjörnsson (1976). 41 
53 Andersson, B-E. (2001). 41 
54 Ibid., 42 
55 Ibid. 
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De multipla intelligenserna 

Redan på 1800-talet talades det om att människan skulle var i besittning 
av flera olika intelligenser. Men det var inte förrän 1983 när Howard 
Gardner, professor vid Harvard Graduate school of Education, publice-
rade sina studier i Frames of minds som dessa intelligenser fick namn. 
Gardner talade då om sju olika intelligenser som människan besitter. 
Han anser att människan har inslag av alla dessa intelligenser men det 
är främst en eller ett par stycken som är mer framträdande. I klassrum-
met bör varje pedagog sträva efter att arbeta utifrån alla dessa intelli-
genser och inte bara fokusera på till exempel den verbal-lingvistiska och 
logisk-matematiska, som är de två vanligaste intelligenserna i skolan56. 
Om man jobbar utifrån alla de multipla intelligenserna kommer man att 
kunna arbeta utifrån elevernas starka sidor istället för att fokusera på 
elevens svagheter. Samtidigt blir eleverna mer allmänbildade inom de 
olika intelligenserna.57 

De sju intelligenserna som Gardner publicerade i Frames of minds var; 
verbal-lingvistisk, logisk-matematisk, visuell-spatial, kroppslig-
kinestetisk, musikalisk-rytmisk, intrapersonell och interpersonell.  
Författaren och föreläsaren Marie Sandell har även gjort en egen tolk-
ning av en åttonde intelligens som Sandell kallar naturintelligens.58 
Nedan finns en utförligare beskrivning av intelligenserna. Gardner 
definierar intelligens som en förmåga att dels kunna ”formulera och lösa 
problem”59 och dels kunna ”skapa produkter som värdesätts i mer än en 
kultur.”60 Med detta menar Gardner att det är kulturen man lever i, den 
egna individen och ens överordnade som värderar vad som räknas som 
intelligens eller inte. Om dessa intelligenser aktiveras eller inte är 
således upp till en själv, den kultur man befinner sig i och de överord-
nade man vistas tillsammans med.  Samtidigt är ”intelligens inte något 
man kan se eller räkna utan potentialer vilka kan aktiveras.”61 Den 
andra definitionen på intelligens stämmer överrens med antropologer-
nas syn på kunskap. Antropologerna ”menar att intelligens är beroende 
av den kultur man ingår i.”62 Olika kulturer värderar kunskap och 

                                                 
56 Sandell, M. (2004). Lära sig kan alla. Växjö: Grafiska Punkten. 17 
57 Ibid., 11,17 
58 Ibid., 16-17 
59 Ibid., 15 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid., 15-16 
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intelligens olika. Vad som anses viktigt att kunna i vår kultur behöver 
inte alls vara lika viktigt hos till exempel aboriginerna i Australien.  

Nedan följer Gardners sju intelligenser och Sandells definition av den 
åttonde: 
 

”Verbal - lingvistisk intelligens /.../ omfattar känslan för 
talat och skrivet språk, förmågan att lära sig språk och 
möjligheten att använda språket för att uppnå vissa mål. 
Logisk - matematisk intelligens /.../ omfattar förmågan att 
logiskt analysera problem, tillämpa matematiska 
beräkningar och göra vetenskapliga undersökningar. 
Visuell - spatial intelligens /.../ framhäver möjligheten att 
känna igen och arbeta med mönster i stora ytor /.../ såväl 
som mer begränsade områdens mönster. 
Kroppslig - kinestetisk intelligens /.../ är förmågan att 
använda hela kroppen eller delar av kroppen/.../för att lösa 
problem eller skapa produkter. 
Musikalisk - rytmisk intelligens /.../ innebär skicklighet i att 
utföra, komponera och uppskatta musikaliska mönster. 
Intrapersonell intelligens /.../ involverar förmågan att förstå 
sig själv – inklusive egna önskemål, rädslor och möjligheter – 
och att använda denna information effektivt för att styra sitt 
eget liv, t.ex. ha en effektiv arbetsmodell för sig själv. 
Interpersonell intelligens /.../ betecknar en persons förmåga 
att förstå andra människors intentioner, drivkrafter och 
önskemål, och möjlighet att arbeta effektivt tillsammans med 
andra. 
Naturintelligens /.../ betecknar en persons förmåga att känna 
sig hemma, förstå, uppskatta och glädjas åt naturen. 
Involverar förmågan att känna igen och klassificera olika 
arter och typer av naturföremål.”63 

 
Den senaste tiden har Gardner även börjat fundera på en nionde intelli-
gens som han kan komma att kalla existentiell intelligens.  

Som synes finns det många intelligenser som skolan skulle kunna lägga 
mer kraft och energi på för att förbereda eleverna för livet utanför 
skolan, och samtidigt ge dem en så bred allmänbildning som möjligt. 
Precis som Ellen Key som ansåg att man inte bör lära barn ett ämne som 
de inte är intresserade av, utan att de själva ska få välja vad de vill 
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studera,64 gäller för Gardners intelligenser då många elever känner 
större intresse inom andra ämnen än de som får plats i skolan. Skulle 
skolan satsa mer på att stimulera alla intelligenserna i skolan så skulle 
med största sannolikhet fler elever känna att skolan tilltalar dem mer än 
vad den i nuläget gör, då många elever inte finner så stor motivation i 
skolans arbete. 

Erfarenhetslära 

Jean Jacques Rousseau var en Schweizisk filosof som levde och verkade 
under 1700-talet. Hans åsikter och tankar om uppfostran sågs inte med 
blida ögon av beslutsfattarna i samhället, då de gick rakt emot den 
rådande uppfattningen, och han var därför ständigt på resande fot. 
Trots detta fick han ändå fem barn med en värdshusflicka, dock behöll 
de inget av barnen utan lämnade alla till hittebarnshuset. Trots detta 
skrev Rousseau många texter om uppfostran och hur föräldrar borde 
uppfostra sina barn.65 Han var även starkt kritisk till det rådande 
utbildningssystemet och skolan, och hävdade att barn lär sig bäst 
genom att erfara kunskap i samspel med naturen, omgivningen och 
miljön.66 

Rousseau menade att det var viktigt att ta vara på barnens egna intres-
sen, lust att lära och samtidigt se till att barnet lär sig det denne ska lära 
sig.67 Men det gäller att inte agera som en lärare utan som en medspelare 
som låter barnet styra själv och tro att denna har kontroll över lärsitua-
tionen. Barnet ska lära av sina egna erfarenheter men erfarenheterna ska 
vara arrangerade av den vuxne på ett sådant vis att det ser ut som att 
barnet självt har kommit på att det var just det här denne ville lära sig. 
Den vuxne är bara någon som finns med barnet utan att komma med 
förebråelser eller föreläsningar. Läraren eller den vuxne blir därmed en 
medaktör i barnets lärprocess istället för en lärare.68 

Arbetets pedagogik 

Celestin Freinet var en fransk lärare som levde största delen av sitt liv i 
Sydfrankrike. Han stred i första världskriget men skadade där en lunga 
vilket gjorde det svårt för honom att prata högt. Detta ledde till att han 
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67 Ibid., 22 
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var tvungen att ändra sin pedagogik när han kom tillbaks till sin lärar-
tjänst efter krigets slut eftersom att han fick disciplinsvårigheter bland 
sina elever. Han tog bland annat med sig sina elever till bagaren, 
smeden och ut i bergen. Freinet upptäckte då att eleverna var betydligt 
mer intresserade av det de hade upplevt ute i samhället än om de 
tidigare hade läst i läroböckerna om samma sak. Han upptäckte också 
att kunskaperna eleverna tog med sig från dessa utflykter blev beståen-
de kunskap som eleverna kunde relatera till och använda sig av i andra 
sammanhang. Detta gav honom iden till hans egen pedagogik; arbetets 
pedagogik, som går ut på att eleverna själva får skriva och producera 
sina texter och bilder om det de har varit med om. Eleverna får även 
skriva dagbok för att de ska skriva meningsfulla texter. Utöver de 
självproducerade texterna deltog eleverna även i trädgårdsskötsel och 
tog hand om djur.69 Freinet menar att ”eleverna måste få känna att de 
producerar någonting.”70 I processen då de skapar sitt eget material och 
upplever hur djuren och växterna lever uppstår ett lärande som inte kan 
mäta sig med den kunskap man får genom att sitta stilla i ett klassrum 
och läsa i böcker. 

Medicinsk och neurobiologisk aspekt 

Inom den senaste forskningen för neurologi och medicin finns det 
mycket som tyder på att det finns ett samband mellan neurologisk 
stimulans, vårt minne och vår inlärning. Många forskare hävdar därmed 
att en miljö som stimulerar sinnena och samtidigt är variationsrik har en 
positiv och långsiktig inverkan på elevers inlärning. Detta skriver bland 
annat Lars-Owe Dahlgren, Anders Szczepanski och Carla Hannaford 
om. Dessa forskare hävdar att det bästa sättet för elever att verkligen 
lära sig och även förstå vad det är de har lärt sig är genom en hel-
kroppsstimulans där alla våra sinnen får vara aktiva. Det finns även 
några amerikanska forskare, Charles H. Hillman, Kirk I. Erickson och 
Arthur F. Kramer, som är inne på samma linje som ovanstående forska-
re. Då de hävdar att människors kognitiva inlärning stimuleras positivt 
av fysisk aktivitet. Eftersom upplevelser med sinnena är en av grundpe-
larna som utomhuspedagogik vilar på har vi här valt att ta med en 
sammanfattning av denna forskning. 

