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SAMMANFATTNING  I vår tidigare kunskapsöversikt gällande språk och 

utomhuspedagogik, uppmärksammades att få studier utgick ifrån 

ett elevperspektiv. Därför är syftet med denna mindre studie att 

utifrån ett elevperspektiv synliggöra och problematisera 

uterummet som arena för lärande, med betoning på utveckling av 

språk. För att undersöka studiens syfte har vi tillämpat en 

kvalitativ metod och genomfört fokusgruppsamtal på två olika 

skolor med sammanlagt 36 elever. Studiens empiriska material 

analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys och fem 

kategorier sammanställdes: inspiration och motivation, 

hälsoaspekter, olika lärarenor med olika läromedel, distraktion i 

uterummet samt textskapande inne och ute. Vår slutsats utifrån 

studiens resultat, är att majoriteten av eleverna uppfattar 

uterummet som en positiv och inspirerande lärarena med många 

olika lärmiljöer. Studien visar också att eleverna uppfattar att de 

olika kontexterna i uterummet ger möjlighet till inlärning av nya 

ord. Trots en positiv inställning uppfattar eleverna att det finns 

svårigheter med undervisning i uterummet, som till exempel 

trafik, allergi som kan leda till att elever exkluderas vid 

genomförande av lektioner i uterummet och att alla de intryck 

uterummet ger kan ta uppmärksamhet från undervisning. Vår 

forskning bidrar till att belysa vikten av att lyfta elevers 

perspektiv och att ta vara på deras uppfattningar för att skapa en 

motiverande och varierad lärmiljö.  
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FÖRORD 
Inledningsvis vill vi börja med att tacka alla elever som medverkat i våra fokussamtal. Utan er 

hjälp hade vi inte kunnat genomföra studien. Ni har gett oss mycket material att arbeta med, 

många goda tankeställare och idéer längst vägen samt lockat till åtskilliga glada skratt. 

 

Vi har båda två alltid känt väldigt starkt för miljön i våra omgivningar. Vår barndoms 

upptäcktsfärder i skog, på ängar och vid hav såväl som våra upplevelser från museum, 

stadsvandringar och bibliotek har gett oss kunskaper som finns med oss än idag och fått oss 

att förstå värdet av att vidga klassrummets väggar för att erfara vissa kunskaper i sin rätta 

kontext. Men även om vi två upplevde att vårt lärande gynnades av att också få ta del av 

kunskaper från världen utanför klassrummet, innebär inte det automatiskt att alla elever nu, 

15-25 år senare ser det på samma sätt. Därför vill vi genomföra denna studie som visar 

uterummets och språkets kvalitéer ur ett elevperspektiv.  

 

Tillsammans har vi tidigare under vår utbildning sammanställt en kunskapsöversikt angående 

forskning kring utomhuspedagogik och elevers språkutveckling, främst sett från lärares 

perspektiv. Något vi då saknade var elevernas perspektiv på området. Med elevernas 

perspektiv på uterummet som utgångspunkt formulerade vi därför tillsammans syfte med 

tillhörande forskningsfrågor. 

 

Under genomförande och skapande av studien har arbetsbördan fördelats jämt mellan oss 

båda. För att effektivisera och till fullo använda tiden på bästa sätt har vi var och en haft 

ansvar för att samla in empiriskt material. Bearbetning av detta material har vi gjort 

gemensamt. Vi har individuellt skrivit utkast till bakgrund och metodkapitel. Utkasten har vi 

sedan granskat tillsammans för att till sist gemensamt omarbeta dessa i slutskedet till en 

slutgiltig produkt.  

 

 

Josefin Kronqvist & Annette Nilsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
1. INLEDNING 

Med gummistövlar på fötterna och paraply över huvudet står läraren under en 

björks hängande grenar. Framför läraren står sex elever i årskurs ett i 

färgsprakande regnkläder.  

Läraren: - Nu har vi pratat om sinnena lukt, känsel, syn och hörsel som vi kan 

uppfatta här ute runtomkring oss. Det sista sinnet är smaksinnet. Vad skulle det 

kunna finnas att smaka på utomhus och hur skulle man kunna beskriva smakerna? 

Moa: - Vi brukar plocka bär i skogen, blåbär! Hm... dom smakar lite sött tror jag. 

Elton: - Men... blåbär kan inte växa i skogen, dem köper man ju i affären. 

 

Händelsen ägde rum på vårterminen i en stadsskola i en första klass som deltog i en lektion 

under en aktionsforskning ute i en skogsglänta på skolgården. Läraren och eleverna pratade 

om vad man kan uppleva med sina sinnen utomhus. Kommentaren Elton fällde kan tyckas 

rolig men vid eftertanke finns det mycket lite som är skrattretande med en elev som tror att 

blåbär endast kan köpas i affären och är ovetande om att de växer och kan plockas i skogar 

runtomkring oss. Hans utsaga väckte intresset hos oss för att undersöka elevers uppfattning av 

undervisning utomhus. 

 

Genom förförståelse baserad på erfarenheter från yrkeslivet, verksamhetsförlagd utbildning 

och våra studier i pågående lärarutbildning, har vi uppmärksammat att utomhuspedagogiken 

används i liten utsträckning i undervisningen samt är koncentrerad till få ämnen. Den 

övervägande delen av lärandet sker med läroböcker som utgångspunkt inomhus och den 

utomhusundervisning som förekommer är samlad till ett fåtal tillfällen per läsår med fokus på 

idrott och hälsa samt biologi. Szczepanski (1997) beskriver i sin rapport att skolan i låg 

utsträckning ger elever förstahandsupplevelser genom att använda närmiljön och istället 

bygger lärande på texter från bland annat läroböcker. Med utgångspunkt i resultaten i sin 

studie menar Szczepanski (1997) att skolan borde använda sig av den fysiska verkligheten 

utanför klassrummen i betydligt större omfattning som grund för elevers inlärning. Enligt 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011) ska 

skolan främja elevernas lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt ifrån elevernas 

bakgrund och tidigare erfarenheter, vilket vi menar till största del består av deras fysiska 

verklighet utanför skolbyggnaden. Då skolan även har till uppgift att stimulera elevers intresse 

för att skriva och läsa samt möjliggöra en utveckling av deras förmåga att skapa skriftliga och 

muntliga texter om vardagsnära ämnen (Skolverket 2011), tänker vi att det är av intresse att 

undersöka vad som händer om läraren flyttar undervisningen utanför klassrummet för att 

kunna öka tillgängligheten på det som är vardagsnära för eleverna.  

 

En rapport genomförd av Skolverket (2016a) visar att varierade arbetsformer främjar elevers 

engagemang i sitt eget lärande och det höjer även deras måluppfyllelser. Exempel som ges är 

bl. a. undervisning utanför klassrummet genom utomhusaktiviteter på grund av vikten att 

kombinera teoretiska och praktiska moment, för att erbjuda eleverna inlärning med hjälp av 

olika förmågor och sinnen. I forskningsprojektet "Skolan suger, eller?" där ca 200 elever i 11-

15 års ålder medverkade och skriftligt reflekterade över sin skolmiljö, framkom det att 

elevernas uppfattningar kring vad som skapar goda förutsättningar innefattar större 

möjligheter till utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet. Utöver detta betonade även eleverna 

vikten av att bli hörda (Skolverket, 2016b). Enligt Alerby och Bergmark (2015) ska elever 

involveras i undervisningen genom delaktighet och inflytande och på så vis få motivation och 

växa i ansvarstagande och lärande. I skolan är det generellt det vuxna perspektivet som 

definierar vad elever ska lära sig, vilka mål de ska uppnå och vad som ska vara viktigt enligt 
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Giota (2001). Detta menar hon är oroande då det kan innebära att eleverna förlorar 

motivationen för sitt eget lärande. Vidare lyfter Giota (2001) hur detta kan motverkas genom 

att i undervisningssituationer istället låter elevernas perspektiv vara det centrala. 

 

I dagens skolor menar vi att det i stor utsträckning förekommer så kallad traditionell 

undervisning som ofta präglas av förmedlingspedagogik, vilket enligt Gibbons (2009) 

kännetecknas av att läraren tar större delen av talartiden i undervisningen för att förmedla rätt 

kunskap till eleverna. Skolverkets (2016a) rapport visar att vanlig förekommande 

katederundervisning visserligen är organiserad på ett sätt som möjliggör turvis dialog mellan 

lärare och elever. Detta innebär enligt rapporten att läraren uppskattningsvis får ordet 

varannan gång och om det är många elever i ett klassrum, blir den enskilde elevens muntliga 

bidrag under gemensamma samtal få. Forskaren Herholdt (2005) har i sin studie kommit fram 

till att det finns en del muntlig kommunikation inomhus i klassrum men att eleverna i studien 

kommunicerade muntligt i högre grad utomhus och att de utvecklade andra språkfunktioner i 

undervisning utomhus.  Herholdts (2005) forskning visar dessutom att kontexten eleverna 

befann sig i avgjorde vilket tal de använde sig av. Vi har i denna studie valt att fokusera på 

elevers språkutveckling utomhus eftersom resultat från PIRLS 2011, förkortning av The 

Progress in International Reading Literacy Study (Skolverket 2012) visar sjunkande resultat i 

läsfärdigheter bland fjärdeklasselever. Björk och Liberg (1996) menar att det finns ett nära 

samband mellan läsning och skrivning och att elevernas läsförmåga utvecklas genom deras 

skrivande. I en studie genomförd av Carretti, Re & Arfé (2013) framkommer ett liknande 

resultat, att läsning och skrivning kompletterar och påverkar varandra. Då läsning och 

skrivning korrelerar positivt med varandra och Lgr 11 (Skolverket 2011) menar att 

undervisningen i svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt tal såväl som läs- 

och skrivförmåga, kommer vi i denna studie se på dessa tre aspekter av elevernas 

språkutveckling.  

 

2. PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
Genom att kombinera undervisning i klassrum med lektioner utomhus vill vi undersöka om 

mer av elevernas erfarenheter och vardag kan involveras i undervisningen. Resultat från 

tidigare forskning som presenteras i kapitel 3, visar att lärarna i studierna menade att det då 

gavs större möjlighet för deras elever till både skriftlig och muntlig kommunikation. Detta på 

grund av större utrymmen samt att eleverna fick fler idéer och motivation till all form av 

textskapande. Större utrymmen var mer tillåtande gällande högre ljudvolym vilket innebar att 

fler elever kunde prata samtidigt och större ytor kunde även erbjuda eleverna mer fysisk 

aktivitet, enligt tidigare forskning som presenteras i kapitel 3. Att eleverna även kan få 

möjlighet att lära nya ord i sin rätta kontext menar vi är ytterligare skäl till att utforska 

undervisning utomhus som inlärningsarena för språk. Vi ser att det finns ett behov för denna 

studie då vi under arbetet med en tidigare kunskapsöversikt (Kronqvist & Nilsen 2015) 

gällande språk och utomhuspedagogik, fann få artiklar inom området. I kommande 

presentation av tidigare forskning lyfter vi att forskare kommit fram till detta. I 

kunskapsöversikten sammanställde vi forskning som utgick från lärares perspektiv på 

uterummet och elevers språkutveckling och något vi observerade då var att få studier 

uppmärksammade utomhuspedagogik ur ett elevperspektiv. När vi senare genomförde 

aktionsforskning inom samma område la vi under den slutgiltiga reflekteringsfasen märke till 

att också vi utelämnat elevernas perspektiv på vad uterummet kan tillföra gällande deras 

språkutveckling. Därför vill vi nu fokusera på uterummet främst med fokus på kunskapsmål i 

svenska, samt hur elever uppfattar uterummet som lärarena. Denna studie kopplas till ämnet 

svenska men vi anser att språk är grunden för allt lärande och att språkande finns överallt. Vi 

finner stöd i Björklid (2005) som lyfter att lärande kan ske överallt, också inom 
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språkutveckling. Syftet med vår studie är att utifrån 36 elevers perspektiv i åk 1 och åk 2, 

synliggöra och problematisera uterummet som arena för lärande, med betoning på utveckling 

av språk. Vår problemformulering och vårt syfte leder oss fram till vår forskningsfråga. 

 
2.1. FORSKNINGSFRÅGA 

 Hur uppfattar elever uterummet som arena för lärande? 
 

3. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenteras både tidigare forskning och övrig litteratur som belyser 

forskningsområdet och som funnits relevanta för vår studie. Bakgrundskapitlet består av 

följande underrubriker: begrepp, uterummet, uterummet och språket, elevperspektiv. Vi 

inleder varje underrubrik med en sammanfattning av relevant litteratur inom 

utomhuspedagogik. Därefter presenteras tidigare forskning inom området.  

 

Jordet (2003) menar att utomhuspedagogik är ett litet fält och på grund av detta började han 

genomföra studier kring ämnet i Norge för att få kunskap om utomhuspedagogiken och hur 

den praktiserades i de olika skolämnena. Att det även i Storbritannien finns för lite forskning 

kring utomhuspedagogiken lyfts av forskarna Rickinson, Dillon, Teamey, Morris, Choi, 

Sanders och Benefield (2004). Bristen på forskning gällande utomhuspedagogik gör det 

angeläget att belysa både aktuell och äldre forskning från olika länder och med deltagande 

elever i olika åldrar från tre till 15 år. 

