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Abstract 

Forskning visar att barn som vistas inomhus i trånga utrymmen med högt buller 

och dålig luft mår sämre än de barn som vistas utomhus oftare i skolan. Syftet 

med studien var att undersöka hur pedagoger tänker och deras resonemang till 

undervisning utomhus samt vilka faktorer som ligger till grund om lärarna 

väljer att gå ut eller stanna inne i sin undervisning. Vår studie grundar sig på 

kvalitativa intervjuer som gjorts med fem pedagoger på tre olika skolor. 

Resultatet av studien visade tydligt på att faktorer som tid, resurser och närhet 

till naturen spelar roll i valet om pedagoger väljer att hålla undervisning 

inomhus eller utomhus. Ett mönster framträdde tydligt i de olika pedagogernas 

tankar och synsätt. Pedagogerna är insatta och förstår vad inne och utemiljön 

har för betydelse för eleverna då konkreta exempel som luftens, rörelsers 

betydelse för elevers lärande framfördes under intervjuerna. Pedagogerna 

poängterade att luften gjorde eleverna piggare och de mår bra av att få röra på 

sig. Pedagogerna anser att man måste använda sig av de material som finns i 

naturen och att de är ute på matematiken, idrotten och naturkunskapen. 

Pedagogerna hade gärna velat gå ut oftare då alla utom en pedagog hade nära 

till natur och bra platser att vistas i. Olika faktorer som brist på personal samt 

tidsplaneringar gjorde inte det möjligt att undervisa utomhus i den mängd som 

pedagogerna hade velat.  

 

Ämnesord:      
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Förord 

 

Ett stort tack till pedagogerna som valde att medverka i vår undersökning och gjorde studien 

genomförbar. Ett tack till vår handledare som stått ut med alla våra frågor och funderingar 

under arbetets gång. Innan undersökningen startade hade vi bara våra erfarenheter om hur 

utemiljön användes i undervisningen. Det var spännande att få undersöka vilka faktorer som 

påverkar om pedagoger undervisar utomhus. Då båda är blivande fritidspedagoger och varit 

mycket på fritidshemmen där aktiviteter till mestadels är utomhus, var det  intressant att få 

undersöka hur andra lärare ser på  att använda utemiljön i undervisningen.  
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1.Inledning 

 

Rivkins (2004) menar att även om barn mår bättre av att vara ute så tillbringar de allt mer tid 

inomhus i trånga utrymmen. Detta gjorde det intressant att undersöka vad pedagoger har för 

inställning till användning av utomhusmiljön i undervisningen. Studier som kommer att 

presenteras i forskningsbakgrunden pekar på fördelarna med att bedriva undervisning 

utomhus men även nackdelar. Enligt Björklid, (2005) visar studier av Hygge, (1994) att barn 

som är utomhus utsätts för avgaser, och högt buller. I uppsatsen används begreppet utemiljö 

detta bör förtydligas. Med utemiljön menas skolgården och miljön runt omkring skolan, det 

vill säga skogar, lekplatser och idrottsplaner. Nedan presenteras utdrag från Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 som förkortas till Lpo 

94 (2006). 

 

Enligt Lpo 94 (2006) ska skolan främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstad- 

kommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.   

Vidare framgår det i Lpo 94 att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet.  

 

   I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och  

   estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall  

           uppmärksammas (2006, s 6). 

 

   Undervisningen skall  belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

   arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (2006 ,s. 8). 

 

White & Stoecklings (1998) pekar på att det är positivt om integrering i undervisningen kan 

ske mellan den undervisning pedagoger har inomhus i klassrummen med det naturliga 

klassrum som finns utanför skolans fyra väggar, samt ta vara på utemiljön och göra elevers 

lärande naturligt. Hohmann & Weikart (1995) menar att aktivt lärande sker genom att barn 

får använda alla sinnen samtidigt, detta uppnås genom att barnen får lukta, klättra, lyssna och 

titta på olika saker.  Här ses likheter mellan vad Szczepanski (2007) menar, om lärare 

använder landskapet som finns utanför klassrummet och eleverna får vara ute i landskapet 
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som finns utanför klassrummets väggar. Detta bidrar till att eleverna får ett fysisk och 

psykiskt välbefinnande. Szczepanski menar att elever blir mindre stressade utomhus vilket 

leder till att hjärnan kan ta in mer information samt ta till sig nya saker lättare. 

Alerby, Bengtsson m fl (2006) pekar på olika faktorer som kan råda i användning av det 

fysiska rummet i undervisningen. Eleverna är skolade i det fysiska klassrummet och känner 

här en trygghet. De menar att lärare anser att rum som bibliotek och grupprum, där elever 

kan sitta enskilt eller tillsammans med lärare betyder mycket. Här kan eleverna sitta i tysthet 

och eleverna behöver detta enligt dem själva. I Alerbys studier framgick att lärare anser att 

det fysiska klassrummet är en mötesplats för klassen. Undervisning i klassrum gör att läraren 

hinner se varje individuell individ. Rivkin (2000) pekar på betydelsen av att ha riktlinjer om 

utomhusmiljön i skolplanen för hela distrikt eller enskilda skolor. Vidare menar Rivkins att 

de skolor som har riktlinjer i skolplanen om undervisning i utomhusmiljön har åstadkommit 

att eleverna är ute mer. Enligt Eriksson (2009) visar studier av Book att de senaste åren har 

barns möjlighet att röra på sig minskat, grönområden görs om till byggarbetsplatser där nya 

hus och andra byggnader växer fram. 

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka vilken inställning pedagoger som jobbar i årskurs 1-7 har 

till att undervisa i utomhusmiljö, samt vilka faktorer som spelar in i valet av 

undervisningsmiljö. 
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2. Litteraturgenomgång 

 

I detta kapitel presenteras det existerande forskningsfältet inom vårt ämne. Olika faktorer 

som enligt forskare kan påverka barns inlärningförmåga och utveckling i skolans ute och 

inne miljö.  

2.1 . Klassrummet  

 

Studier av Alerby, Bengtsson m fl (2006) har utförts, studierna visar att förr såg skolornas 

planlösning annorlunda ut än de nya skolor som byggs idag. I den moderna skolan vill ingen 

vara beroende av klassrummet som inlärningsmiljö. Skolorna vill idag vara flexibla och 

använda sig av olika rum såväl utomhus som inomhus. Studierna visar även att lärare anser 

att klassrummet ger en trygghet för eleverna samt förenklar att kunna  se den enskilda 

individen. Mårtensson (2005) menar att förr i tiden var barn utomhus och lekte mer än idag, 

detta då det inte fanns mycket plats inomhus. Hon pekar på att idag finns mer plats inomhus 

för livliga aktiviteter.  

 

Vidare menar Mårtensson (2005) att internet och datorspel har gjort att elever har blivit 

stillasittande och deras fysiska aktivitet minskar. Idag råder konkurrens hos organiserade 

fritidsaktiviteter då de försöker hitta en plats i barnens vardag. Det framgår att tv, internet 

och spel ligger högt upp på den populära listan och mycket tid ges åt detta. Detta beskriver 

även Nikolaisen (2005) som poängterar att barn sitter mer inomhus framför tv och datorer 

idag och spenderar därmed mindre tid utomhus än vad barn tidigare gjort. Detta kan i 

framtiden resultera till att barnen får sämre motorik och hälsa. Han menar att skolan har en 

möjlighet att påverka och förändra detta. ”Utomhusmiljön har potential att vara platsen där 

allt händer i barnens värld och kan fungera som frirum i vardagen.” (Mårtensson, 2005 s.3) 

 

2.2 Utemiljöns betydelse för elevers lärande och hälsa 

 

Johansson, (2004) menar att frisk luft och ojämna ytor att röra sig på är något barn behöver 

för att kunna träna och utveckla sina kroppsmuskler. Att vara utomhus leder till bättre hälsa 
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och barns immunförsvar förbättras mot förkylningar. Hon menar att låta eleverna vara 

utomhus gör att de får använda alla sina sinnen, vilket leder till en sundare livsstil. Att få 

vistas utomhus skapar friska, välmående individer och frisk luft bidrar till att eleverna blir 

pigga. Rivkins (2004) hävdar att större delen av barnen i skolan mår bra av att vara utomhus 

i undervisningen. Hon menar att eleverna blir mer nyfikna av att vara utomhus. Att låta 

eleverna vara utomhus gör att de kan få vara mer högljudda utan att andra störs. Hjärnans 

utveckling och funktion stimuleras av att barnen få vara ute i frisk luft och att alla sinnena 

används. Hon menar att eleverna lär sig att ta tillvara på naturen runt skolan och bidrar till en 

hållbar utveckling. Vidare menar Rivkins att även om barn mår bättre av att vara ute så 

tillbringar de allt mer tid inomhus i trånga utrymmen. Mårtensson (2005) menar om barn får 

ta del av rörliga och sinnliga aktiviteter stärker detta självsäkerheten och fysisk ohälsa 

minskar. Det som händer runt omkring oss gör att både barn och vuxna kan bli distraherade. 