I sin forskning skriver Dahlgren och Szczepanski att människans 
koncentrationsförmåga är väldigt kort och att vår uppmärksamhet 
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börjar avta redan efter tio till tolv minuter. Samtidigt krävs det att vår 
uppmärksamhet är på topp för att vi ska kunna lära.71 Vidare skriver 
Szczepanski att antalet synapser, kopplingar, mellan de olika nervcel-
lerna vi har i hjärnan ökar om man vistas i en stimulerande och varia-
tionsrik miljö. Samtidigt ökar även vår minneskapacitet om vi i inlär-
ningen får erfara med hjälp av våra sinnen, eftersom minnena då 
förankras på flera ställen i kroppen.72 

Om man ska utgå från vad Dahlgren och Szczepanski skriver ovan 
innebär det att en pedagog bör bedriva en undervisning som är såpass 
varierad och intressant att den byter intresseområde eller inriktning var 
tionde minut för att kunna behålla elevernas fulla intresse. Detta efter-
som att en elev som blir okoncentrerad möjligtvis inte har något intresse 
av att lära sig. Förmodligen kommer eleven i fråga heller inte att lära sig 
någonting eftersom att dennes uppmärksamhet befinner sig på annat 
håll. Samtidigt måste undervisningen ske i en ”stimulerande och 
variationsrik miljö” för att hjälpa eleverna att kunna minnas vad det är 
de har lärt sig.  

Forskarna menar vidare att en persons känslor hjälper oss att hantera all 
information vi ständigt måste behandla i vår vardag. Utan känslorna 
skulle vi inte kunna minnas eftersom att all information vi ställs inför på 
något sätt frambringar en känsla. Skolan har därför en viktig uppgift att 
skapa en lärmiljö där eleverna får tillfälle att engagera sina känslor för 
att på så vis knyta an sina tidigare kunskaper med de nya erfarenheter-
na. Forskarna pekar också på utemiljöns betydelse för att eleverna ska få 
en så bra möjlighet som möjligt att bearbeta sina intryck och göra 
kunskapen till sin egen.73 Således menar forskarna att ju mer vi vistas i 
utemiljön desto mer känslor kommer vi att engagera i lärandet, eftersom 
vi interagerar med hela kroppen och inte bara använder huvudet. Vilket 
i sin tur kommer öka inlärningen eftersom att hela kroppen kommer att 
minnas upplevelsen. Undervisningen blir därmed variationsrik och 
stimulerande, samtidigt som den är kopplad till elevernas tidigare 
kunskaper och erfarenheter.  

För att hjärnan ska fungera som bäst krävs det att kroppen producerar 
myelin. Myelin är ett vitt ämne som finns i hjärnan, vilket ökar hastighe-
ten hos nervimpulserna, vilket i sin tur leder till att hjärnan lättare kan 
                                                 
71 Lundegård I, Wickman P-O, Wohlin, A. (2004). 17 
72 Dahlgren L-O, Sjölander S, Strid J-P, Szczepanski A. (2007). 11, S.25 
73 Lundegård I, Wickman P-O, Wohlin, A. (2004). 18 
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koppla ihop gamla minnesbilder med nya erfarenheter. För att kroppen 
ska producera myelin krävs det att det centrala nervsystemet stimuleras. 
Ett sätt att aktivera det centrala nervsystemet är genom att stimulera 
sinnena.74 

För att kunna prestera maximalt måste vi sedan kunna använda både 
höger- och vänster hjärnhalva. Vanligast är att den vänstra hjärnhalvan 
är den logiska hjärnhalvan. Till de logiska områdena räknas detaljkän-
nedom, språkets olika delar och olika former av lineära mönster75. Den 
högra hjärnhalvan brukar kallas gestalten och kompenserar den vänstra 
sidan genom att behandla de mer kreativa områdena såsom bilder, 
rytm, känsla och intuition.76 Under inlärningen gynnas vi av att stimule-
ra båda hjärnhalvorna för att på så vis förankra kunskapen på ett 
djupare plan. När man till exempel ska lära sig att läsa eller skriva krävs 
det ett samarbete mellan de båda hjärnhalvorna. Detta eftersom att 
vänster hjärnhalva bidrar med logiken och uppbyggnaden av språket, 
medan den högra hjärnhalvan hjälper till med känsla, dialekt och 
formen på språket.77 

Hannaford skriver att för att vi människor ska kunna minnas krävs det 
att vi samtidigt som vi kommer i kontakt med en ny tanke göra något 
för att förankra den. Det räcker med andra ord inte med att man bara 
sitter och tänker på den nya tanken, man måste även förankra den 
genom att materialisera den med ord. Detta kan man göra genom att 
antingen skriva eller prata. För att kunna befästa kunskapen behövs det 
därmed en stimulerande och variationsrik miljö som beskrivs ovan där 
sinnena och det centrala nervsystemet aktiveras. Det krävs även att 
eleverna får tid att samtala och reflektera kring det de har upplevt och 
lärt sig.78 En inlärningsmiljö som utomhuspedagogiken strävar efter och 
kan erbjuda.  

Hillman, Erickson och Kramer menar att människors kognitiva inlär-
ning gynnas av fysisk aktivitet, något de skriver om i artikeln Be smart, 

exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. Enligt en av deras 
studier, som bestod av en testgrupp och en jämförelsegrupp, så höjdes 

                                                 
74 Hannaford, C. (1997). Lär med hela kroppen – inlärning sker inte bara i huvudet.  Falun:  

Scandbook AB. 20 
75 Ibid., 79 
76 Ibid., 80 
77 Ibid., 82 
78 Ibid., 100 
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elevernas prestationer i testgruppen jämfört med jämförelsegruppen 
som inte fick utföra lika mycket fysisk aktivitet. Vidare har de gjort 
liknande studier med äldre individer och kommit fram till att även de 
gynnas av en ökad fysisk aktivitet. Dock menar forskarna att om perso-
nerna tidigt i livet får erfara fysisk aktivitet så finns det en större chans 
att den fysiska aktiviteten får en längre och positiv inverkan på inlär-
ningen och sedan även det vuxna livet. Med hjälp av hjärnröntgen, så 
kallad MRI, kunde forskarna se att mängden hjärnceller och mängden 
myelin ökade i samband med att mängden fysisk aktivitet ökade.79 

Något som även Hannaford har observerat i sin forskning.  

Som synes ovan finns det ett samband mellan en variationsrik inlär-
ningsmiljö, fysisk aktivitet, stimulans av våra sinnen och befästandet av 
kunskap. Inom utomhuspedagogiken strävar pedagogen efter att 
eleverna ska vara delaktiga i undervisningen så mycket det bara går och 
att få använda sig själva som redskap i jakten på kunskap. Eleverna ska 
själva få pröva på uppgifterna i autentiska miljöer och även få tid att 
reflektera och fundera över vad de har varit med om. Om man tar detta 
i relation till den nya forskningen så verkar det därmed som att utom-
huspedagogiken är på mycket god väg för att skapa en optimal och 
långsiktig inlärningsmiljö. 

Sammanfattning 

Som framlagts ovan är det många inflytelserika pedagoger som hävdar 
att skolan har ett problem med att undervisningen blir abstrakt och 
därmed svår att förstå för eleverna. En viktig del inom utomhuspedago-
giken är att försöka göra undervisningen så pass nära elevernas egna 
intressesfär att de tar till sig kunskaperna som sina egna. Dewey och 
Key menade att man borde utgå från elevernas egna intressen när man 
planerar undervisningen, endast då kan de tillägna sig kunskaperna 
fullt ut. Att pressa på kunskap utifrån som lärare är förkastligt menar 
man inom utomhuspedagogiken. Därför måste undervisningen hela 
tiden knyta an till aktiviteter som eleverna utför spontant, även utanför 
skolans tid.  

                                                 
79 Hillman Charles H, Erickson Kirk I och Kramer Arthur F; “Be smart, exercise your 

heart: exercise effects on brain and cognition”. Nature reviews neuroscience. Volume 9 
(2008); 58-64 
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Inom utomhuspedagogiken bör man sträva efter att verklighetsanknyta 
undervisningen och arbeta med riktiga problem som eleverna kan stöta 
på i och utanför skolan. Då blir skolan, precis som Dewey menade, en 
naturlig del av samhället och inte en isolerad och avskild enhet. Detta 
för att eleverna lättare ska kunna relatera sina kunskaper från skolan till 
det vanliga livet, och därmed, som Key pekar på, bygger eleverna en bra 
grund att stå på i sitt fortsatta liv. De verkliga problemen och uppgifter-
na som eleverna då ställs inför har även visat sig höja motivationen hos 
eleverna, något som Freinet noterade i sin undervisning.  

Att konkretisera undervisningen är ytterligare en viktig del i utomhus-
pedagogiken. Förespråkare menar att elever måste få chans att beröra, 
känna och experimentera med föremålet för lärandet. För att förstå ett 
fenomen fullt ut räcker det inte att läsa om det i en lärobok, man måste 
uppleva det. Key liksom Dewey menade att undervisningen borde 
präglas av ett socialt erfarenhetslärande, där man tillsammans umgicks 
och upptäckte världen omkring sig. Även senare forskare är inne på 
samma spår, Dahlgren och Szczepanski menar att autenciteten i läro-
stoffet ökar genom att man låter eleverna agera i den fysiska miljön. 

Det utomhusdidaktiska förhållningssättet sätter stort värde på att 
eleverna verkligen har förstått vad det är de har upplevt och förhopp-
ningsvis även lärt sig.  Detta kan man enligt Dewey åstadkomma genom 
att tillsammans lösa problem för att sedan tillsammans diskutera och 
reflektera kring dessa problem. Tillsammans kan man då komma fram 
till en förståelse av kunskapen man just har upplevt. Kunskapen blir då 
förankrad på ett djupare plan hos eleverna i och med att de har fått varit 
med och upplevt händelsen. Samtidigt som den även förankras genom 
att eleverna har en gemensam upplevelse som de kan resonera kring 
tillsammans. Kunskapen tenderar då att bli mer bestående än om 
eleverna bara vet att något är eller ska vara på ett visst sätt. Detta kunde 
Freinet tydligt se bland sina elever när han tog med dig dem på olika 
utflykter. Diskussion och reflektion är även något som Dahlgren och 
Szczepanski anser är viktigt när man använder sig av ett utomhusdidak-
tiskt förhållningssätt.  