 

3.1. BEGREPP 

Beroende på vilken verksamhet som undersökts förekommer det olika benämningar då 

forskare (Jordet 2003, Herholdt 2003, Szczepanski 2007) skriver om undervisning som 

föregår utomhus. Begrepp som används i deras texter är bland andra skogsskola, närmiljö, 

uteskola och uterum. Fortsättningsvis kommer vi att se på utomhuspedagogik som den 

pedagogiska verksamhet som bedrivs i uterummet i skolans närmiljö. Vi definierar begreppet 

uterum som alla de platser där undervisning föregår utanför skolbyggnaden. Det innefattar 

alltså all undervisning utanför skolbyggnaden, både i natur- och stadsmiljö.  

  

3.2.1. UTERUMMET  
Szczepanski (2007) framhåller att skolan behöver bli mer upplevelsebaserad och att man 

måste kombinera text- och icke textbaserad praktik så att tänkande, handlande och känsla 

förenas för att eleverna ska kunna tillämpa sin kunskap på nya områden. Han menar att 

abstrakt och konkret lärande måste flätas samman och att just det konkreta lärandet, kunskap 

genom sinnlig upplevelse, har värdesatts ända sedan antiken genom bland andra filosofen 

Aristoteles som ca 350 f.Kr. utgick från praktiska erfarenheter av verkligheten och våra 

sinnen (Szczepanski 2007). Vidare beskriver författaren hur Comenius på 1600-talet hade en 

liknande filosofi vilken Rousseau på 1700-talet hämtade inspiration ifrån. Rousseau fortsatte 

sedan att vidareutveckla tankarna om vikten av att barn får möta verkligheten. Dahlgren och 

Szczepanski (2004) menar att utomhuspedagogik mer eller mindre kan bedrivas i skolans alla 

ämnen. Enligt författarna är det av stor vikt att låta eleverna uppleva lärsituationer i olika 

sammanhang för att vidga deras inrutade rörelsearena och möjliggöra ett omväxlande lärande 

som varar livet ut. Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011) ska skolan verka för att eleverna ska få en 

harmonisk utveckling genom varierade arbetsformer där såväl de intellektuella som praktiska 

och sinnliga aspekterna samverkar för att på så vis medverka till att eleverna får en livslång 

lust till lärande.  
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Forskning sammanställt av Det Nordiska Projektet i broschyren Frisk i naturen (u.å.) visar att 

lärande utomhus på många sätt kan gynna elever i skolan. Att utevistelse reducerar stress, 

ökar fysisk aktivitet och kan bidra till bättre hälsa genom att man utomhus blir mindre utsatt 

för sjukdomar är argument som talar för att använda sig av utomhuspedagogik. Ytterligare 

skäl som, enligt sammanställningen talar för utomhuspedagogik, är att minneskapaciteten 

ökar och att vistelse utomhus kan bidra till förbättrad koncentrations-, inlärnings-, och 

prestationsförmåga. 

 

3.2.2. TIDIGARE FORSKNING KRING UTERUMMET 
Resultat från Szczepanskis studie (2009) som baserades på intervjuer med lärare och 

undersökte vilka uppfattningar lärare har om undervisning och lärande utomhus, visar att 

lärarna gav uttryck för att eftersom ytorna ökade ute, ökade också deras elevers fysiska rörelse 

och möjligheten att arbeta med hela kroppen och alla sinnena samt att konkret och abstrakt 

lärande kunde kombineras. Också resultat från Fägerstams (2013) studie, som syftade till att 

undersöka utomhuspedagogikens potential som utbildningsmetod, visade på detta liksom 

Jordets (2007) studie som redogör för elevernas göranden i en uteskola i Norge. I båda 

studierna framkom det att lärarna ansåg att elever behövde få använda sina sinnen för att 

uppleva ord både helt konkret och som ordbilder genom egna upplevelser i sin rätta miljö och 

lärarna såg det som en nödvändighet för att eleverna skulle kunna lära sig läsa och skriva. 

Enligt lärarna i Fägerstams (2013) studie blev eleverna självmant mer aktiva när lärandet 

skedde utomhus, de kunde visa andra sidor och färdigheter hos sig själva som lärarna inte sett 

tidigare, deras engagemang vid grupparbeten förbättrades och relationerna eleverna emellan 

stärktes. Lärarna i studien menade att undervisning i uterummet gav deras elever mer yta att 

delas upp på och miljön ute upplevdes som mer neutral och avslappnad (Fägerstams 2013). 

Resultat av Jordets (2003) projekt, som syftade till att producera forskningsbaserad kunskap 

om norsk utomhuspedagogik med hjälp av kvalitativa metoder, visar att lärarna i rapporten 

uppfattar att alla samtal bland deras elever har ökat ute. Enligt lärarna i rapporten finns det 

möjlighet för flera samtal att föregå parallellt då de stora ytorna i uterummet gör att deras 

elever inte stör varandra. 

 

Resultat från Fägerstams studie (2013) visar att en del intervjuade lärare såg undervisning i 

uterummet som ett gott komplement till ordinarie undervisning inomhus, på grund av att de 

menade att eleverna behövde uppleva att kunskaper som erhölls i klassrummet kunde kopplas 

till verkligheten utanför klassrumsväggarna för ökad förståelse. Enligt lärarna i studien kunde 

förståelsen av de teoretiska kunskaperna eleverna fick genom texter i klassrummet då 

förankras och underlättas vilket resultat från både Szczepanskis (2009) studie och Jordets 

(2003) rapport också visar. Det framkom att eleverna fick en starkare förståelse för 

sammanhanget mellan det abstrakta och konkreta genom att kombinera inomhusundervisning 

och undervisning utomhus och på så sätt fördjupades även deras kunskaper.  

 

Resultat från Fägerstams (2013) studie visar att lärarna som deltog uppfattade eleverna som 

mer positiva när de vistades i uterummet. Detta kom tidigare också Jordet (2003)  fram till i 

sin rapport och betonar att det kan bero på att eleverna i studien skapade och utvecklade sitt 

eget lärande vilket gjorde dem mer produktiva och intresserade av uppgifterna. Vidare visar 

resultat i Jordets (2003) rapport att eftersom uterummet kunde erbjuda mer fysisk aktivitet, 

kreativitet och ett mer lekbaserat arbetssätt samt att när eleverna kunde vara självgående i 

större utsträckning kunde det upplevas som mer motiverande. När O’Brien (2009) 

genomförde en studie som synliggör utomhuspedagogikens påverkan på elever på sju skolor i 

Wales och England framkom det genom analys av lärarnas observationer, att tillgång till 

skogen gav dessa elever mer motivation på grund av att de inspirerades av nya lärsituationer. 
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Wilhelmsson, Ottander och Lidestav (2012) avsåg med sin studie att få kunskap om lärares 

avsikter med undervisning i uterummet. Deras forskning visar att lärarna ansåg att eleverna 

fick positiva upplevelser och känslor av att lyckas på grund av att det i utomhus inte fanns 

några tydliga rätt och fel eller ett enda facit som följdes. 

 

Det är inte bara uterummet styrkor som lyfts av tidigare forskning utan resultat från olika 

studier visar även på en del svårigheter. Rickinsons et al. (2004) forskning kring elevers 

lärande i uterummet, visar att enligt lärarna i studien förde inte elevers vistelse i närmiljön 

automatiskt till lärande och genomförande av illa planerat fältarbete kunde i värsta fall leda 

till svagt lärande som snabbt föll i glömska. Något man också bör ha i åtanke när man vistas i 

uterummet är att inte alla platser i närmiljön är idylliska och att få eleverna att känna 

engagemang och närhet till dem blir då en större utmaning, vilket de australiensiska lärarna 

lyfter i McInerney, Smyth och Down (2011) forskning som utgår från lärare som använde 

samhället i Australien som lärarena för eleverna. Enligt lärarna kunde bristen på engagemang 

från studiens elever bero på att platserna var osäkra, smutsiga miljöer eller att de präglades av 

sociala och ekonomiska klyftor som gav eleverna en känsla av utanförskap eller förtryck. 

Resultat i Fägerstams (2013) studie visar att det kunde ta upp till tre månader innan eleverna i 

studien såg användandet av uterummet som en del av undervisningen i skolan och under den 

tiden saknade eleverna, enligt sina lärare, både disciplin och koncentration som påverkade 

deras lärande negativt. Vidare menar Fägerstam (2013) att en del lärare i studien upplevde att 

undervisning i uterummet var tidskrävande, att det var svårt att åka längre sträckor från 

skolområdet på grund av tidsbegränsningar och kostnader samt att de ansåg att klassrummet 

var en mer effektiv lärarena. I Szczepanskis (2009) studie framkommer det att många lärare 

inte visste hur, när eller varför undervisning borde ske utomhus och svårigheter utgjordes 

bland annat av stora elevgrupper, brist på lämpliga kläder och utbildningsmaterial anpassat till 

uterummet samt att vanan och tryggheten med klassrumsundervisningen var starkt förankrad 

hos både lärare och elever. Enligt Szczepanski (2009) nämner lärarna i studien också att 

uterummet medförde större risker för elevernas säkerhet gällande trafik och 

drunkningsolyckor. 

 

3.3.1. UTERUMMET OCH SPRÅK 
Enligt Szczepanski (2007) har uterummet en självskriven roll i lärandet i vissa skolämnen, 

som till exempel i miljölära men han lyfter fram att det finns ett behov av att undersöka vilka 

effekter undervisning i uterummet kan få på elevers språkundervisning och menar att det kan 

finnas saker man gör i klassrummet som lika väl kan göras ute. Enligt Björklid (2005) bör 

även lärandet utanför klassrummens väggar tas tillvara för att stimulera språkutveckling hos 

elever eftersom lärande kan ske överallt. 
 

Det sista århundradet har flertalet tänkare och pedagoger arbetat för att skolan ska erbjuda 

elever möjlighet att använda närmiljön som lärmiljö i skolans olika ämnen. En av dem var 

Freinet som i början på 1900-talet tog med sina elever på utflykter som de sedan baserade sina 

egenskapade texter på eftersom han tyckte att eleverna inte kunde känna igen sig i innehållet i 

skolans svåra läroböcker (Andersson 2001). Enligt Andersson (2001) menade Freinet att 

eleverna på så vis blev textproducenter vilket gjorde skapandet mer meningsfullt och även 

mer intressant. Freinets tankar får stöd av aktuell forskning genom McInerney et al. (2011) 

som visar att platsbaserad utbildning gör elever till producenter istället för endast 

konsumenter av texter. McInerney et al. (2011) menar också att eleverna på så vis får ett nära 

förhållande med samhället genom att producera egna texter influerade av sin närmiljö och de 

får då möjlighet att utveckla en känsla av delaktighet och engagemang till samhället. 
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3.3.2. TIDIGARE FORSKNING KRING UTERUMMET OCH SPRÅK 

 Genom att använda sig av uterummet i undervisningen får man tillgång till fler lärmiljöer 

vilket lärarna i Jordets (2003) rapport menar i sin tur genererar en mångfald av lärsituationer 

baserade på autentiska förstahandsupplevelser. Resultat visar att lärarna i Jordets (2003) 

studie framhöll att just de verklighetsbaserade upplevelserna medverkade till att elevernas 

texter blev både längre och bättre. De självupplevda händelserna gjorde att eleverna fick 

motivation och lust att skriva och texterna blev mer innehållsrika, grammatiken förbättrades 

och de fick också ett ökat ordförråd. Eicks (2011) studier som genomfördes med kvalitativa 

metoder i USA och undersöker språket i ämnesövergripande arbete ute, visar att lärarna ansåg 

att elevernas motivation gällande läsning och skrivning stärktes genom användande av 

uterummet. Eick beskriver att genom att först gå ut och upptäcka och lära i uterummet 

tillsammans inspirerades eleverna i studien till att både söka litteratur kring vad de upplevt 

och även producera texter influerade av vad de sett och vilket gjorde att de skrev både mer 

och mer sammanhängande än tidigare. Resultat av Szczepanskis (2009) studie visar att enligt 

lärarna växte klassrummet vid användandet av uterummet i undervisningen vilket 

möjliggjorde att eleverna fick kunskaper i sina rätta sammanhang och upplevelser att skapa 

minnen av och hänga upp kunskaperna på, vilket underlättade vid senare textskapande. 

  

I Fägerstams (2013) studie framkom det att mångfalden av ytor som uterummet kunde erbjuda 

ledde till ökad innehållsfokuserad kommunikation som tillsammans med samarbete fanns i 

högre grad i uterummet än i klassrum. De aktiviteter som planerades till uterummet krävde 

mer muntlig kommunikation av eleverna, enligt Herholdts (2003) studier, jämfört med att 

elevernas muntliga kommunikation i klassrumsmiljö endast bestod av ett fåtal korta meningar 

då läraren stod för 91,1 % av talartiden (Herholdt 2003). Den muntliga kommunikation som 

föregick inne i klassrummen var, enligt Herholdts (2003) studier, en referentiell språkfunktion 

som beskrivs som ett beskrivande och framställande språk och används exempelvis vid 

muntliga redovisningar eller vid gemensam tillverkning av mindmap. I uterummet använde 

eleverna istället ett handlingsdirigerande språk, eftersom de där erbjöds många olika 

aktiviteter i skiftande miljö då eleverna undersökte, tillverkade, prövade, byggde och mätte. 

Lärsituationerna krävde att eleverna skulle ta reda på och resonerar kring hur de skulle tänka, 

göra och analysera, de behövde kunna argumentera för sina idéer samt kunna dirigera sina 

klasskamrater till att utföra handlingar (2003). Uterummets olika lärsituationer lockade också 

fram elevernas nyfikenhet och deras lust att upptäcka vilket gjorde att de även använde en 

heuristisk-explorerande språkfunktion (Herholdt, 2003, O’Brien 2009, Wilhelmssons et al. 