Uppmärksamheten vänds därför lätt till vad som händer i omgivningen när vi vistas utomhus. 

Här syns ett mönster att faktorer som till exempel  att luften gör elever piggare. En annan 

faktor i barns utveckling är enligt Björklid och Fischbein (1992) att när lärare- elev och elev- 

elev arbetar tillsammans och  utforskar närmiljön sker en utveckling av elevernas 

inlärningsförmåga. Utomhusmiljön har betydelse för elevers utveckling och sociala samspel.  

Johansson (2004) hävdar att närmiljön inbjuder till lek och individer mår bra av den friska 

luften samt solen som skiner, därför bör inneverksamhet flyttas utomhus. Hon menar att i 

tidig ålder ska barn lära sig att vara ute i närmiljön för att intresset ska följa med upp i de 

äldre åldrarna. Om barnen får ta del av närmiljön redan i tidig ålder kommer detta vara 

betydelsefullt för framtiden. Barn bör vara ute i naturen för att lära sig balansera användning 

av det nya samhällets teknik och den stress som råder. Som blivande pedagoger bör man 

sträva efter hållbar utveckling. En hållbar utveckling för eleverna och skolan är att blivande 

pedagoger har en balans i sin undervisning. Barn bör vara ute för att må bra men att låta 

eleverna få ta del av samhällets nya teknik. Detta rustar dem för framtidens moderna 

samhälle. Johansson (2004) hävdar att tomhusmiljön gör så att individer kopplar av samt ger 

oss en sund livsstil.  

Szczepanski m fl (2007) menar att balans, rörelse, tryck, temperatur, muskelposition samt 

beröring är betydelsefullt för barn då de får en känsla av att de är en avskild individ i 

världen. Utevistelse behöver varje individ för att känna sig som en självständig individ. De 

övriga sinnena som exempelvis hörsel och syn ska även integreras för bästa resultat. För att 

sinnena hos barnen ska aktiveras och fungera tillsammans bör barnet först känna sig tryggt. 
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Han menar vidare att när barn vistas i närmiljön blir de friskare, piggare, lugnare, den 

spontana uppmärksamheten ökar, konflikter minskar samt koncentrationsförmågan 

förbättras. 

Braute och Bang (1994) menar att om barn får upplevelser i sin närmiljö och tycker om att 

vara ute kommer de på så vis vara  rädda om och vilja skydda miljön i framtiden. Vidare 

menar Braute och Bang attt problem som ofta uppstår på skolor är att barnen saknar ”rätt” 

kläder för att vara utomhus, detta kan resultera till att pedagogerna väljer att stanna inomhus 

i sin undervisning. Det är betydelsefullt att pedagogerna sysselsätter sig och är aktiva 

tillsammans med barnen i det dem gör. Det är betydande att barn och vuxna trivs att vara i 

närmiljön där de kan skapa gemensamma upplevelser. De poängterar att det finns fullt med 

möjligheter för barn att lära och utvecklas i utomhusmiljön då ljud, färg och lukt varierar. 

Vidare menar Braute & Bang (1994) att barn utvecklar sin hjärna och ger den ”mat” när de 

rör på sig. När barn rör på sig får de ett sinnesintryck av rörelserna som gör att dessa intryck 

skickas som signal till hjärnan för vidare utveckling. Att vara ute i tidig ålder i sin 

utomhusmiljö är en grund för barnens kommande och nuvarande utveckling. Braute och 

Bang hävdar att barn som inte får ta del av detta kan i framtiden få det tungt i skolan där de 

bland annat kan få svårt  för att sig nya saker. Braute & Bang menar att både pedagoger och 

barn blir piggare under en skoldag om de vistas i utemiljön än när de har lektion inomhus. En 

anledning till detta kan vara att både luften och ljudet är bättre utomhus än i ett 

inomhusklimat. Enligt Eriksson (2009) visar studier av Björklid (2003) att de som använder 

utemiljön mest är barn. Barnen leker inte bara i utemiljön de kommunicerar och samspelar 

här med andra individer. Hon menar att utemiljön är en lärmiljö på det sätt att barnen 

utforskar sin utemiljö, på detta sätt lär eleverna sig hur den fungerar.  Studier av Björklid 

visar att utemiljön är viktig för att barn ska utveckla sin motoriska utveckling. Detta bidrar 

till att barnen får ökad självkänsla, samt lär sig samspela och socialisera med andra elever.  

 

2.2.1 Miljöns påverkan av elevers utveckling 

 

Braute och Bang (1994) poängterar att undervisningen idag sker oftast inomhus, de ämnen 

som bör vara utomhus sker även inne i klassrummet genom exempelvis film, visning av 

uppstoppade djur eller bilder. Barn bör få uppleva och få erfarenheter om närmiljön genom 
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att de får vistas i den. Detta då barnen bör få en större kunskap och förståelse för utemiljön. 

Vidare menar Braute och Bang  att genom undervisning i utemiljön kan detta bidra till att det 

blir mer meningsfullt då undervisningen oftast kan kopplas till något konkret. Det är viktigt 

att pedagogerna besitter olika kunskaper om naturen för att det ska blir så spännande som 

möjligt för barnen, hur barn förstår världen, hur barn leker samt ha en förmåga att anpassa 

undervisningen.  

Ericsson (2009) menar att en del skolor har friluftsdagar och utedagar på schemat en gång i 

veckan. Detta ser inte barnen som en del i undervisningen utan bara som en ”paus” från den 

vanliga undervisningen. Får barnen flera tillfällen per vecka att använda utemiljön så ser de 

detta som en del i undervisningen. Ericsson menar att närmiljön inte ska ta bort 

undervisningen inomhus utan att det bör samspela med varandra. Undervisningen ute och 

inne kan kopplas samman genom att barnen arbetar inomhus med material som de plockat 

ifrån utemiljön. Barnen behåller sin lust att lära om det sker en variation i undervisningen. 

Detta resulterar i en varierad undervisning där fler barn kan nå sina mål då vi alla lär olika.  

 

2.2.2  Utemiljöns betydelse för elever 

 

Studier av Kindenberg (2005) visar att utemiljön har mycket att bidra med jämfört med 

inomhusmiljön i undervisningen. Utemiljön ska ses som en betydelsefull resurs till lärandet. 

I utomhusmiljön stimuleras barns lärande, utveckling och förmåga till avslappning. Att vara 

utomhus i undervisningen bidrar till en bra arbetsmiljö för både vuxna och barn där båda 

parter får kroppsstimulering genom att röra på sig. Utomhusmiljön skapar en nyfikenhet till 

att undersöka samt upptäcka saker. När barnen får vistas ute tillsammans med varandra tar 

barnen in kunskap genom sina sinnen på ett sätt som de inte kan göra inomhus. Barn kan i 

utemiljön skapa nya relationer samt få en chans till att visa en sida som de inte kunnat göra 

innan när de vistats i den vardagliga miljön.Vidare menar Kindenberg att ett problem 

gällande förbättring av arbetsmiljön är att pedagogerna anser att de inte har tiden då det blir 

stressigt. Orlenius (2002) presenterar Piagets teori som menar att i samspel med förnuft, 

sinnesintryck samt erfarenheter konstrueras ny kunskap hos eleverna. Piaget menar att barn 

skaffar kunskap själv genom aktivitet. Pedagoger bör därför ge barnen möjligheter och 

förutsättningar för detta lärande. Säljö (2000) menar att många länder i Europa tar efter 
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Piagets teori där hans idéer går ut på att barn lär och utforskar på egen hand. Nyfikenheten 

ska vara basen för lärande. Genom detta ska barn få en förståelse för det de gör och på så sätt 

stimuleras lärandet. Orlenius (2002) pekar på betydelsen av att allt i undervisningen bör ske 

av en anledning och ha ett sammanhang. ”Man lär genom en social praktik som kan skapa 

mening och sammanhang för den lärande. Det betyder till exempel att skolan som miljö blir 

mycket avgörande för lärande.” (Orlenius, 2002 s.217). 