Den kritik som riktats mot skolan från de pedagoger vi belyst handlar 
delvis om att skolan delar upp kunskapsområden i fragment och 
detaljer, vilket gör att en del elever har svårt att överblicka kunskapen. 
Detta leder naturligt till att eleverna missar sammanhanget i undervis-
ningen, tappar motivation och därmed sjunker prestationerna. Därför 
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menar många inom utomhuspedagogiken att undervisningens innehåll 
ska genomsyras av helhet och sammanhang. Till exempel genom att gå 
ut i närsamhället och titta efter spår på försurning, istället för att läsa 
miljörapporter om miljöförstöring. Om man kombinerar detta kan 
eleverna lättare se att frågorna i världen påverkar dem också, och även 
hur. I skolans artificiella ämnesindelade kunskapsområden tappar man 
denna verklighetsanknytning menar många forskare, men genom att 
undervisa i verkliga situationer kan sammanhanget fångas in och 
kunskapen blir överblickbar. 

En aspekt som utmärker det utomhusdidaktiska förhållningssättet är att 
pedagogen förväntas använda sig av alla lärsituationer som uppenbarar 
sig och inte vänta tills man är tillbaks i klassrummet för att diskutera 
vad man har sett eller upplevt. Detta är något alla tidigare forskare mer 
eller mindre har nämnt i sin forskning. Dahlgren och Szczepanski 
skriver dock uttryckligen att pedagogen alltid bör ta tillfället i akt när en 
potentiell lärsituation uppenbarar sig, detta oavsett var man befinner sig 
med sina elever. 

Det kan låta simpelt att genomföra undervisningen utomhuspedago-
giskt, det kan tyckas att det framställs som att om man bara går ut så 
ordnar sig allt. Men så är inte fallet, det är i växelverkan mellan det 
praktiska (upplevelser) och det teoretiska (det ordinarie skolarbetet) 
som den goda inlärningen kan ske. Reflektionen är en av kärnpunkterna 
inom utomhuspedagogiken. Forskare menar att elever behöver resonera 
muntligt över erfarenheter och sätta ord på tankar och idéer för att 
kunna se mönster i kunskapen. Förespråkare för utomhuspedagogik 
menar att klassrummet finns överallt och det vore förkastligt att inte 
utnyttja dessa möjligheter, då utemiljön ger direktkontakt mellan den 
lärande och föremålet för lärande. Klassrummet ger sedan ett tillfälle att 
bearbeta upplevelsen och läsa om vad andra skrivit om samma feno-
men. På så sätt bygger man upp en egen förståelse för ett fenomen eller 
kring ett problem. Att ha ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt 
innebär således inte enbart att alltid vistas i samhället eller naturen, utan 
till lika stor del att reflektera och diskutera kring det upplevda. 

Vidare menar flera forskare att elevers, speciellt i unga år, kognitiva 
inlärning gynnas av fysisk aktivitet. Hannaford, Hillman, Erickson och 
Kramer är alla överens om att den mänskliga hjärnan stimuleras av att 
hela kroppen stimuleras. Mängden hjärnceller och även mängden 



Betydelsen av ett utomhuspedagogiskt 

förhållningssätt 
Linnea Grönlund 
Mattias Lindström 

2009-11-10 

 

33 
 
 

myelin ökar i takt med att sinnena och hjärnan får stimulans. Något som 
går att hitta inom ett utomhusdidaktiskt förhållningssätt.  
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Metod  
Vår huvudsakliga fråga för uppsatsen är att undersöka om de 
genomsnittliga prestationerna på de nationella proven i årskurs tre i 
grundskolans lägre åldrar skiljer sig mellan de två skolorna som har så 
pass skilda profiler. Vi har därför tittat på resultaten för de nationella 
proven som genomfördes vårterminen 2009, av de som då gick i årskurs 
3. Utöver dessa resultat har vi intervjuat pedagoger på respektive skola 
för att få en klarare och mer jämförbar verksamhetsberättelse på de båda 
skolprofilerna. Här nedan beskrivs de metodval vi ha gjort för 
undersökningen. 
 
Metoden i vår undersökning är en deskriptiv analytisk metod. Den 
deskriptiva metoden används främst när man har en stor mängd data 
som man vill göra överskådlig och lättare kunna tolka. Detta gör det 
lättare att se samband i undersökningen och därmed kunna dra slutsat-
ser om det man har undersökt. Denna typ av datainsamlingsmetod 
används främst inom den traditionella forskningsprocessen där kvanti-
tativ data utgör större delen av underlaget. För att kunna dra slutsatser 
brukar man därför inom den deskriptiva metoden räkna ut olika värden 
för de data man har samlat in. Det kan vara till exempel typvärde, 
median eller medelvärde.80 I vår undersökning har vi valt att räkna ut 
medelvärdet för de två klasserna i varje delprov av de nationella proven 
för årskurs tre. Detta för att lätt kunna jämföra de två klassernas genom-
snittliga resultat och se om de skiljer sig åt, för att sedan kunna dra 
slutsatser om ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt har gett resultat. 

För att ytterligare förstärka jämförelsebarheten mellan de två skolorna 
valde vi att göra intervjuer med de två pedagogerna som var med 
klasserna när de nationella proven skrevs. Intervjuer som datainsam-
lingsmetod används inom det kvalitativa perspektivet, eftersom det ger 
möjlighet till större tolkningsfrihet än kvantitativ data såsom statistik. 
Genom intervjuerna fick vi en bra bild över arbetssätten på respektive 
skola och kunde därmed få en bra överblick på deras verksamheter. 
Målet för intervjuerna var således att få en klarare överblick över hur 
verksamheten bedrivs på de olika skolorna. Intervjufrågorna var halv-
                                                 
80 DePoy, E och Gitlin, L-N. (1999). Forskning - en introduktion. Studentlitteratur: Lund. 
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öppna, så till vida att vi hade klara frågor som vi ville ha svar på från 
respektive skola och profil. Däremot var upplägget sådant att det gav 
utrymme åt följdfrågor och diskussion under intervjuerna. Svaren på 
frågorna var av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Frågor som 
”Hur mycket schemalagd tid har ni för uteaktiviteter och rörelse?” ger 
svar som inte går att tolka nämnvärt, och är då av kvantitativ art. Vi 
hade även frågor som gav kvalitativa svar, såsom ”Finns skillnader i 
prestationer hos eleverna vid ute resp. inne-undervisning?”. Dessa svar 
ger utrymme åt tolkningar, både från pedagogernas sida, men även för 
oss. För att inte sätta för stor press på intervjupersonerna valde vi att 
inte spela in samtalen utan att endast anteckna svaren för hand, och 
sedan skriva ner en sammanställning. Denna sammanställning skicka-
des till respektive intervjuperson för eventuell revidering och godkän-
nande. Med tanke på att skolornas verksamheter skiljer sig åt valde vi 
att göra små ändringar i diskussionsunderlagen till respektive skola.  
Detta för att kunna få en så klar och tydlig bild av skillnader respektive 
likheter som möjligt mellan de olika verksamheterna. 

Urval 

 Vad är en traditionell skola? 

I den traditionella skolan i dagens samhälle finns det ofta en hierarkisk 
ordning, där läraren står över eleverna och bestämmer vad som ska ske i 
undervisningen. Över läraren står sedan rektorer med direktiv från 
Skolverket på vad som ska bli resultatet av undervisningen. I denna 
hierarkiska ordning finns det inte alltid plats för elevernas önskemål om 
vad undervisningen borde innehålla, då läraren ofta kämpar mot 
klockan för att hinna med allt som står i timplanen. Flexibiliteten i 
undervisningen blir då inte densamma om man jämför med en skola 
som har ett utomhusdidaktiskt förhållningssätt. Där det ska finnas tid 
för spontanitet både från elevernas och lärarnas håll, om ett oväntat 
lärtillfälle dyker upp, utöver det arbete man håller på med. Inom det 
utomhusdidaktiska förhållningssättet ska det även finnas plats för 
individualiserad undervisning, något som ofta ses som ett pedagogiskt 
dilemma i skolan med stora barngrupper och få resurser. 

Undervisningen i den traditionella skolan är ofta bunden till det egna 
klassrummet. Den flyttas inte ofta från denna miljö så till vida att det 
inte är något ämne som kräver en annan lokal, såsom idrott, bild, slöjd 
eller ett studiebesök. Många gånger är skolans läge i samhället sådant 
att det gör det svårt för lärarna att flytta undervisningen utanför klass-
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rummets fyra väggar. En annan faktor som kan spela in är att många 
lärare inte vet hur de ska göra för att bedriva en kvalitativ undervisning 
utanför klassrummet. Tips och idéer till hur man bedriver undervisning 
utanför klassrummet är något som går att lösa relativt enkelt med 
fortbildning för lärarna. Vi tror att det många gånger beror på lärarens 
pedagogiska trygghet och känsla av kontroll som gör att man hellre 
stannar i klassrummet än att ta med eleverna ut i samhället och närmil-
jön. Detta skiljer sig från utomhusdidaktiken då denna kräver att 
undervisningen sker i olika miljöer, för att man ska kunna sätta in 
kunskapen i rätt sammanhang på en gång. Det autentiska lärandet står 
där i fokus. 

 Vad är en I ur och Skur-Skola? 

I Ur och Skur är en pedagogisk idé med Friluftsfrämjandets barn- och 
ungdomsverksamhet som grund.81 Friluftsfrämjandet har på sin webb-
sida listat det som de upplever som fördelar med denna pedagogik 
jämfört med en traditionell skola. 82 I Ur och Skur-skolorna jobbar efter 
en modell som finns skriven speciellt för skolverksamhet, se figur 2 
nedan. Motsvarande finns även för förskoleverksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 

                                                 
81 www.friluftsframjandet.se 
82 Ibid. 
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I ringens olika delar står hållpunkterna för att bedriva en I Ur och Skur-
verksamhet. Dessa hållpunkter har väldigt tydliga kopplingar till 
utomhuspedagogiken. Utomhuspedagogiken är även basen i pedagogi-
ken på en I Ur och Skur-verksamhet, och genomsyrar, som synes ovan, 
arbetssättet och förhållningssättet i undervisningen. Friluftsfrämjandet 
strävar efter att undervisningen på I Ur och Skur-skolor är fokuserad på 
eleverna och deras upplevelsebaserade lärande. Tanken är att även 
pedagogen ska vara med och uppleva tillsammans med barnen och inte 
stå bredvid. I och med att eleverna får vara med och påverka hur 
undervisningen ska se ut och vilken riktning den ska ta, ökar elevinfly-
tandet och undervisningen blir även mer individualiserad. Samtidigt 
som den inkluderar flera olika lärstilar än vad som är vanligt i en 
traditionell skola, eftersom att man vill ta tillvara på elevernas olika sätt 
att lära.  