2012). Enligt Herholdt (2003) innebar det att eleverna utforskade och analyserade med hjälp 

av språket och att de kunde berätta om förväntningar, resultat och dela med sig av sin kunskap 

samt kategorisera. Eftersom olika kontexter medförde att eleverna använde olika muntliga 

talgenrer och språkfunktioner, menar Herholdt (2003) att undervisning i skolan behöver ske i 

såväl klassrum som uterummet.  

 

Forskning visar att en del lärare såg att uterummet kunde användas som 

undervisningsmaterial på många olika sätt. Eleverna kunde hämta information därifrån, 

intryck, fysiskt material, kunskap och upplevelser för att få inspiration som sedan oftast 

bearbetades med eller utan hjälp av litteratur i klassrummet för att slutligen bli färdiga 

egenproducerade texter (Eick 2011, McInerney et al. 2011, Jordet 2007, Herholdt 2003).  

Jordet (2003) beskriver hur de äldre eleverna i studien använde sig av en stödordsbok i 

uterummet för att skriva eller rita bilder för att minnas vad de gjorde, såg och upplevde. 

Innehållet i böckerna användes sedan till att skriva texter inomhus. Vidare beskriver forskaren 

att undervisningsmaterial till elevers språkutveckling kunde bestå av olika former av texter i 

närmiljön som till exempel reklam, information på skyltar, vägskyltar och musik (Jordet, 
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2003) Enligt Herholdts (2003) studie erbjöd uterummet mängder av undervisningsmaterial i 

form av rekvisita. Genom att dramatisera och rollspela i olika passande miljöer kunde det 

användas till att utveckla elevernas muntliga förmåga, enligt resultat i Jordets (2003) rapport. 

Genom att använda sig av växter som undervisningsmaterial framkommer det i O’Briens 

(2009) studie att elevernas ordförråd ökade. Jordets (2003) rapport ger många konkreta 

förslag på hur lärarna kunde arbeta med elevers språkutveckling i närmiljön. Eleverna kunde 

få i uppgift att leta upp saker eller adjektiv, substantiv och verb som började på en viss 

bokstav eller som hade en bestämd form, färg eller storlek eller så kunde de forma bokstäver 

med föremål eller sina egna kroppar.  

 

3.4.1. ELEVPERSPEKTIV 

Enligt skolverket (2015b) har elever rätt till inflytande över både sin arbetsmiljö och 

utbildning. Genom att eleverna får delge sina perspektiv på undervisning ökar deras lust att 

lära. Det gynnar deras förmåga att ta eget ansvar och relationen mellan lärare och elever 

stärks vilket i sin tur kan leda till att eleverna får större acceptans för de beslut som fattas. 

Genom att utgå ifrån elevernas personliga intressen och erfarenheter menar Skolverket 

(2015b) att elevernas lärande ökar och elevinflytande kan därför med fördel användas när 

undervisningen planeras såväl som när den genomförs och utvärderas. 

 

Elevinflytande kan enligt Korpela (2004) och Selberg (2001) användas till att skapa 

motivation hos eleverna för att på ett mer tillfredsställande sätt bemästra uppgifterna i skolan. 

Eleverna blir både mer motiverade och inspirerade samt får ökad arbetsglädje genom att de 

får möjlighet att påverka sitt eget lärande. 

 
3.4.2. TIDIGARE FORSKNING KRING ELEVPERSPEKTIV 
I en kunskapsöversikt gällande elevers delaktighet i skolan och hur det påverkar deras 

lärande, lyfter professorerna Alerby och Bergmark (2015) att skollagens skrivningar om 

inflytande och delaktighet i skolan grundas på artikel 12 i FN:s barnkonvention. Denna artikel 

fastslår bland annat barns rätt i att få uttrycka sina åsikter fritt i de frågor som rör barnen. 

Alerby och Bergmark (2015) menar att i skolan ska eleven kontinuerligt kunna ge sitt 

perspektiv på hur undervisningen fungerar till läraren, både vad som fungerar bra och vad 

som fungerar mindre bra. Läraren får då ständigt en grund för att ta beslut om något måste 

förändras för att få undervisningen att fungera på ett bättre sätt utifrån elevens perspektiv. 

Professorerna presenterar en forskningssammanställning som beskriver effekterna av elevers 

delaktighet i skolan. Ungefär en tredjedel av studierna i sammanställningen visade att 

deltagande elevers kunskaper och lärande ökade om de fick vara delaktiga i beslut som 

påverkade dem.  

 

4. METOD 

I detta kapitel redogörs för val av metod, urval, genomförande och dokumentation. Vidare 

redogörs det för analysprocess och de etiska ställningstaganden som har utarbetats för studien. 

Slutligen beskrivs studiens tillförlitlighet. 

 

4.1. KVALITATIV METOD 
Då syftet med denna studie är att beskriva uterummet som arena för lärande i elevers 

språkanvändande utifrån ett elevperspektiv, har en kvalitativ arbetsmetod använts. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa intervjun som ett samtal där information 

framkommer om andra människors erfarenheter och attityder och den värld de lever i och 

detta synsätt skapar en möjlighet för forskaren att fånga in olika upplevelser, nyanser, 
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värderingar och tankar. På så sätt kan vi få elevernas perspektiv. Begreppet kvalitativa 

metoder har vuxit fram som en reaktion mot kvantitativa metoder och kan användas som 

övergripande begrepp för de typer av metoder som skapar material som lämpar sig för 

kvalitativ analys, till exempel intervjusamtal. Kvalitativ data mäts inte utan det är tillräckligt 

att konstatera att en uppfattning finns (Ahrne & Svensson 2011).  I vår studie har delvis det 

tillvägagångssätt använts som av Bryman (2011) beskrivs som en kvalitativ 

forskningsprocess. Kortfattat innebär det att studien utgår från frågeställningar grundade på 

forskning kring utomhuspedagogik. Studien utgår från de frågor som väcktes då vi studerade 

forskning kring utomhuspedagogik. Vi utgick från vår förförståelse baserad på tidigare 

forskning inför samtal med eleverna och resultatet kopplades tillbaka till den 

kunskapsmassan. Detta tillvägagångssätt beskrivs av Bryman (2011) som deduktivt. Syftet 

med vår studie är att utifrån ett elevperspektiv synliggöra och problematisera uterummet som 

arena för lärande, med betoning på utveckling av språk och det centrala med en kvalitativ 

metod är just att söka olika beskrivningar som bäst beskriver ett fenomen i omvärlden. 

Avsikten med att ställa frågor till eleverna är att få kunskap om hur eleverna uppfattar sin 

värld (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

4.2. URVAL  
Då vi skulle hitta deltagare till denna studie utgick vi från för oss kända nätverk med elever 

som har viss erfarenhet av utomhuspedagogik. Detta sätt att göra urval benämner Bryman 

(2011) som målinriktat. Genom att intervjua dessa elever fick vi intervjupersoner som var 

relevanta för problemformuleringen. Detta lyfter Bryman (2011) som en styrka eftersom detta 

tillvägagångssätt innebär en överensstämmelse mellan urval och forskningsfrågor. Studien 

genomfördes på två olika skolor. Den ena skolan, med 17 elever från åk 2, ligger i en liten ort 

och den andra skolan, med 21 elever från åk 1, ligger i en mindre stad. En elev från åk 1 och 

en från åk 2 deltog inte på grund av att vårdnadshavare inte önskade det. Sammanlagt är det 

36 elevers uppfattningar som ligger till grund för resultatet. Dessa 36 deltagare anser vi är ett 

tillräckligt antal då Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att sex till åtta deltagare 

räcker för att öka säkerheten och för att få ett material som är relativt oberoende av enskilda 

personers mycket personliga uppfattning.  

 

4.3. BAKGRUND, GENOMFÖRANDE OCH DOKUMENTATION 
Eleverna i denna studie har deltagit i lektioner utomhus, delvis under vår ledning under ett 

tidigare utvecklingsarbete som genomfördes i anslutning till vår högskoleutbildning. Dessa 

lektioner inleddes inomhus för att sedan fortsätta utomhus i skogen där eleverna gruppvis 

byggde ett väsen. Eleverna fotograferade, skrev ord och samlade material att ta med till 

klassrummet.  Tillbaka i klassrummet skrev eleverna gruppvis en narrativ text om sitt väsen 

med stöd av fotografier, sina ord och materialet som de tagit med in. Fokus låg bland annat på 

att göra en så målande text som möjligt utifrån valda beskrivande ord. Förutom dessa 

lektioner har elever i åk 2 i tillägg genomfört ungefär en lektion i veckan ute i olika ämnen 

med sin ordinarie klasslärare. Fördelen med att några av eleverna har genomfört mer än en 

lektion i uterummet är att de har med sig upplevelser från mer än ett tillfälle.  

 

Samma dag eller dagarna efter att eleverna hade genomfört lektionerna då de byggde ett väsen 

i skogen, vilket beskrivs ovan, samlade vi dem i grupper för att ha ett samtal med dem kring 

hur de uppfattade uterummet som lärarena. Kvale och Brinkmann (2009) ser intervjun som en 

möjlighet för barn att ge uttryck för sina egna uppfattningar av världen och menar att just ett 

fokusgruppssamtal är lämpligt för explorativa studier eftersom det då kan uppstå livlig 

interaktion som kan ge fler och olika uppfattningar.  Valet att ha samtal i en fokusgrupp som 

intervjuform grundades på att vi ville skapa en medvetenhet kring det eleverna inte tänkt på 
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tidigare. Genom att samtala i en grupp med kollektiva, gemensamma erfarenheter kan de 

också få stöd i sina upplevelser genom att flera upplevt samma sak. De kan ändra, alternativt 

omvärdera sin åsikt eller påverka andra till att göra detsamma. Detta är fördelar med 

fokusgruppssamtal som Dahlin-Ivanoff (2011) lyfter, då dessa ger elever möjlighet att lära av 

varandra. Lärarnas roll är, enligt författaren att lyssna och lära eftersom eleverna är experter 

på sin egen uppfattning. Kvale och Brinkmann (2009) menar att man ska intervjua barn i 

deras naturliga miljö, därför genomfördes samtalen  i deras klassrum eller i grupprum som var 

kända för eleverna. Författarna trycker också på vikten av att åldersanpassa frågorna vilket vi 

gjorde genom att prata om ämnet svenska då vi ville att de skulle diskutera språk. Ordet 

svenska kunde de lättare relatera till och ge exempel från då de samtalade.  

 

Vi genomförde fyra fokusgruppssamtal i åk 2.  Två av fokusgruppssamtalen hade sex 

deltagare i varje grupp och det ena samtalet varade i 15 minuter och det andra varade i 25 

minuter. Två av fokusgruppssamtalen hade fem elever i varje grupp. Bägge samtalen varade i 

30 minuter. Det fjärde samtalet bestod av fem elever som redan hade deltagit i ett tidigare 

samtal i någon av de tre första grupperna. Det samtalet genomfördes eftersom vi behövde 

komplettera vårt material då vårt insamlade empiriska material var för tunt. I åk 1 

genomfördes fyra fokusgruppssamtal. I två av samtalen deltog fyra elever och samtalen 

varade i 25 minuter vardera. I de övriga två fokusgruppssamtalen deltog tre respektive fem 

elever, varav den första gruppen samtalade i 19 minuter och den andra gruppens samtal 

pågick i 21 minuter. Sammanlagt spelade vi in 190 minuter film. En del av samtalen fick 

genomföras efter skoltid med de elever som var kvar på fritidshemmen eller spontant under 

lektionstid med elever som var klara med andra uppgifter. Därför fick vi välja bort att göra 

medvetna val av homogenitet i gruppsammansättningen, vilket Dahlin-Ivanoff (2011) annars 

lyfter som ytterligare ett sätt att skapa en bred representation och atmosfär som genererar en 

diskussion. 

 

I samtalen utgick vi från frågor i en intervjuguide (se bilaga 3). Dessa frågor skulle beröras 

utan krav på viss ordningsföljd och eleverna utformade svaren på eget sätt.  Frågorna 

användes också ibland som uppföljningsfrågor till det eleverna sa eller för att få igång 

samtalet när eleverna tystnade. Vi kunde också komplettera med frågor som inte ingick i 

guiden då vi anknöt till något eleverna sa. Denna intervjuform benämns av Bryman (2011) 

som semistrukturerad. Alla samtalen dokumenterades genom ljudupptagning med 

mobiltelefon eller Ipad. Genom att ha ljudupptag kan intervjuaren koncentrera sig på att följa 

upp spår och anteckna frågor som dyker upp under samtalet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2011).  

 

4.4. ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

I vår forskning har vi följt vetenskapsrådets (u.å.) etiska riktlinjer gällande individskydd som 

består av fyra krav. Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att skicka 

informationsbrev till elevernas vårdnadshavare gällande forskningens syfte, där skriftligt 

samtycke behövdes för barnens deltagande. Då data samlades in i samband med tidigare 

forskning i åk 1 och 2 har vi använt det samtyckesbrevet som användes då (bilaga 1). I åk 2 

genomfördes i tillägg en del av samtalen efter det tillfället, därför har vi skickat ut ett nytt 

brev i den klassen (bilaga 2) som en extra säkerhetsåtgärd. Vi informerade eleverna även 

muntligt om undersökningens syfte, omfattning och innehåll innan genomförande och 

berättade att deltagande i dokumentation som filmning, ljudupptag och samtal var frivilligt 

och att de kunde välja att avbryta när som helst. Björndahl (2005) lyfter vikten av att 

respektera den enskildes integritet. På grund av detta var vi under fokussamtalen lyhörda för 

barnens reaktioner och var beredda på att vid tecken på obehag eller motvilja i så fall 
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respektera deras val att avbryta sitt deltagande i samtalen. Alla elever fullföljde sina samtal. 

