
     

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för lärarutbildningen 

Lärarprogrammet 140-180p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utomhuspedagogikens framfart i skolan 
- En studie om lärares upplevelser av utomhuspedagogik. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete lärarprogrammet 

Slutseminarium: 2007-06-01 

Författare: Jennie Johnsson & Elin Skörde 

Handledare: Lars Kristén & Magnus Fernberg 

Medexaminatorer: Torbjörn Jansson & Ole Olsson 

Examinator: Anders Persson 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”När allt kommer till allt blir barnen fortfarande offrade för det bildningsideal, det 

pedagogiska system, de examinationskrav, dem man icke på något vill lämna. Den nuvarande 

skolans resultat - vilka äro de? Utsliten hjärnkraft, svaga nerver, hämmad originalitet, slappt 

initiativ, förslöad blick på de omgivande verkligheterna; kvävd idealitet… oförmåga att själv 

iakttaga, utreda och genom reflexioner sammanbinda företeelserna”. 1 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Brügge. B, Glantz. M, Sandell. K (2002). Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet. Andra 
upplagan. Stockholm: Liber AB. s. 48 



     

Abstract 

Syftet med vårt arbete är att få en större inblick i vad utomhuspedagogik innebär. Vi ville ta 

reda på fördelar och nackdelar med metoden och hoppas därmed att vi som framtida 

pedagoger kan utveckla och förbättra arbetet med utomhuspedagogik. Vi har undersökt hur 

utomhuspedagogik används i skolorna och hur pedagogerna ser på användandet av metoden. 

Vår studie har genomförts vid tre skolor i sydvästra Sverige. På varje skola har vi intervjuat 

tre pedagoger som arbetar med de yngre åldrarna. Efter samtal med ansvarig på en 

utomhuspedagogisk verksamhet har vi fått en bra grund inom ämnet. Vi har även läst in oss 

på relevant litteratur och använt oss av högskolor och universitet i landet som arbetar mycket 

med utomhuspedagogik. Som en del i vårt arbete ville vi klargöra begreppen 

utomhuspedagogik och friluftsliv. Vi har valt att inte lägga någon större vikt på friluftsliv 

eftersom vi ville fokusera på utomhuspedagogiken. Det som framkommit i våra intervjuer 

med pedagogerna är att de ser positivt på metoden, de tycker att utomhuspedagogiken främjar 

inlärning och ger en större lust att lära. De flesta pedagogerna menar att metoden ger ett 

sammanhang och är bra att använda sig av för att stärka och tydliggöra undervisningen 

inomhus. De största hinderna verkar ligga i att eleverna är dåligt utrustade för uteverksamhet, 

att det är besvärligt att planera utomhusundervisning då det inte finns tid till detta samt att 

skolans läge avgör möjligheten att använda sig av uterummet. Det har framkommit att ett stort 

ansvar ligger hos lärarutbildningen. Om utomhuspedagogik ska växa måste alla blivande 

pedagoger undervisas i hur man kan använda sig av metoden i skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Förord 

Vi läser till lärare inom yngre åldrarna respektive äldre åldrarna samt gymnasiet. Det vi har 

gemensamt inom utbildningen är ämnet Idrott och hälsa. Vi är båda uppvuxna på landsbygden 

och har en naturlig koppling till naturen och utomhusvistelse. Detta har lett fram till att vi vill 

fördjupa våra kunskaper inom utomhuspedagogiken. Vi vill ta reda på vad vi kan göra för att 

utveckla och förbättra utomhuspedagogiken i skolan. Vi vill även stärka vårt intresse inom 

utomhuspedagogik och vi hoppas på så sätt att vi väcker andras intresse för att använda 

pedagogiken. Vi ser även att rektorer och personer på högre poster i samhället borde ta till sig 

den information vi får fram genom vårt arbete för att främja utomhuspedagogiken som en 

metod i skolan, en bland andra metoder. Detta gör vi genom att intervjua lärare på skolor år F-

5. Genom intervjuerna hoppas vi få fram fördelar och nackdelar i användandet av 

utomhuspedagogik. Det fokuseras oftast på fördelarna, men vi vill även få fram de brister som 

finns för att ha något att utgå ifrån när vi själva ska börja arbeta i skolan.   

 

Vi såg en artikel i Hallandsposten2 som handlar om lärande utomhus. Artikeln utgick från 

Elias Fries kommunala skola i Hyltebruk. Skolan har profilerat sig med miljö och IT. Den är 

byggd utifrån ett miljövänligt och ekologiskt perspektiv. Detta tyckte vi lät spännande och 

ringde därför till rektorn på Elias Fries. Vi bokade in ett studiebesök och tillbringade en dag 

på skolan. Den här dagen gav oss inspiration och ledde till vårt val av ämne. 

 

Arbetsfördelningen i arbetet har varit likvärdig. Vi har båda två skrivit och sammanställt hela 

arbetet tillsammans. 

 

Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med flera människor som vi vill tacka. Alla har 

varit hjälpsamma och ingen tillfrågad har nekat en intervju, utan er hade inte arbetet blivit till. 

Så tack till alla som ställde upp på våra intervjuer, tack Michael Roos för inspiration och svar 

på alla frågor. Till sist vill vi tacka våra handledare Lars Kristén och Magnus Fernberg för 

handledningen under arbetets gång. 

 

 

 

 

                                                 
2 Hallandsposten, tisdag 6 mars 2007 s.11 



     

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ................................................................................................................................................ 7 

2 PROBLEMFORMULERING .................................................................................................................. 10 

2.1 SYFTE ................................................................................................................................................. 10 

2.2 FRÅGESTÄLLNINGAR .......................................................................................................................... 10 

2.3 BEGREPPSBESTÄMNING ...................................................................................................................... 10 

2.4 ARBETETS DISPOSITION ...................................................................................................................... 11 

3 BAKGRUND .............................................................................................................................................. 13 

3.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OCH PERSPEKTIV .................................................................................... 13 

3.2 UTOMHUSPEDAGOGIK ......................................................................................................................... 14 

3.2.1 Vad är utomhuspedagogik? ........................................................................................................... 14 

3.2.2 Vad säger styrdokumenten om utomhuspedagogik?...................................................................... 16 

3.2.3 Historisk tillbakablick ................................................................................................................... 17 

3.2.4 Tidigare forskning och aktuell debatt............................................................................................ 20 

3.3 FRILUFTSLIV ....................................................................................................................................... 22 

3.3.1 Vad är friluftsliv? .......................................................................................................................... 22 

3.3.2 Vad säger styrdokumenten om friluftsliv? ..................................................................................... 23 

3.3.3 Historisk tillbakablick ................................................................................................................... 23 

3.3.4 Tidigare forskning och aktuell debatt............................................................................................ 24 

4 GENOMFÖRANDE OCH METOD ........................................................................................................ 26 

4.1 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING .................................................................................................... 26 

4.2 URVAL ................................................................................................................................................ 27 

4.2.1 Skola 1 ........................................................................................................................................... 27 

4.2.2 Skola 2 ........................................................................................................................................... 28 

4.2.3 Skola 3 ........................................................................................................................................... 28 

4.3 METOD ............................................................................................................................................... 29 

4.3.1 Metodval ........................................................................................................................................ 29 

4.3.2 Material ......................................................................................................................................... 29 

4.3.3 Förberedelser och genomförande av intervjuer ............................................................................ 30 

4.3.4 Bearbetning av intervjuerna .......................................................................................................... 31 

4.3.5 Metoddiskussion och tillförlitlighetsfrågor ................................................................................... 32 

5 RESULTATREDOVISNING ................................................................................................................... 33 

5.1 RESULTAT OCH ANALYS ..................................................................................................................... 33 

5.1.1 Vad är utomhuspedagogik för dig? ............................................................................................... 33 

5.1.2 Vilka fördelar finns med metoden?................................................................................................ 34 



     

5.1.3 Vilka nackdelar finns med metoden? ............................................................................................. 35 

5.1.4 Vad är friluftsliv respektive utomhuspedagogik för dig? .............................................................. 37 

5.1.5 Hur tror du framtiden ser ut för utomhuspedagogiken i skolan? .................................................. 38 

5.2 UTOMHUSPEDAGOGIK KONTRA FRILUFTSLIV ...................................................................................... 39 

6 SLUTDISKUSSION .................................................................................................................................. 41 

6.1 SAMMANFATTANDE DISKUSSION ........................................................................................................ 41 

6.2 SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER ...................................................................................................... 45 

6.2.1 Slutsatser ....................................................................................................................................... 45 

6.2.2 Implikationer ................................................................................................................................. 46 

6.3 TILL SIST ............................................................................................................................................. 47 

7 REFERENSER .......................................................................................................................................... 48 

7.1 BILAGOR ............................................................................................................................................. 52 

7.1.1 Bilaga 1 ......................................................................................................................................... 52 

7.1.2 Bilaga 2 ......................................................................................................................................... 53 

7.1.3 Bilaga 3 ......................................................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     7

1 Inledning  

     

Genom media och tidningar får man en bild av att utomhuspedagogiken är populär och på 

framfart i skolan. I en artikel i tidningen Förskolan står det om utemiljöns betydelse för 

inlärningen och hälsan.3 Eleverna lär på ett annat sätt utomhus, de lär sig mer, samtidigt som 

arbetssättet gör det roligare för eleverna.4  I en annan artikel kan man läsa om att stressen hos 

eleverna minskar med undervisning utomhus i det fria.5 Det finns mycket skrivet om 

utomhuspedagogik. Vi undrar om detta stämmer samt hur lärarnas inställning till 

utomhuspedagogiken verkligen ser ut på skolorna. I dagens samhälle är det ingen självklarhet 

att barn vistas i naturen på sin fritid.6 Därför blir detta ett av skolans ansvarsområden. ”Det 

har blivit förskolans och skolans ansvar att ge barnen tid i naturen. Det är skolan som tar hand 

om barnen den mesta tiden idag.”7  Dahlgren och Szczepanski skriver om vikten av att lära sig 

i olika lärandemiljöer samt om vikten av elevernas förståelse av vad de lär sig.8 Om detta 

skriver även Braute och Bang, de menar att ”En av grunderna till att bedriva undervisning 

utomhus är för att hjälpa barnen förstå världen omkring sig.”9  

 

Utomhuspedagogiken är en alternativ inlärningsmetod och ett komplement till den 

traditionella undervisningen och med hjälp av den får alla barn i skolan en chans till 

utomhusvistelse.10 I Lpo94 står det att man i undervisningen ska använda sig av praktiska, 

sinnliga, estetiska och intellektuella arbetssätt i skolarbetet. Metoden är viktigt inte minst med 

tanke på det tillägg som har gjorts i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. Där står det 

att eleverna har rätt till fysisk aktivitet, lek och skapande arbete i skolan.11 I strävansmålen i 

Lpfö98 står det att ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen 

delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt 

                                                 
3 Publicerat i Förskolan, nr 03/2006  
4 Publicerat i Lärarnas tidning, nr 01/2005 
5 ibid. 
6 Lundegård. I, Wickman. P-O, Wohlin. A (2004) Utomhusdidaktik. Lund, Studentlitteratur (Uterummets 
betydelse för det egna växandet) s.137 
7 Braute, J, Bang, C (1994) Bli med ut – barn i naturen. Oslo, Universitetsforlaget s. 16 
8 Dahlgren, L.O. & Szczepanski, A. (1997). Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett 
försök till bestämning av utomhuspedagogikens identitet. Skapande vetande nr 31. Linköping, Linköpings 
universitet. 
9 Braute, Bli med ut – barn i naturen, s. 140 
10 Brügge. B, Glantz. M, Sandell. K (2007). Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet. 
Tredje upplagan. Stockholm, Liber AB. s. 25-26 
11 www.oru.se (A) 
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kunnande om växter och djur”12  

 

I boken ”Den andra dagen”13 beskrivs det hur det var att gå i skolan förr. Då var det så att 

eleverna gick varannan dag i skolan för att varannan dag vara hemma och hjälpa till på 

gården. På 50-talet kom drömmen om att bli något stort att vandra in i småsamhällena runt om 

i Sverige. Man skulle läsa och lära mer i skolan för att få en chans att bli något stort. Skolan 

tog över och fenomenet om att gå i skolan varannan dag togs bort. Utflyttningen från 

landsbygden började ta form. Det var först och främst de som var duktiga i skolan som gav 

sig av. Man förlorade sin tid och chans att lära sig av de gamla och delta i det vardagliga livet 

där barnen lärde sig fast de inte var medvetna om det. En av författarna till boken, gick i 

skolan på den tiden när man var ledig varannan dag. Han säger bland annat så här ”den andra 

dagen var utan tvekan den mest spännande och livnärande. Och den levde sitt eget liv, också 

mitt under skoldagen.”14 Han menar att den andra dagen flöt in över skoldagen, idag är det 

tvärtom. Skolan lever med eleverna under hela dygnet. Idag får eleverna inte erfarenheterna 

av det verkliga livet. De erfarenheter de har idag grundas på vad de lär sig i skolan, teoretiska 

erfarenheter. Men det verkar som om skolan har insett att eleverna behöver ett sammanhang 

för att förstå, de behöver få tid att reflektera över allt de hör i skolan.15 Om det här skriver 

även Säljö. Han menar att lärande är något som inte först och främst sker i miljöer som skola 

och utbildning, utan lärande sker först och främst bland familjen, vänner och i föreningar. När 

man sitter tillsammans och diskuterar och samlas på en plats där lärande inte är det primära 

syftet.16 Även här handlar det om den andra dagen, det vill säga tiden för reflektion och 

återhämtning från lärandet och den miljön där lärandet är något som härskar. 

 

Förutom skolans personal ser vi det som en självklarhet att samhällets politiker bör intressera 

sig för vår undersökning. Detta för att skolan formar samhällets framtida utveckling genom att 

uppfostra dagens barn och ungdomar. Det står i skollagens fjärde kapitel, §1 om att 

”Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och 

den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.”17 Vi är medvetna om att 

utomhuspedagogik endast utgör en liten del i skolans värld men den kan göra en stor 

                                                 
12 Lärarnas Riksförbund. (2003) Lärarboken. Lärarnas Riksförbund s. 40 
13 Tiller. T & R (2003) Den andra dagen – ett vidgat rum för lärande. Stockholm, Runa Förlag 
14Tiller, Den andra dagen – ett vidgat rum för lärande.  s. 16  
15 Tiller, Den andra dagen. 
16 Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm, Bokförlaget Prisma 
17 Lärarnas Riksförbund, Lärarboken s. 84 
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förändring. De elever som inte tar till sig undervisningen i klassrummet kan gynnas av att få 

varierande inlärningsmetoder där man får använda olika sinnen. Vygotskij pratar om den goda 

pedagogiken och didaktiken och att dessa är inriktade mot individens utveckling och att den 

bör vara aktivitetsgrundad.18 Genom vistelse i naturen lär man sig också respekt för och 

omtanke om de naturresurser vi har i Sverige. Dessa resurser är viktiga att bevara. ”De 

människor som inte har tillgång till naturen, har heller ingen förståelse för eller vilja att ta till 

vara på naturen.”19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Kroksmark, T (2003). Den tidlösa pedagogiken. Tomas Kroksmark. Lund, Studentlitteratur. s. 453 
19 Braute, Bli med ut – barn i naturen, s. 15 
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2 Problemformulering 

 

2.1  Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att få en större inblick i utomhuspedagogikens verksamhet. 