Strandberg (2006) hänvisar till Vygotskij som menade att pedagoger inte ska möblera och 

organisera rummen själva utan eleverna ska få vara med och bestämma hur det ska se ut. För 

att skapa en miljö där eleverna trivs bör man ge utrymme för utveckling. Barn utvecklas om 

de ges möjlighet till en miljö som de kan förändra och utforska. Om pedagogen redan satt 

upp ett rum som inte kan förändras försvinner delaktighet och det ges inget utrymme för 

eleveres kreativitet. Vygotskij (1995) menar att det som är grunden till fantasin är de inre 

samt de yttre sinnesintryck som barnen får. När barnen fantiserar använder de hörseln och 

synen som bas. 

 

2.2.3 Hur främjar platsen elevers hälsa och motverkar stress 

 

Norling (2001) menar att idag råder mer stillasittande och det är brist på aktiviteter utomhus, 

vilket har blivit ett folkhälsoproblem. Vidare hävdar han att för att få ett friskare liv så är 

naturen den bästa försäkringen på detta. Genom att vistas i utomhusmiljö minskar olika 

stressrelaterade besvär som värk, trötthet, ångest samt koncentrationssvårigheter. När elever 

vistas i utomhusmiljön påverkas deras hälsa och deras sociala, fysiska och psykiska 

utveckling stimuleras. Stressrelaterade sjukdomar ökar och det kostar mycket pengar för vårt 

samhälle. Det är pedagogers uppgift att positivt påverka och medverka till att barnens hälsa 

främjas När barn vistas i utomhusmiljön främjas deras kreativitet och motorik dessutom 

minskar risken för infektioner, stress samt allergier. Individer har ett behov av att vara fysiskt 

och psykiskt aktiva för välmående (Norling2001).  

Vidare hävdar Norling (2001) att många aktiviteter som är intressanta för oss människor 

ligger en bit bort eller saknar plats/rum, vilket hindrar många till att utöva just dessa 

aktiviteter. Vistelse i utomhusmiljön bidrar till en snabb, kostnadsfri, och långvarig inverkan 

till en god hälsa jämfört med särskilda behandlingar mot exempelvis stress. Vuxna som varit 
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ute i naturen när de var barn visar ett större intresse samt känslor för utomhusmiljön som 

vuxen. Därför bör barn i tidig ålder få ta del av utomhusmiljön för att skapa känslor och 

intresse för den. Eriksson m.fl (2009) hävdar att utformningen av skolans miljö har inverkan 

på elevers motorik och koncentration. Vidare pekar Eriksson på studier av Ingemansson 

(2004) som menar att i samhället har bullernivån ökat radikalt. Det går inte att vänja sig vid 

att höra buller utan det kan skapa stress, vilket i sin tur kan leda till stressrelaterade 

hälsoproblem.  

Eriksson (2003) skriver om Bunkefloprojektet med sin specifika hälsoprofil har funnits i 

många år. I projektet utökades den fysiska aktiviteten i skolan, på skolorna har eleverna 

utomhusaktiviteter varje vecka. När projektet utvärderades efter ett år visade resultaten att 

eleverna hade utvecklat sin balans och koordinationsförmåga. Eleverna som ingick i 

Bunkefloprojektet hade bättre grovmotorik än de elever som endast hade ordinarie idrott i 

skolan två gånger i veckan.  

Davidsson (2002) som menar att rummen i skolan påverkar barns sociala förmåga. Antingen 

begränsar rummen barns sociala liv eller gynnas dem. Det framgår att platsen är 

betydelsefull för barns sociala förmåga. Hur barn påverkas samt vilken betydelse miljön 

inomhus har för barn beskriver Szczepanski (2007) ytterligare, där han i sin forskning 

beskriver att stela klassrum med raka linjer och långa korridorer som aldrig tar slut är något 

som inte är bra för barns hälsa. Det framgår hur olika platser kan påverka samt gynna barns 

fysiska och psykiska hälsa. Prellwitz (2001) hävdar att miljöer som saknar tillgänglighet 

visar att platsen endast är till för vissa barngrupper. Med en sådan miljö utesluts de barn med 

exempelvis ett funktionshinder och de kan då inte ta del av samhället som de har rätt till.  

 

2.2.4 Pedagogers syn på undervisning utomhus 

 

Gunilla Lindholm (1995) hävdar att kring pedagogers tankar om undervisning utomhus. Alla 

pedagogerna som intervjuades sa att undervisningen till största del kunde vistas utomhus 

under våren och hösten. Pedagogerna använde närmiljön som fanns nära i undervisningen, 

men de ville utnyttja det mer. Att barns lärande utomhus gynnas var något som alla 

pedagoger var överens om. Utifrån studierna framgick det att det inte fanns några nackdelar 

med undervisning utomhus och pedagogerna ansåg att utomhusmiljön gav barnen frisk luft, 

omväxling från stillasittandet samt avkoppling. Det framgick även att utomhusmiljön var ett 
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ställe för eleverna och pedagoger att ta till sig om skolans inomhusmiljö var dålig. Pia. 

Björklid (2005) skriver i en kunskapsöversikt, med hänvisning till studier av Bredbergs 

(2003) har  nio pedagoger intervjuats gällande utomhusundervisning. Utifrån studierna 

framgick det att flera av pedagogerna såg svårigheter med att undervisa utomhus. 

Svårigheterna var att det fanns för stora grupper med barn samt brist på extra personal som 

kunde vara som resurs. En del av pedagogerna var inte utomhus så mycket som de önskat. 

Att vara själv utomhus tillsammans med barnen är ett stort ansvar och de såg detta som en 

svårighet. Brist på inspiration samt kunskap gällande undervisning i utemiljön var något som 

en pedagog lyfte fram. Vidare menar hon att ett samarbete med förskolepedagogerna hade 

varit en bra idé då undervisning utomhus sker regelbundet. Pedagogerna i studien anser att 

det finns både för och nackdelar med undervisning ute samt inomhus. Vidare beskrivs 

pedagogers tankar kring inne samt utomhusundervisning av Lindholm (1995) där studier 

gjorts om pedagogers syn på undervisning i utomhusmiljö. Utifrån studierna kunde en 

positiv syn ses gällande hur olika ämnen integreras till att användas i utomhusmiljön. 

Svårigheterna med detta var att det krävs längre planeringstid. Flera av pedagogerna ansåg 

att barnen lär sig bättre utomhus då de använder sina sinnen. Flertalet av pedagogerna  ansåg 

att samspelet mellan barn ökade utomhus. 

 

2.2.5 Barns motoriska färdigheter 

 

Huitfeldt m fl (2005) menar att barnens olika motoriska färdigheter sker i olika 

utvecklingsfaser. Barns motorik utvecklas olika och beror på vilka situationer eller miljöer 

de utsätts för. För att motoriken ska utvecklas kan det behövas en miljö som kan ge 

möjligheter att göra saker tillsammans med andra barn. Dessa miljöer ska även kunna ge 

upplevelser och vara spännande för barnen. Ingår dessa faktorer i barnens miljö kan de själva 

lära sig olika rörelsemönster utan hjälp från andra. Huitfeldt m.fl. (2005) menar att det inte 

bara handlar om vilken ålder barnen är i för att kunna utföra en rörelse utan det beror på om 

miljön är tillräckligt lusfylld och stimulerande. Här framgår det att miljöerna har betydelse 

för elevers upplevelser och rörelsemönster. Hutifeldt  (2005) och Dahlgren m fl (2007)  

menar att när barn får röra sig och få känna en kontakt med kroppen ger detta en 

självbekräftelse. Det är betydelsefullt för de barn som vistas i ett traditionellt klassrum och 

lider av motorisk oro att de får röra på sig. Vistelse utomhus ökar dessa barns prestationer i 

skolan. 
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2.2.6. Inomhusmiljöns betydelse för elevers lärande 

 

Här presenteras hur barn lär sig nya saker samt vilka faktorer som kan bidra till en nedsatt 

utveckling i klassrummet. 

2.2.7  Klassrummet som lärandemiljö 

 

Alerby, Bengtsson m fl (2006) poängterar att skolans klassrum kan ge möjligheter till olika 

aktiviteter. Detta är olika från skola till skola och kan även sätta begränsningar för lärande 

vilket gäller för lärarna samt eleverna. Skolans lokaler och utformning visar sig ha stor 

betydelse för lärandet (Kindenberg 2005). Vissa elever lär sig bäst genom att få sitta ostört 

medan andra lär sig bättre där det finns en stor yta. Det bör finnas plats i klassrummet som 

ska passa olika individers behov. Det som krävs för att ett klassrum ska vara hälsosamt är att 

trygghet, kärlek och värme och en miljö som är strukturerad för eleverna bör finnas. Studier 

av Kindenberg (2005) visar dessutom att klassrumstemperaturen är betydelsefull då klimatet 

påverkar barnens prestation och koncentration till det sämre om det är varmare eller kallare.  