Genom att behandla deltagarnas uppgifter på ett sätt som gör att utomstående inte kan 

identifiera dem uppfyller vi konfidentialitetskravet, som enligt Bryman (2011) innebär att 

forskaren anonymiserar forskningsobjekten. Eftersom vi eftersträvar hög konfidentialitet 

anonymiseras skolor och elever genom fiktiva namn och materialet förvaras på tryggt sätt. 

Observationerna förmedlas på ett sätt som inte kan genera eller skada den som observerats 

(Björndal, 2005). Nyttjandekravet uppfylls genom att insamlat empiriskt material gällande 

forskningsdeltagarna inte används i något annat syfte än till forskning (Bryman, 2011). Detta 

material samlades in under fokusgruppssamtalen.    

 

4.5. ANALYS 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt Olsson och Sörensen 

(2011) används för att beskriva fenomen. Författarna menar att avgränsningen av analysen är 

beroende av hur brett eller djupt innehållet har avgränsats för eleverna genom frågorna. Om 

man gör snäva avgränsningar får man djupare svar men då vårt syfte är att få syn på olika 

uppfattningar och vi menar att varje individs uppfattning är av betydelse, så har vi valt att ha 

mer bredd i frågorna för att också få bredd i svaren. Vi utgick från vår problemformulering 

och våra forskningsfrågor då vi analyserade vårt empiriska material som består av 

dokumentation av fokussamtal genom ljudupptag.  Då man som vi ska göra en kvalitativ 

analys av ett material, menar Bryman (2011) att en kvalitativt inriktad innehållsanalys 

sannolikt är det vanligaste tillvägagångssättet.  Författaren menar att en innehållsanalys kan 

tillämpas i samband med utskrifter av semistrukturerade intervjuer, vilket är det vi har 

genomfört, då samtalen har utgått från frågorna i vår intervjuguide. Arbetssättet med analysen 

följde i huvudsak det tillvägagångssätt som Rennstam och Wästerfors (2011) belyser som 

grundläggande för att skapa en samhällsvetenskaplig analys; att sortera och reducera det 

empiriska materialet för att till sist argumentera för resultaten i studien. Författarna menar att 

det är av stor vikt att resultatet inte enbart redovisas utan att det också argumenteras med hjälp 

av teoretiska begrepp för att kunna bidra till forskning. Detta gör vi under resultatdiskussion. 

Vi hade följande tillvägagångssätt:  

 

1. Ljudupptagningarna som är underlaget, transkriberades i sin helhet oftast samma dag som 

vi haft samtalen. Detta gjordes för att intrycken från samtalen skulle vara så färska som 

möjligt och hålla materialet levande. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter att transkribering är 

en tolkande process som innebär att vi översätter datan från en form till en annan då faktorer 

som tidsförlopp, tonfall och kroppsspråk inte är tillgängliga för läsaren.  

 

2. Transkriberingar lästes flera gånger för att upptäcka kvalitativa variationer av elevernas 

utsagor och definiera det kollektivt uppfattade, eftersom vi letade efter utsagor som svarade 

på forskningsfrågorna. 
 

3. Sortering handlar om att skapa ordning och det skedde genom att vi kodade i marginalen. 

Kodningen skedde genom att vi använde den förförståelse som vi fått av utomhuspedagogik 

genom tidigare forskning som vi presenterade som bakgrund. Tidigare forskning lyfte fördelar 

och svårigheter både för hälsa, inlärning och motivation. Forskning lyfte också hur lärare 

använde de olika uterummen samt vilka olika arbetssätt som användes. Vi har lagt fokus på 

att studera tidigare forskning som lyfter utveckling av språket, därför har vi också fått en 

förförståelse av hur språket kan påverkas av utomhuspedagogik. Vi fick därigenom sex 

färdigformulerade kategorier som vi använde under kodning. Vi kunde då identifiera 

återkommande mönster i form av likheter i utsagor. Detta sätt att leta efter och dela in utsagor 

i kategorier efter att ha identifierat mönster, beskrivs av Bryman (2011) som genomförande av 
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en innehållsanalys.  Kategorierna kallade vi intryck, hälsa, fördelar/nackdelar, arbetsplats, 

läromedel, textskapande inne/ute. 
 

4. För att få ett hanterbart och koncentrerat material reducerade vi det sorterade materialet 

ytterligare. Vi var noggranna i denna process för att undvika att redovisa ett alltför 

enkelspårigt resultat, eftersom det lätt kan leda till att en favorittes underbyggs och aldrig 

problematiseras (Rennstam och Wästerfors, 2011). Fokus låg på att få en god representation 

av materialet. Vi strukturerade om utsagorna och slutligen sammanställdes de sex 

ursprungliga kategorierna i fem nya kategorier som svarade mot vårt syfte och våra 

frågeställningar. Detta gjordes eftersom vi såg att någon kategori behövde ny titel och att 

elever inte skilde på arbetsplats och läromedel. Namnen på de kategorier som kommer att 

redovisas som resultat är inspiration och motivation, hälsoaspekter, distraktioner i uterummet, 

olika lärarenor med olika läromedel samt textskapande inne och ute. Elevernas intryck av och 

i uterummet handlade om hur de blev motivation och inspiration och vad det kunde föra till. 

För att förtydliga innehållet i kategorin bytte vi därför ut titeln intryck mot titeln inspiration 

och motivation.  I denna kategori finns också exempel på utsagor som visar brist på både 

inspiration och motivation och vad det kan leda till. Under rubriken hälsa finns utsagor som 

visar på hälsomässiga fördelar och nackdelar som eleverna kunde se med att ha lektion i 

uterummet, därför kallas den kategorin för hälsoaspekter. Vi såg att en egen kategori inte 

behövdes för att lyfta fördelar då dessa var återkommande under de andra kategorierna. 

Utsagorna som vi kodat med ordet nackdelar, tolkade vi som att eleverna beskrev vad som 

kunde distrahera de i lärprocessen ute, därför valde vi att i stället kalla nackdelar för 

distraktioner i uterummet. Vi valde att slå samman arbetsplats och läromedel till en kategori 

som kallas olika lärarenor med olika läromedel, då eleverna med sina utsagor lyfte dessa 

ämnen tillsammans. I denna kategori får vi exempel på olika platser som eleverna såg som 

möjliga lärarenor samt hur lärande kan gå till i de olika arenorna.  Titeln textskapande inne 

och ute valde vi att behålla eftersom utsagorna handlade om just det. Här presenteras hur 

eleverna gav exempel på hur de olika arenorna kan samspela genom att man först gör något 

inne som man följer upp ute, eller omvänt. 
 

4.6. STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 
För att vår studie ska vara tillförlitlig har vi strävat efter att uppnå tre kriterier som Bryman 

(2011) lyfter som nödvändiga för bedömning av en kvalitativ undersökning; trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet.  Genom att följa etiska riktlinjer och redogöra för hur urval, 

datainsamling och analys genomförts, skapar vi trovärdighet för studien (Bryman 2011, 

Gunnarsson 2002). Vi har också tidigare redogjort för bakgrunden till denna studie och 

beskrivit vår förförståelse. Också detta kan bidra till att stärka trovärdigheten. Då detta är en 

kvalitativ studie har vi fokuserat på att skapa djup, inte bredd.  Detta innebär som Bryman 

(2011) beskriver att istället för att definiera generaliserbarheten kan forskaren ha som mål att 

producera en så noggrann redogörelse att andra kan göra en bedömning om resultatet kan 

anses vara överförbart till en annan miljö. För att säkra att pålitligheten av studien har vi 

redogjort för datainsamlingsmetoden som använts. Vi har jobbat individuellt vid insamlande 

av empiri. Transkribering, analys och resultat har vi genomfört och sammanställt tillsammans. 

Vid sammanställning av bakgrund och metod har vi först jobbat enskilt för att därefter 

tillsammans se på den text vi producerat individuellt. Det har lett till att vi kunnat granska 

varandras utkast och bedöma kvaliteten för att därefter kunna skapa en gemensam text utifrån 

våra slutsatser, vilket enligt Bryman också påverkar pålitligheten.  Slutligen har vi också, så 

långt det är möjligt, strävat efter att inte låta personliga värderingar påverka genomförandet 

eller våra slutsatser för att uppnå objektivitet.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel redovisas resultatet, dvs. elevernas utsagor samt de fem kategorier som 

sammanställdes under analysarbetet med vårt insamlade empiriska material. Vi genomför 

också en löpande analys i resultatet. Kategorier är följande: inspiration och motivation, 

hälsoaspekter, distraktion i uterummet, olika lärarenor med olika läromedel, samt 

textskapande inne och ute. Kategorierna svarar på våra forskningsfrågor där vi vill veta hur 

eleverna uppfattar lärande i uterummet gällande språkutveckling samt hur eleverna uppfattar 

uterummet som arena för lärande. Undantaget är beskrivningskategori 5.3, distraktioner i 

uterummet som endast svarar på den andra frågan gällande uterummet som lärarena. Under 

samtliga samtal befinner vi oss antingen i elevernas ordinarie klassrum eller för eleverna 

kända grupprum. Lärare i utsagorna syftar till oss forskare. 

 

5.1. INSPIRATION OCH MOTIVATION 
Genom analys av vårt empiriska material framkommer det att flertalet elever i bägge 

årskurserna talar om uterummet på ett sätt som får det att framstå som inspirerande. De säger 

att ute finns det mer färger, ljud, lukter, saker att se på. Ute kan de också gå på upptäcktsfärd 

och få syn på konstiga saker och de kommer på andra och nya ord genom dessa intryck. De 

berättar också att uterummet väcker deras fantasi genom att det finns så mycket att inspireras 

av ute vilket gör att de tycker att det blir lättare att skriva för att de då får fler saker att skriva 

om. Elevernas utsagor tyder på en medvetenhet om nyttan av utomhuspedagogik genom att de 

använder sina sinnen, vilket de menar leder till att det blir lättare att skriva. Denna 

medvetenhet skulle kunna vara påverkad av att eleverna nyligen varit ute och haft i uppdrag 

att hitta inspiration till sagor. 

 
Dora åk 1: - Det är som att skriva berättelsen i huvudet först… och måla upp 

bilderna med fast inte att man ser de. Och sen kom vi in och då får man göra det på 

riktigt. Det är mycket lättare att komma på nått då… för då har jag liksom redan 

börjat. 

 

Dora beskriver hur hon kan måla upp bilder i huvudet och få idéer till en text då hon är ute, 

för att sedan använda dessa idéer som inspiration när hon kommer in. Elevens uttalande 

representerar en uppfattning som framkom i alla fokussamtal hos flera elever. Utifrån Doras 

utsaga uppfattar vi att hon visar på positiva effekter av att elever får använda uterummet i 

undervisningen. Vi fick också ett exempel på andra utsagor där vi kunde utläsa en annan syn 

som visar på när den effekten uteblev. Två elever hade skrivit en text som skulle präglas av 

inspiration som de fått på olika sätt när de var ute.  

 
Mattias åk 2: - Jag kom inte på nånting att skriva. Det var det värsta jag varit med 

om. 

Ida åk 2: - Var det? Jag har varit med om något värre. En gång sprang min katt 

bort. Jag fick leta själv hela kvällen. Det var INTE kul. 

 

Mattias uttalande visar att han upplevde skrivprocessen inne, efter att ha varit ute för att få 

inspiration, som det värsta han varit med om. Hans utsaga förstås av oss som att lärarens 

förväntningar på att uterummet ska vara ett stöd för eleverna i skrivprocessen, istället kan 

uppfattas som ett stressande moment av Mattias. Trots alla intryck han mötte ute klarade han 

inte att få idéer till sin text. Denna lärsituation kan förstås som att själva uppgiften i sig var 

omotiverande men det kan också bero på att Mattias inte fann intrycken i uterummet som 

motiverande. Förutom detta exempel gav många elever uttryck för motsatsen, dvs. att intryck 
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i uterummet kan uppfattas som motiverande. Under samtalet ställer läraren frågor kring vilka 

styrkor och svagheter eleverna uppfattar med uterummet. I följande citat lyfts styrkor.  

 
Lärare åk 2: - Då funderar jag på vad är det ute som är bättre än att vara inne när 

man ska lära sig ett språk? 

Ville åk 2: - Att man inte bara är inne… och så där. Så man får vara ute och röra på 

sig. 

Lärare åk 2: - Vad är det som är bra med det? 

Ville åk 2: - Ja, det blir inte så att man jajajaja… jajaja. 

Lärare åk 2: - Att man inte blir så trött? 

Ville åk 2: - Nä det är mer att man inte blir uttråkad… av det så lätt. 

Lärare åk 2: - Är det lättare att bli uttråkad om man är inne. 

Tre elever åk 2: - Jaaaaaa. 

Lärare åk 2: - Vad är det som gör att man blir mindre uttråkad ute? 

Ville åk 2: - Jaa… naturen, skogen, fåglar. 

Ella: - Också att man får typ känna marken och sånt ibland. 

Ville åk 2: - Också olika dofter. 

Eva åk 2: - Och bygga djur eller så. 

 

Genom att få genomföra lektioner i uterummet uppfattar eleverna att risken för att bli uttråkad 

minskar eftersom de kan uppleva olika dofter, djur, skog och genom att de kan skapa objekt 

av naturmaterial. Flera elever ger exempel på andra arenor än skolgården som dem uppfattar 

som roligare och en elev menade att om det är roligt så kommer man nog ihåg mer. De säger 

också att det är roligare ute på grund av att de kan gå runt, springa, prata och vara fler på 

samma yta. De kan prata mer med varandra och genom att prata säger de att de kan komma på 

mer och genom att prata med varandra lär de sig mer.  
 