Vi vill lära oss mer om utomhuspedagogik samt ta reda på hur det ser ut med användandet av 

metoden på skolorna. Genom att undersöka vilka fördelar och nackdelar det finns med 

metoden på skolorna hoppas vi att vårt framtida arbete inom skolan kan utvecklas och 

förbättras. Vi vill veta varför metoden inte används mer i skolorna.  

 

2.2 Frågeställningar 

 

- Vad finns det för vinster och fördelar med utomhuspedagogik? 

- Vilka svårigheter och nackdelar  finns det med utomhuspedagogik?  

- Vilken innebörd har begreppen utomhuspedagogik respektive friluftsliv för pedagogerna? 

- Hur används utomhuspedagogik i skolan och hur ser framtiden ut? 

 

2.3 Begreppsbestämning  

 

Utomhuspedagogik är översatt till ”out-door education” i den engelska ordlistan.20 Enligt 

naturskolan handlar det om att lära in ute.21 ”Utomhuspedagogiken utgår från ett 

erfarenhetsbaserat, handlingsinriktat bildningsideal som skapar många möjligheter till kontakt 

med natur, kultur och samhälle. Ett av utomhuspedagogikens centrala mål är att utbilda för 

varsamhet mot vår natur- och kulturmiljö och till ett ansvar för allt levande, landetik”.22 Det 

viktiga med pedagogiken är att förflytta lärandet till andra ställen än klassrummet, där man 

kan utnyttja erfarenheter och bilda sammanhang. Dessutom erbjuder utemiljön i sig ett rum 

för lärande där kroppen och all sinnen kan användas. Erfarenheterna och kunskaperna elever 

                                                 
20 www.ne.se (A) 
21 www.naturskola.se (A) 
22 Dahlgren, L-O, Szczepanski, A, (1997). Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett 
försök till bestämning av utomhuspedagogikens identitet. Skapande vetande nr 31. Linköping, Linköpings 
universitet,. s. 11 
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kan använda sig av i utemiljön är inte enbart knutna till skolan de är även användbara utanför 

skolans väggar23  

 

Friluftsliv är enligt Nationalencyklopedin ”verksamheter ute i det fria vanl. för längre tid och i 

vildare natur: leva ~ på semestern”.24 Friluftsliv är en metod för hälsa, det är inte aktiviteten i 

sig som är viktigast utan upplevelsen. Vistelse i naturen ger lugn och ro samtidigt som det kan 

ge spänning och utmaning. Friluftslivet ger unika upplevelser och möten både med naturen 

och med sig själv. Det bidrar till en ökad livskvalitet.25  

 

2.4  Arbetets disposition 

 

Kapitel 1 som är vår inledning leder in läsaren i vårt valda ämne, utomhuspedagogik. Vi vill 

få läsaren intresserad av vårt arbete. I kapitel 2 behandlar vi syfte, frågeställning, 

begreppsbestämning och arbetets disposition. Därefter följer kapitel 3, där tar vi upp 

bakgrunden till varför vi har valt utomhuspedagogik. Vi förklarar vad utomhuspedagogik är, 

vad det står i styrdokumenten, historisk bakgrund samt några föregångare till pedagogiken. I 

kapitlet skriver vi även om fördelar och nackdelar med metoden för att få en röd tråd i arbetet 

och knyta ihop det till våra frågeställningar. Sist i underrubriken utomhuspedagogik skriver vi 

om tidigare forskning och aktuell debatt. Sedan följer texter som tar upp begreppet friluftsliv. 

Vi har lagt upp dessa två områden på ungefär lika sätt men fokuserat mer på 

utomhuspedagogiken eftersom det är vad vi är intresserade av. Kapitlet ger läsaren en djupare 

kunskap om begreppen utomhuspedagogik och friluftsliv som gör det lättare att följa med i 

arbetet. Kapitel 4 kallar vi genomförande och här förklarar vi hur vi har lagt upp och planerat 

undersökningen och vilken metod vi har använt oss av. Vi har presenterat de skolor och 

pedagoger vi har jobbat med. Vi har här förklarat vårt val av metod samt redogjort för hur vi 

har arbetat med intervjuerna både före och efter genomförandet. Resultatet vi har fått fram i 

undersökningen redogör vi för i kapitel 5. Vi har kallat det här kapitlet för resultatredovisning. 

Här har vi satt samman resultat och analys. Detta för att tydliggöra för läsaren och för att 

slippa hoppa från stycke till stycke. I kapitlet kommer först pedagogernas svar på 

intervjuerna. Under nästa underrubrik följer en jämförelse av utomhuspedagogik och 

                                                 
23 Lundegård, Utomhusdidaktik, s.10, 13, 147 
24 www.ne.se (B) 
25 Brügge.  Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet,  s. 203-205 
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friluftsliv såsom vi har tolkat litteraturen och intervjusvaren. I slutdiskussionen, kapitel 6 har 

vi valt att knyta an resultatet till litteratur, aktuell debatt och tidigare forskning i 

underrubriken sammanfattande diskussion. I underrubriken slutsatser och implikationer fäller 

vi in våra egna kommentarer till arbetet och dess gång. Vi har valt att dela upp diskussionen i 

två delar eftersom vi tycker att det blir ett för långt avsnitt annars. Det blir tydligare för 

läsaren på det sätt vi har valt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     13

3 Bakgrund 

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt och perspektiv 

 

Inom ämnet utomhuspedagogik finns det flera olika perspektiv att utgå ifrån. Lundegård26 tar 

upp  miljöperspektivet och personlig utveckling medan Dahlgren27 tar upp hälsoperspektivet. 

Vi har valt lärandet som teoretisk ansats. Vi har utgått från ett sociokulturellt perspektiv som 

enligt Säljö handlar om ”hur människor tillägnar sig och formas av deltagande i kulturella 

aktiviteter och hur de använder sig av de redskap som kulturen tillhandahåller”.28 Med detta 

menas att människan utvecklar och använder sig av fysiska och språkliga verktyg. Det är 

samspelet mellan dessa som är en central tanke i det sociokulturella perspektivet.29 Även 

Lundegård pratar om ett sociokulturellt perspektiv i den mening att ”vi kan ge eleverna 

sinnliga intryck som associerar till de abstrakta begrepp som finns med oss i vardagen.”30 

Problemet med en sociokulturell utgångspunkt är frågan om hur vi tar tillvara de resurser i vår 

kultur och omgivning som finns för att vi ska kunna tänka och utföra praktiska handlingar. 

Dessa erfarenheter finns inte lagrade i vår hjärna utan det är något vi måste erfara på egen 

hand för att klara av att utföra. En av grundtankarna i ett sociokulturellt perspektiv som även 

stöds av den ryske psykologen Vygotskij är att dessa kunskaper och färdigheter får vi genom 

att samtala och samarbeta med andra människor. Kunskaperna går i arv från generation till 

generation och vi utnyttjar dessa för att klara av vissa handlingar. Det är kommunikationen 

mellan människor som är viktig i det här sammanhanget.31 Håkan Larsson skriver om 

positivism och empirism. Båda dessa teorier handlar om att inlärning sker genom sinnlig 

erfarenhet.32 Detta knyter an till det sociokulturella perspektivet då det handlar om att vi 

måste erfara på egen hand för att lära och förstå.   

 

                                                 
26 Lundegård, Utomhusdidaktik,  s. 145 
27 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet,  s. 46-48 
28 Säljö, Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv,  s 18 
29 Kroksmark, Den tidlösa pedagogiken.  s. 454 
30 Lundegård, Utomhusdidaktik, s. 88 
31 Säljö, Lärande i praktiken 
32 Engström, L-M, Redelius, K (2002). Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm, HLS Förlag. 
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3.2 Utomhuspedagogik  

 

3.2.1 Vad är utomhuspedagogik?  

 

Vad innebär då utomhuspedagogik egentligen? Enligt Naturskoleföreningens grundidé 

handlar det om att lära in ute.33 Det är en pedagogik som genomförs utomhus, som man kan 

höra av ordet. Ordet kan sammanfattas som en beteckning för fostran och undervisning som 

sker utomhus.34 Dahlgren menar att pedagogiken kan vara den enda pedagogik som fokuserar 

på var lärandet sker, i detta fall utomhus.35 Även Brügge stärker detta påstående när hon 

skriver att pedagogiken fokuserar på platsen för lärandet.36 Hedberg skriver också om 

betydelsen av var lärandet sker. Han är tveksam till utomhuspedagogik som ett ord. Han 

menar att om det finns utomhuspedagogik förutsätter det att det borde finnas något som heter 

inomhuspedagogik. Han tycker att det ordet låter suspekt. Istället har han funderat över ordet 

naturskolepedagogik utifrån Naturskolans verksamhet. Naturskolepedagogik och 

utomhuspedagogik knyter båda an till verksamheter som skapar situationer som utgår från 

elevernas egna, primära upplevelser av naturen och ett passande begrepp tycker han istället 

skulle kunna vara ”verklighetspedagogik”.37 ”En förening av känsla, handling och tanke 

utmärker utomhuspedagogikens starka pragmatiska, handlingsorienterade 

bildningsperspektiv”38 Enligt Örebro Universitet är utomhuspedagogik en upplevelse av 

helhet med en direktkontakt till naturen samtidigt som det är en tematisk integration. Man 

utgår från miljölära, estetiska upplevelser, undervisning om kroppen och en plats för 

reflektion. Man ser det som en lärobok i alla ämnen.39 Utomhuspedagogik är ett relativt nytt 

begrepp som det finns många olika tolkningar kring. Definitionen av ordet enligt Centrum för 

Miljö- och utomhuspedagogik på Linköpings universitet är följande: 

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 

                                                 
33 www.naturskola.se (A) 
34 Lundegård, Utomhusdidaktik, s. 5 
35 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet.  s. 37 
36 Brügge, Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet.  s. 27 
37 Lundegård, Utomhusdidaktik.  
38 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet.  s. 52  
39 www.oru.se (B) 
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innebär: 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap. 

• Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 

• Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram”40 

Utomhuspedagogik som ett begrepp handlar i grunden om ett aktivt lärande där alla sinnen 

involveras i att erfara och uppleva verkligheten. I en sådan verksamhet blir pedagogens roll att 

vara en medlärande vägledare som handleder i arbetet utanför klassrummet.41 Enligt Tiller 

kompletteras den klassiska undervisningen inomhus med utomhuspedagogiken. Han menar att 

man behöver praktisk kunskap från samhället för att kunna ta till sig den teoretiska 

undervisningen i skolan. Tillsammans ger dessa metoder ett sammanhang.42 Hammerman 

menar att ordet utomhuspedagogik har olika innebörd beroende på vem man frågar. Enligt 

miljövårdare/naturvårdare betyder det hur man använder naturliga källor medan en klasslärare 

ser det som ”education that takes place in the outdoors.”43 Alltså undervisning utomhus. Det 

finns för- och nackdelar med allt och även utomhuspedagogik som metod har för- och 

nackdelar. I böckerna fokuserar det mycket på fördelar och det finns knappt inget att läsa om 

nackdelar. Sammanfattningsvis är det följande som finns att läsa i litteraturen. Fördelar med 

metoden är enligt Dahlgren44 och Ericsson45 att den tillåter användande av alla sinnen, tankar, 

känslor och rörelse och dessa skapar i sin tur möjlighet att kombinera sig av såväl fakta, 

förståelse, färdighet såväl som förtrogenhet. Detta skapar sammanhang, en varaktig kunskap 

och en möjlighet till lärande av verkligheten. Enligt Ericsson ger utomhuspedagogik en 

variation till klassrumsundervisningen med nya möjligheter att lära. Han menar att lärandet 

utomhus skapar mer motiverade elever.46 Ytterligare fördelar enligt Dahlgren är att aktiviteter 

utomhus tränar den sociala förmågan och ger trygghet och gemenskap och metoden kan 

brukas oavsett geografiskt sammanhang.47 Det geografiska läget kan även ses som en nackdel 

med utomhuspedagogiken då det kan avskräcka med långa förflyttningar. Ytterligare 

nackdelar med metoden är enligt Ericsson att pedagogerna har en rädsla för att lämna 

                                                 
40 www.oru.se (C) 
41 Ericsson, G (2002). Lära ute – upplevelser och lärande i naturen. Friluftsfrämjandet s. 22-23 
42 Tiller, Den andra dagen – ett vidgat rum för lärande.  s. 114 
43 Hammerman, D, R, Hammerman, W, M & Hammerman, E, L (2001) Teaching in the outdoors. Danville, 
Interstate Publishers, Inc. s. 5 
44 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet.  s. 23, 51 
45 Ericsson,  Lära ute – upplevelser och lärande i naturen, s. 3 
46 Ericsson,  Lära ute – upplevelser och lärande i naturen, s. 22 
47 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet.  s. 25 
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tryggheten innanför klassrummets väggar och det krävs en vana att leda klassen utomhus.48 

Även Dahlgren stärker det Ericsson skriver och menar att vi måste utbildas att undervisa ute 

då det inte alltid är en naturlig del i våra liv. En annan nackdel som påpekas är att som lärare 

är vi inte vana att utnyttja de resurser som finns utomhus i undervisningen och det gör att vi 

inte använder dem. Till sist är en nackdel att utomhus infinner sig inte den struktur och 

trygghet som kan upplevas i klassrummet.49 

 

3.2.2 Vad säger styrdokumenten om utomhuspedagogik? 

 

I läroplanen syftas det ofta till att förstå och kunna mäta elevernas kunskap i form av helheter 

och sammanhang. Som lärare gäller det att välja en eller flera metoder för att på bästa sätt 

kunna mäta kunskapen hos eleverna. Ordet utomhuspedagogik står inte med någonstans i 

styrdokumenten men skolan är en målstyrd verksamhet där det finns ett stort friutrymme för 

lärare att själva tolka hur eleverna ska ta sig fram till målen. Friutrymmet innebär att man kan 

använda olika strategier för att uppnå de olika målen som professionell lärare.50 Det finns en 

hel del skrivet som med fördel skulle kunna knytas till en form av undervisning utomhus. Det 

står bland annat om att eleverna bör stimulera de olika sinnena. Vidare ska eleverna förstå de 

ekologiska sammanhangen samt att de skall känna till förutsättningar för en god miljö. 