 

2.2.8  Hur påverkas elever av ljus och buller 

 

Kindenberg (2005) studier pekar på att buller som kan uppstå i skolan påverkar både barn 

och vuxnas koncentrationsförmåga, samvaro, sömn samt prestation. Detta medför en trötthet 

hos båda parter där barnen tar in information sämre samt pedagogen undervisar sämre. Om 

barn och vuxna vistas i en bullrig miljö under längre tid kan detta leda till hörselskador. Det 

framgår att miljön är betydelsefull för att främja barns lärande. Olika orsaker som barn kan 

påverkas både negativt och positivt av i ett klassrum är ljusets påverkan. Kindenberg (2005) 

menar att barn också behöver dagsljuset i inomhusmiljön genom fönstren för att hålla sig 

pigga. Minskas dagsljuset i klassrummet utsöndras hormonet melatonin i kroppen och detta 

påverkar barnen så att de blir trötta. Barn vistas idag ca 90 % av dagen inomhus. 

Marjanna de Jong (2006) pekar på att mellanrum som grupprum och korridorer på skolan är 

betydelsefulla för eleverna. I rummen kan barnen få egentid och sin egen plats. När eleverna 

får tillgång till detta utrymme utvecklar de ett eget ansvar. Rummet skapar även utmaningar 

och spänning för eleverna. Studier av Bjurström (2006) visar att när barn vistas i en miljö 
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som brister både här och där kan detta ändå leda till en positiv miljö. Detta om klassen 

gemenskap och sociala förhållande är positivt.  

 

2.2.9 Faktorer i skolans miljö som kan bidra till koncentrationssvårigheter  

 

Kadesjö (2001) menar att när barn använder sina sinnen för att lösa en uppgift visar detta att 

de öppnar sig för världen som finns runt omkring. Dessa sinnen öppnas inte alltid och detta 

bidrar till okoncentrerade elever. Faktorer som gör att sinnena inte öppnas är att de inte har 

några tidigare erfarenheter, motivation eller känslor som kan kopplas till uppgiften. Barn kan 

bli okoncentrerade om de möter en uppgift som kan kännas obehaglig för dem kopplat till 

deras miljö. Faktorer som dessa stressar upp barnet och kan på så vis inte fokusera på 

uppgiften. Vidare menar Kadesjö att koncentrationssvårigheter kan uppstå om barn har 

motoriska svårigheter. När barn tar in olika sinnesintryck så filtrerar de bort intryck som för 

tillfället inte behövs så att de kan koncentrera sig på själva uppgiften. Barn med 

koncentrationssvårigheter har problem med just att filtrera bort det som inte är så viktigt och 

veta vilken situation de ska befinna sig i vilket resulterar i att dessa barn antingen blir passiva 

och tänker på annat eller blir de högaktiva. Vidare menar Kadesjö att miljön som barnen 

befinner sig i är betydelsefullt att pedagogen tar ansvar och planerar hur den ska vara. Detta 

för att skapa en bra miljö både för barn med eller utan koncentrationssvårigheter. 

Kadesjö (2001) menar att utformningen och utseendet på skolans miljö har stor betydelse 

och påverkar barn med koncentrationssvårigheter direkt. Som pedagog bör man tänka på vad 

det är i klassrummet som stör barnens tankar. Olika faktorer som kan skapa problem är 

placeringen i klassrummet, hur mycket uppmärksamhet de får från läraren samt om det är 

ordning och reda. Ett problem som kan skapas i klassrummet är när barnen ska samsas om 

ett stort bord där de ska arbeta i grupp. Det kan förekomma mer prat och  mycket saker på 

borden samt tjafs om vilken yta som är vems vid stora bord. Detta resulterar i att barn som 

har svårigheter med att koncentrera sig får för många saker att fokusera på. Kadesjö (2001) 

poängterar att när barn med koncentrationssvårigheter befinner sig utomhus öppnas plötsligt 

stora ytor upp och det är många olika lekar som är igång. Detta gör att dessa barn inte vet 

vad de ska fokusera på. Antingen blir de tillbakadragna och känner sig otrygga eller så 

springer de in i pågående lekar och ”förstör” för de andra barnen. Om platsen som de 
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befinner sig på hade förminskats till en mindre yta där färre barn är inblandade så hade detta 

resulterat att de kan fokusera bättre.  
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3.  Problemformulering 

Forskningsöversikten visade på att barn spenderar mer tid inomhus, vilket kan påverka 

barns fysiska och psykiska hälsa. Därför anser vi att mer kunskap behövs om 

pedagogers resonemang gällande undervisning utomhus och vilka faktorer som 

påverkar deras val. 

Det som ska besvaras i den kvalitativa intervjun är  

- Vilka faktorer spelar roll när pedagoger väljer att vara utomhus i sin undervisning? 
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4. Empiri 

 

Kylen (2004) pekar på att när forskare vill få information om någons tankar och inställning 

till ett ämne bör man använda sig av kvalitativ intervju. Som forskare vill man få ut så 

mycket data som möjligt för att få ut mycket och bra material till sin undersökning. Därför 

krävdes en kvalitativ intervjuform. Ingen annan metodform hade kunnat hjälpa oss att få ut 

den information som behövdes.  

4.1 Material och metod 

 

Undersökningen genomfördes med fem stycken pedagoger som jobbar med de yngre 

åldrarna, det vill säga barn som är i åldern sju till tolv år.  Intervjuerna utfördes på tre olika 

skolor i tre olika kommuner.  

4.2 Urval  

 

I undersökningen ingick fem pedagoger.  Eftersom det finns mycket litteratur om naturens 

betydelse för barn i yngre åldrar, ville vi  genomföra undersökningen bland pedagoger som 

jobbar med elever i åldern sju till tretton år. De har haft alla olika åldrarna i sin undervisning 

och förhoppningsvis kan detta kan mynna ut till djupare svar. Två av de intervjuade 

pedagogerna arbetade på samma skola dock i olika klasser. De övriga tre arbetade på olika 

skolor i tre olika kommuner. Alla pedagoger som intervjuades är kvinnor. När det var 

bestämt vilka pedagoger som skulle intervjuas ringde vi till dem. Syftet med uppsatsen och 

intervjun förklarades och  pedagogerna blev tillfrågade om de ville medverka i 

undersökningen. Pedagogerna var bekanta för oss sedan tidigare, då vi mött dem ute på den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Detta val gjordes eftersom intervjuerna skulle bli 

avslappnade och inte stela. Ett urval gjordes på så sätt att under praktiken uppfattade vi att 

många var positiva till undervisning utomhus men att några pedagoger gärna undervisar 

inomhus.  
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4.3  Planering och genomförande 

 

Denscombe (2009) menar att forskare bör använda sig av intervjuer i undersökningen när 

detaljerad information önskas. Öppna intervjufrågor leder till djupare svar än fasta 

svarsalternativ och utrymme för följdfrågor finns, vilket var den frågeform som tillämpades i 

denna undersökning. Fem pedagoger intervjuades genom individuella intervjuer. Denscombe 

(2009) pekar på att de öppna frågorna är en av fördelarna med personlig intervju. Andra 

fördelar med denna intervjuform är att forskaren får insikter om hur informanten tänker och 

intervjuer kräver endast enkel utrustning. Ytterligare en fördel som Denscombe menar är att 

när intervjuaren besöker respondenten för personliga intervjuer kan det insamlade materialet 

kontrolleras på plats. Kylén (2004) skriver att en intervju är när en eller flera personer 

intervjuar en grupp eller en annan person. Intervjuerna utfördes på pedagogernas arbetsplats 

och båda författarna medverkade vid varje intervjutillfälle. Widerberg (2002) menar att när 

intervjuer sker på respondenternas arbetsplats får intervjuaren en överblick av skolans 

utformning, lokaler och miljö. Som intervjuare får man ett helhetsintryck, intryck som kan 

komma till användning  i analysen. Kylén (2004) skriver att forskare bör använda sig av en 

mall med frågor, då det underlättar för både respondenter samt intervjuare när det synliggörs 

vilka områden som har diskuterats (se bilaga 1). Intervjun bestod av fyra block där olika 

frågeområden togs upp.  

I intervjun används Kyléns (2004) modell som grund i genomförandet. Denna modell 

besriver steg för steg hur en god intevju bör gå till. Vi har valt att använda delar av denna 

modell.  