My åk 1: - Det är mycket bättre att vara ute när vi har svenska. 

Lärare åk 1: - Vad är det som är bättre ute än inne när man lär svenska? 

My åk 1: - Man får va UTE! 

Lärare åk 1: - Vad är bra med det då?” 

Alice åk 1: - Man får springa och hoppa, klappa i händerna och sjunga! 

Lärare åk 1: - Kan man inte göra det inne? 

Ali åk1: - Nej man får inte plats då. Också säger alla att man inte får prata och man 

ska sitta ner och vara tysta. 

Lärare åk 1: - Lär man sig nåt ute fast man gör allt det eller leker man mest då? 

Alice åk 1: - Man lär sig samtidigt. 

Ali åk 1: - Om man får prata mer med varandra så kan man lära sig jättemycket. 

My åk 1: - Jag kan inte allt Alice kan och då kan hon lära mig saker men ska man 

vara tyst inne så går ju inte det. 

 

My och Ali beskriver att det är bättre att vara ute när de har svenska eftersom de slipper vara 

tysta då och kan prata, vilket leder till att de kan lära varandra saker. Utifrån Mys utsaga kan 

vi utläsa att hon har en tanke om att eleverna går miste om varandras kunskaper om de inte får 

prata. En elev i åk 2 beskrev att ute är det inte så mycket ljud eftersom det är så stort att alla 

ljud flyger upp i luften, vilket flera andra elever i bägge årskurserna också gav uttryck för att 

de märkte.  Gemensamt för utsagorna menar vi är att eleverna kan tala och röra sig friare på 

grund av större ytor, vilket i sin tur tycks motivera eleverna till lärande. Att eleverna känner 

att de kan röra sig och tala friare tänker vi är beroende av att deras lärarna har en tillåtande 

attityd till detta.  Alla grupper samtalar om att de till exempel kan tänka sig att spela fotboll, 

leka hästhinder och regellekar eller klättra i träd och att de genom dessa aktiviteter lär sig 

något eftersom de pratar och lär av varandra. Många elever ger också förslag på att man kan 

utveckla sitt språk genom att skriva om dessa händelser när man kommer in. I följande citat 
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beskriver Alice hur hon upplever att uterummet kan bidra till att hon kan inspireras i sitt 

skrivande.  

 
Alice åk 1: - Jag tycker om att vara lite ensam ibland så att jag kan tänka lättare. 

Det är inte så lätt för vi är så många inne. Ute kan jag gå lite själv först och det är 

inte så pratigt så då hör jag mina tankar bättre... då kommer jag på mer och skriver 

jag mer och bättre sen. 

 

Ute får Alice utrymme att gå för sig själv i tystnad och det uppfattar hon kan bidra till att hon 

kommer på mer, vilket leder till att hon skriver bättre.  

 

På frågan om vad som var sämre med att vara ute svarade en elev att allt var sämre för det var 

tråkigt och han ville inte utveckla sitt svar. Vi tolkar både hans svar och hans ovilja att 

utveckla svaret på flera olika sätt.  Det kan förstås som att han tyckte att samtalet var tråkigt, 

vilket kan ha färgat hans minnen av aktiviteterna ute. Det kan också förstås som att eleven 

hade en dålig dag eller att uterummet alternativt aktiviteterna där helt enkelt inte tilltalade 

honom.  

Denna kategori visar hur eleverna uppfattar att de kan få inspiration och motivation då de är 

ute genom att de där får fler intryck genom sina sinnen. Detta kan bidra till att de inte blir så 

lätt uttråkade och att de får inre bilder som de kan använda sig av senare i till exempel 

textskapande. Vi får exempel på att eleverna ser att möjligheten till att få prata mer kan ge 

inspiration genom att de utbyter tankar och idéer med varandra. Det ges också exempel på 

brist på inspiration och motivation.   

 

5.2. HÄLSOASPEKTER 
Många elever lyfter hälsoaspekter som motiv till att ha fler lektioner ute. Några elever pratar 

om att lektioner inomhus lätt gör de trötta. 

  
Dexter åk 1: - Det är jobbigt att vara inne ibland tycker jag. 

Lärare åk 1: - Hur menar du då? 

Dexter åk 1: - Jag blir så trött ibland... och ibland får jag lite ont i huvet. 

Cornelia åk 1: - Jag blir med trött ibland... sådär så man nästan vill somna lite. 

Dexter åk 1: - Ja... men jag kan bli trött när jag är ute också... fast inte samma trött. 

Lärare åk 1: - Hur skiljer det sig... att bli trött inne eller ute? 

Dexter åk 1: - När man är inne så sitter man så mycket och bara lyssnar eller så... 

själv. Ute blir jag trött av att leka eller spela fotboll och så... och då är de lättare att 

sitta still inne sen och göra det man ska och skriva och läsa och så.  

Ilme åk 1: - Det är bättre att bli trött ute... då blir man sådär... skönt trött! ... mer lugn 

bara. 

Dexter nickar till Ilmes kommentar. 

Cornelia åk 1: - Ja så då skriver jag lättare eller... målar och så typ . 

 

Eleverna skiljer på att vara trött inne och ute och menar att den trötthet de känner efter att ha 

varit ute också kan ha en lugnande effekt när de kommer in. Den tröttheten som de får av att 

vara ute menar de beror på att de rör på sig mer när de ute. Fördelen som de ser med det är att 

de kan koncentrera sig mer när de sedan kommer in och sitter still då de skriver texter. 

Elevernas utsagor ger exempel på att stress reduceras och med tanke på att det är i åk 1 

samtalet tar plats kan vi uttyda en stor medvetenhet kring hälsa då eleverna klarar att skilja på 

olika sorters trötthet. Dessutom pratar eleverna mycket om att man får frisk luft. 

 
Adam åk 2: - Och när man är ute får man mycket mer frisk luft. 

Liv åk 2: - Också får man vitaminer. 
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Lärare åk 2: - På vilket sätt får man vitaminer. 

Liv åk 2: - Av solen. 

 

Flera elever säger också att det är bra för hjärnan att få frisk luft och att man blir smartare av 

den. Förutom att få frisk luft pratades det i en grupp om hur vistelse i uterummet ger oss 

nödvändiga vitaminer. Denna utsaga visar på att eleverna har en tidigare kunskap om  

kroppen som de använder för att motivera varför de bör ha undervisning ute.  

 

En elev uttryckte att det är lättare att andas ute och flera elever lyfte att det ofta var alltför 

varmt inne. Dessa utsagor kan tolkas som att det är mycket frisk luft ute, i motsats till inne där 

det lätt blir dålig och varmare luft. Det kan också bero på att eleven uppfattar det som att det 

finns en slags mental frihet som gör det lättare att andas ute. En elev lyfter svårigheter med 

den friska luften ute. Han belyser problematiken som kan uppstå då man har allergi.  

 
Adam åk 2: - Att man kan ju faktiskt stanna där typ om nån är allergisk eller så 

som min lillasyster. Man behöver ju inte åka till en bondgård då. 

 

Eleven ger exempel på svårigheter som man kan stöta på i uterummet, i detta fall en allergi. 

Hans utsaga väcker en fråga hos oss huruvida uterummet är en arena för alla elever. I ett av 

fokussamtalen pratade eleverna om att kyla utomhus kan leda till att man blir kall och fryser 

och detta i sin tur kan göra oss förkylda. Detta såg de som en negativ aspekt med att vara ute.  

Genom denna kategori får vi exempel på både hälsomässiga fördelar och svårigheter i 

uterummet. Som exempel ges att de upplever att de känner sig piggare ute och får lättare att 

koncentrera sig då de går in efter en lektion utomhus och att de får vitaminer men också att 

det kan bli problematiskt om man till exempel har en allergi. 

 

5.3. DISTRAKTION I UTERUMMET 
Gemensamt för utsagorna i denna kategori är att eleverna lyfter sådant som de uppfattar kan 

distrahera de. Det kan vara objekt från miljön de befinner sig i eller miljön i sig själv eller 

händelser och saker som skulle kunna vara farligt eller skrämmande.  I flera av grupperna 

framkom det i samtalen att eleverna uppfattade att faktorer i uterummet kan distrahera. Som 

exempel gav de risken att man kan snubbla på grenar som blåst ner eller att man kan halka om 

det är is eller snö på marken. Några elever lyfte också risken för att råka ut för en olycka om 

man befinner sig i trafiken. Ett par elever nämnde också scenarior som kan tyckas högst 

osannolika att de ska inträffa men till trots för det är det fullt möjligt att de kan ske och kan 

distrahera elevers fokus i en lärandesituation.  

 
Elsa åk 2: - En varg kan komma och det kan vara kallt. Det är inte så bra. 

 

Elsa bor i en miljö där varg av och till förekommer och detta kan ha väckt tankar hos henne 

om att djur kan utgöra en fara. En annan elev sa att man kan försvinna. Den utsagan kan 

förstås som att händelsen kan vara självupplevt eller använts som avskräckande argument mot 

honom av en vuxen för att han inte ska gå för långt bort då han är ute vid ett annat tillfälle. 

Vädret kan också distrahera. En del elever uttrycker rädsla för åska och vill inte uppleva detta 

ute. De pratar också mycket om hur dåligt väder som regn, snö och kyla kan göra att de fryser 

och då inte kan koncentrera sig på uppgifterna.  

 
Elliot åk 1: - Det var inte så kul när det var kallt. Jag frös om fingrarna då. 

Michelle åk 1: - Och det regnade med så vi blev blöta. 

Ilme åk1: - Jag hade regnkläder så jag blev inte blöt. 

Elliot åk 1: - Jag hade inga vantar så jag blev blöt om händerna. 
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Viktor åk 1: - Man ska faktiskt ha vantar när det är kallt, Elliot, då hade du inte 

frusit. 

Elliot åk 1: - Man ska kanske vara inne om det regnar och är kallt också kan man 

vara ute om det är skönt. 

Viktor åk 1: - Fast jag gillar alltid att vara ute. 

 

Spridda meningar rådde mellan eleverna huruvida nederbörd och kyla var ett problem och vad 

som i så fall kunde göras åt det till exempel att klä sig varmare. Då vi analyserar tidigare 

utsagorna av Elliot, Michelle, Ilme och Viktor tänker vi att Viktor kan uppfatta att vädret inte 

är en svårighet på grund av att han har tillgång till lämpliga kläder oavsett väder. Elliot kan å 

andra sidan uppfatta motsatsen då han möjligen inte hade tillgång till vantar. Avsaknad av 

vantar kan vara självvalt för att han inte ville ha sina på sig. Det kan också vara ofrivilligt 

eftersom han kan ha glömt dem eller inte har några.  

 

Alla sinnesintryck som uterummet kan ge och stora ytor kan också uppfattas som 

distraherande för eleverna.  

 
Lisa åk 2: - Det var en som sprang iväg hela tiden. Ute ser vi inte han eller hör han. 

Han åkte rutschkana och knäckte en pinne. 

Pelle åk 2: - Vissa lekte i vatten istället. De gick långt ifrån mycket. 

Lärare åk 2: - Klarar man att koncentrera sig när man är ute? 

Elsa åk 2: - Så där. För det kan ju blåsa och det kan ju störa. Och bilarna. 

 

Eleverna beskriver hur andra elever sprang iväg och lekte så långt borta att det var svårt att 

höra eller se de. 

Elevernas utsagor vittnar om att det finns mycket runt de i uterummet som lockar och kan 

distrahera från uppgifterna de har fått av läraren. På grund av detta kan gruppen splittras och 

det kan bli svårt att hitta den avvikande eleven igen eftersom det är stora ytor. Här kan man 

ifrågasätta om det tänkta lärandet uppstår. Andra störningsmoment som eleverna nämner är 

förbipasserande människor, bilar och hundar. 

I denna kategori ger eleverna exempel på hur miljön i sig själv kan distrahera genom att det är 

stora ytor med många intryck . Det kan också vara objekt som finns till exempel grenar eller 

is, som tar uppmärksamhet från deras uppdrag. Också rädslor för till exempel vilda djur eller 

att de fryser kan ha en distraherande effekt. 

 

5.4. OLIKA LÄRARENOR MED OLIKA LÄROMEDEL 
I alla fokusgrupper har samtalen kretsat kring skogen eller skolgården som lärarena. För att 

undersöka vad andra miljöer i uterummet kan tillföra gällande elevernas lärande fick eleverna 

frågan om vilka andra ställen man kan vara på och utveckla sitt språk 

 
Lisa åk 2: - Man kan åka till en godisförsäljare för att få veta saker. 

Lärare åk 2: - Kan man inte bara läsa om det då, som på internet. 

Lisa åk 2: - Jag vet vad man inte kan göra på internet. Man kan kolla på vad 

godisarna heter sen kan man se vad de är gjorda av sen kan man köpa dem och 

smaka och ge tips om de är bra. Sen kan man ta bilder av dem och sätta in en bild i 

en bok typ godisaffärens bok. 

Lärare åk 2: - Vad skulle ni skriva om godisarna då? 

Elsa åk 2: - Man kan ju typ skriva boken som handlar om godis och skriva 

colaflaskor sen kan man skriva vad det finns i dem. Vad de smakar och så. 

 

Flickorna pratar om att man genom ett besök till en godisaffär har möjlighet att få reda på vad 

godis är tillverkat av, vad de heter och man kan ta bilder av dem. Enligt Lisa kan man inte 
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göra detta med hjälp av internet och därför menar hon att man bör besöka affären  i fråga. 