Undervisningen skall vara saklig och allsidig och den ska ge en överblick och ett 

sammanhang. Det står även att det finns olika vägar att nå de olika målen. Skolans uppdrag är 

att främja ett lärande där eleverna stimuleras till att inhämta kunskaper. I läroplanen står det 

att kunskap inte är ett entydigt begrepp utan det kan visa sig i olika former, såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dock förutsätts att de samspelar med varandra.51 

Naturskoleföreningen nämner också vikten av samspelet av de fyra F:en.52 Skolan med den 

sociala och kulturella värld som den medför skapar ett lärande där olika kunskapsformer är 

delar av en helhet.53  

 

Vi har tittat i skolans kursplaner för att hitta argument som styrker användandet av 

                                                 
48 Ericsson,  Lära ute – upplevelser och lärande i naturen, s. 4, 14 
49 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet.  s. 32, 35, 37 
50 Lundegård, Utomhusdidaktik. 
51 Lärarboken 
52 www.naturskola.se (A) 
53 Lärarboken 
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utomhuspedagogik som en metod i skolan. Kursplanen i Matematik säger bland annat att 

eleven ska kunna använda och redogöra för sina kunskaper i relevanta och meningsfulla 

situationer. Det står även om vikten av att kunna omsätta erfarenheter från vardagen och 

använda dessa i matematiken.54 När det gäller de naturorienterade ämnena står det att skolan 

skall sträva efter att eleverna ”utvecklar sin förmåga att se samband mellan iakttagelser och 

teoretiska modeller.” samt att de ”utvecklar sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen 

påverkar och omformar naturen.”55 Inom ämnet historia står det i uppnåendemålen för det 

femte skolåret att ”Eleven skall känna till hembygdens historia och hur denna har format 

kulturen.”56 

 

3.2.3 Historisk tillbakablick  

 

Begreppet utomhuspedagogik är ett modernt uttryck men tankarna och metoden har funnits 

under människans hela utveckling. Det är under de senaste hundra åren som lärandet har 

fokuserats på skolan. Innan dess lärde man sig det man behövde veta och kunna för att 

överleva.57 Människosläktet har under 200 generationer lärt sig genom att lyssna och berätta, 

senare under industrialismen har vi lärt genom att läsa. Genom IT och annan media har vi 

kommit ifrån den berättande kulturen samtidigt som vi har kommit längre och längre ifrån 

naturen som kunskapskälla. Utomhuspedagogiken binder dagens moderna människa till våra 

förfäder som enligt lång tradition levde att naturen och i samspel med den.58 

Utomhuspedagogikens filosofiska tankar finns att hitta ännu långt tillbaka i tiden.59 Här följer 

en redogörelse för gamla filosofer och pedagoger. 

 

Aristoteles (384-322 f. Kr) 

Aristoteles stora intresse för vilka förändringar som skedde i naturen gjorde att han anses vara 

den förste biologen i Europa. Han hade uppfattningen av att naturen var en helhet som gick att 

bryta ner i mindre delar. Aristoteles holistiska syn på naturen har blivit en röd tråd i de 

                                                 
54 www.skolverket.se (A) 
55 www.skolverket.se (B) 
56 www.skolverket.se (C) 
57 Johansson, Z (2004). Varför utomhuspedagogik? – ”de goda exemplens” tankar kring att använda 
utomhuspedagogik i grundskolan. Examensarbete vid LUT. Högskolan i Halmstad. 
58 Sandell, K (1995). Naturkontakt och allemansrätt - om alla människors rätt till  naturkontakt : rapport från ett 
seminarium vid Kjesäters folkhögskola  och ledarutbildningsinstitut, 14-15 oktober 1995 / Klas Sandell  (red.) - 
Skriftserie / Högskolan i Örebro. s. 96 
59 Hammerman,  Teaching in the outdoors,  s. 228 
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utomhuspedagogiska verksamheterna och tankesätten. Hans idéer utgick från den levande 

kroppen och våra sinnen. Aristoteles menade att det var i naturen som han kunde se den 

faktiska världen men det var genom våra sinnen och i våra erfarenheter som verkligheten 

upplevdes. Detta knyter an till utomhuspedagogikens metodologi som innefattar 

sinnesupplevelser som en viktig del i inlärningen.60  

 

Comenius, Johan Amos  (1529-1670) 

Comenius pratade för ett lärande i autentisk miljö vid förmedling och val av undervisning. 

Comenius ansåg att kunskap var något som var handlingsbundet. Han utgick ifrån trädgården 

som en metafor för konkret lärande.61 Med autentiskt menas att det är en äkta och tillförlitlig 

kunskap.62 I trädgården kunde han se delar som sedan blev till helheter i ett lärandeperspektiv. 

Genom att använda sig av sina sinnen samt av kroppen i form av att röra, känna och agera 

menade han att lärandet underlättades. Sättet att lära i trädgården gav erfarenheter som var 

relevanta för verkliga situationer i samhället och på så sätt blev det liv i kunskapen.63 Han 

menar att en klass skall ha samma lärare i alla ämnen för att inte förvirring ska ske hos 

eleverna gällande olika metoder. Han säger även att grundläggande kunskap ska sitta innan 

eleverna går vidare till nästa nivå. Eleverna lär genom att uppleva och undervisning bör ske 

på elevernas nivå för att förståelse ska finnas. Undervisningen ska vara konkret för största 

möjliga förståelse. Han pratar om del och helhet som viktiga för sammanhang i 

undervisningen. Han utgick från naturen i sin undervisning, att allt utvecklas i en viss ordning. 

Ingenting händer före det andra, blomman utvecklas inte före bladen, eleven ser inte 

sammanhanget innan delarna har fallit på plats. Inlärning har även med ålder och utveckling 

att göra.64   

 

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 

Såg det som att människans enda räddning var att återvända till naturen. Han förespråkade 

vikten av naturlighet, det enkla. När vi vistas i naturen känner vi oss lyckliga och hemma. Vi 

utvecklades till att bli egoister när vi fick rätten att äga och inneha. Då blev vi olyckliga 

individer. Han menar att kultur och samhällsliv är onda ting. Han menar inte att vi ska gå 

                                                 
60 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet,  s. 11-13 
61 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet,  s. 18 
62 Svenska akademiens ordlista 
63 Brügge, Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet,  s. 49 
64 Kroksmark,  Den tidlösa pedagogiken.  



     19

tillbaka i utveckling utan vi ska leva ett äkta och okonstlat liv. Ett liv som gör att vi hittar oss 

själva. Nu lever vi ett liv fullt av plikter och vi är beroende av andra människor för att klara 

oss. Han menar att vi måste gå tillbaka och hitta oss själva.65  Han menar även att fysisk 

aktivitet är av största vikt när det gäller barns utbildning. Istället för att lära från böcker ska 

man lära genom direkta erfarenheter.66 

 

Pestalozzi, Johan Heinrich (1746- 1827) 

Han har tre huvudfrågor som handlar om vilka föremål vi har framför oss, deras form och vad 

föremålet heter. Han pratar om språkets betydelse i sammanhanget för att kunna beskriva 

föremål och om logiken för att förstå del och helhet. Han menar vidare att helhet och mål med 

lärandet inte ska visas för eleven utan att det är delmål och delar som ska sammanlänkas för 

att ge en helhet. Det ska vara lätt i början så att barnet inte tänker på att det lär sig. Det barnet 

lär sig ska följa det naturliga och verkliga. Det finns ett antal didaktiska principer som 

Pestalozzi trycker på. Åskådningsprincipen är en av dessa där han menar att alla element har 

ett visst antal, ett utseende och ett namn. För att barnet ska komma fram till detta krävs en 

åskådningsteori, barnet måste öva på att bli varse. Sammanhangsprincipen, barnet måste se ett 

sammanhang i lärandet innan det kan gå vidare till nästa steg. Självverksamhetsprincipen, 

även kallad aktivitetsprincipen, en yttre, fysisk aktivitet samt en inre, mental. 

Återföringsprincipen, pedagogen måste utgå från det enkla och naturliga för att barnen ska 

förstå.67 ”His method of instruction was based on experiential learning.”68 

 

Key, Ellen (1849-1926) 

Barnet ska gå i skolan för att förberedas för livet. Det är viktigt att utgå från barnets egen 

erfarenhet och aktivitet. Hon tycker att hemmet är det viktigaste när det gäller barnets lärande. 

Hon ville att barnet skulle lämnas ifred för att på egen hand lära och förstå.69 Key tyckte även 

att barnen skulle söka och få kunskap genom att göra fältstudier i det verkliga livet.70 Hon 

ansåg att det var väldigt viktigt att använda alternativa inlärningsmiljöer istället för 

klassrummet.71 

                                                 
65 Kroksmark,  Den tidlösa pedagogiken, 
66 Hammerman, Teaching in the outdoors, 
67 Kroksmark,  Den tidlösa pedagogiken, 
68 Hammerman,  Teaching in the outdoors,  s. 2 
69 Kroksmark,  Den tidlösa pedagogiken, 
70 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet, s. 31 
71 Brügge. Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet, 
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Dewey, John (1859-1952) 

”Utbildning är inte en förberedelse för livet, utbildning är livet självt.”72 All utbildning ska 

stödja barnet på det sätt att barnet ska delta i samhällsprocessen för att utbildning är av social 

natur. Skolan skall vara en del av samhället för att barnet ska känna glädje i att lära. När 

barnet ser att skolans arbete hänger samman med livet utanför skolväggarna ser barnet en 

betydelse i lärandet. Det är viktigt att barnet ser meningsfullhet i vad det gör. Dewey tycker 

att läroplanens mål är för långsiktiga. Det borde finnas ett mål för varje lektion, för varje 

moment. Barnet behöver delmål. Det är viktigt att förstå hur man lär sig, lika väl som att lära 

sig det man ska lära sig. Han menar att det vore fördel att använda sig av barnens kunskaper 

istället för läromedel. Deweys slagord är det välkända ”Learning by doing”.73  

 

3.2.4  Tidigare forskning och aktuell debatt 

 

Forskning visar att rörelse och utomhusverksamhet är positivt för bland annat motorik, 

lärande och hälsa. I mötet med naturen och närmiljön lär vi oss genom våra sinnen hur dessa 

fungerar. Allt fler pedagoger har ett ökat intresse för utomhuspedagogik och dess användande. 

Detta kan tolkas som att människan vill söka sina rötter och hitta tillbaks till ett mera 

verklighetsbaserat lärande där man lärde för att överleva genom att ”gripa för att begripa”. 

Kunskap existerar inte i människan i sig utan genom att människan deltar i sammanhang eller 

verksamheter.74 Det finns utbildningar inom utomhuspedagogik, men enligt Klas Sandell är 

det långt kvar innan utomhuspedagogik blir ett naturligt inslag i alla lärarutbildningar.75 

 

Användandet av utomhuspedagogik blir allt vanligare i skolvärlden. Fler och fler har förstått 

betydelsen av begreppet att använda hela kroppen för att lära in. Genom att kombinera fysisk 

aktivitet, inlärning och utomhusmiljö ökar förståelsen och detta ger eleverna ett 

sammanhang.76  

 

Utomhuspedagogiken är på framfart även internationellt. Länder som Norge, Estland och 

                                                 
72 Kroksmark, Den tidlösa pedagogiken,  s. 371 
73 Kroksmark, Den tidlösa pedagogiken.  
74 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet,  s 18, 32  
75 Brügge, Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet, 
76 Brügge, Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet,  s. 26 
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England är exempel på bra förebilder inom området. Det finns en stor entusiasm för att hitta 

metoder som är genomförbara på andra ställen än i klassrummet, så som på skolgårdarna, 

närliggande marker och ängar. Vidare finns det även ett stort intresse för internationella 

utbildningar inom utomhuspedagogik. Genom att byta erfarenheter i ett nationellt perspektiv 

har det upptäckts att det finns många nya outforskade infallsvinklar och metoder som bara 

väntar på att få bli upptäckta. I det stora hela handlar det mycket om att våga prova något som 

man inte har gjort förut.77  

 

Forskningen inom utomhuspedagogiken behöver utvecklas menar Szczepanski. Han skriver 

att forskning inom området har visat på brister inom utbildning på det traditionella sättet. 