Väl hos den intervjuade blev det allmän diskussion om väder och skola för att lätta upp 

stämningen. Ett godkännande av intervjun lämnades till pedagogerna för underskrift innan 

samtalet började. Efter underskriften av godkännandet presenterades syftet för intervjun och 

arbetet, samt kort om oss själva. Då intervjun var baserad på öppna frågor fick den 

intervjuade svara fritt på varje fråga Intervjuerna spelades in på band samt skrevs ner på 

dator under samtalets gång. En av intervjuarna skrev och den andra intervjuade. När alla 

frågorna var ställda granskades vårt material, detta för att se om all nödvändig information 

har kommit med under intervjun. Om inte, ställdes flera frågor för att komplettera och få 

fullständiga svar. När intervjun var gjord berättade vi för intervjupersonen att de gärna får ta 

del av den färdiga rapporten.  
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4.4 Bearbetning av data 

 

Datamaterialet bestod av bandinspelade intervjuer och utskrifter av anteckningar som gjordes 

under intervjuerna. Datan gick vi först igenom enskilt direkt efter avslutad intervju, då vi 

fortfarande hade det färskt i minnet. Enligt Widerberg, (2002)  bör sammanfattning av 

råmaterial ske direkt efter avklarad intervju. Dagen efter intervjuerna lästes våra olika 

sammanfattningar igenom av oss båda och en avlyssning av banden gjordes. Därefter 

sammanfattades vad som kom fram i intervjuerna med utgångspunkt från de faktorer som 

framträdde som mest betydelsefulla när pedagoger väljer att vara utomhus i sin undervisning. 

En tabell gjordes utifrån intervjusvaren för att visa vilka faktorer som spelade störst roll för 

respektive pedagog som deltog i undersökningen om pedagoger som deltog i 

undersökningen.  

 

4.5 Hantering av intervju material 

 

Widerberg (2002) poängterar vikten av att hantera intervjumaterialet på ett korrekt sätt. Det 

är viktigt att materialet systematiseras och görs anonymt. På band och sammandrag från 

intervjutillfällena togs namn- och andra personuppgifter bort. För att särskilja intervjuerna 

användes färgade band , olika färger för de olika pedagogerna. I ett annat dokument förvaras 

koderna för att hålla isär vem som är vem. Fullständig anonymitet i forskningsuppsatser samt 

rapporter är en viktig punkt inom forskningsetiken menar Widerberg (2002). 

 

 

 

4.6 Etik 

 

Några av punkterna i vetenskapsrådets (2008) fyra forskningsetiska principer är att innan en 

intervju bör informanten noggrant förklara för de intervjuade vad syftet med uppsatsen är, 

vilka villkor som gäller, samt vart de intervjuades svar kommer att användas till. Det vill 
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säga vilket nyttjandekravet är. Innan intervjun startade delades ett kontakt ut till den 

intervjuade (se bilaga 2). Vetenskapsrådet har ett konfidentialitets krav som bör följas , detta 

innebär att som forskare de intervjuade  få konfidentialitet, speciellt viktigt är detta vid etiska 

frågor. Alla namnen i uppsatsen är fingerade för full anonymitet. Efter intervjun var färdig 

tillfrågades den intervjuade om han/hon önskade att få ta del av resultatet. Detta är 

rekommendationer från vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 
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5. Resultat 

 

De fem pedagogernas svar presenteras utifrån frågan om vilka faktorer som spelar roll när 

pedagoger väljer att vara utomhus i sin undervisning. Resultatredovisningen inleds med en 

tabell som visar en redogörelse för vilka faktorer som visade sig vara avgörande om 

pedagogerna väljer att vara ute i sin undervisning.  
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5.1 Vilka faktorer spelar roll när pedagoger väljer att vara utomhus i sin 

undervisning? 

 

Här presenteras de faktorer som bearbetningen av intervjudata resulterade i. För att göra det 

lättöverskådligt presenteras de i en tabell för att synliggöra skillnader och likheter hos 

pedagogerna. 
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Våra rubriker är utformade efter de olika faktorerna som vi presenterat i tabellen ovan.  De 

faktorer som framkommit under intervjuerna  presenteras djupare under de olika rubrikerna. 

Tabellen finns för att tydliggöra dessa. 

 

5.2 Vädrets inverkan och val av kläder påverkar  

 

Pedagog B menade att hon gärna hade önskat vara ute mer då hon anser att eleverna håller 

sig friskare när de får vara ute i den friska luften. På skolan är det dålig luft och detta leder 

till att barnen mår dåligt av att vara inne. ”Jag skulle vilja gå ut en gång i veckan och vill lära 

barnen att det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder”(Pedagog B.) Med detta menar hon 

att det har varit roligt om det funnits tid till att vara ute mer, hon menar att elever kan vara 

utomhus i alla väder. Men det är för tidskrävande, och tid är något som det finns för lite av i 

skolan.  

Pedagog C ansåg att man kan vara utomhus så länge vädret håller i sig. Då hon har idrott i 

sin undervisning är hon beroende av att det är bra väder för att kunna utföra olika aktiviteter 

utomhus. De andra pedagogerna pekade inte på att vädret var en faktor som bestämde om de 

skulle vara ute eller inne. Pedagog E menade att undervisning utomhus är möjligt i alla 

väder, men det är trevligare och mysigare att stanna inne i klassrummet när det är väldigt 

blåsigt och ösregn. Vidare menade pedagogerna A och D att vid dåligt väder samt när 

eleverna har mindre bra kläder med sig till skolan, då kan det bli svårt att utföra de planerade 

aktiviteterna.  

 

5.3 Resurser, lektionen och närhet till natur spelar roll 

 

Pedagog A menade att det fanns inga resurser för att kunna gå ut så ofta i naturen i hennes 

undervisning. Klasserna är i vissa årskullar stora, detta leder till att det finns ingen möjlighet 

för en pedagog att gå ut ensam med så många barn. För att göra det möjligt, menade pedagog 

A, att det behövs mer resurser i klassen. Pedagog C har ingen skog eller natur på kort 

avstånd, för att komma till närmaste skog är klassen tvungen att gå en bit bort. Är det under 

en skoldag korta lektioner, går mycket tid av lektionen till spillo. Pedagog E menade liksom 



 

27 

Pedagog C att det kan ta tid att ta sig till vissa platser ibland om planering skett att klassen 

ska tillexempel åka  till en sjö eller liknande. Pedagog E menade att som pedagog måste tid 

finnas för undervisning utomhus, speciellt om undervisningen ska vara på ett nytt ställe. Den 

nya undervisningsplatsen måste rekas så att pedagogen vet vad som finns på platsen där 

undervisning kommer ske. Vidare menade pedagog E att det är mycket inomhus som måste 

göras,  skrivning och läsning tar mycket tid. ”Jag har så mycket att lära eleverna så hinner 

inte ha så mycket fri lek som tillexempel sexåringarna har. Jag vill så mycket” (Pedagog E.) 

Pedagoger A samt C menade att de har små utrymmen att undervisa på inomhus. Detta 

medför att ibland måste klassen vara utomhus för att kunna utföra vissa aktiviteter.  

Alla pedagoger utom en pekade  på betydelsen av att ha nära till skog och natur. Pedagog C 

har ingen skog inom nära räckhåll, för att komma till den närmsta skogen och fotbollplanen 

måste de gå i cirka tio minuter. De andra pedagogerna talade gott om sin närmiljö, de har 

skogen och naturen just runt hörnet. Pedagogerna menade att detta underlättar när planering 

av aktiviteter utomhus sker. Pedagog Ea ansåg att närheten till den lokala sjön och ån är 

perfekt för de äldre barnen som lätt kan cykla dit och håva.  

Pedagogerna var överens om att ämnet  de undervisar i  spelar stor roll i valet om lektionen 

ska vara ute eller inomhus. De ämnena där det är naturligt att gå ut i undervisningen enligt 

pedagogerna är matematik, naturkunskap, idrott, oä- ämnen, friluftsdagar samt skoljoggen. 

Det som gör att pedagogerna använde utomhusmiljön i mattematiken är att det är naturligt att 

räkna och mäta saker. Eleverna kan använda sig av saker i naturen till att räkna tillexempel 

kottar, stenar samt pinnar menar pedagog D.  ”I de äldre åldrarna blir det svårare att gå ut, 

detta tror jag beror på att ämneskunskaperna blir svårare. Detta medför att man som lärare 

inte vet hur man ska använda utemiljön i undervisningen”(Pedagog C.) Hon har varit på 

fortbildning i matte för de yngre barnen, det var enligt henne enkelt att räkna saker ute i 

naturen med eleverna. Det kan inte ske på samma sätt med de äldre barnen då 

ämneskunskaperna blir mer avancerade. Som pedagog vet man inte hur de svårare 

ämneskunskaperna kan omvandlas och förtydligas utomhus anser pedagog C.  