Detta är information som man med stor sannolikhet kan hitta på internet men det kan tänkas 

att flickorna uppfattar att ett besök i en fysisk affär med flera olika godissorter kan ge tillgång 

till större andel material som kan användas som läromedel. Dessutom beskriver de att man 

kan använda fler sinnen än synen genom att man förutom att se på godisarna också kan smaka 

på dem.  

 

Andra ställen som eleverna uppfattar som möjliga lärarenor är till exempel bowlinghall, kläd-, 

djur- och datoraffärer och ridskola.  Följande utsagor är exempel på att eleverna uppfattar att 

de kan lära nya ord beroende på vilken kontext de befinner sig i.   

 
Dora åk 2: - Man kan ju gå ner till ridskolan och lära sig lite om hästar. Man kan 

lära hur man inte ska göra och hur man ska göra med hästar. 

Ville åk 2: - Men då lär man sig ju om hästar och inte om svenska. 

Dora åk 2: - Man kan ju lära om hästarnas grejer, vad de heter… typ som 

islandshäst. 

 

Ville ifrågasätter Doras förslag om vad man kan lära sig på ridskolan eftersom han tycker att 

det handlar mer om kunskap om hästar än om att utveckla språket. Dora motiverar då sitt 

förslag genom att hon föreslår att språket kan utvecklas genom att man utvecklar sitt 

ordförråd och sin ordkunskap. Hon ger förslag på ord man kan lära sig, däremot får vi inte 

genom hennes utsagor veta hennes uppfattning om hur hon menar att man kan få den 

kunskapen, dvs. om det sker muntligt eller skriftligt. En annan elev ger exempel på ord som 

hon har lärt sig genom ett sjukhusbesök och hon beskriver att hon lärde sig dem genom samtal 

med en läkare. En annan grupp elever pratar om att man kan besöka en gymnastikförening. 

De ger konkreta förslag på hur språket kan utvecklas genom att de först kan prova redskapen 

och undersöka dem för att därefter skriva en berättelse. I den texten såg de för sig att de kunde 

skriva vad redskapen heter och hur de används. För att komma ihåg sina upplevelser föreslog 

de att de kunde ta med anteckningsblock och skriva ner stödord eller att de kunde göra en 

tankekarta.  

 

Eleverna gav många förslag på hur naturen och skolgården kunde användas som plats för 

lärande. Övervägande delen av eleverna spelar fotboll på rasterna och det inspirerade dem till 

att ge förslag om hur fotbollsspelande kan bidra till deras språkutveckling.  

 
Alice åk 2: - Man kan spela fotboll ute, det är jättekul. 

Lärare åk 2: - På vilket sätt lär vi oss språk när vi spelar fotboll ute? 

Lykke åk 2: - Man vet vad man brukar göra med bollen… att luras eller så. Man 

dribblar. 

Ville åk 2: - Man kan lära sig nytt fotbollssätt att prata på. 

Ella åk 2: - Och man kan lära sig vad vissa grejer i fotboll heter som till exempel 

spelare och… 

Lykke åk 2: - Eller alltså man… när man typ dribbla… och kicka… när man typ… 

 

Här ger eleverna exempel på en aktivitet som de tycker är kul men som också verkar innehålla 

många ovana begrepp för dem. Dessa begrepp ser de som en möjlighet att utöka sitt ordförråd 

med. Också i skogen kan eleverna lära sig nya ord. 

 
Cornelia åk 1: - När vi gick ut förra gången så lärde jag mig två nya ord. Kompost 

och... det var den där björken... den hette inte bara björk utan nåt mer? 

Lärare åk 1: - Glasbjörk. 
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Cornelia åk 1: - Ja för stammen var supervit... inte som vanlig björk. Jag kommer 

ihåg det nu för jag fick se den själv... och kanske hade jag inte lärt mig vad den var 

eller hette annars om vi inte gått ut. Det finns inte så många björkar inne. 

 

Cornelia har lärt sig två nya ord genom att befinna sig i en kontext, dvs. i skogen som 

möjliggör inlärning av just dessa orden. Hennes uppfattning är att hon hade kunnat gå miste 

om att utöka sitt ordförråd med just dessa två ord om hon inte varit ute. En annan grupp elever 

beskriver ytterligare ett sätt att lära ute i naturen genom att de ger förslag på att man kan ta 

med olika faktaböcker om till exempel stenar, träd, frukter, fåglar och blommor. Böckerna 

används för att slå upp fakta om det de hittar ute eller för att leta upp det man ser i boken. 

 

Ytterligare ett sätt att utveckla sitt språk är att forma bokstäver ute med det material som finns 

i den lärarena man befinner sig i. Eleverna talar om att de kan skrivträna meningar och ord 

genom att skriva med stenar på asfalt och med pinnar eller sina fingrar i sand. De ger också 

exempel på att de kan forma bokstäver och ord med stenar eller pinnar genom att lägga ut de 

på marken. Andra språkutvecklande aktiviteter de beskrev var att leta efter saker som börjar 

på en viss bokstav, leka hänga gubbe eller titta på saker som man kan berätta om. Gemensamt 

för utsagorna i detta stycke är att eleverna visar på stor uppfinningsrikedom vad gäller 

material och miljöer som möjliggör lärande. Däremot kan vi inte utläsa om det beror på att de 

har fått genomföra lektioner med de idéer som beskrivs eller om det helt enkelt är deras egen 

fantasi och önskemål som genererar alla förslag. 

I denna kategori ger eleverna exempel på olika miljöer som möjliga lärarenor, till exempel 

skolgården, affärer, skogen, bowlinghallen. Vi får också exempel på material som kan 

användas i de olika miljöerna och hur eleverna uppfattar att de lär sig nya ord, typiska för de 

olika lärarenorna. 

 

5.5. TEXTSKAPANDE INNE OCH UTE 
Gemensamt för samtliga utsagor i detta stycke är att de alla beskriver hur man kan kombinera 

ute- och innerummet då man har textskapande aktiviteter. I alla grupper ger eleverna förslag 

på aktiviteter som de kan tänka sig att göra om de har lektion i uterummet. Förslag på dessa 

aktiviteter är att man kan spela fotboll, åka linbana, leka häst och zombietagen. Vi har sett 

flera utsagor som uttrycker önskemål om att dessa lekar och andra liknande aktiviteter ska 

föregå då de har undervisning i uterummet. Detta kan tyda på att eleverna inte skiljer på 

aktiviteter som föregår på raster och under lektionstid. För att utveckla språket ger de förslag 

på att man pratar med varandra då man säger hur man ska göra i leken eller då man ställer 

frågor till varandra. I en grupp pratar eleverna om att det inte är nödvändigt att skriva utan att 

det räcker att man säger det till någon, till exempel en kompis. I analysen av det empiriska 

materialet framkommer det inte varför det är onödigt att skriva men det skulle kunna bero på 

att de inte tycker att det är kul att skriva eller att de tycker att språket ändå utvecklas eftersom 

de trots allt får en ny kunskap ändå. De föreslår att man kan läsa regelböcker eller skriva egna. 

De pratar också om att man kan skriva om vad man känner för dofter eller vad man ser för 

objekt ute, i en skrivbok eller på ett papper som man tagit med ut.  

 
Liv åk 2: - Man man kan ju vara ute och kan ju börja skriva fakta om den 

blomman, säg att det är en vitsippa. Sen så skriver man kanske vilken färg den har, 

var den växer nånstans. 

Lärare åk 2 - Kan man inte ta in blomman och skriva inne då. 

Elsa åk 2: - Om man till exempel hittar en blomma så som Liv ute då så om den 

växer i rabatten så kan man inte plocka de eller så… jag tycker det är bättre att man 

kan vara ute och göra det. 

Love åk 2: - Man kan ta kort på den och sen ta med in och skriva faktatext om den. 
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Förutom att de tänker att de kan dokumentera sina upplevelser på papper, så beskriver de 

också att de kan fotografera objekten och använda bilden vid textskapande. Arbetssättet som 

de tre flickorna beskriver var också många andra elevers uppfattningar om hur man kan göra 

aktiviteter ute för att därefter gå in och bearbeta dem. I sammanhanget lyfter flera grupper att 

på grund av ostadigt väder är det svårt att skriva ute eftersom papper kan bli vått och datorer 

kan bli fördärvade och får därför inte användas ute. De ger också exempel på att digitala 

hjälpmedel inte alltid fungera som förväntat ute och istället för att vara ett hjälpmedel kan det 

bli ett problem då det gäller att dokumentera. Genom dessa utsagor kan vi utläsa att de olika 

dokumentationsverktygen som eleverna ger exempel på samt de svårigheter som kan uppstå 

med de, tyder på att de själva har upplevt dessa svårigheter och att utsagorna grundas på egen 

erfarenhet och inte spekulationer. Ovanstående utsaga handlar om hur elever kan vara ute och 

uppleva saker för att därefter gå in och bearbeta det i en text. Det framkom i flera grupper att 

eleverna också har erfarit ett omvänt arbetssätt dvs. att de först har jobbat inne med texter för 

att sedan följa upp ute. 

 
Adam åk 1: - Man kan skriva en sjörövarberättelse... och rita en skattkarta! Så kan 

alla gå ut efter att man har läst berättelsen och visat kartan så kan de gå och leta 

upp skatten som jag har grävt ner någonstans. 

Viktor åk 1: - Det hade jag velat göra! 

 

Adam beskriver här ett tillvägagångssätt där han ser för sig att han skriver en text både med 

bokstäver och bildsymboler för att sedan använda detta till en aktivitet ute. En annan elev 

uttrycker önskemål om att ha tillgång till uterummet för att kunna jämföra sin bild av 

bildsymboler i trafiken med dess funktioner.  

 
Elliot åk 1: - Ute kan man lära sig saker som man läser och bara pratar och målar 

om inne. Vi lyssnade på och målade vi böcker med olika skyltar från vägen men 

hade vi haft lektion ute så hade jag kunnat kolla på skyltarna på riktigt så då hade 

jag lärt mig vad jag skulle göra där. 

 

Han säger att genom att se en skylt som han har ritat på riktigt så lär han sig också helt 

konkret vad han ska göra där. Alla ovanstående utsagor är exempel på hur man kan koppla 

ihop inne- och uterummet genom att följa upp det man gjorde ute, och omvänt. I 

fokussamtalen framkom det också att eleverna funderade kring att de kunde flytta ut 

aktiviteter som man traditionellt gör inne, som till exempel att läsa skönlitteratur, skrivträna, 

ha visa-och-berättaaktiviteter under fruktstund. En elev lyfte nyttan av att agera i olika 

rum/kontext. 

 
Lärare åk 1: - Kan man lära sig svenska ute precis som inne? 

Ville åk 1: - Man kanske inte kan lära sig samma ute... men andra saker. Om man 

är lite inne och lite ute så kan man lära sig jättemånga olika saker... det borde ju 

också vara bra... då lär man sig dubbelt. 

 

Genom att vara både ute och inne är Villes uppfattning att man kan lära sig olika saker och att 

det i slutändan ger dubbelt så mycket kunskap. I denna kategori ger eleverna exempel på hur 

de kan skapa en text inne för att därefter använda den eller bekräfta innehållet då de går ut i en 

passande miljö. De ger också exempel på omvänt arbetssätt.  Då samlar de först  material ute 

som de bearbetar och använder inne vid textskapande. Eleverna lyfter vissa svårigheter som 

kan uppstå med att skapa skriftliga texter ute och att de uppfattar att den verbala texten är 

viktig, inte bara den skriftliga. 
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6. DISKUSSION 

Diskussionskapitlet består av resultatdiskussion samt metoddiskussion. I resultatdiskussionen 

kopplar vi studiens resultat och analys endast till den tidigare forskning som presenterades i 

bakgrunden. Under metoddiskussionen värderar och granskar vi studiens tillvägagångssätt 

kritiskt.  

 

6.1. RESULTATDISKUSSION 
Syftet med vår studie är att utifrån ett elevperspektiv synliggöra och problematisera 

uterummet som arena för lärande, med betoning på utveckling av språk. I resultatdiskussionen 

diskuterar och problematiserar vi studiens resultat i förhållande till tidigare forskning i samma 

ordning som resultatet presenteras. Vi inleder med att föra en diskussion kring inspiration och 

motivation i de två följande styckena. 

 

Resultat från Szczepanskis (2009) studie visar att lärarna uppfattade att tryggheten med 

klassrumsundervisningen kunde utgöra en svårighet för både lärare och elever. Tryggheten 

som följde med klassrumsundervisning skulle också kunna påverka elevernas uppfattningar 

gällande undervisning i uterummet. En elev tyckte att det var tråkigt att lära utomhus och en 

annan uppfattade det som det värsta han varit med om då han skulle använda intryck från 

uterummet för att skriva en text inne. Elevernas uppfattningar kan förklaras genom att valda 

uterum var omotiverade för just dessa elever och om de befunnit sig i andra miljöer kunde de 

uppfattat uterummet som motiverande eller att eleverna vid tillfällena ifråga hade en dålig dag 

som skulle påverkat deras prestationer oberoende kontext. Deras uppfattningar skulle även 

kunna bero på att de är så vana och trygga med undervisning i klassrummet att den okända 

lärsituationen i uterummet fick eleverna att reagera på dessa sätt. Enligt Fägerstam (2013) 

studie ansåg en del lärare att klassrummet var en mer effektiv arena för lärande, vilket också 

skulle kunna vara en förklaring till elevernas uppfattningar i vår studie. 