Elevernas kunskaper blir kortvariga och saknar sammanhang. Det skrivs att mycket tyder på 

att kunskapen kan bli djupare och mer långvarig om den förankras i närmiljön och det 

verkliga livet.78 

I en studie av bland andra Anders Sczcepanski på Linköpings universitet som kom ut juni 

2006, kom man kommit fram till följande: ”Earlier research on the outdoor environment has 

shown positive effects on both wellbeing and health”.79 I en annan studie av Sczcepanski och 

Nelson på Linköpings Universitet 2002-2003, visar det sig att det är gynnsamt för elevernas 

hälsa och förmåga för inlärning att använda sig av utomhuspedagogik. De säger att dessa 

resultat är unika och främjar en ökad användning av pedagogiken.80 Linköpings Universitet, 

tillsammans med CVU Midt Vest i Danmark, Elverum Norge, Charles University Prag, Tallin 

University Estland och Lettland genomför en studie tillsammans som leds av lärare på Nørre 

Nissum Seminarium & HF. Projektet ska ägnas åt forskning och utvecklingsarbete angående 

undervisning i det fria. De pedagogiska upplägget ska behandlas och undersökas. Projektet 

kallas ”outlines”.81  

 

På Örebro universitets hemsida står det skrivet att det idag finns forskning som stöder ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt inte minst med tanke på fetma, övervikt, benskörhet, buller i 

klassrum, stress och så vidare. Det finns även ny internationell forskning som visar på att 

                                                 
77 ibid.  
78 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet,  s. 36 
79 Szczepanski, A, Malmer, K, Nelson, N, Dahlgren, L-O (2006) The distinctive nature and potential of outdoor 
education from a teacher perspective - An intervention study of teachers in nine-year compulsory school, Lars 
Owe Dahlgren, Department of Behavioural Sciences, Linköping University 
80 www.liu.se  
81 www.nns.dk  
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utomhusvistelse stärker miljömedvetenheten. Aktuell forskning vid Linköpings universitet 

kan visa på ett samband mellan minskade stressnivåer och utomhusundervisning. Människor 

som befinner sig i stressiga miljöer har en ökad kortisolhalt. Kortisolhalten påverkar förmågan 

att minnas samt att koncentrera sig. Lärare och elever som kontinuerligt vistas utomhus har en 

lägre kortisolhalt än de som vistas inomhus. Det har även gjorts undersökningar på Ur- och 

Skur-förskolor och kommunala förskolor. De visar att barn som är ute är friskare, de får en 

bättre motorik och deras koncentrationsförmåga ökar. Detta innebär att utomhuspedagogiken 

kan förebygga övervikt och benskörhet och pedagogiken bör därför ses som en friskfaktor på 

skolorna, en metod för att främja lärandet genom ökad fysisk aktivitet.82  

 

3.3 Friluftsliv 

3.3.1 Vad är friluftsliv? 

 

Det finns delade meningar om vad friluftsliv egentligen är. Är det vad de stora 

upptäcktsresande höll på med? Exempelvis när Adolf Fredrik Nordensköld följde sin far på en 

mineralogisk resa till Ural83 eller när Sven Hedin reste till Centralasien84? Är friluftsliv vad 

Carl Von Linné sysselsatte sig med när han kartlade den svenska floran?85 Tordsson skriver 

om att de kvalitativa egenskaperna i friluftslivet är viktigare än de kvantitativa, att folk söker 

”Fred och ro, naturens stillhet, andakt, storhet. Tävling och prestation spelar liten roll, medan 

detta att få använda kroppen och bemästra färdigheter har en viss betydelse.”86 Friluftsliv kan 

vara en sorts återhämtning från vardagens stress och krav. Vi känner oss på något sätt hemma 

i naturen. Sandell menar på att ”Så har ju människor i årtusenden levt sina liv.”87 Man kan 

också se på friluftsliv på två olika sätt enligt Sandell. Han menar att man kan se friluftsliv som 

en metod eller som ett mål i sig.88 Alltså att man kan använda friluftsliv som en metod för att 

nå ett mål eller så är det själva utövandet som är ett mål. Som en lärare i friluftsliv sade till 

mig en gång: ”Är det vägen upp på toppen av berget som är det viktiga eller är det att nå 

                                                 
82 www.oru.se (D) 
83 http://runeberg.org  
84 www.ne.se (C) 
85 Sandell, Naturkontakt och allemansrätt - om alla människors rätt till  naturkontakt : rapport från ett 
seminarium vid Kjesäters folkhögskola  och ledarutbildningsinstitut, 14-15 oktober 1995   
86 Sandell, Naturkontakt och allemansrätt s. 13 
87 Brügge, Friluftslivets pedagogik s. 9 
88 Sandell, Naturkontakt och allemansrätt s. 47 
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toppen på berget som är det viktiga?”89  

 

3.3.2 Vad säger styrdokumenten om friluftsliv? 

 

I skolans strävansmål står det att ”skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och 

omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.”90 För att eleverna ska förstå är 

det ultimalt att använda sig av närmiljön runt skolan och utnyttja de resurser vi har i vår natur. 

För att förstå miljö, bör man vistas i den.91 Kursplanen för Idrott och hälsa säger att ”idrott, 

friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn och 

ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, 

regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt 

välbefinnande.”92 Vi kan också läsa att ”ämnet anknyter också till de starka kulturella 

traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet 

och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan 

stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till 

att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö.”93 Skolan skall 

i sin undervisning i idrott och hälsa också sträva efter att eleven ”får inblickar i idrottens och 

friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, danser och idrottsformer i olika 

kulturer”.94 Ett mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret är att ”ha 

grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten.”95 

 

3.3.3 Historisk tillbakablick 

 
Ända sen inlandsisen försvann från Sverige har människan levt här. Människan har levt av 

naturen och anpassat sig efter den under cirka 10 000 år. För ungefär 4000-6000 år sedan 

började människan odla jorden. Under de sista hundra åren har människan flyttat från 

landsbygden till samhällen. I dagens samhälle har de flesta människorna väldigt lite kontakt 

                                                 
89 H. Binsell, personlig kommunikation, 7 mars, 2003 
90 Lärarboken, s. 17 
91 Lärarboken,  
92 www.skolverket.se (D) 
93 ibid. 
94 ibid. 
95 ibid.  
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med naturen, till skillnad från förr då de flesta levde av vad naturen gav genom fiske, jakt och 

odling på hemmaplan. Nuförtiden tar vi kontakt med naturen genom friluftsliv som vi ägnar 

oss åt sporadiskt och ibland inte alls. Nu styr människan naturen, men förr i tiden levde 

människan av naturen och anpassade sig till den.96 Det som kallas friluftsliv idag är så 

människan levde förr i tiden. Därför har just ordet friluftsliv inte alltid funnits, utan friluftsliv 

har istället varit en del av livet. Människan fiskade och jagade för att överleva, hon byggde 

vindskydd för att ha någonstans att sova och hon var ute och gick i skogen för det var där hon 

bodde. Det var skogen som gjorde det möjligt att söka skydd och material till bostäder. Det är 

inte så vanligt att människor lever friluftsliv idag, det är vanligare att man ägnar sig åt 

friluftsliv på sin fritid. ”Friluftslivets historia är i huvudsak drygt hundra år gammal. Det är en 

historia som startar under senare delen av 1800-talet, då mindre grupper av bättre bemedlade 

personer började ägna sig åt alpinism och stärkande friluftsliv.”97 Idag är friluftsliv något som 

alla kan ägna sig åt, det är bara att ge sig ut i naturen och njuta av det naturen ger. 

”Friluftslivet var både en följd av och en reaktion mot den framväxande 

industrialismen. De grupper som på fritiden sökte ut till naturen var främmande för 

landsbygdsbefolkningens natursyn. Bondens landskap var ett arbetslandskap 

(”näverskogen”, ”timmerskogen”, ”fågelskogen”, ”bärskogen”) att leva i och arbeta 

tillsammans med.”98  

I takt med att naturintresset ökade, bildades organisationer och föreningar inom friluftslivet. 

Stadsmänniskorna såg friluftsliv som en del av uppfostran samt ett medel för att förbättra 

hälsa, kondition och välbefinnande. Vi söker oss till ”orörd” natur när vi nyttjar friluftsliv. Vi 

vill ha lugn och ro, tysthet och öde marker.99  

 

3.3.4 Tidigare forskning och aktuell debatt 

 

Idag är friluftslivet indelat i många mindre delar, såsom paddling, klättring, överlevnad, 

toppturer och så vidare. Det är fortfarande många som idkar det traditionella friluftslivet för 

                                                 
96 Brügge. B, Glantz. M, Sandell. K (2002). Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet. Andra 
upplagan. Stockholm: Liber AB och författarna gemensamt. s. 7-8 
97 Sandell,  Friluftshistoria – från ”härdande friluftslif” till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska 
friluftslivets historia, s. 12 
98 Brügge, Friluftslivets pedagogik s. 10 
99 Brügge, Friluftslivets pedagogik  
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att få återhämtning och tid för sig själva. Det har skett en slags uppsplittring inom friluftslivet, 

antingen är det modernt med modern utrustning och avancerade tekniska lösningar eller så 

bedrivs det som förr med enkel och beprövad utrustning. Att gå ut i skogen för att grilla korv 

är inte något självklart idag, många barn har aldrig gjort det som förr var en alldaglig aktivitet. 

Friluftslivet i framtiden kommer inte att se ut som det har gjort, förändringar är på väg, 

kanske har de redan kommit. Människor kommer att fortsätta att söka sig utomhus för att lära 

sig om naturen och för att motionera men hur och var, det återstår att se. Definitionen av 

friluftsliv och hur man idkar friluftsliv förändras och möjligheterna är oändliga.100  

 

I friluftslivets pedagogik ställer sig författarna frågande till begreppet orörd natur och om det 

idag finns orörd natur överhuvudtaget. Det finns många människor idag, fler än någonsin som 

har starka verktyg i form av utsläpp, genteknik och kärnkraft. Dessa verktyg påverkar naturen, 

den natur som människan är beroende av för att överleva. I boken skriver de även att känslan 

för naturen har försvunnit. Vi riskerar att utplåna vår störta resurs – naturen, om vi fortsätter 

som idag. Vi behöver se efter vad det är vi verkligen behöver, vad våra efterkommande 

verkligen behöver.101  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Sandell, Friluftshistoria – från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik,  
101 Brügge, Friluftslivets pedagogik 
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4 Genomförande och metod 

 

4.1 Undersökningens uppläggning 

 

Innan examensarbetet började hade vi bestämt oss för att skriva om ämnet utomhuspedagogik. 

De första veckorna ägnades åt att söka relevant litteratur på biblioteket och på Internet. Sedan 

började vi att läsa och sätta oss in i litteraturen för att kunna rikta arbetet. När intervjufrågorna 

var färdiga hade det gått ett par veckor och då kontaktades pedagogerna och tider bokades för 

intervjuer. Intervjuerna med pedagogerna drog ut på tiden och genomfördes under 

veckorna16-18. Tanken var att genomföra dem så fort som möjligt för att sedan kunna 

transkribera och sammanställa dem. Tyvärr blev det inte så utan de drog ut på tiden och vi 

fick arbeta parallellt med annat. Vårt metodval föll på kvalitativa intervjuer för att samla in 

fakta till arbetet. Totalt genomfördes tio intervjuer, varav en av intervjuerna var menad som 

en pilotintervju. En pilotintervju är en form av en försöksintervju för att testa om frågorna är 

bra och relevanta för området vi vill undersöka samt om de eventuellt kan misstolkas på något 

sätt som påverkar undersökningen på ett negativt sätt. Pilotintervjun visade sig gå bra och 

svaren blev utförliga och relevanta. Inga förändringar gjordes på frågorna och senare, under 

arbetets gång beslutade vi oss för att använda den här intervjun i arbetet då den är relevant för 

det vi skriver om. Med relevant menar vi att svaren på frågorna behandlar vårt val av område 

och svaren tillförde fakta till arbetet. I första hand användes pilotintervjun för att få mer 

kunskap inom ämnet, men även för att knyta ihop den med pedagogernas svar i resultatdelen.  

De övriga nio intervjuerna genomfördes med pedagoger i år F-5. Valet av just år F-5 beror på 

att vi hade föreställningen om att utomhuspedagogiken används mer ju lägre ner i åldrarna 

man kommer och på grund av detta var förhoppningen att få ut så mycket information som 

möjligt av just den ålderskategorin. I den mån det gick att påverka försökte vi att genomföra 

intervjuer med pedagoger i olika år för att få med hela spannet från F-5. Nio pedagoger valdes 

ut på tre olika skolor i Halland, tre pedagoger på varje skola. Skrivandet började ta form med 

bakgrunden. Vidare gjordes tidigt i arbetet en preliminär innehållsförteckning, som det 

jobbades utifrån. Arbetet fortlöpte utan större problem. Under arbetets gång hade vi 

kontinuerlig kontakt med vår handledare som gav tips och handledning allt eftersom.   
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4.2 Urval 

 

Vi känner att vi har fått en bredd i vår litteratur genom att vi har använt oss av olika sorters 

referenser. Vi insåg tidigt att det finns vissa forskare som dominerar området. Detta har vi 

försökt att ta hänsyn till genom att i den mån det går plocka in andra synsätt.  

 

När det gäller val av skolor skedde urvalet genom tidigare kontakter med de utvalda skolorna 

under lärarutbildningen. På skola 1 och 2 har en utav oss gjort sin verksamhetsförlagda 

utbildning Två av skolorna hade vi kommit i kontakt med under vår vfu och den sista skolan 

ha under utbildningens gång. Urvalet av lärare på respektive skola skedde genom 

rekommendation av rektor eller ansvarig på skolorna. Vi ringde ansvariga på skolorna och 

presenterade oss samt vår undersökning. Då föreslog de namn på pedagoger att intervjua. 

Totalt genomfördes tio intervjuer. De intervjuade pedagogerna är alla kvinnor förutom vår 

kontakt inom den utomhuspedagogiska verksamheten där det är en manlig pedagog. Det är 

inget val som medvetet gjordes av oss, utan detta styrdes av rektorerna som avgjorde urvalet. 

Vi ser dessa tre skolor som likvärdiga urval i vår undersökning. Dels för att de arbetar med 

samma årskurser samt att det finns engagerade och oengagerade pedagoger på alla tre 

skolorna. Vi ville nämligen inte bara intervjua och rikta arbetet mot positiva och engagerade 

pedagoger utan vi ville se den allmänna inställningen till utomhuspedagogik på skolorna. Vårt 

val av skolor grundade sig också på skolornas geografiska läge. Skola 1 är en landsbygdskola, 

skola 2 ligger i tätbebyggt område och skola 3 bedriver sin verksamhet på skilda ställen och 

står till sitt förfogande för alla skolor i hela kommunen. På skola 1 och skola 2 kontaktade vi 

rektorerna för att få namn på pedagoger som kunde delta i intervjun. På skola 3 skedde urvalet 

genom samtal med ansvarig på skolan. Skola 3 (se nedan) skiljer sig ifrån de andra två 

skolorna men vi har ansett den likvärdig de andra två skolorna eftersom de pedagoger som 

använder sig av skolan, likaväl kan ha ett brinnande intresse för utomhuspedagogik som att 

vara helt ointresserade av metoden. Se kort beskrivning av  skolorna samt intervjupersonerna 

nedan: 

 

4.2.1 Skola 1 

 

Det här är en liten skola belägen på landsbygden som bedriver undervisning från år F-5. 

Skolan har mindre än 100 elever. Skolan har naturen in på knuten. Det finns skog, ängar, 
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vatten och diverse andra platser att bedriva utomhuspedagogik på. 

 

A: Lågstadielärare. Har genomfört fortbildning inom utomhuspedagogik och arbetar i år F-1. 

B: Mellanstadielärare. Har gått en kurs som heter Lär in matte ute. Arbetar i år 4-5 

C: Förskollärare. Har gått utbildning på distans som heter Kreativ matematik, har även gått 

fortbildning inom utomhuspedagogik. Arbetar i år F-1. 

 

4.2.2 Skola 2 

 

Den här skolan är belägen i stadsmiljö. Det är en stor skola som har undervisning från år F-9. 

På skolan finns det över 400 elever. Skolan är omgiven av trafikerade vägar men har ganska 

nära till naturområden.  

 

D: Utbildad inom svenska och so i år 4-9. Ingen utbildning inom utomhuspedagogik. Arbetar 

i år 5. 

E: Småskollärare. Fortbildning inom utomhuspedagogik. Arbetar i år 3. 