Datainsamling 

Den insamlade data till undersökningen är både av kvalitativ- och 
kvantitativ karaktär. Resultaten från de nationella proven är kvantitati-
va då det rör sig om definitiva siffror som är direkt jämförbara med den 
andra skolans resultat.83 Detta gäller trots att vi hade olika många elever 
i de båda klasserna, eftersom vi har tittat på genomsnittliga resultat för 
varje delprov och inte enskilda individers resultat. Sammanställningar-
na från respektive intervju är å andra sidan av kvalitativ natur. Kvalita-
tiv data kännetecknas av verbala formuleringar, som är antingen 
skrivna eller talade.84 

Varför de nationella proven? 

Skolverket som årligen ger ut de nationella proven har inte utformat 
proven så att de ska pröva elevernas alla kunskaper mot de mål som 
Skolverket har ställt upp. Proven ska istället ses som ett förtydligande 
av målen samtidigt som det visar på de starka och svaga sidor som varje 
elev besitter inom de prövade områdena. Vad varje delprov prövar finns 
sammanställt i bilaga 2. De ska då även kunna bidra till en ökad mål-
uppfyllelse för varje individ eftersom läraren får en överblick av hur 
långt varje elev har kommit i sin utveckling inom matematik- och 
svenskämnet. Skolverket har också som mål att proven ska kunna 
konkretisera de olika kursmålen och de betygskriterier som finns. 

                                                 
83 Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Narayana Press, Denmark. 33 
84 Ibid. 



Betydelsen av ett utomhuspedagogiskt 

förhållningssätt 
Linnea Grönlund 
Mattias Lindström 

2009-11-10 

 

38 
 
 

Samtidigt är det tänkt att elevernas resultat ska bedömas likvärdigt och 
rättvist utifrån de anvisningar som medföljer proven. I det stora hela ger 
proven en bild av hur det ser ut på nationell nivå och om kunskapsmå-
len som Skolverket har satt upp nås eller inte. De nationella proven för 
årskurs 3 genomfördes för första gången våren 2009 och ses därför som 
en provomgång.85 Trots detta anser vi att resultaten är jämförbara, 
eftersom båda klasserna har genomfört de nationella proven från 
samma omgång. 

Med tanke på ovanstående anser vi att resultaten på de nationella 
proven är användbara i vår studie eftersom att proven är utformade för 
att testa olika kunskapsområden och resultaten är omfattande. Detta gör 
att vi tror oss kunna se skillnader i de resultat som proven ger från de 
olika skolorna. Proven utförs vid samma tidpunkt i skolgången vilket 
borde ge lika förutsättningar för eleverna på de respektive skolorna. 
Resultaten är bedömda på samma sätt, och utifrån samma ramar från 
Skolverket, vilket gör att vi kan jämföra datan trots att de är bedömda 
av olika pedagoger. I informationen om proven finns det gott om 
bedömningsstöd för pedagoger, för att alla resultaten från hela landet 
ska vara jämförbara. 

Experimentskolan och Kontrollskolan 

Kontrollskolan har vi valt för att den är belägen nära stadskärnan i en 
relativt stor stad. Den är ungefär lika stor som experimentskolan till 
elevantalet och de är inriktade på samma årskurser. Vidare arbetar 
kontrollskolan till viss del åldersintegrerat, precis som experimentsko-
lan men inte i lika stor utsträckning. Båda skolorna arbetar efter profiler; 
experimentskolan har sin utomhusprofil och kontrollskolan har sin 
hälsoprofil. Trots att kontrollskolan också har en profil anser vi att den 
är relevant för vår undersökning då profilen skiljer sig från den som 
experimentskolan har. I vår mening är kontrollskolan därmed represen-
tativ för en ”vanlig” svensk skola i dagens samhälle.  Experimentskolan 
är vald utifrån att vara jämförbar med kontrollskolan i avseende elevan-
tal och närhet till större stad. Dessutom är experimentskolans profil I Ur 
och Skur så representativt för utomhuspedagogik man kommer i 
skolans värld. 

                                                 
85 www.skolverket.se 
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I Ur och Skur-skolan - Experimentskolan 

Skolan ligger i mellansverige med naturen inpå knuten, det är nära till 
skogsområden, ridskolor, idrottsanläggningar, bad och ishall. Dessa 
möjligheter skapar goda förutsättningar att grundlägga goda vanor och 
god hälsa. Det är väl inarbetat bland områdets skolor att samarbete med 
föreningar och kyrkan på orten. Orten ligger utanför en större stad med 
strax under 100 000 invånare. 

Skolverksamheten på orten för vår undersökning utvecklas i ett sam-
marbete från grundskolans första år, till det nionde och sista. Allt för att 
ge eleverna ett så gott livslångt lärande som möjligt. Skolan där vi 
gjorde vår undersökning är byggd i början av 1970-talet men har sedan 
dess gått igenom några stora förändringar för att anpassa lokalerna till 
dagens krav på inlärningsmiljöer för såväl skola som barnomsorg. På 
skolan finns idag barn från 6 år upp till 12 år. Den delen av skolan vi 
gjorde vår datainsamlig från jobbar efter Friluftsfrämjandets I Ur och 
Skur pedagogik.86 

Reguljärskolan - Kontrollskolan 

Kontrollskolan är belägen fem minuter från stadskärnan i en stad med 
strax under 100 000 invånare, i mitten av Sverige. Skolan har elever från 
förskoleklass och upp till årskurs fem och sammanlagt finns det 375 
elever på skolan och det arbetar 48 vuxna i personalen. Skolan är 
uppdelad i två enheter som finns cirka 500 meter ifrån varandra. På den 
ena enheten finns förskoleklass och årskurs ett, och på den andra 
enheten finns årskurs ett till och med årskurs fem. Skolan har en 
hälsoprofil vilket innebär att skolan arbetar speciellt med värdegrunden, 
lärandemiljön och hälsoaktiviteter. Detta eftersom att skolan har sett en 
positiv trend när hälsa och lärande får samarbeta i elevernas inlärning. 
Till sitt förfogande har skolan tillgång till en idrottshall och en 
fotbollsplan/grusplan. Under vintern finns det även tillgång till en 
spolad rink en bit bort. Skolans ledord är välbefinnande, glädje och lust 
att lära. 

                                                 
86 Läs mer under ”Vad är en I Ur och Skur-skola” i föreliggande arbete. 
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Resultat 
I tabellerna nedan har vi sammanställt den data som vi fått från skolor-
na. I tabellerna 3 och 4 kan man se det genomsnittliga resultatet i varje 
delprov för de två skolorna var för sig, samt jämföra det med genom-
snittspoängen för samma delprov på den andra skolan. Sedan följer 
tabellerna 5.1, 5.2, 6.1 och 6.2 där man kan se resultat för respektive skola 

och ämne. Där kan man förutom de genomsnittliga värdena även se 
poäng på individnivå för varje skola, vilka utgör rådata för vår under-
sökning. 

Sammanställningarna från intervjuerna vi har använt oss av för att få en 
klarare bild över skolornas verksamheter, för att kunna jämföra dem, 
finns som bilaga. Se bilaga 3. 

Tabell 3 

Jämförande genomsnittsresultat i MATEMATIK 

  Skola    

Delprov   Experimentskola Kontrollskola 

B -C 6,52 7,71 

D 6,42 6,19 

E - F 34,96 36,8 

G 9,5 11,8 

H 6,03 7,4 

I 5,76 7,8 

J 7,88 7,9 
 

I ovanstående tabell 3 syns det att kontrollskolan har högre genom-
snittspoäng på sex av de sju delproven. I delprov D har dock kon-
trollskolan ett något högre genomsnittligt värde. Delprov D handlar om 
att kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster, det vill 
säga enkla abstraktioner och rumsuppfattningar. Differensen är dock 
inte så stor att vi anser den vara betydande. I de övriga delproven står 
kontrollskolan något högre eller mycket högre än experimentskolan, 
förutom i delprov J där skillnaden är mycket liten. Delprov J handlar om 
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grundläggande taluppfattning såsom talbeteckningar och storleksord-
ning med mera. För övrigt ligger som sagt kontrollskolan betydligt 
högre än experimentskolan, den störska skillnaden är i delprov G där 
det skiljer ca 2,3 genomsnittspoäng mellan skolorna. Delprov G behand-
lar addition och subtraktion med hjälp av skriftliga räknemetoder inom 
talområdet 0 – 200. Sammanfattningsvis ligger experimentskolan mellan 
1,2 och 2,3 genomsnittspoäng efter kontrollskolan på alla delprov, 
förutom delprov D där experimentskolan har något högre och delprov J 
där det är väldigt lika. 

Tabell 4 

Jämförande genomsnittsresultat i SVENSKA 

  Skola    

Delprov   Experimentskola Kontrollskola 

A 0,96 1 

B 0,88 1 

C 16,57 16,7 

D 15,65 16,1 

E 0,96 1 

F 0,76 1 

G 1 1 
 
De nationella proven för svenska ger utrymme till större felmarginal 
jämfört med matematikdelen. På grund av att delprov A, B, E, F, och G 
endast har en kravnivå att nå upp till. Når man denna nivå får man ett 
poäng, når man inte denna nivå får man inget poäng. Det är bara i 
delprov C och D som eleverna har kunnat samla poäng precis som i 
matematiken. Det vi däremot kan se av denna tabell är att det är större 
andel elever som klarar nivån för att bli godkänd på kontrollskolan än 
vad det är på experimentskolan. I delprov C och D ser vi samma 
tendenser som i matematiken där kontrollskolan har bättre 
genomsnittspoäng än experimentskolan. Dock är skillnaderna inte lika 
stora som i matematiken, här skiljer det endast 0,13 och 0,45 
genomsnittspoäng mellan de två skolorna. 
 