 

I stort sett alla elever verkade vara positiva till att vara ute. Vi ställer oss frågan om de hade 

varit lika positiva till lektioner i uterummet om fler lektioner genomförs och om de genomförs 

oftare. Vi tolkar flera utsagor som att eleverna blandar ihop rastaktiviteter med 

lektionsaktiviteter eftersom de gav flera förslag på lekar som utgångspunkt för sitt lärande. 

Marton och Booth (2000) beskriver att människors förståelse av fenomen påverkar deras 

handlingar och agerande och här anser vi att det är tydligt att eleverna till stor del såg på 

uterummet som en stor lekplats och därmed gav förslag på lekar och lätt föll in i lek när de var 

ute medan innerummet i sin tur används till att sitta still och jobba eftersom det är det man 

traditionellt gör där. Lärarna i Jordets (2003) studie menar å andra sidan att ett lekbaserat 

arbetssätt gav deras elever motivation och ett riktigt tillvägagångssätt kan då vara att använda 

elevers förslag på till exempel fotboll, zombietagen och att leka häst för att hitta och lyfta 

fram olika lärsituationer ur de aktiviteterna. Frågan blir om det inte tar bort det roliga från 

leken. Istället för att endast utgå ifrån vad eleverna redan gör, till exempel på rasterna och 

redan vet är roligt för dem kan vi ta traditionella lärsituationer och göra dem till ett roligt 

lärande. Ska eleverna lära sig om fysik kan vi gå ut på lekplatsen som de uppskattar och 

använder för att de tycker den är rolig. Istället för att använda den enbart för lek kan vi rulla 

bilar nedför en rutschkana för att ta reda på vilka bilar som ger mer eller mindre friktion. Vi 

kan släppa ner olika leksaker från toppen av klättertorn för att se vilka objekt som faller 

snabbast respektive långsammast beroende påverkan av luftmotståndet. Om vi utgår ifrån 

varje lektions speciella syfte och sedan låter lektionen influeras av elevernas uppfattningar av 

vad de finner roligt fast på ett mer lärande sätt borde vi fånga det bästa från alla världar. 

Resultat från Szczepanskis (2009) studie visar att många lärare inte visste hur, när eller varför 

undervisning borde ske utomhus och samtidigt lyfter Rickinsons et. al.  (2004) forskning att 
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vistelse i uterummet inte automatiskt ledde till lärande för eleverna utan till stor del berodde 

på hur genomtänkt fältarbetet planerats. Eleverna i vår studie tycks ha en tydlig bild av att 

undervisning i uterummet kan utveckla deras språk, hur man skulle kunna arbeta för att 

möjliggöra det och att de ser många fördelar med att lära ute. Är det lärarna som behöver 

undersöka och finna svar på hur, när och varför samt på ett mer genomtänkt sätt grundligt 

planera upp undervisningen ute i förhållande till lektionens syfte och även låta lektionen 

inspireras av ett mer lekfullt arbetssätt för att få harmoniska undervisningstillfällen i en 

mångfalt av miljöer för ett bättre lärande.  

 

I följande stycke diskuterar vi hälsomässiga fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik. I 

en utsaga beskriver en elev att man kan undvika att åka till en bondgård ifall någon är 

allergisk. Idag är allergier av olika former vanligt förekommande för många elever och olika 

lärmiljöer i uterummet skulle kunna påverka elevernas hälsa negativt, till exempel skogen 

med björkpollen eller en bondgård med djur. Frågan väcks hos oss huruvida uterummet är en 

inkluderande arena för lärande eller om uterummet kan uppfattas som exkluderande för vissa 

elever. Om det finns elever med olika fysiska funktionsnedsättningar eller som har allergiska 

problem skulle många scenarier i uterummet kunna uppfattas som svårigheter och följaktligen 

påverka deras lärande. Trots detta menar vi att det är av stor vikt att i samband med 

svårigheterna se de potentiella vinster som uterummet kan medföra med tanke på resultat som 

framkommer i genomförda studier. I Fägerstams (2013) studie lyfte lärarna uterummet som 

ett gott komplement till undervisningen inomhus på grund av att deras elever behövde 

uppleva att kunskaper som erhölls i klassrummet kunde kopplas till verkligheten utanför 

klassrumsväggarna för ökad förståelse. I tillägg framkom det i O’Briens (2009) studie att 

tillgång till skogen gjorde eleverna mer motiverade till lärande eftersom de fick möta nya 

lärsituationer.  

 

Tidigare forskning lyfter en hel del svårigheter med att undervisa i uterummet. Dessa 

svårigheter som vi har valt att kalla distraktioner diskuteras i de två följande styckena. Enligt 

Szczepanski (2009) ansåg många av lärarna i hans studie att svårigheterna utgjordes av bland 

annat större risker för elevernas säkerhet genom trafik- och drunkningsolyckor och avsaknad 

av väderanpassade kläder. Även eleverna i vår studie uppfattar att uterummet kan medföra en 

större risk för skador och olyckor, vilket vi uppfattar upplevdes som distraherande. Exempel 

på olyckor som kunde ske var snubblande på nerblåsta grenar eller att is och snö kunde göra 

så man halkade men några elever uppfattade att trafiken kunde utgöra ett hot mot säkerheten. 

Precis som lärarna i Szczepanskis (2009) studie nämnde ett par elever mer osannolika 

scenarion som att de kunde försvinna eller skadas av vargar, liknande lärarnas farhåga 

gällande drunkningsolyckor. Vi finner det högst osannolikt att dessa scenarier skulle inträffa 

genom att bedriva undervisning i uterummet. Nämnda risker skulle kunna bero på att enstaka 

personer i genomförda studier har upplevt eller hört talas om liknande händelser eller kan det 

vara så att utomhusundervisning är så pass onaturligt för både lärare och elever att de vid 

tanken av att detta skräms av det okända vilket får dem att tänka på risker som mycket sällan 

inträffar.  

En del elever framhöll dåligt väder som till exempel regn och kyla som en distraktion i 

undervisning i uterummet. Exempelvis lyfter Elliot i sin utsaga hur kylan gjorde att han inte 

tyckte undervisningen var så rolig längre. Till skillnad från lärarna i Szczepanskis (2009) 

studie som menade att brist på lämpliga kläder kunde påverka undervisningen i uterummet 

negativt uppfattade eleverna i vår studie att det är vädret som kan distrahera dem. Det skulle 

kunna vara så att lärarnas tankar om brist på lämpliga kläder snarare gäller dem själva än 

eleverna då elever ofta har både extrakläder och regnkläder liggandes på skolan vid behov. 

Det skulle också kunna vara så att istället för brist på lämpliga kläder menar lärarna att dåligt 
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väder påverkar undervisningen utomhus eftersom de inte tycker om att vistas ute då men inte 

vill säga detta på grund av ordspråket att det inte finns något dåligt väder, bara dåliga kläder.  

Beroende på skillnader i elevers familjers ekonomiska status kan en del elever uppfatta dåligt 

väder som en svårighet på grund av att de inte har råd med väderanpassade kläder året om. De 

kan också ha ärvda kläder eller kläder köpta utan deras gillande som gör att de inte vill ha 

dem på sig vilket vid undervisning i uterummet gör att de blir kalla och blöta.  
 

Genom att vara ute först och därefter ta med intryck in kunde eleverna få inspiration till att 

läsa litteratur och producera egna texter, enligt Eicks studie (2011).  Detta menar vi förutsätter 

att eleverna klarar att fokusera och ta till sig av de lärsituationer som finns ute. Utsagor av 

eleverna vittnar om att alla intryck ute också kunde upplevas som distraherande eftersom det 

lockade elever till att glida in på andra uppgifter än de som var menade för utelektionen. Vi 

ska ha fokus på att skapa en inkluderande miljö men måste då ha i åtanke att alla elever inte 

klarar att sortera alla intryck som finns ute. Resultatet från Fägerstams (2013) studie visar att 

det kunde ta upp till tre månader innan eleverna såg användandet av uterummet som en del av 

undervisningen i skolan och under den tiden saknade elevernas i studien både disciplin och 

koncentration, vilket påverkade deras lärande negativt. I både Jordets (2007) och Fägerstams 

(2013) studier framkom det att lärarna ansåg att deras elever måste få möjlighet att använda 

sina sinnen och att få uppleva saker i sin rätta miljö. Detta för att få uppleva ord både konkret 

och som ordbilder för att kunna lära sig att läsa och skriva. Vi kan därför inte heller bortse 

från elever som inkluderas genom att använda uterummet som lärarena. Vi lär alla på olika 

sätt och genom att vara ute ökar användandet av våra sinnen och vi kan uppleva ord konkret. 

Detta var enligt Fägerstams (2013) och Jordets (2007) studie nödvändigt för att elever skulle 

lära sig läsa och skriva. Flera av utsagorna i vår studie tyder på att de intryck eleverna fick 

genom att använda fler sinnen i uterummet användes till att skapa fantasifulla texter och 

eleverna uppfattade att de lärde sig andra och nya ord genom alla intryck ute. I ett samtal 

framkom det att en elev uppfattade att det blev lättare att komma ihåg saker med sinnen 

eftersom det var roligare att lära då man kunde känna, höra, se, prova på och så vidare. 

Förutom att eleverna beskrev hur de använde sina sinnen mer i uterummet beskrev de också 

att deras upplevelse av stress reducerades och att de fick lättare att koncentrera sig efter 

utevistelse. Detta visar också resultat från Det Nordiska projektet (u.å) som dessutom visar att 

elevernas prestationsförmåga ökade. Då vi studerar resultatet väcks tanken att ökad prestation 

skulle kunna bero på att eleverna, trots att de ser en del svårigheter med lektioner i 

uterummet, återkommande beskriver aktiviteter i uterummet som roliga.  

 

En kategori som presenteras i resultatet, är olika lärarenor med olika läromedel. I två följande 

stycken analyseras elevernas uppfattning i förhållande till tidigare forskning. Flera elever 

uppfattar att deras språk kan utvecklas genom att genomföra olika aktiviteter i uterummet. 

Bland annat Dora som i sin utsaga menar att vistelse i stall bland hästar och deras saker kan 

göra att hon lär sig för henne tidigare okända ord och Ella och Lykke som diskuterar hur 

fotbollsspelande utökar ordförrådet med exempelvis dribbla och kicka. Resultat från O’Briens 

(2009) studie visar att lärarna ansåg att elevernas ordförråd växte genom att undervisning 

bedrevs i uterummet då eleverna i studien använde sig av växter. Även lärarna i Jordets 

(2003) studie lyfte att de märkte hur elevernas ordförråd utökades genom uterummet. Vårt 

resultat visar att eleverna uppfattar att de kan utveckla sitt språk genom att utöka sitt ordförråd 

genom aktiviteter i uterummet. Det vi ställer oss frågande till är huruvida just dessa nya ord 

behöver läras under skoltid. Många av orden är bundna till kontexter eleverna kan befinna sig 

i privat hemma för att de tycker att de är roliga och de skulle med fördel kunna läras där, 

istället för att ta tid från andra nya ord som inte är lika vardagsnära och kan behöva lyftas i 

undervisningen i skolan för att eleverna ska komma i kontakt med dem. Cornelias utsaga om 
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att hon har lärt sig två nya ord, kompost och glasbjörk, visar på ord som hon annars kanske 

inte skulle lärt sig eftersom objekten inte finns inomhus. Dessa ord är i förhållande till 

exempel dribbla, ord elever möjligen inte möter lika enkelt i sin vardag men som med fördel 

kan tas upp i undervisning i uterummet. Visserligen kan sociala och ekonomiska klyftor 

innebära att alla elever inte lika enkelt kan vistas i till exempel ett stall men är man intresserad 

av hästar kan man genom bland annat låneböcker ändå lära sig nya ord knutna till aktiviteten. 

Ord som lärs genom aktiviteter som av eleverna anses roliga, kan lättare motiveras att lära 

men det är kanske just sådana ord som de kan lära sig själva så att undervisningen kan 

fokusera på att lära eleverna mindre motiverande nya ord som de inte lika lätt möter utanför 

skolan. En annan tanke som uppkommer är huruvida eleverna i vår studie lär sig fler ord på 

detta sätt. Om de inte är ute och spelar fotboll och lär sig ord som till exempel dribbla, så är 

de kanske inne och lär sig nya begrepp kring ett annat fenomen. I så fall kan man anta att 

eleverna inte får ett utökat ordförråd utan ett annat ordförråd.  

 

I Szczepanskis (2009) studie ansåg lärarna att det fanns en brist på undervisningsmaterial som 

var anpassat till uterummet. I vår studie ger eleverna flera exempel som visar att eleverna har 

en annan uppfattning än lärarna i Szczepanskis studie då de gav många förslag på material 

som kunde användas på olika sätt. Detta skulle kunna bero på att barn är mindre låsta i sitt 

tänkande och därmed enklare ser alternativ till traditionella undervisningsmaterial men också 

resultat från Jordets (2003) forskning visar på hur både lärare och elever använde uterummet 

för att till exempel leta saker som börjar på en viss bokstav eller lära sig genom att läsa 

reklam eller skyltar.  