F: Förskollärare i botten och har utbildat sig vidare till lärare. Fortbildning inom 

utomhuspedagogik. Arbetar i år F och i år 3  

 

4.2.3 Skola 3 

 

Den här skolans uppdrag är att vara en resurs för övriga kommunala skolor i området. Skolan 

arbetar med utomhuspedagogik och bedriver verksamhet på tre olika ställen samtidigt som de 

anställda pedagogerna åker ut till de kommunala skolorna.  

 

Verksamhet 1: 

Detta är en lägerskola belägen vid en sjö. Lägerskolan tar emot barn och elever för 

övernattning eller för endagsbesök. 

 

Verksamhet 2:  

Detta är ett gammalt fisketorp beläget vid havet. Hit åker man för att upptäcka havsmiljön 

samt torpets historia och natur. Det går även bra att övernatta här under de varma månaderna 
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på året. 

 

Verksamhet 3: 

Detta är en bondgård som används för att undervisa om ekologiska kretslopp och agenda 21 

samt återvinning. Det finns djur och odlingsmöjligheter på gården. Den här verksamheten 

erbjuds även för privatpersoner. 

 

G: Mellanstadielärare. Har utbildning inom utomhuspedagogik. Arbetar i år 5. 

H: Mellanstadielärare. Ingen utbildning inom utomhuspedagogik. Arbetar i år 5. 

I: Lågstadielärare. Fortbildningar inom utomhuspedagogik. Arbetar i år F-1 

 

4.3 Metod 

 

4.3.1 Metodval 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsintervju. Detta för att vi var intresserade 

av att få ett djup i arbetet snarare än en bredd. Genom att använda färre intervjupersoner 

kunde vi välja att prata med dessa lite längre och inte ha så styrda intervjuer. Detta medförde 

ett större utrymme för fria svar med egna ord hos de intervjuade.102 Intervjuerna blev mera 

som ett samtal mellan oss och de intervjuade precis som Patel skriver. Utmärkande för 

kvalitativa intervjuer är att ge utrymme för fria svar och att få fram den intervjuades egna 

tankar och åsikter. För att få det här fria samtalet så bör intervjuaren vara påläst inom ämnet. 

En kvalitativ intervju innehåller oftast flera olika teman, men det handlar i det stora hela om 

att få fram intervjupersonens personliga inställning.  

 

4.3.2  Material      

 

Vi skrev en mall för intervjun som sedan har reviderats. Samtliga intervjuer spelades in på 

band och sedan transkriberades intervjuerna ordagrant i ett ordbehandlingsprogram på datorn 

för att få ett lättöverskådligt material att arbeta med. Vi valde att ha inledande frågor för att få 

                                                 
102 Patel. R, Davidson. B (2003) Forskningsmetodikens grunder. Tredje upplagan. Lund, Studentlitteratur 
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igång samtalet och bryta isen, samt att de inledande frågorna gav relevant information. 

Hartman påpekar att det är viktigt att tänka på att ha inledande frågor.103  Med utgångspunkt 

från våra frågeställningar blev frågorna upplagda så här. Fråga nummer två, tre och fem 

handlar om pedagogens syn på utomhuspedagogik samt hur och om pedagogen arbetar med 

metoden och hur arbetet upplevs. Fråga fyra, åtta och tio tar upp skolans situation och 

inställning till utomhuspedagogik. Fråga sex och sju tar upp fördelar och nackdelar med 

metoden. Fråga nio handlar om framtiden och fråga elva undersöker pedagogens syn på 

begreppen utomhuspedagogik och friluftsliv. För att tydliggöra vissa frågor valde vi att ha 

underrubriker, men bara för oss själva. Detta för att i minsta mån leda intervjupersonerna. 

Frågorna skulle vara så öppna som möjligt och underrubrikerna var bara till för att förklara 

frågan bättre om det behövdes.   

 

4.3.3 Förberedelser och genomförande av intervjuer 

 

Litteraturen vi har läst har väckt frågeställningar hos oss. Det är utifrån dessa frågeställningar 

vi har utformat intervjufrågorna. Enligt Hartman är det viktigt att ha satt sig in ämnet och 

bestämt sig för vad det är man vill ta reda på innan man formulerar intervjufrågorna.104 Innan 

intervjuerna påbörjades togs kontakt med de pedagoger som skulle delta i arbetet. Detta 

gjordes både via telefon, mail samt personlig kontakt för att bestämma tid och plats. När vi 

hade fått kontakt med intervjupersonerna och de hade tackat ja till att delta i studien, mailades 

ett missivbrev för en presentation av oss och vårt arbete samt information angående 

konfidentialitet och frivillighet. Vid kontakt med en av intervjupersonerna framkom frågan 

om vi på förhand kunde maila ut frågorna som skulle ställas. Efter diskussion fram och 

tillbaks beslutade vi oss för att maila frågorna tillsammans med missivbrevet till samtliga 

intervjupersoner. Vi tyckte att det kunde vara bra eftersom intervjupersonerna då fick tid att 

förbereda sig samt att det skulle påverka arbetet positivt. För att testa om frågorna var bra 

eller om de kunde misstolkas genomfördes en pilotintervju. Enligt Hartman är detta en fördel 

eftersom man då upptäcker eventuella brister i frågorna och i så fall kan ändra på frågorna 

innan intervjuerna påbörjas.105 Under pilotintervjun tillkom fråga nummer elva då denna var 

relevant för vår undersökning. Vi beslutade att pedagogerna fick bestämma plats och tid för 

                                                 
103 Hartman, S (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Natur och Kultur. Falun, 
ScandBook AB 
104 ibid. 
105 ibid. 
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intervjuerna för att göra det så smidigt som möjligt för dem. Det blev så att alla intervjuerna 

hölls på respektive skola. Intervjun började med att vi presenterade oss samt lite småprat för 

att få samtalet att komma igång. Intervjun inleddes med några allmänna frågor.106 Detta 

gjordes för att vi ville få intervjupersonerna att slappna av lite. I största möjliga mån har vi 

medverkat båda två vid intervjuerna. En av oss har hållit i intervjuerna för att undvika för 

mycket prat fram och tillbaka. Den andra har ibland flikat in ifall det har varit någon fråga 

som har dykt upp på vägen eller ifall något har varit oklart angående svaret från den 

intervjuade. Vi har turats om att leda intervjuerna. Intervjuerna har varat mellan 20-30 

minuter. Intervjuerna har bandats för att vi skulle slippa att skriva under intervjuernas gång. 

 

4.3.4 Bearbetning av intervjuerna 

 

För att bearbeta intervjuerna har vi använt oss av bandspelare och spelat in intervjuerna. Vi 

har sedan transkriberat intervjuerna genom att renskriva ordagrant på datorn. Vi valde att 

transkribera hela intervjuerna för att få fram helheten i svaren. Under bearbetningen av 

intervjuerna lyssnade och läste vi igenom intervjuerna flera gånger samt strök under det som 

var relevant utifrån våra frågeställningar. Vi valde ut de frågeställningar vi ansåg mest 

relevanta för vårt arbete. Dessa är följande: 

1. Vad är utomhuspedagogik för dig? 

2. Vilka fördelar tycker du att det finns med metoden? 

3. Vilka nackdelar tycker du att det finns med metoden? 

4. Hur skulle du förklara orden friluftsliv och utomhuspedagogik, anser du att det finns 

någon skillnad på dessa ord? 

5. Hur tror du att framtiden ser ut för utomhuspedagogik? 

Vi strök under de svar som knöt an till våra frågeställningar i respektive intervju och sedan 

sammanställde vi dessa i resultatet. Vi tog fråga för fråga och skrev ner vad alla pedagogerna 

hade svarat. 

 

 

 

                                                 
106 Se bilaga 2 
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4.3.5 Metoddiskussion och tillförlitlighetsfrågor 

 

Angående valet av metod anser vi att en kvalitativ intervju passar bäst i vårt arbete eftersom 

vi har valt att undersöka pedagogens syn på utomhuspedagogik samt fördelar och nackdelar 

med metoden. Vi hade från början tänkt att förutom intervjuerna med lärare, lämna ut en 

enkät till eleverna och ta reda på hur de upplever utomhuspedagogik men vi insåg att det 

skulle bli ett alltför stort projekt för oss.  

 

Vi är medvetna om att vårt val av intervjupersoner påverkar resultatet för studien. Vi ville ha 

den allmänna synen på utomhuspedagogik på skolorna och detta gjorde att vi utförde 

intervjuer med pedagoger som har arbetat olika mycket med metoden. Vissa har knappt inte 

använt metoden alls medan andra arbetar mer aktivt. Därav blev svaren varierande i 

framförallt längd. Vi har valt att kort beskriva varje intervjuperson för sig. Dels för att de har 

olika utbildning men även för att de jobbar med olika åldrar i skolan. 

 

Det utskrivna intervjumaterialet har en hög tillförlitlighet då det är ordagrant transkriberat 

från de inspelade intervjuerna.107 Däremot kan det ej garanteras att informanterna har gett oss 

bästa möjliga material att utgå ifrån. Detta eftersom inte alla pedagoger är insatta i metoden 

utomhuspedagogik. Det var något vi var medvetna om och vi var ute efter den allmänna synen 

på metoden. Tillförlitligheten stärks även genom att vi var båda två på de flesta intervjuerna 

men framförallt för att vi spelade in allt på band. Detta stämmer överens med vad Patel 

skriver om att verkligheten är lagrad och vi kan gå tillbaka hur många gånger vi vill för att 

kontrollera att resultatet är korrekt. Det står även att det är en fördel att vara ytterligare en 

person under intervjun för att få ytterligare en medreflekterande.108 Eftersom ingen av oss har 

någon större erfarenhet av att intervjua, är vi medvetna om att det förekommer begränsningar 

i intervjutekniken. 

 

 

 

                                                 
107 Hartman,  Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter,  s.44-45 
108 Patel, Forskningsmetodikens grunder 
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5 Resultatredovisning 

 

5.1 Resultat och analys 

 

I följande avsnitt redogör vi för resultaten av intervjuerna på skolorna. Vår intervju med 

ansvarig på en utomhuspedagogisk verksamhet gav relevant och övergripande information om 

ämnet.109 Vi har valt att använda oss av den informationen i det här avsnittet som en inledande 

del i varje frågeställning nedan. Vi har valt att kalla personen i fråga för M. Vi har kopplat 

resultaten till våra frågeställningar i arbetet110 och vi har valt att redovisa resultatet utifrån de 

utvalda frågeställningarna från intervjun111. Dessa frågeställningar tar upp samma saker som 

frågeställningarna i arbetet men är inte formulerade på samma sätt. 

 

5.1.1 Vad är utomhuspedagogik för dig?    

 

Enligt M handlar utomhuspedagogik om att få pedagoger att förstå att man kan lära in ute 

likaväl som inne. Han menar att eleverna får ett bättre sammanhang i sin inlärning genom att 

själva få se och pröva på istället för att alltid sitta inne och läsa innantill. 

 

Gemensamt för alla svaren vi fick är att utomhuspedagogik handlar om att flytta ut 

undervisningen från klassrummet ut i naturen. Utifrån svaren vi fick av intervjupersonerna B 

och C kunde vi dra slutsatsen att utomhuspedagogik är en planerad pedagogik verksamhet. C, 

D och E anser att utomhuspedagogik är när man använder sig av naturen och det som finns 

där.  

 
Jag tycker att det är en planerad pedagogisk aktivitet och att man har en målsättning 
med den. (B) 

 
Ett syfte bakom verksamheten fast ute. (C) 

 
Men i första hand tänker jag nog på att använda det som finns i naturen. (E) 

 

                                                 
109 se bilaga 3 
110 se avsnitt 3.2 Frågeställningar 
111 se avsnitt 4.3.4 Bearbetning av intervjuerna 
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D menar att det är en metod man kan använda sig av för att förstärka undervisningen 

inomhus. Genom att ta hjälp av naturen och det som finns där kan man tydliggöra och 

förstärka. F säger att utomhuspedagogik inte har några gränser genom att man kan ha 

lektioner utomhus oavsett ämne.  

 

5.1.2 Vilka fördelar finns med metoden? 

 

En stor fördel enligt M är att utomhuspedagogik inte riktar sig till något specifikt ämne utan 

det går att använda i skolans alla ämnen och arbetsområden. Han menar också att 

pedagogiken går att kombinera med den traditionella undervisningen. Den skapar en större 

nyfikenhet vilket kan leda till ett större intresse för inlärning. Det handlar framförallt om att få 

ett sammanhang och att skapa en motivation hos eleverna. Det är även en stor fördel att man 

kan använda sig av hela kroppen och av alla sinnen. Genom att undervisa utomhus får 

eleverna frisk luft och rörelse vilket leder till en bättre hälsa och detta underlättar inlärningen i 

form av en bättre koncentration. 

 

I stort sett alla intervjuade svarade spontant att utomhuspedagogik är roligt, spännande och 

kul!  Personerna D, E, G och I antyder att metoden skapar ett intresse hos eleverna och att 

man kan inspirera dem på ett annat sätt än i den traditionella undervisningen. De menar att 

eleverna får upp ögonen för och att de ser ett sammanhang i det de gör.  

 
Det är just det att dom blir mer intresserade, alltså det blir mera påtagligt det vi 
sysslar med. (D) 

 
Inspirationen, att man kan inspirera de på ett helt annat sätt. (I) 

 
…att man kanske kan få kopplingar, det känns som att dom blir mer intresserade. (D) 

 
Ja, det är ju att dom ser på saker och ting med andra ögon, att dom upptäcker det som 
finns omkring dom. (E) 

 
Jag tycker att dom ser att dom har nytta av det på ett annat sätt. (G) 

 

Vidare anser A, B och E att eleverna lär sig genom lek och detta gör att de inte riktigt är 

medvetna om att de lär sig.  

 

…jag tror barnen lär sig mycket utan att dom vet om det själva. (A) 
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Jag tror att kunskaperna leks och luras in i barnen utan att dom är medvetna om det 
på ett naturligt sätt och det är ju en fördel. (B) 

 

A, D och F nämner att utrymmet utomhus är en stor fördel på så sätt att eleverna inte stör 

varandra med prat och spring som de gör i ett klassrum.  

 

Man kan använda sig av ganska stor area, det behöver inte bli så trångt som inomhus 
där man inte kan gå utan att stöta emot. (A) 

 
För stör dom inte heller varandra på samma sätt om det blir lite högljutt eller om man 
gör på sitt sätt. (D) 

 

B och H ser fördelar i utomhuspedagogikens plats att vara, i utemiljön, genom att materialet i 

naturen finns nästan överallt och det bästa är att det är gratis. Något som även framkommer i 

svaren är betydelsen av rörelse och av utomhusvistelse. Detta nämns av C och F som en 

fördel.  