 
 



Betydelsen av ett utomhuspedagogiskt 

förhållningssätt 
Linnea Grönlund 
Mattias Lindström 

2009-11-10 

 

42 
 
 

Tabell 5.1 

Snitt KONTROLLSKOLA 
Svenska 

    

21 st deltagande     

1 ej deltagande        

          

Delprov A B C D E F G 

Totalt 1 1 352 339 1 1 1 

SNITT 1 1 16,7619 16,1429 1 1 1 

Maxpoäng 1 1 18 18 1 1 1 

  1 1 18 18 1 1 1 

  1 1 17 18 1 1 1 

  1 1 18 17 1 1 1 

  1 1 17 16 1 1 1 

  1 1 17 14 1 1 1 

  1 1 18 18 1 1 1 

  1 1 18 16 1 1 1 

  1 1 17 17 1 1 1 

  1 1 18 18 1 1 1 

  1 1 17 18 1 1 1 

  1 1 17 17 1 1 1 

  1 1 18 15 1 1 1 

  1 1 14 14 1 1 1 

  1 1 15 14 1 1 1 

  1 1 17 14 1 1 1 

  1 1 18 18 1 1 1 

  1 1 14 15 1 1 1 

  1 1 14 13 1 1 1 

  1 1 15 17 1 1 1 

  1 1 17 14 1 1 1 

  1 1 18 18 1 1 1 
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Tabell 5.2 
Snitt KONTROLLSKOLA 

Matematik 
    

21 st deltagande     
1 ej deltagande        

          
Delprov B - C D E - F G H I J 

Totalt 162 130 774 248 155 164 166 
SNITT 7,71429 6,190476 36,85714 11,80952 7,3809524 7,809524 7,904762 
Maxpoäng 8 7 39 14 9 8 8 

  8 7 39 14 9 8 8 
  8 7 39 14 8 7 8 
  8 5 39 9 8 8 8 
  8 7 35 11 9 8 8 
  8 7 37 11 8 8 8 
  7 7 38 14 7 8 8 
  8 7 35 14 8 8 7 
  8 7 39 14 8 8 8 
  7 6 35 9 4 7 7 
  8 7 39 14 9 8 8 
  8 7 37 14 9 8 8 
  8 6 39 14 9 8 8 
  7 3 34 12 7 8 8 
  7 5 35 9 6 8 8 
  8 5 36 12 5 8 8 
  8 7 38 14 9 8 8 
  7 6 34 10 6 8 8 
  8 4 37 5 3 8 8 
  8 7 39 14 7 6 8 
  7 7 36 12 9 8 8 
  8 6 34 8 7 8 8 
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Tabell 6.1 
Snitt EXPERIMENTSKOLA 

Svenska 
    

26 st deltagande     
        

          
Delprov A B C D E F G 

Totalt 25 23 431 407 25 20 26 
SNITT 0,96154 0,88462 16,5769 15,6538 0,96154 0,76923 1 
Maxpoäng 1 1 18 18 1 1 1 

  1 1 16 18 1 1 1 
  1 1 18 18 1 1 1 
  1 1 18 16 1 1 1 
  1 1 18 18 1 1 1 
  0 1 17 16 1 1 1 
  1 1 18 17 1 1 1 
  1 1 16 15 1 0 1 
  1 1 18 10 1 0 1 
  1 1 17 15 1 0 1 
  1 1 17 16 1 1 1 
  1 1 7 4 1 0 1 
  1 1 17 15 1 1 1 
  1 1 18 16 1 0 1 
  1 1 18 17 1 1 1 
  1 0 16 17 1 1 1 
  1 1 17 18 1 1 1 
  1 1 17 16 1 1 1 
  1 1 16 16 1 1 1 
  1 1 18 17 1 1 1 
  1 1 17 15 1 1 1 
  1 1 16 16 1 1 1 
  1 0 17 17 1 1 1 
  1 1 17 17 1 1 1 
  1 1 17 17 1 1 1 
  1 1 18 17 1 1 1 
  1 0 12 13 0 0 1 

 



Betydelsen av ett utomhuspedagogiskt 

förhållningssätt 
Linnea Grönlund 
Mattias Lindström 

2009-11-10 

 

45 
 
 

Tabell 6.2 

Snitt EXPERIMENTSKOLA 
Matematik 

    

26 st deltagande     
*1 bortfall på delprov B - C, snittresultatet är räknat på 25 elever för detta delprov. 

               
Delprov B – C* D E - F G H I J 

Totalt 163 167 909 247 157 150 205 
SNITT 6,26923 6,423077 34,96154 9,5 6,0384615 5,769231 7,8846154 
Maxpoäng 8 7 39 14 9 8 8 

  5 6 36 8 8 7 8 
  7 6 39 14 3 8 8 
  x 6 34 10 8 6 8 
  6 5 35 5 3 5 8 
  7 7 39 14 6 8 8 
  7 5 36 9 7 5 8 
  5 7 36 8 4 5 8 
  6 6 33 9 3 3 8 
  8 7 34 8 6 5 7 
  5 5 36 9 8 5 8 
  4 6 32 6 2 5 7 
  7 7 38 10 6 5 8 
  7 7 31 1 5 4 8 
  7 7 39 14 9 8 8 
  7 7 25 10 7 5 8 
  6 7 36 10 5 8 8 
  7 7 30 8 5 7 8 
  6 7 34 7 2 5 7 
  6 7 36 11 7 6 8 
  8 7 37 14 9 5 8 
  8 6 37 11 9 8 8 
  7 6 37 6 7 8 8 
  6 7 36 12 9 5 8 
  8 7 38 12 7 3 8 
  8 5 33 12 8 6 8 
  5 7 32 9 4 5 8 
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Analys och Diskussion 
Vår huvudsakliga fråga i föreliggande arbete var att undersöka om de 
genomsnittliga prestationerna på de nationella proven i årskurs tre i 
grundskolans lägre åldrar skiljer sig mellan de två skolorna som har så 
pass skilda profiler. Vårt resultat visar att det finns en klar skillnad på 
prestationerna i de nationella proven mellan de två skolorna som har 
deltagit i vår undersökning.  

Vi anser att reliabiliteten i den insamlade datan är hög, eftersom att det 
är de aktuella resultaten vi har fått. Däremot kan reliabiliteten i under-
sökningen som helhet mot bakgrund av vårt syfte diskuteras. Kunde vi 
genomfört en annan typ av undersökning? Svaret blir då; troligtvis. För 
att verkligen undersöka om elevernas kunskaper skiljde sig åt på något 
sätt kunde vi ha konstruerat ett särskilt prov, där kunskaper som 
främjas av ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt prövas och inte tagit 
ett redan existerande prov. Där andra typer av färdigheter än de som i 
nuläget prövas på de nationella proven lyfts fram för att på så sätt 
kunna få en djupare översikt av elevernas kunskaper i undersökningen. 

Gardner skriver att skolan vanligtvis fokuserar på två av de intelligenser 
som människan har potential att utveckla; den verbal-lingvistiska och 
den logisk-matematiska.87 Dessa intelligenser fokuserar på det talade 
och skrivna språket, samt den logiska och matematiska förmågan. När 
man tittar på kunskapsprofilerna för de nationella proven är det inte 
svårt att se att det främst är dessa förmågor som prövas där.  

Ericsson har sett att forskare runt om i världen är överrens om att 
elevers resultat i de teoretiska ämnena inte påverkas negativt av att de 
får ett ökat antal timmar idrott, även om antalet teoretiska timmar 
minskar. De menar snarare att elevernas koncentrationsförmåga ökar 
om eleverna får en ökad mängd motorisk träning.88 Borde då inte 
utomhusprofilen med så pass mycket mer rörelse som det framställs i 
intervjuerna vara till fördel för eleverna i vår experimentskola? Det kan 
mycket väl vara så att eleverna i experimentskolan har gagnats av detta 

                                                 
87 Sandell, M. (2004).  
88 Ericsson, I. (2003). 
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och faktiskt har en högre koncentrationsförmåga generellt sett, men 
detta är inget som noteras i de nationella proven.  

I de nationella proven är det främst elevernas individuella egenskaper 
som testas och det är den enskilda individen som ska lösa uppgifterna.  
Enligt Dewey så är det optimalt att jobba i en grupp och att tillsammans 
resonera sig fram till en lösning genom att utnyttja gruppens individuel-
la kunskaper.89 Deweys pedagogiska idéer har haft stort inflytande på 
utformningen av utomhuspedagogiken. Därför kan det vara så att 
experimentskolans elever inte är vana vid den arbetsgången som 
förväntas på nationella proven.  

En del av Keys kritik mot skolan var att man abstraherar och distanserar 
kunskap genom till exempel läxförhör och ”mångläseri”. Hon menade 
istället att undervisningen bör ha samma bredd, samma lugn, samma 
åskådlighet och självverksamhet som skolan lägger på denna kunskaps-
fragmentering.90 Vi menar att en provsituation inte kan ha detta ”lugn”, 
eftersom pressen av provsituationen i sig kan vara stressande för 
eleverna när de vet att det är ett nationellt prov. Om man då tänker sig 
att man i ett utomhuspedagogiskt arbetssätt arbetar efter detta lugn som 
Key eftersträvade, kan provsituationen vara väldigt stressande för dessa 
elever eftersom de inte är vana vid en sådan arbetsgång. Kravet att 
prestera just där, i den givna situationen, kan då bli överväldigande. 
Detta skulle givetvis påverka båda skolors elever, men enligt ovanstå-
ende resonemang skulle detta påverka experimentskolans elever mer. 
På så sätt kan dessa krav på prestation ha påverkat resultaten. Å andra 
sidan framkommer det i intervjun med experimentskolan att det är 
viktigt för dem att inte ta bort något teoretiskt moment i undervisning-
en, utan istället lägga till kompletterande praktiska moment för att 
passa elevernas olika lärstilar. 