”Jag går inte ut spontant och utan att det finns någon mening med det. Det måste hänga ihop 

med den undervisning som sker inomhus”(Pedagog A.) Med detta menade hon att de går ut 

med barnen när de har tematiskt arbete, pedagogerna försökte  att hitta saker man kan ta med 

sin utifrån och in samt tvärtom. Eleverna ska se en helhet och mening med det som görs. 
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5.4 Barns rörelsebehov och varierande arbetssätt får välmående 

 

Pedagog  A valde att vara ute med sina elever för att variera inlärningsstilar. Tidigare hade 

hon trott att eleverna lärt sig mycket mer när de var utomhus. Att vara utomhus anser hon 

vara rofyllt och roligt, trots detta måste eleverna vara inomhus också. Ibland är det svårt att 

veta om eleverna har lärt sig det de ska lära när undervisningen sker utomhus. Vidare menar 

pedagog A och C att både inne samt utemiljön bör användas i undervisningen. De 

poängterade vikten av att jobba med sambanden mellan uteverksamhet och undervisningen 

inomhus. Pedagog B och C ansåg att i undervisningen som sker i klassrummet blir det lätt 

höga toner och buller. Ljudnivån hos eleverna blir snabbt hög, en del elever kan koppla bort 

bullret men för de eleverna som inte kan det har de hörselskydd som kan användas. Att det 

ibland är ljud i klassrummet av att elever pratar med varandra måste finnas menade hon, och  

ansåg och menade att elever lär sig i samarbete med andra. För att minska bullret på Pedagog 

C skola finns det akustikplattor uppsatta. Pedagog B talade om att elever har ett stort 

rörelsebehov de lär sig mer när de får röra på sig. Att gå ut och förstärka de kunskaper 

eleverna redan lärt sig inomhus gynnar deras lärande. Pedagog B menade att hennes elever 

ska lärt sig om närmiljön när de är utomhus så att de vid senare tillfälle själva kan använde 

den. Vidare menade hon att som pedagog bör man variera sig i undervisningen och ha 

lekfulla inlärningssätt. Pedagog C hävdade att det är svårare att undervisa utomhus då det är 

svårare att få eleverna att lyssna. Det finns många saker i utemiljön som kan distrahera, när 

klassen är inomhus har pedagogen mer koll på eleverna och de är mer samlade. Pedagog D 

sa att hon gärna gick ut med sina elever, någon gång har de tagit med sig vattenfärger ut. 

Eleverna tittade på saker som fanns i naturen och ritade av detta.  

Pedagog E hävdade att man kan inte bara gå ut och vara ute på lektionerna. Det ska vara 

undervisning och lite fritt. Något som hon hade mycket i sin undervisning det är fri lek 

utomhus. I de yngre åldrarna sade pedagog E att de har speciella rörelselekar som de 

använder sig av utomhus som hon är positiv till. Enligt Pedagog E är det hälsofrämjande att 

vara utomhus, hon menade att de är mest inomhus i hennes undervisning. Lektionerna som 

utfördes inomhus innehöll allt det teoretiska, ett exempel på detta är skrivning och läsning. 

Anledningen till att pedagog E inte gick ut oftare men sina elever var att det lätt blir bökigt. 

Mycket ska bäras med om undervisningen ska ske utomhus. Om skolan hade valt att lägga 

all undervisning utomhus, då hade det varit mer renodlat och allt material som behövs för 

undervisning utomhus hade funnits på plats. Pedagog E ville att eleverna ska lära sig hur de 
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bör bete sig när de är ute i naturen och veta vad allemansrätten är för något. Pedagog E 

menade att det finns mycket mer buller i skolan än vad hon märker av. Hon menade att ju 

äldre pedagoger blir desto lättare skapas hörelskador och mycket av oljuden försvinner. 

Därför märkte pedagog E inte av detta på sätta sätt som eleverna gör. 

 

5.5 Pedagogernas intresse och kunskaper  

 

Alla pedagogerna förutom pedagog A berättade att de anser att det spelar roll om pedagogen 

är intresserad av att vara ute eller inne i val av undervisningsmiljö. Fyra av pedagogerna 

nämnde att de har varit på fortbildning där de får lära sig hur de kan undervisa mattematik 

utomhus.  

Pedagog B berättade att hon alltid varit intresserad av att vara utomhus i undervisningen. 

Innan det blev aktuellt med utevistelse i undervisningen läste hon i lärartidningar om 

utemiljön. Detta gjorde henne intresserad av att vilja vara ute med sina elever i skolan. 

Pedagog A berättar att hon har läst om matematik utomhus, men ansåg inte att hon besitter 

några gedigna kunskaper. Pedagog D & E ansåg att det är viktigt att pedagoger har intresse 

för att vara ute, det är en viktig del som spelar in om man väljer att gå ut eller inte. Båda 

Pedagogerna trodde att om det finns ett intresse hos pedagogen, medför detta till ökad 

utevistelse med sina elever. 

 

5.6 Elevers koncentration inne samt utomhus 

 

Pedagog A upplevde att hennes elever har bättre koncentration inomhus än vad de har 

utomhus. Detta på grund av att barnen är inskolade med att vara inomhus. Eleverna vet vad 

som gäller inne i ett klassrum. Hon betonade samtidigt vikten av undervisning utomhus för 

att träna elevernas koncentration. Eleverna måste skolas in för att kunna vara utomhus, 

annars kan det vara svårt att få all uppmärksamhet av eleverna. Pedagog A talade om 

betydelsen att vara ute med de elever som har speciella behov, de behöver extra mycket 

träning på detta. Pedagog E sade att ” Elever kan inte koncentrera sig väldigt långa stunder 

inomhus, får de sitta stilla för länge inne i ett klassrum och göra samma sak tappar man 
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dem”. Hon menar att koncentrationen är bättre utomhus. Det som pedagog E ansåg minskar 

koncentrationen  utomhus är att det är frisk luft och de får samtidigt röra på sig. Vidare 

menade pedagogen att de elever som lätt blir högljudda inomhus blir som fiskar i vattnet 

utomhus och dessa elever har lättare att koncentrera sig utomhus. 

 

5.7 Luftens betydelse för elevers välmående 

 

Pedagogerna A och B som jobbar på samma skola menade att luften inte är tillfredställande 

inne i skolans lokaler. På sommaren  är klassrummen kvava och ljumna. Däremot på vintern 

är det tvärtom då är klassrummen kalla. Pedagog C menade att de elever som har allergier 

och astma mår bättre av att vara utomhus där det finns frisk luft. Den lilla gymnastiksalen 

gör att det blir dåligt med luft, då är det bättre att gå ut och ha gymnastik. Nackdelar med att 

vara ute i undervisningen  enligt pedagog C är att eleverna kan bli trötta när de sedan 

kommer in inomhus. Pedagog B berättar att eleverna påverkas av luften, att gå ut med 

eleverna gör att de håller sig friskare. 

Pedagog D och E talade om att dagens elever sitter inomhus mycket när de är hemma och 

blir äldre. Det blir då ännu viktigare för oss pedagoger att se till att eleverna får mycket luft 

när de är i skolan. Pedagog D klagade inte på den luften som finns inne i hennes klassrum. I 

klassrummet har de den bästa ventilationen man kan tänka sig. Den tröttheten som lätt kan 

skapas när det finns dålig luft i klassrummet, den finns inte. Vidare menade pedagog D att 

långsiktigt bör man vara ute så mycket som möjligt med eleverna. På skolan där hon jobbar 

har de förlängt en av rasterna med 10 minuter för att eleverna ska vara ute mer. Pedagogerna 

menar att luften gör eleverna piggare och de får röra på sig samtidigt. Pedagog E anser att 

”Luften är sämre inomhus mycket mycket sämre. Detta leder till att eleverna blir trötta, 

dåsiga. Ett barn orkar inte lyssna mer än 8 minuter sen måste de jobba. De måste lukta, 

känna och smaka använda sina sinnen. ” (pedagog E) 
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6. Diskussion 

 

I denna del diskuteras resultatet gentemot den tidigare forskning och teorier som finns med i 

litteraturgenomgången.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med undersökningen var att undersöka vilken inställning pedagoger har till att 

undervisa i utomhusmiljö, samt vilka faktorer som spelar in i valet av undervisningsmiljö.  

I resultatet synliggörs att det finns många likheter mellan pedagogernas svar. Det som 

förvånade oss var att ingen av skolorna hade några riktlinjer gällande utevistelse. Det som 

var obligatorisk utevistelse på skolorna var skoljoggen och friluftsdagarna. Ingen av 

pedagogerna som intervjuades talade om läroplanen eller kursplanerna för respektive ämne 

för grundskolan. I forskningsbakgrunden kan man hitta att inne samt utemiljön finns med i 

alla kursplaner för grundskolan. Att ingen av pedagogerna nämnde detta kan bero på att 

pedagoger tolkar läroplanen på olika sätt. I Lpo 94 kan man hitta följande ”Skolan skall 

främja elevers harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer” (1994, s 6.)  