 

Ja, så att det ligger ju verkligen i tiden det här med att barn ska ut och röra på sig och 
att man inte sitter för mycket stilla. (F) 

 

B, C och F talar om en variation i inlärningsmiljön. En variation som både pedagoger och 

elever uppskattar. B och I tycker att närheten till naturen är en fördel, men det behöver inte 

betyda att man använder sig av pedagogiken mer.  

 

5.1.3 Vilka nackdelar finns med metoden? 

 

Ett stort hinder med användandet av utomhuspedagogik är enligt M att många pedagoger är 

rädda för att tappa kontrollen över klassen. Det tror han delvis beror på bristande kunskaper 

inom metoden samt inom varje ämnesområde. En annan orsak kan vara rädslan att släppa 

greppet om eleverna och låta dem jobba på egen hand. När man använder sig av inlärning 

utomhus är det viktigt att till en början se det som en inskolningsperiod, ingenting fungerar på 

en gång. Detta hänger ihop med att pedagogerna ofta ställer för höga krav på sig själva, de 

tror att de måste kunna allting från start. Vidare anser M att det geografiska läget inte är ett 

hinder, men han har förstått att pedagogerna ser det som ett hinder. M har också förstått att 

pedagogerna ser tiden som ett hinder. Han själv ser det istället som att man flyttar tiden från 
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ett inlärningsställe till ett annat. 

 

På det stora hela verkar de flesta pedagogerna se tid och planering som det största hindret med 

utomhuspedagogik, precis som M antydde i stycket ovan. C menar framförallt att tiden är en 

nackdel eftersom ett nytt moment kräver ny planering. Pedagogerna menar att det inte finns 

tid till planering och förberedelser såsom framställning av material och tid för att förbereda i 

det området man har tänkt att vistas i. De pekar även på att det tar tid att plocka fram och 

undan det material som har använts. En annan tidsaspekt som de upplever som en nackdel är 

det uppföljande arbetet såsom att skriva om det som skett ute. Fler än hälften nämner vädret 

som en nackdel samt det faktum att eleverna idag är dåligt klädda för uteverksamhet. 

 

Sen nackdelen jag ser, det är att det är väderberoende att vara ute och barn är ofta 
dåligt klädda alltså. (B) 

 
Det är svårt att motivera ibland att gå ut om det ösregnar. Och det är, oftast så 
stryker man ju det. (F) 

 

B, C och F bevisar M:s aning om att många pedagoger är rädda för att tappa kontrollen över 

klassen för att de inte har vanan och kunskapen att undervisa ute. F känner att hon inte gärna 

går iväg med eleverna på egen hand, dels för att hon vill ha en kollega att bolla tankar och 

idéer med men även för att känna stöd under utomhusvistelsen. Hon tycker även att delaktiga 

kollegor är viktiga för att idéer ska bli verklighet, om man är ensam så rinner inspirationen lätt 

ut i sanden. D tycker att det blir svårare att undervisa i utomhuspedagogik ju längre upp i 

åldrarna man kommer eftersom det är fler lärare som är inblandade i planeringen och det gör 

att man inte har så långa stunder tillsammans med eleverna. C, E och I pratar om att det lätt 

blir lite rörigt och oroligt bland eleverna när man bedriver utomhuspedagogik. 

 

Men samtidigt kan det ibland vara lite mer oroligt än i klassrummet. Det är svårt att 
ha kontroll eller känna att man har kontroll när man är ute. När vi är ute och arbetar 
upplever jag att det är lite rörigare. Barnen förknippar ofta utomhusaktiviteter som 
lek och det tar ett tag, att få dom fokuserade på att vi inte ska leka utan att vi faktiskt 
ska lära oss något. (C)  

 
Sen har man ju en annan nackdel, att det är mycket annat som distraherar. (E) 

 
Men problemet är att man ska kunna samla hela gruppen och att man håller de 
koncentrerade, det är ju så mycket annat som kan locka och ta. (I) 

 

F och G pekar på problemet med det geografiska läget, de menar att det utgör ett hinder för 



     37

utomhuspedagogisk verksamhet.  

 

…det är inte så roligt att vara på skolgården hela tiden, utan man vill gärna gå iväg 
någonstans. Är man mitt inne i stan så kanske det heller inte är så kul och, kunna leta 
efter kottar och, det blir samma material och lite enformigt. Har man då ett 
naturområde som man kan va i så, så blir det enklare. (F) 

 
En annan nackdel är att, om man säger en skola mitt i stan då. Om man vill ut u 
skogen så är det ju en bit, det är klart att man kan gå ut i någon park eller så men jag 
tycker ändå inte att det blir på samma sätt. (G) 

 

5.1.4 Vad är friluftsliv respektive utomhuspedagogik för dig? 

 

Först kommer resultatet för vad utomhuspedagogik är och sedan följer resultatet för vad 

friluftsliv är. Skillnaderna vi har fått fram genom pedagogerna när det gäller 

utomhuspedagogik och friluftsliv redogör vi för i underrubriken, 5.2 Utomhuspedagogik 

kontra friluftsliv.  

 

För M handlar utomhuspedagogiken om de positiva värden han nämner om friluftsliv nedan, 

men skillnaden är att i utomhuspedagogiken finns det en pedagogisk baktanke. M anser att det 

handlar om att utnyttja utomhusrummet som en inlärningsmiljö. Utomhuspedagogik och 

friluftsliv ser han inte som två skilda begrepp, han menar att det inte finns några motsättningar 

mellan dem. 

 

För de flesta pedagogerna är utomhuspedagogik en planerad verksamhet i skolmiljö som har 

ett mål och en tanke bakom. Detta stämmer överens med vad M sade att det finns en 

pedagogisk baktanke med verksamheten. F och G anser att utomhuspedagogik är en mer styrd 

verksamhet än friluftsliv. Fler än hälften av de intervjuade kopplar utomhuspedagogiken till 

skolans verksamhet.  

 

...för mig är det en planerad pedagogisk verksamhet med en målsättning som man har, 
alltså har jobbat med innan man ger sig ut.(B) 

 
Utomhuspedagogik däremot är utevistelse som är planerat för ett visst moment för att 
man ska lära sig något. (C) 

 
Med utomhuspedagogik ser jag nog lite mer att man går in i naturen och studerar 
saker, använder sig av naturen för att lära sig saker. (D) 
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Men med utomhuspedagogik så är det lite mer som att, då är vi ute efter, redan när vi 
går ut så är vi ute efter att ta reda på någonting, att lära oss någonting genom att 
använda oss av naturen. Medan pedagogiken bygger på någonting. Den är planerad. 
(D) 

 
…utomhuspedagogik ser jag då som nånting som är knutet till skolan. (E) 

 
När jag tänker på utomhuspedagogik då tänker jag mig undervisning ute och att man 
har ett mål med varför man är där. (F) 

 

För M handlar friluftsliv om hur du mår när du är ute, det handlar om att hålla sig torr, mätt 

och varm. ”...att vara ute är ett värde i sig.” Han tycker inte att friluftslivet behöver ha ett 

pedagogiskt värde, det handlar mer om att njuta av naturen. 

 

Pedagogerna ser friluftsliv som en frivillig sysselsättning, något man gör på sin fritid och 

något som oftast inte är planerat. De flesta tycker att man idkar friluftsliv när man är ute i 

naturen, när man grillar korv och fikar. Man njuter av naturen utan att ha några speciella mål 

med aktiviteten.  

 

Friluftsliv det tycker jag är mer oplanerad utomhusaktivitet. Den behöver inte ha det 
här pedagogiska upplägget, man kanske mer upplever saker som kommer av sig 
själv...(B) 

 
Ja, friluftsliv är för mig något som jag gör på fritid. Att bara gå ut i naturen, sitta ute 
och fika. Det är inte knutet till att man ska lära sig något, man bara är ute för att man 
tycker att det är skönt och inte för att man ska lära sig något specifikt. Det finns ingen 
baktanke med friluftsliv (C) 

 
Friluftsliv tycker jag nödvändigtvis inte behöver betyda att jag lär mig en massa nya 
saker. (D) 

 

5.1.5 Hur tror du framtiden ser ut för utomhuspedagogiken i skolan? 

 

M ser att utvecklingen sker långsamt. När han tittar på den verksamheten han är med och 

driver så kan han konstatera att tjänsterna har blivit fler och verksamheten har utökats. Han 

menar att det inte sker en explosionsartad utveckling men man kan se att det sker en positiv 

förändring. Det går åt rätt håll!  

 

Alla pedagogerna utom en tror att utomhuspedagogiken kommer att öka i framtiden. D menar 
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att en ökning kommer att ske främst i de lägre åldrarna och C tror att det kommer se ut som 

det gör idag. Om det ska ske en ökning så tror hon att utomhuspedagogiken måste föras in i 

lärarutbildningen. Detta håller även pedagog B med om. Hon tror att det hänger på de 

nyexaminerade lärarna om utomhuspedagogiken ökar eller inte. D säger att det krävs 

utbildning inom området för att våga släppa det traditionella sättet att undervisa på. 

Pedagogerna tror att utomhuspedagogiken  kommer öka.    

 

Jag tror att detta kommer att växa, jag ser det, det är ju förskolor som startar med att 
bara vara ute. (A) 

 
...det är ju något som har kommit dom senaste åren och fler och fler går på kurser. (B) 

 
Att man profilerar sig genom att ha utomhuspedagogik och hålla på med miljö... (D) 

 
Jag tror väl nu att den här miljödebatten som håller på nu så får man väl verkligen 
hoppas på att det är många som nappar på att försöka...(E) 

 
Jo, jag tror att det ligger i tiden. (F) 

 

5.2 Utomhuspedagogik kontra friluftsliv 

 

Utifrån våra underrubriker: Vad är utomhuspedagogik och Vad är friluftsliv kan vi urskilja 

följande skillnader: Utomhuspedagogik handlar om att använda utomhusmiljön för att lära in. 

Det handlar om skolmiljö och det handlar om en slags planerad pedagogik. Enligt litteraturen 

är det även viktigt att det finns en pedagog som leder på ett vägledande sätt. Friluftsliv är en 

annan typ av aktivitet som handlar om rekreation, om att njuta av naturen och om att söka 

lugn och ro. Det handlar om att använda kroppen fysiskt och bemästra färdigheter. Friluftsliv 

är något man kan ägna sig åt utan att ha en tanke eller ett mål med själva aktiviteten. Sandell 

skriver om friluftslivets två vägar, det kan vara en väg mot målet men samtidigt ett mål i sig.  

 

Utomhuspedagogiken är en alternativ metod som kan användas i skolan. Friluftsliv däremot 

förknippas med fritid. Hur kommer det sig att friluftsliv står med i styrdokumenten men inte 

utomhuspedagogik? Utomhuspedagogik är en inlärningsmetod i skolan, det är ett nytt begrepp 

och ett nytt sätt att uppnå målen i skolan. Friluftsliv däremot står med i kursplanen som en 

liten del av kursen för Idrott och hälsa, alltså som mål att uppnå. 

 

Pedagogerna ser att skillnaderna mellan utomhuspedagogik och friluftsliv finns eftersom de 
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anser att utomhuspedagogik är en planerad verksamhet medan friluftsliv ofta upplevs som en 

oplanerad aktivitet. Samtidigt ser vissa att begreppen hänger ihop med varandra. Många 

tycker att det ena följer det andra. Om eleverna är på läger och grillar korv så lär de sig även 

hur man handskas med elden, hur man gör ett grillspett och så vidare. Å ena sidan nyttjar 

eleverna friluftsliv genom att vara på läger men att det blir utomhuspedagogik när de lär sig 

om elden och så vidare. Hade målet å andra sidan med lägret från början varit att lära sig göra 

upp eld så hade eleverna i första hand fått en utomhuspedagogisk inlärning och i andra hand 

hade friluftslivet kommit.  

 

Direkt så känner jag att friluftsliv är lite mera camping och grilla korv och bygga 
kojor i skogen. Men ju mer man tänker ju mera går dom ihop med varandra. Det är ju 
pedagogik att vara ute och grilla korv också och fixa med pinnar och inte gå för nära 
elden, och var får man elda någonstans och vad är allemansrätten. Du kommer ju in 
på det. Friluftsliv och utomhuspedagogik hänger ju ihop precis som skola och raster. 
(A) 
 

 
...så jag tycker inte riktigt att det är samma sak. Sen får man väl det ena av det andra.  
(F) 

 
Man kanske har ett syfte med friluftslivet med men mera, jag tycker att det är mera 
styrt med utomhuspedagogik så då i undervisning. (G) 

 
Ju mer jag tänker så är ju friluftsliv också en pedagogik och utomhuspedagogik är ju 
egentligen inte heller något nytt. Så fort du lär dig något så är ju det pedagogik. (H) 
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6 Slutdiskussion 

 

6.1 Sammanfattande diskussion 

 

Gemensamt för svaren på frågan; Vad är utomhuspedagogik för dig?, är att det handlar om att 

flytta ut undervisningen utomhus, från klassrummet ut till naturen och utomhusmiljön. Detta 

stämmer väl överens med Naturskoleföreningens definition på vad utomhuspedagogik innebär 

– ”att lära in ute”.112 Flera av pedagogerna påpekar att utomhuspedagogik är en planerad 

verksamhet där man är ute och använder sig av naturen. Det här kopplas samman med vad 

som står i CUP:s rapport – Här och Nu! ”I normativ bemärkelse karakteriseras 

utomhuspedagogiken av handlingsinriktade lärandeprocesser ofta relaterade till aktiviteter i 

utemiljön”113 Ericsson pratar om vikten av att koppla samman det praktiska arbetet utomhus 

med arbetet inomhus för att skapa större förståelse och sammanhang. Det som är svårt att 

förstå i en bok eller det man har fått berättat för sig, kan tydliggöras genom 

uteundervisning.114 Vi tycker även att det är viktigt att koppla skolarbetet till det verkliga 

livet, till elevernas vardag för att inte skolan ska bli en värld för sig, utan att det blir ett 

sammanhang. Det Ericsson skriver stämmer även överens med en av pedagogernas svar. Hon 

tycker att utomhuspedagogik är ett sätt att tydliggöra och förstärka den inlärning som sker i 

klassrummet. Detta kopplas till ett sociokulturellt perspektiv som handlar om hur vi 

omvandlar teoretisk kunskap till praktiskt handlande. Praktiska kunskaper är inget som finns 

lagrat i vår hjärna utan vi måste erfara för att förstå.115 Precis som Aristoteles, Comenius, 

Rousseau och Key menade så är det med våra sinnen vi lär oss och det är genom erfarenheter 

som vi förstår världen omkring oss. Genom egna erfarenheter från skolgången kan vi styrka 

det praktiska arbetets betydelse för inlärning. Det är exempelvis inte lätt att föreställa sig hur 

närmiljön ser ut när man sitter i klassrummet. Både Pestalozzi och Dewey påpekar vikten av 

ett sammanhang i det vi lär oss. Det är viktigt att utgå från delmoment för att förstå helheten. 