Skolverkets statistik som vi har tagit upp i föreliggande arbete grundar 
sig på resultat från årskurs nio.91 Detta gör att eleverna från våra under-
sökningsskolor har sex år på sig innan de ska bidra till den statistiken. 
Eleverna i undersökningen får utlopp för alla sina kunskaper vid ett 
givet tillfälle. Vad som inte framkommer i de nationella proven är hur 
mycket av elevernas kunskaper som är djupinlärning och hur mycket 
som är ytinlärning. Därför skulle det vara intressant att genomföra en 
                                                 
89 Andersson, B-E. (2001). 
90 Ambjörnsson, R. (1976). 
91 www.skolverket.se 
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långtidsstudie på dessa elever för att se om resultatet blir detsamma om 
två år då eleverna ska genomgå de nationella proven för årskurs fem 
och även senare i årskurs nio. Eftersom vi inte vet hur de respektive 
pedagogerna har lagt upp undervisningen tiden innan proven och hur 
förberedelserna har sett ut för de två klasserna, har vi inte kunnat ta 
hänsyn till detta i undersökningen. 

I själva genomförandet av de nationella proven kan vi se flera faktorer 
som kan påverka resultaten. Först och främst ska läraren tolka Skolver-
kets instruktioner om hur proven ska genomföras. Sedan spelar elever-
nas tolkningar av lärarens instruktioner om hur provet ska genomföras 
in. Till sist ska läraren bedöma elevernas prestationer utifrån de riktlin-
jer som Skolverket tillhandahåller. Detta gör att det finns många möjlig-
heter för felaktiga tolkningar i genomförandet. Däremot anser vi att de 
instruktioner som finns till proven är så pass tydliga att det borde ge 
alla elever samma förutsättningar och samma förberedelser inför 
proven. Dock har vi aldrig genomfört instruktioner och bedömningar av 
nationella prov, vilket gör att vi anser att tolkningsaspekten är så pass 
viktig att den här bör belysas. 

Såsom vi har tolkat förhållandet mellan skolprestationer och fysisk 
aktivitet utifrån ett medicinskt och neurobiologiskt perspektiv, handlar 
det om att den motoriska färdigheten ska vara så pass automatiserad att 
eleven inte behöver ödsla någon tankeverksamhet på att utföra rörelser. 
På så vis byggs det upp en stor mängd myelin i hjärnan.92 Detta innebär 
att, för att eleverna till exempel ska kunna tillgodogöra sig matematik-
kunskaperna utomhus, krävs det att de kan fokusera fullt ut på det 
läraren vill förmedla, utan att distraheras av en sådan sak som att ta sig 
fram i miljön. 

Vår undersökning omfattade ett relativt litet urval, då endast två klasser 
jämfördes. Därför är undersökningen inte representativ i det stora hela 
och man kan heller inte dra några slutsatser baserade på våra resultat 
om hur det ser ut på alla skolor i landet. En ren generalisering eller 
djupare statistisk analys är därmed inte möjlig. Hade vi valt två andra 
skolor, eller fler skolor, är det inte säkert att vi hade fått samma resultat. 

Resultaten på de delprov i svenska där eleverna endast kunde bli 
godkända eller icke-godkända ger till viss del en missvisande bild 

                                                 
92 Hannaford, C. (1997). 
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statistiskt sett. De flesta av svenskproven har endast en kravnivå att nå 
upp till, och värdet blir därmed den procent av eleverna som nått upp 
till denna nivå. Jämfört med matematikdelen där eleverna kan samla 
många poäng, och man får ett genomsnittligt poängvärde i stället. 
Därför syns det inte lika tydligt om en elev missar en poäng på matema-
tikdelen. Överför man resultaten till statistik blir klyftorna större i 
resultatet om det bara finns en nivå att nå upp till än om det finns flera. 
Detta ger kanske ingen direkt missvisande bild i sig, men vi anser att 
när det genomsnittliga resultaten (som finns på matematikdelen) och 
det procentvärde (i svenskproven) står uppställda intill varandra, ger 
tabellerna en något missvisande bild. 

Som framgår i statistikavsnittet skriver Skolverket att en av tio elever 
saknar behörighet till gymnasieskolan,93 utifrån detta borde det vara 
större chans att någon av dessa obehöriga elever är i den klassen med 
flest antal elever. I vår undersökning är det I Ur och Skur-skolan som 
har flest elever, vilket kan vara en bidragande orsak till att de har lägre 
snittpoäng. Även om vi anser att detta har en liten påverkan på resulta-
tet, tycker vi den är så pass viktig att vi inte kan bortse från den. 

En annan faktor som kan ha påverkat elevernas resultat är skolornas 
placering i samhället. I vårt fall ligger den ena i centrum i en stor stad, 
den andra ligger i en förort till en stor stad. Ortens kulturella och sociala 
tradition kan ha betydelse för vilka elever som går på skolan. Det kan 
vara så att på den ena skolan finns en annan akademisk tradition, där 
studier främjas hemifrån. Medan eleverna på den andra skolan kanske 
inte har samma tradition hemifrån. Vi har inte tagit hänsyn till dessa 
kulturella och sociala faktorer i undersökningen. 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultaten är att I Ur och Skur-
skolan inte har arbetat med sin profil under så lång tid, utan endast två 
år, och är således relativt nya på området. Dock är pedagogen inte ny 
när det kommer till undervisning utan har lika lång arbetslivserfarenhet 
som pedagogen på reguljärskolan. Att skolan precis har bytt profil kan 
emellertid ha påverkat deras resultat negativt då de ännu inte är inarbe-
tade i själva pedagogiken. Även om många av pedagogerna har ett eget 
intresse av att vara utomhus är det inte likställt med att bedriva ett 
kvalitativt utomhuspedagogiskt arbete. 

                                                 
93 www.skolverket.se 
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Kontrollskolan har å andra sidan en pedagog som är mycket erfaren och 
har jobbat inom skola och barnomsorg i 20 år. Vilket ger denne en 
arbetslivserfarenhet som inte går att jämföra med I Ur och Skur-skolans 
ringa två år inom sin pedagogik. Detta kan ha påverkat resultaten. Å 
andra sidan framkommer det i intervjun att I Ur och Skur-skolan 
medvetet arbetar med fler lärstilar än vad den reguljära skolan gör, 
vilket då borde ge dessa elever ett större batteri av lösningsalternativ 
när de ställs inför nya uppgifter. 

Ovanstående resonemang om lärarkompetensen hos de olika pedago-
gerna, menar vi kan vara den faktor som kan ha haft störst inverkan på 
resultaten. Oavsett vilken pedagogik man förhåller sig till, så tror vi att 
det i slutändan ändå är lärarkompetensen som är avgörande för elever-
nas resultat generellt sett. 

En annan faktor att fundera över är vad de två skolornas olika inrikt-
ningar har för inverkan på eleverna i det långa loppet om man tittar på 
de resultat vi fick. Ligger I Ur och Skur-skolan efter reguljärskolan? Eller 
kan det handla om olika prioriteringar? Det kan vara så att reguljärsko-
lans arbetssätt främjar den typen av kunskap som testas på de nationella 
proven, medan I Ur och Skur-skolans arbetssätt främjar andra typer av 
kunskap, såsom praktisk kunskap, som inte testas i så stor utsträckning 
på de nationella proven.  

Innebär ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt därmed att man 
värdesätter andra typer av färdigheter än vad som görs inom någon 
annan pedagogik? Och vad är det som i så fall särskiljer denna kun-
skap? Kommer eleverna på I Ur och Skur-skolan att komma ikapp 
eleverna på reguljärskolan? På dagens arbetsmarknad är det till största 
del de teoretiska kvalitéer som testas på de nationella proven, som 
värderas och efterfrågas. Hur ska då eleverna på I Ur och Skur-skolan 
kunna mäta sig med reguljärskolans elever? Är det kanske dags att de 
nationella proven görs om för att ge en bredare bild av elevens kunska-
per där inte bara den teoretiska kunskapen mäts, utan också till exempel 
sociala egenskaper och praktiska kunskaper? Är proven till för att svara 
på samhällets efterfrågan, eller för den enskilda elevens utveckling? 

Den kunskap eleverna i experimentskolan tillägnar sig då de är ute, när 
kommer den till användning om inte i skolans värld, var särskiljs den? 
Handlar det bara om att eleverna känner sig trygga i skogen och som 
individer? Eller är det en kunskap de kommer ha nytta av senare i 
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undervisningen eller ”bara” i livet efter skolan. Vari sitter det positiva 
av ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt? Enligt vår undersökning 
framgår det inte i de nationella proven. När vi knyter detta till ett 
utomhuspedagogiskt förhållningssätt så som det framställs i vår bak-
grund; ett verklighetsanknutet, socialt, stimulerande, reflekterande, 
motiverande och aktivt sätt att lära, testas inte dessa faktorer i de 
nationella proven. Proven fokuserar till största delen på teoretisk 
kunskap. Och det verkar inte vara däri utomhuspedagogikens positiva 
sidor framhävs. Därmed skulle skillnaden mellan dessa två klasser 
således lika gärna kunna vara skillnaden mellan vilka två klasser som 
helst.  

I arbetet har vi även visat på vad flera av de mest inflytelserika pedago-
gerna genom historien anser vara kärnan i ett framgångsrikt lärande. I 
dessa avsnitt kan vi se likheter mellan deras pedagogiska idéer, såsom 
att all utbildning bör utgå från elevernas egna intressen för att göra 
undervisningen intressant och därmed bidra till ett lustfyllt lärande. En 
bra pedagog framställs som en medupptäckare som tar tillvara på varje 
inlärningstillfälle och inte räds för att gå utanför klassrummets fyra 
väggar. Detta ger pedagogen möjlighet att låta eleverna lära och verka i 
en autentisk miljö. Eleverna kan sedan ta med sig denna upplevelse in i 
klassrummet och tillsammans reflektera över den för att få en klarare 
bild av det man har varit med om. Med detta i åtanke kan vi sedan titta 
på definitionerna av utomhuspedagogik som finns i inledningen av 
detta arbete, och konstatera att det finns en hel del likheter. Frågan vi 
ställer oss då är; vad som är det egentliga syftet med det obligatoriska 
skolväsendet? Är syftet att skapa elitklasser där eleverna har toppbetyg, 
eller är det att ha en skola med nöjda elever där betygen inte är det 
viktiga utan fokus ligger på att fånga upp alla genom ett varierat 
lärande? 
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Dahlgren skriver att man inte kan bota all världens sjukdomar med 
samma medicin lika lite som man kan använda en och samma 
undervisningsmetod för all undervisning.94 Utomhuspedagogiken är till 
sin natur varierad, vilket torde leda till att man kan fånga upp fler 
elever. Så om man genom ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt inte 
kan höja andelen högpresterande eleverna så kan man kanske minska 
andelen lågpresterande. Vi anser att det bör vara viktigare att få med 
alla över mållinjen än att ligga först internationellt sett i olika 
undersökningar.  
 