Pedagog A  menade att hon inte gick ut med eleverna utomhus i undervisningen om det inte 

fanns något sammanhang med det.  Utemiljön användes vid tematiskt arbete, om de har varit 

utomhus tar pedagogen med sig saker in och även tvärtom. Det ska finnas en mening med 

allt man gör menar pedagog A. Ett samband  synliggörs mellan White & Stoecklings (1998) 

forskning som pekar på att det är positivt om man kan intregrera klassrumsmiljön med 

utemiljön. Ericsson, (2009) menar att skolans närmiljö inte ska ta bort undervisningen 

inomhus utan att det ska samspela med varandra. Detta anser även vi vara positivt  för barns 

hälsa och lärande.  Det ska vara en balans mellan undervisning inomhus samt utomhus. Med 

stöd från Lpo 94 menar vi att man ska variera undervisningen annars också. För att gå ut 

behöver det inte ha med naturen att göra. Att få vara ute i friska luften och tillexempel skriva 

är något som alla pedagoger borde ta tillvara på. Vidare syns ett samband med pedagog A 

sätt att använda inom och utomhusmiljön  med Braute och Bangs (1994) syn.  Ericsson 

(2009) samt Braute och Bang (1994) menar att det blir meningsfullt att vara utomhus i 
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undervisningen, detta beror på att elever ser saker på ett konkret sätt. Vårt syfte med 

undersökningen var att ta reda på vilka faktorer som låg till grund om pedagoger väljer att gå 

ut eller stanna inne i sin undervisning. En av faktorerna framgick i resultatet var att 

pedagogens intresse och kunskaper spelar stor roll om man går ut utomhus. Här syns ett 

samband med vad Braute och Bang (1994) menar. De anser att det är betydelsefullt att 

pedagoger har en kunskap och ett intresse för utomhusverksamhet, detta för att kunna göra 

det spännande och roligt för eleverna. Ett tydligt mönster framgår hos de intervjuade, de 

anser att luften gör eleverna pigga. Tre av pedagogerna ansåg att deras luft i skolan är dålig 

och säger ”Luften är sämre inomhus. Detta leder till att eleverna blir trötta och dåsiga. Ett 

barn orkar inte lyssna mer än åtta minuter sen måste de jobba. Elever  måste lukta, känna och 

smaka, använda sina sinnen. ” (Pedagog E). ”På sommaren är det väldigt varmt ljumt och 

kvavt in klassrummen och på vintern är det kallt” (Pedagog A och B) För de elever som har 

allergier och astma kan detta vara ett stort problem, då deras besvär kan förvärrras. Braute 

och Bang (1994) poängterar att varje år syns en ökning av elever som får astma och allergier. 

Studier av Kindenberg (2005) pekar på att klassrumstemperaturen är betydelsefull och 

klassrumsklimatet påverkar barns koncentration och prestation, om det är för varmt eller för 

kallt försämras dessa. Enligt  Braute och Bang (1994) sker  undervisningen främst inomhus i 

undervisningen och de ämnen som bör vara utomhus sker även inne i klassrummet. Istället 

för att gå ut och titta på djur som de ska lära sig mer om sätter pedagoger på en film om 

djuren. Om det är på detta viset så är det problematiskt för lärarkåren såväl som för eleverna.  

En av pedagogerna ansåg att hennes klassrum är trivsamt och skolans innemiljö är bra. Det 

är enligt pedagogen trivsamt att undervisa inomhus. Pedagogernas inställning till att vara 

utomhus var positiv. De hade gärna velat vara ute mer i sin undervisning än vad de är. De 

faktorer som gör att detta inte är möjligt är flera. Pedagog A säger att ”resurser saknas, det är 

för många elever jämfört med pedagoger och tiden räcker inte till för att gå ut och undervisa, 

det tar för mycket tid av lektionstillfället.” Samt krävs det planering långt i förväg menar 

respondenterna. Orlenius (2002) presenterar Piagets teori som menar att ny kunskap 

struktureras genom erfarenheter, detta uppnås genom användning av elevernas alla sinnen. 

Ett samband synliggörs, Piagets teori  menar att kunskap erfars genom att använda alla sina 

sinnen. Kindenbergs studier (2005) visar att när elever får vistas utomhus skapas en 

nyfikenhet till att upptäcka nya saker. Genom utomhusmiljön tar eleverna in kunskaper 

genom sina sinnen på ett sätt som de inte kan göra inomhus. En intressant faktor som 

framgick var att alla pedagoger utom en hade natur och skog utanför skolgården, ändå fanns 



 

33 

det inte möjligheter att vistas där pågrund av brist på tid och resurser. Intressant nog pekar 

Norling, (2001) på att de aktiviteter som är intressanta för oss människor ligger en bit bort, 

detta hindrar många till att utöva dessa aktiviteter. Men här ser vi att även om pedagogerna 

har närhet till naturen så sa de i intervjun att de inte hade möjlighet att använda den i sin 

undervisning så ofta som de ville. En annan faktor som framgick beskriver även Braute och 

Bang, (1994) som menar att  har eleverna fel kläder på sig om det är dåligt väder kan detta 

göra att undervisningen bedrivs inomhus istället. Två av pedagogerna pekade på att vädret 

var inget som påverkade  om man hade en planerad lektion utomhus. Var det planerat så gick 

man ut vare sig det var fint eller dåligt väder” Jag skulle vilja gå ut med barnen en gång i 

veckan och lära dem att det finns inga dåliga kläder bara dåliga väder” ( Pedagog B.) 

Ett samband syns i forskningsbakgrunden mellan teoretiker, pedagoger och forskare, de 

hävdar att klassrummet är en trygghet för eleverna då de är skolade här. Strandberg (2006) 

hänvisar  till Vyotskij, (2006) han hävdar att barn utvecklas om det ges möjlighet till en 

miljö de kan förändra och påverka. Om ett rum är färdigmöblerat utan elevers deltagande 

bidrar detta till att elever känner sig otrygga vilket påverkar inlärningen. Pedagog A samt 

studier av Alerby, Bengtsson m fl (2006) pekar båda att tryggheten i ett klassrum är viktigt. 

Vidare menar Alerby, Bengtsson m fl (2006) att när pedagoger undervisar inomhus är det 

lättare att se den individuella individen vilket pedagog C också nämner. Enligt Szczepenaski, 

(2007) måste eleverna känna en trygghet i undervisningen för att elevens alla sinnen ska 

aktiveras. För att eleverna ska må psykisk bra i ett klassrum måste man enligt studier av 

Kindenberg  (2005) är att skapa en trygghet och ha en strukturerad miljö. Pedagog A menade 

att det är inomhus eleverna känner sig trygga och är inskolade och Vytkotskij menade att 

eleverna måste vara trygga för att eleverna ska lära sig saker. Då bör  möjligen pedagoger 

vara ute mer med sina elever och skapa en trygghet i utemiljön också. Om eleverna känner 

sig trygga utomhus kankse detta kan leda till att eleverna vet vad som gäller när pedagogen 

undervisar utomhus, och mer undervisning kan ske utomhus även om resurser saknas. Då 

detta bör leda till mer koncentrerade elever, då de har blivit invanda med att vara utomhus. 

Här ser vi en förklaring till varför elever kan vara mindre koncentrerade utomhus. Det  kan 

vara bristen på utomhusvistelse som gör att eleverna inte ser undervisning utomhus som en 

lektion utan mer som en rast. Även Ericsson, (2009) hävdar att när pedagoger är ute med 

elever en gång i veckan, ser elever inte detta som en del av undervisningen utan snarare som 

en paus från den. Pedagog A anser att det är rofyllt och roligt att vara utomhus men att man 

måste vara inomhus. Detta anser hon beror på att man vet inte om eleverna har lärt sig det 
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dom ska lära sig när undervisningen varit utomhus. Som blivande pedagog är det viktigt att 

veta om eleverna lärt sig dem ska ha lärt sig. Genom  utvärdering av lektioner får man veta 

elever tycker är svårt och kan ändra detta till nästa undervisningstillfälle. Att göra detta 

bidrar till  att man som pedagog är säker på att elever lär sig de saker de ska,  även när man 

undervisar utomhus.  

Kindenberg, (2005) studier visade att barn påverkas negativt av buller. 

Koncentrationssvårigheter, trötthet, prestationerna försämras och pedagogen kan undervisa 

sämre. Buller gör även att elever tar in information sämre. Några av pedagogerna ansåg att 

det var hög ljudnivå i klassrummet men att denna ljudnivån även fanns ute på rasterna. Detta 

styrker studier av Servais (1995) som menar att barn som är utomhus utsätts för högt buller. 