 

Våra intervjupersoner har tagit upp flera fördelar med användandet av utomhuspedagogik. 

Pedagogerna verkar ha en positiv bild av utomhusvistelse samt av pedagogiken och menar att 

                                                 
112 www.naturskola.se (A) 
113 Hård af Segerstad, H (1998) Här och nu – 3:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 
CUPs rapportserie Nr 5. Linköping, Linköpings universitet. s. 77 
114 Ericsson, Lära ute – upplevelser och lärande i naturen.  s. 20 
115 Säljö, Lärande i praktiken 
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det är ett roligt och ett spännande sätt att arbeta på. En av fördelarna med metoden är att den 

väcker nyfikenhet, skapar intresse och ökar motivationen hos eleverna. Pedagogerna menar att 

det är lättare att inspirera i utomhusmiljön än inomhusmiljön. ”En fundamental förutsättning 

för lärande är nyfikenhet. Genom utemiljöns skiftande karaktär och den sinnliga upplevelsen 

av den kan denna förutsättning stimuleras.”116 Vi håller med om att det är viktigt att 

uppmuntra elevernas upptäckarglädje och nyfikenhet. Vi tycker att undervisningen hamnar på 

elevernas nivå och därför blir mer intressant för dem. Ericsson skriver att många 

utomhuspedagoger upplever att lusten att lära ökar när undervisningen bedrivs utomhus. 

Elevernas engagemang stärks när de får större frihet, både intellektuellt och fysiskt.117 Några 

pedagoger ser det som att undervisning utomhus kan ”lekas in” på ett naturligt sätt utan att 

eleverna är medvetna om att det faktiskt lär sig något. Med ”lekas in” menar säkert inte 

pedagogen att undervisningen enbart sker genom lek ute. Vi tycker att uttrycket ”lekas in” har 

en negativ betoning på så sätt att inlärningen ute inte ses som en seriös del i undervisningen. 

Vi håller med om att leken kan vara en metod att lära in men det är viktigt att eleverna är 

medvetna om syftet. Pedagogiken är inte heller begränsad till ett enda ämne utan går att 

använda sig av i alla skolans ämne precis som Ericsson tar upp. ”Undervisning och lärande 

ute är inte knutet eller hänvisat till särskilda ämnen eller kunskapsfält.”118 Vi anser att det är 

alla pedagogers ansvar, oavsett ämne, att använda olika inlärningsmetoder. En stor fördel 

enligt pedagogerna är att eleverna kan använda sig av hela kroppen och alla sina sinnen. Detta 

stöds till exempel av Dahlgren119, Segerstad120, Ericsson121 och Brügge122. Det leder till 

varierande inlärningssätt och det skapar ett sammanhang. Tidigare forskning tyder på att 

utevistelse och rörelse ökar förmågan till inlärning och genom att vistas i naturen blir vi 

medvetna om våra olika sinnen. En fördel som nämns i ”Bli med ut” är att undervisningen 

knyts till sådant som redan är känt för eleverna, detta för att skapa sammanhang. En annan sak 

är att eleverna blir trygga i närmiljön eftersom de känner till den. Eleverna lär sig samtidigt att 

vistas utomhus. I samma bok skrivs det också att undervisning utomhus bedrivs till stor del 

för att eleverna ska förstå världen omkring sig.123 Vi tycker att det är viktigt att eleverna 

förstår att den kunskap de får mig sig i skolan är användbar även utanför skolan i det verkliga 

                                                 
116 Hård af Segerstad, Här och nu – 3:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet,  s. 78  
117 Ericsson,  Lära ute – upplevelser och lärande i naturen, s. 22 
118 ibid. 
119 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet, s. 24 
120 Hård af Segerstad, Här och nu – 3:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet,  s. 78 
121 Ericsson, Lära ute – upplevelser och lärande i naturen, s.3 
122 Brügge, Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet,  s.26 
123 Braute,  Bli med ut – barn i naturen,  s.136, 140 
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livet. Vidare skriver Dahlgren och Szczepanski att ”utomhuspedagogik som metod skapar 

möjligheter att förena begreppskunskap, teoretisk kunskap och erfarenhets- och 

förtrogenhetskunskap.”124 Förutom utomhusvistelse och frisk luft får eleverna automatiskt in 

rörelse under utomhusaktiviteten och enligt Ericsson behöver barn på ett naturligt sätt röra på 

sig.125 Både pedagogerna och Lundegård ser att utrymmet som finns utomhus är en stor fördel 

till skillnad från det lilla utrymmet som finns i klassrummet. Vi håller helt med om att 

uterummets ytor är en stor fördel, men vi ser även nackdelar med stora ytor, särskilt om 

eleverna är ovana vid utevistelse. Lundegård menar även att utemiljön är som ett klassrum 

utan väggar som skapar motivation och ger inspiration.126 Dessutom finns materialet redan i 

naturen och det är gratis. Pedagogerna menar att arbetssättet ger mer frihet till skilda 

inlärningssätt. En annan fördel som tas upp är att ha närhet till naturen. 

 

Även nackdelarna till användandet av pedagogiken är flera men det största hindret verkar vara 

bristen på tid och planering hos pedagogerna. En annan stor nackdel som de nämner är vädret. 

Pedagogiken är väldigt väderberoende och det är svårt att utöva den vid dåligt väder, inte 

minst med tanke på hur dåligt klädda dagens barn är. Vidare menar pedagogerna att bristen på 

kunskap är en nackdel. Därför tycker vi det är viktigt att utbildning ges inom ämnet. Detta 

framkommer även i CUP:s rapport där det står att de största bristerna verkar ligga i 

avsaknandet av lämpliga områden att vistas i samt pedagogernas brist på kunskap.127 Det är 

svårt att bryta den traditionella undervisningen och släppa taget om eleverna när man inte 

känner sig riktigt säker på metoden. Just den här biten tror vi är det svåraste hindret för att 

förändra utomhuspedagogikens användning. Som nyutbildade lärare är det säkert lättare att 

falla in i skolans traditionella sätt att undervisa istället för att revolutionera med ett nytt 

arbetssätt. Pedagogerna verkar ha en rädsla över att tappa kontrollen över klassen. Detta kan 

hänga ihop med att undervisning utomhus kan hindras av en rädsla, en osäkerhet inför ämnet. 

Pedagogen måste klara av att vara flexibel och låta eleverna vara de som tar reda på 

kunskapen. Verksamheten måste inte alltid vara planerad utan den kan anpassas efter 

situationen.128 Något som också ses som en nackdel är bristen på personal i skolan samt 

drivande kollegor. Det behövs någon som driver och inspirerar även bland de som jobbar på 

                                                 
124 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet,  s.23 
125 Ericsson,  Lära ute – upplevelser och lärande i naturen,  s.7 
126 Lundegård, Utomhusdidaktik, s.21 
127 Hård af Segerstad, Här och nu – 3:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet,  s. 79 
128 Lundegård, Utomhusdidaktik,  s. 34, 37 
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skolorna för att det ska bli av. Flera tycker att det finns mycket som kan störa i 

utomhusaktiviteten och det kan lätt bli rörigt. Det geografiska läget kan upplevas som en 

nackdel då man inte har naturen utanför klassrummet. “För att nå en regelbunden och 

kontinuerlig uteverksamhet måste närmiljön vara utgångspunkten. Långa förflyttningssträckor 

avskräcker och blir mödosamma hinder.”129 Vi instämmer när det gäller det geografiska läget. 

Det är helt klart lättare om skolan har en närhet till naturen. Till sist så menar en av de 

intervjuade att det blir svårare att använda sig av ett utomhuspedagogiskt arbetssätt ju längre 

upp eleverna kommer i klasserna eftersom det oftast är flera lärare inblandade på varje klass 

då.  

 

Vad det gäller pedagogernas tankar om utomhuspedagogikens framtid så tror pedagogerna att 

den kommer att se ljus ut. De flesta tror att användandet av metoden kommer att öka även om 

det är en långsam utveckling. De menar att det är fler och fler som får upp ögonen för 

pedagogiken och en del skolor profilerar sig med miljö och hälsa. Man kan säga att det ligger 

i tiden som en av pedagogerna sa. Däremot menar de att för att det ska ske en större 

förändring av användandet av utomhuspedagogik så krävs det att det blir ett inslag i 

lärarutbildningen. Det här stöds av Dahlgren, han menar att lärarutbildningen borde ha mer 

kontakt med uterummet, kulturfenomen och förändringsprocesser och se dessa som en 

inlärningsresurs.130 Vidare menar pedagogerna att de blivande lärarna i så fall på ett naturligt 

sätt kan ta med sig utomhuspedagogiken ut i dagens skolor. Lundegård skriver om att 

lärarkåren borde få mer utbildning och pengar för att bedriva utomhuspedagogik, såsom läger 

och studiebesök.131 En av de tillfrågade tror att ökningen främst kommer att ske i de yngre 

åldrarna. Enligt vad Ericsson skriver så skulle lärandet ute stå på schemat för att barnen skulle 

få det som en naturlig del i undervisningen och se det som en självklarhet.132 Dahlgren och 

Szczepanski tror att utomhuspedagogiken är en metod att använda sig av i framtiden på grund 

av det geografiskt obundna lärandet.133 Det tycker vi låter som en spännande tanke. Lärandet 

behöver inte vara bundet till ett klassrum eller en skola, lärandet kan ske var som helst.  

 

                                                 
129 Ericsson,  Lära ute – upplevelser och lärande i naturen, s. 14 
130 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet,  s. 48 
131 Lundegård, Utomhusdidaktik,  s. 11 
132 Ericsson,  Lära ute – upplevelser och lärande i naturen,  s. 14 
133 Dahlgren, Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av 
utomhuspedagogikens identitet,  s. 45 
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6.2 Slutsatser och implikationer 

 

Vi har under vår tid i skolan ofta frågat oss varför vi gör och lär allt som vi har gjort i skolan. 

Jag har ofta saknat ett sammanhang och syfte i det jag har lärt mig i skolan. Det känns som att 

det finns två former av lärande, det som man lär sig i skolan och det som man lär sig i 

verkligheten. En utav anledningarna till att vi blev lärare är för att försöka förtydliga för 

eleverna och försöka visa på en mening med det vi gör i skolan, att kunna motivera och 

förklara varför vi lär oss det som vi gör. Genom utomhuspedagogiken känns det som om vi 

kan få ihop dessa två former av inlärning och det kan vara en metod bland andra för att ge 

eleverna en mening i det som görs i skolan.  

 

6.2.1 Slutsatser 

 

Syftet med arbetet var att lära oss mer om utomhuspedagogik som metod samt att undersöka 

hur arbetet på skolorna med pedagogiken ser ut. Under arbetets gång har vi fått bred kunskap 

om ämnet och om hur skolorna arbetar med pedagogiken. Vi trodde att ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt var vanligare ju yngre eleverna är. Detta har vi fått bekräftat 

genom intervjuerna. Vi var även intresserade av hur pedagogiken upplevs av pedagogerna och 

varför den inte används mer. Nu i efterhand har vi fått veta att de flesta pedagogerna har en 

positiv syn på utomhuspedagogik men trots det är det ett stort steg mellan tanke och handling. 

Pedagogiken används mindre på skolorna än vad vi tidigare trodde. Pedagogerna tycker inte 

att de har tillräckligt med tid för planering, ringa förkunskaper samt att metoden är 

väderberoende. De trycker även på att metoden borde ligga under lärarprogrammets ansvar. 

Detta tycker vi låter som en väldigt bra idé och vi skulle gärna se att alla blivande pedagoger 

får utbildning inom utomhuspedagogik oavsett ämne och åldersinriktning. En fråga vi har 

ställt oss under arbetets gång är varför utomhuspedagogik inte används mer i skolorna trots att 

det både skrivs och pratas om de positiva effekterna. Svaret på det är enligt vår undersökning 

att alla fördelar med metoden verkar på något sätt ätas upp av svårigheter med vad ett nytt 

arbetssätt för med sig, inte minst ur ett tidsperspektiv. Under arbetets gång har vi diskuterat 

fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik. I litteraturen har vi till störst del läst om 

fördelar, nackdelarna lyser med sin frånvaro. Det verkar endast vara pedagogerna som är 

medvetna om och ser dessa. De nackdelar vi trodde att pedagogerna upplever stämmer bra 

överens med de nackdelar pedagogerna har nämnt. Det handlar bland annat om tidsbrist, 
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bristande engagemang, skolans geografiska läge och kollegors inställning. Vi har under 

arbetets gång märkt att även de fördelar vi trodde fanns är samma fördelar pedagogerna 

upplever. De största fördelarna är att eleverna får ett sammanhang i det de lär sig samt att 

metoden knyter an till det verkliga livet. Dessutom används hela kroppen och alla sinnen, 

vilket enligt forskning främjar inlärning. Till sist upplever pedagogerna att eleverna blir mer 

nyfikna, engagerade och de blir mer motiverade att lära.  

 

En frågeställning i arbetet handlar om innebörden i begreppen utomhuspedagogik och 

friluftsliv. Vad det gäller dessa båda begreppen, tycker vi att vi har fått fram svar som 

tydliggör dem och dessutom får frågeställningen pedagogerna att tänka till kring begreppen. 

Dessa båda begrepp hänger på något vis ihop. Många pedagoger tycker att det ena ger det 

andra samtidigt som de menar att orden har olika innebörd. Pedagogerna tycker precis som vi 

att utomhuspedagogik är en skolrelaterad planerad pedagogisk verksamhet utomhus medan 

friluftsliv handlar om fritid, familj och rekreation. Samtidigt tycker vi att friluftsliv kan vara 

en del i utomhuspedagogiken beroende på vad man gör. Det vi menar är att exempelvis en 

lägerskola innehåller både utomhuspedagogik och friluftsliv. Den sista frågeställningen i 

arbetet berör utomhuspedagogikens framtid. I resultatet kom det fram att utomhuspedagogik 

som ett ord är ett relativt nytt begrepp för många pedagoger, precis som vi trodde. Däremot 

använder många skolor sig av metoden, utan att riktigt var medvetna om det. De använder inte 

sig av ordet utomhuspedagogik när de gör aktiviteter som kan liknas vid användandet av 

metoden. För att metoden ska användas mera i framtiden tror vi, precis som vi skrev ovan, att 

det krävs ett inslag av utomhuspedagogik i lärarutbildningen. Om detta inte görs är vi ganska 

övertygade om att det kommer att se ut som det gör idag. Det vill säga att en del pedagoger 

jobbar med metoden och en del gör det inte alls. 