 

I den sista kategorin i resultatet redovisas elevers uppfattning om textskapande inne och ute, 

vilket analyseras i följande stycke. Eleverna i vår studie uppfattar att det ges fler möjligheter 

till verbal kommunikation ute, dels på grund av de stora ytorna där ljud lättare försvinner och 

dels på grund av att aktiviteterna påbjuder det. Genom att de pratar med varandra under lek 

menar de att de också lär av varandra. Det tal som beskrivs har vi uppfattat som sociala samtal 

men vi ser också att de beskriver hur de lär sig nya begrepp genom att undersöka olika miljöer 

eller olika aktiviteter. Några elever resonerar kring nödvändigheten att skriva ner allt de säger 

ute och menar att det räcker att de muntligt beskriver det för någon. Herholdt (2003) beskriver 

att inomhus är det vanligast förekommande språket just det deskriptiva, alltså att eleverna 

beskriver eller gör framställningar. Vi menar att det då kan tyckas onödigt att de också ska 

använda detta språk utomhus, oavsett om det sker muntligt eller skriftligt och tänker att fokus 

istället bör läggas på just det språk som vi anser att eleverna beskriver som socialt och 

undersökande i lekbaserade undervisningsformer. Genom att låta elever kommunicera 

muntligt med varandra gör vi dem också till producenter av texter och den erfarenheten kan 

de senare ha nytta av om de ska producera skriftliga texter.  

 

6.2. METODDISKUSSION 
I metoddiskussionen granskar vi studiens tillvägagångssätt kritiskt och diskuterar eventuella 

för- och nackdelar gällande valda metoder eftersom det har betydelse för studiens 

tillförlitlighet. Vi valde att använda kvalitativ metod eftersom vi ville undersöka 

utomhuspedagogik ur elevers perspektiv. Det viktiga för oss var inte att se hur 

utomhuspedagogiken som fenomen är, utan hur den kan anses vara och vi ville få en variation 

av uppfattningar. Därför anser vi att vi gjort ett rätt val av metod och teori för att uppfylla 

syftet med studien. Vi valde att genomföra intervjuer för att lyfta människors uppfattningar av 

fenomen då intervjuer, enligt Kvale och Brinkmann (2009) ger oss information om andra 

människors erfarenheter och attityder. Vi valde också att ha ett målinriktat urval av deltagare 

till studien och säkrade oss då deltagare med viss erfarenhet av det fenomen som vi studerade. 
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Även deras olika erfarenheter av utomhuspedagogik bidrar till att öka tillförlitligheten. I 

tillägg kom de olika klasserna från olika fysiska miljöer, vilket vi ser som ännu en styrka. En 

svaghet som vi kan se med att göra studier bland elever som vi känner till och har arbetat med 

tidigare, är att vi då har vissa förutfattade meningar. Enligt Kroksmark (2007, s. 18) finns det 

en risk att få anpassade svar då de intervjuade subjekten har ett visst förhållande till den som 

intervjuar dem och en föreställning om hur de tror att de ställda frågorna ska besvaras. Detta 

till trots menar författaren att även om anpassningar och tolkningar av fenomen sker hos den 

intervjuade individen, är det likafullt giltiga uttryck för uppfattningar. Det är inte enbart en 

nackdel att ha förkunskap eftersom det, enligt Marton och Booth (2000), krävs av oss att vi är 

medvetna om vilken utgångspunkt eleverna kan ha när vi ska intervjua de till exempel i vilken 

slag situation de stött på fenomenet och hur de hanterat det.  

 

För att samla empiriskt material använde vi oss enbart av fokussamtal. Nackdelen med denna 

metod belyses av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) som menar att man då också kan få 

en begränsad bild av ett fenomen.  Den kvalitativa insamlingstekniken ger oss utförliga svar 

som går mer på djupet av respondenternas uppfattningar men det innebär också färre deltagare 

vilket minskar överförbarheten. Trots det anser vi att vår valda metod är tillräcklig och den 

som är bäst ägnad då det är just elevernas uppfattningar vi vill få så att vi kan diskutera dem i 

förhållande till annan forskning som vi redovisar i bakgrunden. Vi utgick från en 

intervjuguide i fokussamtalen men det var till stor del innehållet i elevernas samtal som styrde 

på grund av att vi hade semistrukturerad intervjuform. Vi skapade uppföljningsfrågor utifrån 

vad de talade om vilket innebar att det ibland var olika frågor och teman som diskuterades i de 

olika grupperna. Fördelen med detta är att det blev en variation av utsagor som skapade en 

bredd i studien.  En annan grund till att välja fokussamtal som intervjuform var den som 

Dahlin-Ivanoff (2011) lyfter, nämligen att man har en tro på att elever får kunskap genom att 

lyssna på andra. Vi ville att eleverna skulle lära av varandra och att nya samtalsämnen skulle 

skapas av elever utifrån vad en annan elev sagt. Detta upplevde vi upprepade gånger under 

samtalen men tanken väcktes om också vår delaktighet, genom att vi ställde 

uppföljningsfrågor och kommentarer, påverkade elevernas svar. Marton och Booth (2000) 

belyser att det är skillnad på om eleverna ombeds hantera ett redan definierat fenomen som 

har medvetandegjorts av oss intervjuare eller om de istället urskiljer fenomenet själva samt 

skiljer ut det från situationen i sin helhet. Trots att vårt deltagande eller eventuella ledande 

frågor kan ha påverkat elevers svar så att de blir begränsade eller att vi fått ett inskränkt 

spektrum av svar, så menar Kvale och Brinkmann (2009) att det också kan vara nödvändigt 

för att överhuvudtaget få information, speciellt information som eleverna inte delger på eget 

initiativ. För att eleverna skulle ha färskt i minnet den lärsituationen de hade ute då de 

skapade väsen, intervjuades de så snart som möjligt efter de lektionerna. På så vis hoppades vi 

få många uppfattningar av dem. En svaghet med detta i förhållande till vårt resultat är att det 

då också var just de tillfällena som blev dominerande i elevernas uttalanden eftersom det var 

den upplevelsen som låg närmast i tid. 

 

För att åldersanpassa frågorna till eleverna valde vi att använda begreppet svenska då vi talade 

med dem om språk. Också detta kan ha bidragit till att påverka deras svar eftersom begreppet 

svenska kan ge dem associationer till det de vanligtvis gör på svensklektioner. Trots det anser 

vi att vi gjorde rätt då vi bytte ut begreppet språk eftersom vid de tillfällen då begreppet språk 

användes i frågan, så började eleverna prata om till exempel engelska och andra främmande 

språk. Enligt Kroksmark (2007, s. 34) kan barn ofta omvandla frågor så att de blir begripliga 

och de kan till exempel placera in frågan i ett nytt sammanhang och därför är det viktigt att 

formulera frågorna så att barnen förstår dem.  
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Under skapandet av studien valde vi att fördela arbetsbördan jämt mellan oss båda. Vi har 

båda haft huvudansvaret för att skriva utkast till olika kapitel, vilka vi sedan granskade 

tillsammans för att till sist gemensamt omarbeta dessa i slutskedet till en slutgiltig produkt. 

Fördelen med detta tillvägagångssätt var att vi var att tiden nyttjades effektiv och att vi genom 

att kunna granska varandras utkast och bedöma kvaliteten på de, ökade studiens pålitlighet. 

En svårighet som kan uppstå är att vi inte har lika god insikt i de delar som vi inte skrivit från 

grunden själva men då vi grundligt gått igenom hela arbetet tillsammans känner vi båda att vi 

äger samtliga delar.  

 

7.  KONKLUSION OCH DIDAKTISK IMPLIKATION 
Vår slutsats utifrån studiens resultat, är att eleverna dels uppfattar uterummet som en positiv 

lärarena med många olika lärmiljöer som kan bidra till deras språkutveckling. Den motivation 

och inspiration de får genom att kunna använda uterummet och alla sina sinnen, bidrar till att 

elever uppfattar att de lättare kommer på något att skriva om samt att de skriver både mer och 

bättre texter. Studien visar också att de stora ytorna bidrar till att de samtalar mer med 

varandra men även att de får möjlighet att dra sig undan för att samla och bearbeta sina 

intryck i avskildhet vid behov. Båda sätt utvecklar, enligt eleverna själva, deras språk och i 

tillägg ger de olika kontexterna i uterummet möjlighet att lära sig nya ord. Eleverna ger 

förslag på olika lekar som en önskad utgångspunkt för undervisningen men också besök på 

olika arbetsplatser. Å andra sidan uppfattar eleverna också att det finns svårigheter med 

undervisning i uterummet, som till exempel att alla intryck ute kan bidra till att distrahera från 

undervisningen och att fara kan uppstå i trafiken eller på grund av vilda djur i skogen. 

Slutligen uppfattar eleverna att undervisning i uterummet också påverkar hälsan. De talar om 

att de efter vistelse ute med frisk luft, mycket rörelse och sinnesintryck, lättare kan 

koncentrera sig eftersom de i stället för att vara trötta, känner ett lugn. De hälsomässiga hinder 

som lyfts av eleverna är kyla och allergi, varav det sistnämnda kan bidra till att elever 

exkluderas då lektioner i uterummet genomförs. 

 

Vi lyfte inledningsvis bristen på studier kring utomhuspedagogik ur ett elevperspektiv och hur 

eleverna uppfattar uterummet som lärarena, främst i förhållande till sin språkutveckling. Vi 

anser att vår forskning bidrar till att belysa vikten av att lyfta elevers perspektiv och att ta vara 

på deras uppfattningar för att skapa en motiverande lärmiljö. Användandet av uterummet sker 

i liten grad, enligt både forskning och vår erfarenhet, trots att forskning visar på vinster då 

inne- och uterummet samverkar. Vi presenterar studiens resultat som baseras på olika 

uppfattningar hos elever och lyfter både styrkor och svårigheter med uterummet, främst som 

lärarena. På så sätt bidrar vi med att skapa ett underlag för reflektion som kan användas av 

pedagoger för att reflektera kring lärande i och med uterummet och för att skapa en 

medvetenhet kring uterummet som lärarena.  

 

Denna studie har skapat en insikt hos oss om vikten av att ta vara på elevers uppfattning för 

att kunna skapa en bra lärsituation. Elevernas uppfattning kring de olika aspekterna med 

uterummet som lärarena visar, enligt oss, på en stor medvetenhet kring deras eget lärande. Det 

som gör oss fundersamma är huruvida de skiljer på fri lek och lek som undervisning. Vi anser 

därför att vidare forskning med fördel kan bestå av en aktionsforskning där elevernas 

perspektiv inkluderas i såväl planering, genomförande som reflektion. Detta kan med fördel 

föregå under en längre period för att passera den tremånadersgräns som Fägerstam (2013) 

förklarar innebär att eleverna börjar se lektioner i uterummet som undervisning. På så vis kan 

vi få ett starkare underlag som problematiserar uterummet som lärarena i förhållande till 

språkutveckling, både ur ett lärar- och elevperspektiv.  
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8.1. BILAGOR 

Bilaga 1: Informationsbrev 1 

Bilaga 2: Informationsbrev 2 

Bilaga 3: Intervjuguide 
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Bilaga 1: Informationsbrev 1 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att 

studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 2016 

kommer en student som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista 

praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också 

tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att genomföra ett 

utvecklingsområde. Utvecklingsarbetet handlar om att få kunskap om hur elevernas texter 

påverkas då eleverna fått samla intryck med alla sinnen utomhus. 

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det insamlade 

materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel 

innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen endast användas för 

utveckling och utbildning. Vi vill särskilt betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte att 

gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna planera 

sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande.  

Vänliga hälsningar 

Anki Wennergren (kursansvarig)  

Mail: Anki.Wennergren@hh.se tel. 070-222 1997 

 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 

□ NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras  

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 

 

Datum   

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga 2: Informationsbrev 2 

Till vårdnadshavare för elever i åk 2 

Jag går sista terminen på lärarutbildningen. Våren 2016 genomförde jag min sista 

praktikperiod i klassen. Jag gjorde ett utvecklingsarbete som handlade om att få kunskap 

om hur elevernas texter påverkas då eleverna fått samla intryck utomhus med alla sinnen. 

Då jag nu skriver mitt examensarbete vill jag undersöka hur eleverna uppfattar utemiljön 

som arena för lärande. 

Eleverna samtalar i grupp och samtalen dokumenteras genom ljudupptag. Om 

vårdnadshavare eller elever inte godtar ljudupptag, kan jag istället anteckna för hand vad 

eleverna säger. Det insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt 

vedertagna principer, vilket till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att 

dokumentationen endast används för utveckling och utbildning. Jag vill särskilt betona att 

studien genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att jag skall kunna genomföra 

samtalen behöver jag svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande.  

Vänliga hälsningar 

Annette Nilsen 

Tel. 0709-72 45 52 

 

Klipp av svarstalongen och lämna in, gärna på måndag 18/4. Tack på förhand! 

 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i gruppsamtal som dokumenteras med 
ljudupptag. 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i gruppsamtal men enbart dokumenteras 
med anteckningar. 

□ NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn deltar i gruppsamtalen.  
 

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 

 

Datum   

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Vad har fungerat bra när ni haft lektion i svenska ute?  

Vad kunde gjorts annorlunda? 

Vad har fungerat mindre bra när ni haft lektion i svenska ute?  

Hur kunde det gjorts annorlunda?  

Hur fungerar det att koncentrera sig på uppgiften när man är ute? 

Hur fungerar det att samarbeta om uppgiften när man är ute? 

Vilka olika ställen kan man vara på när man är ute för att öva sig på svenska? 

Behöver man ha lektioner ute? Varför/varför inte? 

Vad är det som är bra med att vara ute och lära (hälsa och lärande)? 

Vad är det som inte är bra med att vara ute och lära (hälsa och lärande)? 

Om ni skulle ha lektion ute, vad skulle ni då kunna tänka er att göra?  

Hur kan man göra detsamma inne? 

Hur jobbar man med språket när man är ute? 

Hur övar man sitt språk så att man talar, skriver och läser bättre, genom att ha lektion ute? 

Vad kan man använda sig av ute när man arbetar med svenska då? 

Kan man kombinera att vara både ute och inne när man har svenska? Hur i så fall? 
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