En av pedagogerna hade hörselskydd som eleverna fick använda inne i klassrummet om det 

blev för hög ljudnivå. Enligt Björklid, (2005) visar studier av Hygge, (1994) att buller 

försämrar elevers språkförståelser, språkfärdigheter samt minskar elevers koncentration.  

I undersökningen framgick att de intervjuade är medvetna om att frisk luft och rörelse är bra 

för elevers hälsa, inlärning och utveckling. Ute i praktiken fungerar detta inte som 

pedagogerna önskade. Då klassrummen är små på vissa skolor, luften är inte tillfredställande 

saknas tid och resurser för undervisning utomhus. Även Rivkins (2004) hävdar att elevers 

hälsa blir bättre vid utevistelse ändå tillbringar de allt mer tid inomhus. Ett tydligt mönster 

framgår i intervjusvaren  alla pedagogerna är överens om att sker undervisningen utomhus, 

bör man använda sig av naturens hjälpmedel som till exempel stenar, kottar och pinnar. 

Matematik, oä, naturkunskap och friluftsdagar, det är på dessa tillfällen pedagogerna 

undervisar utomhus. Det framgick inte att de undervisar på samma sätt utomhus som 

inomhus.  Ingen av pedagogerna nämnde att de går ut och tillexempel har en religionslektion 

utomhus för att få den friska luften. Några av pedagogerna menade att alla lektionerna som 

sker utomhus ska ha en mening och i undervisningen ska ett samband synas mellan 

klassrums och utomhusundervisningen. Oftast sker detta när klassen har temaarbete. Detta är 

något som White & Stoecklings studier beskriver, det är positivt om integrering kan ske 

mellan inomhus och utemiljön. En balans mellan dessa är något som blivande pedagoger bör 

sträva efter för att variera undervisningen och göra den lärorik och spännande. I 

grundskolans kursplaner finns det en koppling om att naturen ska användas i varje 

individuellt ämne.  
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6.2 Metoddiskussion 

 

Den kvalitativa metoden som använts passade vårt arbete. Denna metod krävdes för att 

uppfylla vårt syfte och svara på vår frågeställning som lyder 

- Vilka faktorer spelar roll när pedagoger väljer att vara utomhus samt inomhus i sin 

undervisning och hur ser de på dessa? 

Intervjuer ger bredare svar och följfrågor kan ställas vid behov jämfört med exempelvis en 

enkätundersökning. En observation var inte något som passade undersökningen .Det hade då 

varit svårt att få ut ett resultat som skulle uppnå vårt syfte med arbetet. Båda två satt med 

under intervjun, den ena  av oss kunde intervjua och samtala medan den andra kunde 

fokusera på att skriva ner samtalet på datorn. Ingen av informanterna stördes av detta. 

Pedagogerna visade sig inte osäkra på något sätt. De talade fritt runt frågorna som ställdes. 

en anledning till detta kan ha varit att båda  av oss varit i kontakt med dem under våra 

verksamhetsförlagda veckor. Trots att pedagogerna som blev intervjuade fick information 

om hur ljudinspelningen skulle gå till, var det ändå flera som inte ville bli inspelade. Vissa av 

pedagogerna tyckte nog att det skulle kännas obehaglig att bli inspelad. Några av 

pedagogerna ansåg att de kunde prata mer fritt och avslappnat om de inte blev inspelade. 

Detta kan ha påverkat svaren både positivt och negativt då de möjligtvis vågade öppna sig 

mer och kände sig mer bekväma i situationen. Det negativa med detta är att som 

intervjuaremåste man förlita sig på de anteckningar man skrivit ner.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

 

Efter vår undersökning och all litteratur som lästs, hade det varit väldigt intressant att 

undersöka hur ofta eleverna uppfattar att de är utomhus. Samt en studie om hur eleverna 

känner sig ur ett psykisk och fysiskt perspektiv när de har undervisning i inomhus och 

utomhusmiljö. Då undersökningen i detta arbete är baserat på en kvalitativ intervju, hade det 

också varit intressant om någon gjort en kvantitativ undersökning. Där skulle  
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undersökningens syfte varit att undersöka hur ofta pedagogerna går ut med sina elever och 

hur mycket tid som spenderas utomhus varje dag/vecka i undervisningen. 
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7.  Sammanfattning 

 

Forskningen som presenterats menar att elever bör vara utomhus men studier av Rivkins 

(2004) visar att elever är inomhus allt mer. Detta medför att allergier och astma ökar hos 

eleverna i skolorna. Det som undersökts är hur fem pedagoger på tre olika skolor i olika 

kommuner ser på att använda utemiljön i undervisningen och vilka faktorer som ligger till 

grund om man ska vara utomhus eller inte. Piagets teori innebär att elever ska få upptäcka 

nya saker på egen hand i olika miljöer samt med hjälp av sina olika sinnen. I 

forskningsbakgrunden presenterades vad utomhusmiljön har för betydelse för barns 

utveckling, hälsa, koncentrationsförmåga , motoriska förmåga, luft, alleriger samt astma. 

Detta är faktorer som påverkar barns inlärningsförmåga samt fysiska och psykiska hälsa. 

Enligt kursplaner och lpo 94 ska undervisningen vara varierad och elever ska få upptäcka 

saker i olika miljöer för att lära sig nya saker. Metoden som används är kvalitativa intervjuer, 

detta är den enda metodform som kan användas för att få de djupa svar och komma åt 

respondenternas tankar om undervisning i utemiljö. I Genomgång av resultatsvaren blev  det 

uppenbart att pedagogernas intressen, ämnet, närhet till natur, hälsoaspekten samt tiden hade 

betydelse för pedagogernas användning av utemiljön. En del av pedagogerna ville gärna vara 

ute men ansåg att det varken fanns tid eller resurser till detta.  Det vi sett i undersökning är 

att alla pedagogerna är positiva till att vara utomhus men att det sker inte lika ofta som de 

önskat. De ämnen som pedagogerna undervisar i utomhus är framförallt mattematik, oä, 

naturkunskap och idrott. Flera av pedagogerna har gått fortbildning i mattematik för få tips 

om  undervisning av ämnet ute. Undervisning utomhus i de äldre barnens ämnen blir svårare 

då pedagoger saknar kunskaper om detta.  
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9. Bilagor  

9.1 BILAGA 1: Tabell över faktorer  
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9.2  BILAGA 2: Samtalsunderlag 

 

Bakgrundsfrågor 

Berätta kort om dig själv  

Del 1: Användning av skolans olika rum 

1. Brukar du ha undervisning utomhus? Ge exempel, hur ofta? Varför? Varför inte?   

2. Vilka svårigheter/möjligheter ser du med att använda skolans närmiljö och innemiljö i 

undervisningen? 

3. Hur tänker du i planeringen av undervisning i utemiljön? 

4. Hur integrerar ni klassrums undervisningen med utemiljön? 

Del 2: Inne samt utemiljöns betydelse för eleverna 

5. Hur upplever du att elevernas koncentrationsförmåga är utomhus jämfört med inomhus? 

6. Vilken betydelse tror du att utemiljön samt innemiljön har för elever? 

Del 3: Pedagogen 

Vad tänker du på när du hör ordet utemiljö? 

7. Har skolan några riktlinjer/planer om undervisning utomhus? Vad säger dem? Är detta 

något du saknar och varför? 

8. Hur ser du på ditt eget intresse och kunskaper för undervisning utomhus? 

9: Kan du förklara hur skolan använder utemiljön i undervisningen. 

10. Vad har du för mål med undervisning i utemiljön? 

Del 4: Hälsa 

11. Hur anser du att miljön är inne jämfört med ute? om det är bättre ute/ inne varför? 

12. På vilket sätt anser du att barns hälsa påverkas av inne samt ute miljön? 
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10.3 BILAGA 3: Godkännande av intervju 

 

 

Godkännande av intervju 

 

 

Härmed godkänner jag att Tanja Slawik och Sandra Jönsson noterar samt spelar  in denna 

intervju  på band. Namn på skolan och du som intervjuad kommer i c-uppsatsen att fingeras, 

detta betyder att du kommer att vara anonym. Jag tillåter att ni använder mina svar i er 

undersökning. Efter gjord intervju får jag ta del av resultatet om jag vill.  

Det som sägs och som används av intervjun kommer endast att användas  i  c-uppsatsen.  

 

 

 

 

Namn:      

  

……………………………………….  

 

Datum: 

 

……………………………………….  

 

 

 

Tack så mycket! 

 