 
 

                                                 
94 Dahlgren, L-O. (1990). 



Betydelsen av ett utomhuspedagogiskt 

förhållningssätt 
Linnea Grönlund 
Mattias Lindström 

2009-11-10 

 

53 
 
 

 Referenser 

Ambjörnsson, R. (1976). Hemmets århundrade / Ellen Key ; urval och  

inledning av Ronny Ambjörnsson.  Lund: Berlingska Boktryckeriet. 

Andersson, B-E. (2001) Visionärerna. Stockholm: Brain books AB 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur  

Dahlgren L-O, Sjölander S, Strid J-P, Szczepanski A. (2007). Utomhuspe-

dagogik som kunskapskälla – Närmiljö blir lärmiljö. Lund: Studentlitteratur 

Dahlgren, L-O. (1990). Undervisningen och det meningsfulla lärandet. 
Linköping: Samhall Klintland Grafiska 

DePoy, E och Gitlin, L-N. (1999). Forskning - en introduktion. Studentlitte-
ratur: Lund 

Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle :utbildningsfilosofiska texter 
/ John Dewey. Stockholm: Natur och kultur 

Ericsson, I. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer –en 

interventionsstudie i skolår 3. Malmö: Holmbergs 

Hannaford, C. (1997). Lär med hela kroppen – inlärning sker inte bara i 

huvudet. Falun:  Scandbook AB. 

Hillman Charles H., Erickson Kirk I och Kramer Arthur F; “Be smart, 
exercise your heart: exercise effects on brain and cognition”. Nature 

reviews neuroscience. Volume 9 (2008) 

Hård af Segerstad, H., Selén, C., (Red). Här och Nu!. 3:e universitetspe-
dagogiska konferensen vid Linköpings universitet, 1998 

Lundegård I, Wickman P-O, Wohlin, A. (2004). Utomhusdidaktik. Lund: 
Studentlitteratur. 

Sandell, M. (2004). Lära sig kan alla. Växjö: Grafiska Punkten 

Skolverket. (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet - Lpo 94. AB Danagårds grafiska, Ödeshög 
 



Betydelsen av ett utomhuspedagogiskt 

förhållningssätt 
Linnea Grönlund 
Mattias Lindström 

2009-11-10 

 

54 
 
 

Hemsidor: 

www.skolverket.se 

www.ne.se 

www.liu.se 

http://www.pisa.oecd.org 

 

 

 

 



Betydelsen av ett utomhuspedagogiskt 

förhållningssätt 
Linnea Grönlund 
Mattias Lindström 

2009-11-10 

 

55 
 
 

BILAGA 1: Missiv till rektorer 
 

 

Bäste rektor på XXXskolan! 

 
Resultaten på de svenska skolorna sjunker, nya styrdokument håller på att utformas 
och lärarutbildningar revideras. Dock är ”Det /…/ visat att utomhusvistelse och fysisk 

aktivitet har positiva effekter på skolprestationer” skriver Ericson i sin avhandling Motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer – en interventionsstudie i skolår 1-3. Med tanke 
på detta problem, och den uttalade lösningen vill vi undersöka om det verkligen är så 
enkelt som det kan tyckas. Är ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt en lösning för 
att höja prestationerna i skolan?  
 
Vi är två lärarstudenter från mittuniversitetet Campus Härnösand som arbetar med 
vårt examensarbete, en C-uppsats i pedagogik. I kursen Utomhuspedagogik – ur ett 
skolperspektiv fick upp ögonen för ett annorlunda förhållningssätt till undervisning. 
Där framställdes utomhuspedagogik som en effektiv metod för att öka elevers 
motivation, hälsa och därmed också skolprestationerna på sikt. Vi har båda ett 
gemensamt intresse för utevistelse, rörelse och natur. Inför vår kommande yrkesroll 
som lärare vill vi därför relatera detta intresse till vår karriär. Därför har vi valt att 
undersöka betydelsen av den fysiska studiemiljön för elever i årskurs 3. Vi vill göra en 
jämförande undersökning av resultaten på de nationella proven för elever i årskurs 3 
från två skolor; en skola där man aktivt arbetar med ett utomhuspedagogiskt 
förhållningssätt, och en skola där undervisningen bedrivs mer traditionellt. 
 
Vi kommer att behandla all data konfidentiellt, inga namn kommer att nämnas i det 
slutgiltiga arbetet. Vi är endast intresserade av att jämföra prestationerna från de 
nationella proven i år. 3 ur ett helhetsperspektiv, inte jämföra enskilda individers 
prestation. Uppsatsen kommer enbart att användas för granskning och analys i 
forskningssyfte vid seminerier på universitetet.  
 
Det vi behöver er hjälp med är att få komma i kontakt med en klasslärare för årskurs 3 
som kan tänkas ställa upp i en intervju, samt resultaten från klassens nationella prov 
som genomfördes på våren 2009. 
 
Tack för visat intresse, 
För vidare information om studiens syfte eller övriga frågor, kontakta oss gärna: 
 
Mattias Lindström  Linnea Grönlund 
Tel.nr. XXX - XXXXXXX tel.nr.: XXX - XXXXXXX 
Mali0611@student.miun.se  Ligr0602@student.miun.se 
 
Handledare 
Lena Boström 
Lena.bostrom@miun.se 
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BILAGA 2: Kunskapsområden som prövas i de 

nationella proven  

Kunskapsområden som testas i de olika delproven för SVENSKA 

Delprov Eleven ska 

A  - Kunna ge och ta emot muntliga instruktioner    
Tal och 
samtal 

  
       

                  
B   - Kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från 

egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom 
att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommen-
tarer.             

Tal och 
samtal 

  
       

                 
C   - Kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna 

återberätta handlingar muntligt eller skriftligt.             
Läsning           
                  
D   - Kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och 

kunna beskriva och använda sig av innehållet muntligt 
eller skriftligt.             

Läsning           
                  
E   - Kunna skriva berättande texter med tydlig handling             
Skrivning          
                  
F   - Kunna använda sig av stor bokstav, punkt och fråge-

tecken i egna texter.             
Skrivning          
             
G   - Kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där 

innehållet klart framgår. 
Skrivning               
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Kunskapsområden som testas i de olika delproven för MATEMATIK 

Delprov Eleven ska   

B -C   
- Kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av van-

liga och enkla lägesbestämningar. 

Rumsuppfattning och 
geometri 

- Kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt ut-
ifrån instruktion bygga enkla tredimensionella figurer. 

    - Kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimen-
sionella geometriska objekt. 

D   - Kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska 
mönster. Rumsuppfattning och 

geometri 
  

    

E -F   - Kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när 
talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0 - 20, 
samt med enkla tal inom ett utvidgat talområde. 

Räkning med positiva 
heltal 

  

    

G   - Kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftli-
ga räknemetoder när talen och svaren ligger inom tal-
området 0 - 200 

Räkning med positiva 
heltal 

  

    

H   - Kunna förklara vad de olika räknesätten står för och 
deras samband med varandra med hjälp av till exem-
pel konkret material eller bilder. 

Räkning med positiva 
heltal 

  

    

I   - Kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, 
massor, volymer och tider. 

Mätning 
  

- Kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer 
och tid med vanliga måttenheter. 

        

J   - Kunna lära och skriva tal samt ange siffrors värde i 
talen inom heltalsområdet 0 - 1000.  

Tal och talens 
beteckningar   

- Kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom 
heltalsområdet 0 - 1000. 
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BILAGA 3: Sammanställning av intervjuer 
Diskussionsunderlag: EXPERIMENTSKOLA 

Frågor 
1. Kan du kort beskriva er profil. 
2. Hur mycket schemalagd tid har ni för uteaktiviteter och 

rörelse? 
3. Varför har du valt den här profilen/arbetssättet? 
4. Vilken är din syn på kunskap och lärande? 
5. Har du arbetat på en annan skola tidigare, med en annan 

profil? Vilken profil? 
6. A) Vilka för respektive nackdelar upplever du med denna 

profil? B) Är denna profil fördelaktig för alla barn? 
7. Var bedriver du mestadelen av din undervisning? 
8. Är det skillnad på motivationen bland eleverna när ni jobbar 

ute eller inne? Isåfall hur? Exemplifiera! 
9. Finns skillnader i lärandekvaliten hos eleverna vid ute- 

respektive inneundervisning? 
10. Finns skillnader i prestationer hos eleverna vid ute- 

respektive inneundervisning? 
11. Finns skillnader i attityder hos eleverna vid ute- respektive 

inneundervisning? 
12. Övrigt? 
13. Brukar ni jobba med frågor/uppgifter liknande dem som 

fanns i nationella proven? Är undervisningen upplagd på 
ungefär samma sätt? 

 

Kort om skolan 

Den intervjuade fritidspedagogen arbetar för närvarande i en årskurs 
två tillsammans med en annan pedagog. Fritidspedagogen har arbetat 
på skolan i 21 år. Grundskolan är sedan två år tillbaka indelad i tre spår 
(två från fskl-åk 6 och ett från fskl-åk 2 som är under uppbyggnad) där 
ett har en utomhusdidaktisk inriktning och de andra arbetar som en 
vanlig skola. Totalt går det cirka 425 elever på skolan, varav 102 går den 
utomhusdidaktiska profilen. Skolan är belägen utanför staden och finns 
i närheten av en skog. Skolans skolskog ligger cirka 15 minuter bort och 
dit tar de sig med cykel så länge vädret tillåter och annars med buss. 
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Här tillbringar klasserna någon förmiddag varje vecka. På skolgården 
som har ett litet skogsområde finns det samlingsplatser för alla klasser-
na som består av stockar som lagts i en fyrkant, dessa fungerar som 
klassrum när klasserna är ute. Skolgården har förutom det lilla skogs-
området också en asfalterad del där det finns olika spelplaner utritade. 
Profilen arbetar dels årskursvis men också åldersblandat. Det ålders-
blandade arbetet är byggt på ett faddersystem och används mestadels 
när klasserna arbetar med temaarbeten.  

Svar 
1. Profilen har en utomhusdidaktisk inriktning. Det viktigaste i 

pedagogiken är att förstå att eleverna lär på olika sätt. Alla 
ämnen finns med utomhus och det är praktiskt arbete som är 
fokus. I undervisningen har man inte tagit bort eller lagt till något 
ämne utan bara lagt till fler moment i undervisningen. Många 
barn under 12 år har svårt att lära i klassrummet med vanlig 
klassrumspedagogik. Det finns många olika lärstilar och 
pedagogerna på inriktningen vill ta vara på alla, därmed inte ta 
bort den traditionella klassrumsundervisningen utan istället ta in 
fler lärstilar. 

 
2. Halva dagen, oftast förmiddagen, är förlagd utomhus och halva 

dagen är förlagd inomhus. När de arbetar med tema, som nu när 
till exempel då temat är Stenåldern, så har de istället haft 
heldagar ute på måndagar och tisdagar och sen varit inne resten 
av veckan. 

 
3. Den här profilen har intervjupersonen/pedagogen valt för att 

denne tycker om att vistas utomhus. Den nuvarande profilen 
startades för två år sedan.  

 
4. Många barn som haft svårt med teorierna i klassrummet och 

speciellt inom matematiken, visade sig ha mycket lättare att 
förstå och klara av uppgifterna när klassen begav sig till 
skolskogen. Det var svårt att överblicka det abstrakta i böckerna. 
Dessa barn har nu klarat nationella proven. Det skulle därmed 
kunna vara så att eleverna har klarat av det abstrakta med hjälp 
av de praktiska inslagen i undervisningen.  

 
5. Intervjupersonen/pedagogen har inte arbetat på någon annan 

skola tidigare. 
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6. Fördelar med denna profil är att det finns fler sätt att lära sig på, 

fler lärstilar. Grunden i pedagogiken handlar inte att man ska var 
ute och leka utan att man har ett varierat arbetssätt. Motoriken 
hos många barn gynnas av denna pedagogik. Pedagogerna vill 
förmedla en positiv bild av att vara ute.  
Pedagogen ser inga nackdelar med denna profil, eftersom att de 
inte har tagit bort några teoretiska moment, utan det som skiljer 
dem från skolor utan denna profil är att de lagt till praktiska 
moment. För att kunna nå alla elever och inte bara de teoretiskt 
lagda. 
 

7. Intervjupersonen/pedagogen arbetar tillsammans med en annan 
lärare i en årskurs två. Ungefär hälften av undervisningen 
bedrivs utomhus. Intervjupersonen/pedagogen poängterar att det 
är viktigt att arbeta efter det egna intresset, och det är en fördel 
för både elever och lärarlaget när pedagogerna kan komplettera 
varandra med olika intresseområden och kompetenser.  

 
8. Många gånger blir barnen mer motiverade att gå in och arbeta i 

böckerna när de har varit ute på förmiddagen och sen får gå in i 
klassrummet på eftermiddagen. På fritids händer det ofta 
eleverna är ute hela tiden, det har blivit mycket mindre tjat om att 
få gå in. 

 
9. Eftersom att profilen är relativt ny på denna skola så har inte alla 

barn fått vara med från början. Därför var det många som 
förknippade uteaktiviteter med lek eller rast, det var därmed lite 
svårare att motivera dessa elever. De som har varit med från 
början (gått förskoleklass osv.) har inga problem med att 
motiveras utomhus. Samtidigt är det individuellt för varje 
klass/elevgrupp. 

 
10. Det är individuellt. De elever som gynnas minst av denna profil 

är de som har lätt för teoretisk undervisning. Men även de 
gynnas eftersom de förhoppningsvis får en positiv upplevelse av 
utevistelse och får insikt om vad man kan göra i naturen. 
Däremot kan det vara svårare att motivera dessa elever utomhus. 
De som verkligen gagnas av utomhuspedagogiken är de elever 
som har problem med den teoretiska undervisningen. Innan 
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profilen arbetade pedagogen/intervjupersonen i en klass där man 
hade delat in klassen i två matematik-grupper; en svag och en 
stark. När profilen startade så hade de kvar grupperna och det 
visade sig att den svagare gruppen klarade uppgifterna utomhus 
mycket bättre än den starkare gruppen. Det var nyttigt för 
pedagogerna att se att det inte handlar om inlärningssvårigheter 
utan om lärstilar. 

 
11. Barnen har blivit bättre på att leka utomhus, de behöver inte få 

uppgifterna serverade utan kan leka självständigt när de är ute, 
eftersom att de har fått mer utevana. Det har blivit en naturlig del 
för barnen att vara ute och de har fått en annan känsla för 
utelivet. Eleverna har lättare att leka i skogen. Många som förut 
kunde känna sig otrygga ute har nu blivit trygga i den nya 
miljön. De forna protesterna mot att gå ut har med tiden ebbat ut.  

 
12. Inget. 

 
13. Frågorna på de nationella proven motsvarade inte de som klas-

sen brukar arbeta med, förutom de praktiska som var ganska 
lika. Samarbetsövningarna gick bra. Generellt så var klassens re-
sultat bättre än den andra årskurs trean på samma skola som inte 
har en utomhusdidaktisk profil. 
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Diskussionsunderlag: KONTROLLSKOLA 

Frågor 
1. Kan du kort beskriva er profil. 
2. Varför har du valt den här profilen/arbetssättet? 
3. Hur mycket schemalagd tid har ni för uteaktiviteter och rörelse? 
4. Vilken är din syn på kunskap och lärande? 
5. Har du arbetat på en annan skola tidigare, med en annan profil? 

Vilken profil? 
6. Var bedriver du mestadelen av din undervisning? 
7. Är det skillnad på de platser där du bedriver undervisning? 

Motivation, lärande-kvalitet, prestationer, resultat bland 
eleverna? 

8. Vad finns det i pedagogiken, tror du, som påverkar elevernas 
motivation? 

9. Vad finns det i pedagogiken, tror du, som påverkar lärande-
kvalitet? (ytinlärning, djupinlärning)  

10. Vad finns det i pedagogiken, tror du, som påverkar elevernas 
prestationer och resultat? 

11. Brukar ni jobba med frågor/uppgifter liknande dem som fanns i 
nationella proven? (Är undervisningen upplagd på ungefär 
samma sätt?) 

 
Kort om skolan 

Den intervjuade pedagogen har arbetat inom skola- och barnomsorg i 20 
år och arbetar för närvarande en årskurs 1 med 20 stycken elever. 
Pedagogen har aldrig tidigare haft en klass som har skrivit nationella 
prov då pedagogen alltid har arbetat med de yngre barnen. Skolan 
arbetar mest årskursvis men även åldersblandat. Den har en egen 
idrottshall och fotbollsplan/grusplan. Skolan har även tillgång till en 
spolad rink på vintern. 

Svar 

1. Skolan har en hälsoprofil. Arbetar efter värdegrunden. 
Lärandemiljön är viktig. Bedriver rörelse varje dag, ca 30 min. 
Rörelseaktiviteterna är både ute och inne, tex. stavgång, gå till 
skogen. Det är upp till pedagogen att välja typ av rörelse. Har 
börjat med rastvärdar som ska anordna aktiviteter på 
rasterna, tex. fotbollsturnering.  

2. Profilen anses vara viktig för lärandet. Lärandemiljön är 
viktig för lärandet, både den fysiska och psykiska.  
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3. Klassen har 30 min rörelse per dag och idrott en gång i 
veckan.  

4. Trygghet i skolan är bas för lärande. Viktigt att skapa glädje 
för eleverna i deras lärande. Detta görs genom att 
undervisningen har en struktur, helhet och ett sammanhang. 
Viktigt att det finns ett stort pedagogiskt intresse.  

5. Pedagogen har inte arbetat på någon annan skola, men 
däremot på dagis och 6-årsverksamhet.  

6. Pedagogen bedriver i dagsläget mestadelen av sin 
undervisning inomhus.  

7. Det är spännande att bedriva undervisning på andra platser 
än det vanliga klassrummet. Till exempel är det kul att ta med 
klassen till biblioteket eller ut i samhället. Pedagogen försöker 
ta tillfället i akt om det händer någonting på vägen till 
biblioteket o.s.v. Kan vara svårt att ta med klassen ut ur den 
vanliga strukturen i klassrummet då det blir många nya 
intryck och det kan vara svårt för eleverna att fokusera, 
eftersom att de inte är så vana att arbeta utanför klassrummet. 
Det gäller att hitta intresset hos varje individ så att 
undervisningen kan individualiseras.  

8. Att se och hitta glädjen i lärandet är viktigt, speciellt tidigt i 
skolgången. Variation i undervisningen påverkar elevernas 
motivation. Pedagogen betonar att eleverna ”lär sig att lära” 
snarare än att mata in förbestämd kunskap.  

9. Inmatning ger en ytinlärning. Tex. att läsa en text och svar på 
frågor till texten. Djupinlärning kräver att man aktiverar 
sinnena, tex. genom att dramatisera, berätta, titta utanför 
klassrummet.  

10. Elevernas nyfikenhet påverkar prestationerna och resultat. 
Även att det har funnits glädje och lust att lära i 
inlärningssituationen. Att eleverna vet vad som förväntas av 
dem och varför de ska lära sig just det här.  

11. Det var en bra nivå på de nationella proven för 
åldersgruppen. Många var nervösa inför proven men 
pedagogen upplevde det som att det släppte när eleverna såg 
att proven inte var annorlunda än diagnoser de hade gjort 
tidigare inom till exempel matematik och läsförståelse på 
svenskan. Pedagogen tror inte att elevernas nervositet 
påverkade resultaten. Resultaten blev som förväntat av 
pedagogen. 