 

6.2.2 Implikationer 

 

Rent praktiskt vill vi ge några tips till dig som vill börja arbeta med utomhuspedagogik. Är du 

intresserad av att arbeta med utomhuspedagogik bör du först och främst undersöka skolans 

inställning till metoden samt vilka resurser som finns i form av närmiljö, kollegors inställning 

och fortbildningsmöjligheter. Det har visat sig att detta skiljer sig mellan olika arbetsplatser. 

Om det finns en drivande pedagog på skolan påverkas resterande kollegor på ett sätt som 

gynnar utomhuspedagogik. För att stärka utomhuspedagogikens roll i skolan anser vi att 



     47

utomhuspedagogik bör stå med i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. Det är viktigt 

att vara medveten om att arbetssättet växer fram. Eleverna behöver flera 

uteundervisningstillfällen för att ta till sig och vänja sig vid arbetssättet. Det går inte att räkna 

med att allt flyter på och fungerar direkt. Börja med att successivt öka antal lektioner utomhus 

för att långsamt arbeta in metoden till ett naturligt inslag i skolan. Något annat att tänka på är 

att inte ställa för höga krav på sig själv som pedagog. Det är viktigt att inte styra eleverna för 

hårt, utan låt dem använda sin nyfikenhet och upptäckarglädje. Tänk även på att utnyttja de 

resurser som faktiskt finns i form av naturpedagoger och andra människor i närheten som 

besitter specialkunskaper inom olika områden.  

 

Forskningsmässigt skulle vi finna det intressant med en undersökning om hur eleverna 

upplever arbetet med metoden. Många av de undersökningar som finns inom ämnet idag utgår 

ifrån pedagogernas syn på arbetssättet. Ett annat intressant ämne att undersöka vore 

möjligheten att ha utomhuspedagogik i lärarutbildningen som även många författare skriver 

om. Vidare hade det varit intressant att utveckla hur stor betydelse skolans geografiska läge 

har. Stämmer våra fördomar om att skolor på landsbygden nyttjar utomhuspedagogik mer än 

skolor i stadsmiljö. Till sist skulle det vara intressant med forskning kring 

utomhuspedagogikens verkan på elever med svårigheter av skilda slag. Gynnas de elever som 

inte passar in i klassrummet av den här metoden? 

 

6.3 Till sist 

Vi är medvetna om att ett utomhuspedagogiskt arbetssätt är ett sätt bland många sätt att arbeta 

på i skolan. Det finns fördelar och nackdelar med allt. Vi har försökt att i den mån det går 

fokusera på både för- och nackdelar men det har varit svårt då litteraturen till största del tar 

upp fördelar. För att få en stor variation i undervisningen tror vi att det är bäst att blanda olika 

undervisningsmetoder. Genom arbetet känner vi att vi har fått en bra grund till ett framtida 

användande av metoden, utomhuspedagogik. Vi hoppas att vi har väckt funderingar kring en 

alternativ inlärningsmetod både hos intervjupersoner och hos de som läser arbetet. 
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7.1 Bilagor 

7.1.1 Bilaga 1  

 

Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Halmstad Högskola som läser på lärarprogrammet. Våra inriktningar är 

idrott och hälsa, biologi, språk och språkutveckling samt ma/no. Vårt examensarbete är inom 

ämnet idrott och hälsa. Vi skriver just nu vårat arbete och har valt att skriva om området 

utomhuspedagogik med inriktning mot lärarna och hur de upplever metoden. Vi vill ta reda 

vilka fördelar och nackdelar det finns med att utöva utomhuspedagogik i skolan. Vi önskar ta 

reda på detta genom att intervjua lärare inom de yngre åldrarna (F-5). Vi har tänkt att använda 

oss av tre stycken skolor. Intervjuerna räknar vi med kommer ta ca. 30 minuter och du väljer 

själv vart du vill bli intervjuad och om du vill medverka. Intervjuerna kommer att spelas in på 

bandspelare och du kan när som helst avbryta intervjun. Alla svar kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket betyder att ingen kommer veta vad just du har svarat.  

 

Våra handledare är:  

Lars Kristén (035-167215) 

Magnus Fernberg (035-167234) 

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att ringa eller maila till oss. 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Jennie & Elin 

 

Telnummer: 

Elin Skörde 073-0291865 

Jennie Johnsson 073-9827722 

 

Mailadresser: 

elin.skorde@hotmail.com 

jennie5pensan@hotmail.com   
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7.1.2 Bilaga 2  

 

Intervjufrågor 

 
1. Inledande frågor 
- Vilken årskurs jobbar du med? 
- Vilken arbetsroll har du på skolan? 
- Vilken utbildning har du? 
- Hur länge har du jobbat? 

 
2. Vad är utomhuspedagogik för dig? 

 
3. Har du jobbat med utomhuspedagogik och i så fall på vilket sätt? 

 
4. Finns det någon möjlighet att på din arbetsplats få utbildning inom 

utomhuspedagogik, har du någon utbildning i utomhuspedagogik? 

 
5. Hur upplever du arbetet med utomhuspedagogik? 

 
6. Vilka fördelar tycker du att det finns med metoden? 

 
7. Vilka nackdelar tycker du att det finns med metoden? 

 
8. Hur ser resurserna ut angående utomhuspedagogik på din arbetsplats? 

 
9. Hur tror du framtiden ser ut för utomhuspedagogiken? 

 
10. Vet du om läroplanen och/eller kursplanerna säger något om 

utomhuspedagogik? 

 
11. Hur skulle du förklara orden friluftsliv och utomhuspedagogik, anser du att det 

finns någon skillnad på dessa ord? 
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7.1.3 Bilaga 3  

 

Intervju – fredagen den 13/4 med M 

 

J: jag tänkte börja med lite inledande frågor. Vilken årskurs jobbar du med i första hand? 

M: Ja det e allt ifrån sexåringar upp till åttor som e dom äldsta . Sen jobbar jag mycket med 

lärarutbildning. 

J: men dom åldrarna, vad är det någonstans, är det ute på naturskolan? Är all din verksamhet 

på naturskolan eller på högskolan? 

M: ja, det kan man säga. 

J: Vilken arbetsroll har du då på skolan? Det blir naturskolan då? 

M: ja, på naturskolan. Då e det ju att, det handlar ju om att vara en resurs för alla andra skolor 

i kommunen. Deras elever och lärare när det gäller att driva utomhuspedagogik, stötta dom i 

arbetet med att såhär lära in. 

J: Är det framförallt en resurs då eller är det du som leder i det. 

M: nej, vi är en resurs. Vi ska se oss som en resurs. Vi är alltså en möjlighet som skolorna i 

den här kommunen har. Dom kan använda oss som en slags extra stöttning helt enkelt för 

utomhuspedagogiskt arbete.  

J: ok, hur länge har du jobbat som lärare? 

M: Jag började -80 som lärare och på naturskolan började jag -92.  

J: ok, vilket utbildning har du? 

M: Från början är jag mellanstadielärare och sen så har jag läst innan matte och fysik och sen 

har jag då läst kemi och biologi.  

J: Utöver lärarutbildningen då? 

M: ja, utöver lärarutbildningen. Jag har ju då en formell kompetens för hela grundskolan. 

J: Har du läst just utomhuspedagogik i sig? 

M: Nej, inte i sig. Jag har gått en 5p kurs i Linköping, men annars så e det trieland error, höll 

jag på att säga, men det e ju mycket så. Sen så e det intresse som gör att man har hamnat där 

man har hamnat.  

J: Mm, vad är utomhuspedagogik för dig? 

M: Ja, som jag sa innan så handlar det ju mycket om att, att få lärarna att inse att man kan lära 

in ute också. Det är det att det handlar om, om att bygga kunskap, så gör man det oftast i ett 

bättre sammanhang om man faktiskt är ute och jobbar med det som man ska lära sig 

någonting om, än att bara sitta och läsa innantill. 

J: mm 

M:  Det är ju framför allt det som är drivkraften bakom det man ska jobba med tycker jag när 

det gäller det här med utomhuspedagogik och att det finns möjligheter till det i alla skolan 

ämnen eller alla skolans arbetsområden. Det är inget som man måste begränsa bara till att oj 
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då nu ska vi läsa biologi och då måste vi nog gå ut, utan adet handlar om att du kan jobba med 

det i matte, om du håller på med bild, svenska, språk. det finns egentligen inte några 

begränsningar  så att säga när det gäller vad man har för nytta utav det, att arbeta med ett 

varierat arbetssätt och där utomhuspedagogiken och inomhus då stöttar varandra.  

J: Mm, ja nu jobbar du ju på naturskolan så då blir det ju mer utomhus.  

M: ja, det blir ju mycket det  

J: Men innan dess på mellanstadiet var det något du arbetade med då, mer på en vanlig skola 

om man säger så?  

M: Ähh, ja fast inte så uttalat naturligtvis, utan det e ju något som då har, har vuxit fram, men, 

från början hade jag ett intresse, en gammal scoutledare och sånt här så har man ju jobbat 

mycker med, med utomhusverksamheter även tidigare. Så att det va ju rätt naturligt när jag 

började på mellanstadiet också, det va att det blev en hel del att man faktiskt, ja, gick ut och 

kollade va vi kunde hitta så att det är inte någonting alldeles som bara har samband med 

liksom naturskolejobbet utan det har funnits där hela tiden. 

J: Mm, alltså där du e på naturskolan nu, det e ju det du jobbar med men finns det någon 

möjlighet genom arbetsplatsen att få utbildning inom utomhuspedagogik? 

M: Ja, alltså naturskolan ger ett tjugotal kortare kurser varje år för lärarpersonal och det är 

alltså möjligt för lärarna att söka och det kostar 100 spänn en sån fortbildning och då är den 

oftast på, antingen är den på tre tillfällen om tre timmar eller också så är det en halvdag och 

ibland en heldag. Så att det är lite olika beroende på vad det är för någon utbildning. 

J: men det är allmänt för alla lärare, men ingår det någonting när du jobbar där, får du 

fortbildning kontinuerligt? 

M: Ja, det kan jag få, det är inga problem. 

J: det är inga problem? 

M: Nej, vi har alltså en egen verksamhet och vi har en egen budget. Vi sköter allt sånt själva, 

det beror helt på vad vi vill prioritera. 

J: Hur många är det som finns inom den verksamheten, som är anställda? 

M: Vi är , ähh, fem personer på fyra tjänster, kan man säga. Så det är nytt för i år. Tidigare har 

vi varit två eller tre på två tjänster kan man säga. NU har det utökats på ett projekt nu som är 

för närvarande, så just nu är vi som sagt fem personer på fyra tjänster. Så att just nu har vi det 

väldigt väl förspänt.  

J: Mm, det är ju bra. Hur upplever du arbetet med utomhuspedagogik? 

M: Generellt så är det stimulerande för min del att, att så att säga få chansen att vis alärarna då 

vilka möjligheter det finns att kombinera det där traditionella med, så att säga inlärningen med 

att jobba på ett annat sätt att jobba med hela kroppen och inte bara så att säga sitta och läsa så 

som det ibland traditionellt blir. Så tycker jag att utomhuspedagogiken är en stor resurs. Så att 

oftast när de väl har insett det så tycker man att det här är rätt så spännande och inspirerande. 

Sen är det många som har rädsla, kan inte svar på alla frågor. Allt det där traditionella 
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lärartjötet, har inte svar, har inte alla svaren. 

J: Nej, det måste man inte 

M: Nej, det måste man inte, precis. Som sagt det är ett, en grej att jobba med väldigt mycket 

just bland pedagoger att, att det faktiskt är så att man kan faktiskt inte allting och det är också 

en utmaning, man lär tillsammans så att det är ibland en svårighet just att övervinna, tycker 

jag.   

J: Mm. Ja, vi kommer precis till det här, just med fördelar. Vilka fördelar tycker du att det 

finns med metoden? 

M: Ja, det är ju mycket det här med att då får, att du lär in med hela kroppen. Du får använda 

flera sinnen när man lär sig. Äh, att du får ett sammanhang fram för allt. jag menar ska man 

jobba med, med hösten, att sitta och läsa i en bok om hösten och titta ut genom fönstret. Ja, 

vad ger det om man jämför med att först gå ut och, å ta in intrycken? Och sen får man ju en 

nyfikenhet, kanske ett intresse för att ta reda på mer och då kanske man är mer upplagd, 

motiverad också för att lära. Men mycket med det som jag tycker är styrkan just med 

utomhuspedagogik är att jag kan knyta ihop eller rättare sagt, skapa intresse för, så att säga 

själva lärandet. Så att det tror jag är den stora fördelen. Sen är det hälsoaspekter, man vet ju 

att om man är ute och rör sig då håller du dig både friskare och du har lättare för att så att säga 

lära. lära dig. Lättare för att hålla dig koncentrerad när du kommer in. Det finns ju oerhört 

många fördelar.  

J: Mm. Ja, om man vänder till nackdelar, vilka nackdelar tycker du att finns med metoden? 

M: Alltså dom nackdelarna som man eventuellt kan hitta då är framförallt.. Det som jag vet 

att många lärare upplever som en nackdel är ju att man inte har den totala kontrollen för, för 

gruppen som du kanske kan ha eller inbillar dig att du har i alla fall innanför de fyra väggarna. 

För då ser du alla hela tiden och du så att säga vet vad den ene gör rent teoretiskt.  

J: Mm 

M: Men när du är ute så har du inte den kontrollen på samma sätt därför där har du inte det 

där lugnet som så att säga stänger in någon utan det är ju ett varierat arbetssätt 

J: J 

M: ja, så att det är väl det som många lärare upplever som en nackdel eller som en svårighet i 

det här.  

J: Mm 

M: Lärare ska ju behärska det, att man faktiskt måste släppa till lite, eller släppa ifrån sig den 

här kontrollen lite grand, lära sig att lita på eleven för då, ibland har man alldeles för bråttom, 

man tror att det ska funka första gången man är ute. Och så funkar det inte första gången och 

då säger man aldrig mer och så går man in igen, så stänger man dörrarna. Och det där, alltså 

det är ju en inskolning, det, det kräver sina veckor innan, innan det fungerar och det måste 

man vara medveten om. Så att det kan ju upplevas som en nackdel förstås.  

J: Ja 
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M: Ja, så det är väl det som jag kan se då som ett problem just med, för många med 

utomhuspedagogiken.  

J: Ja, alltså jag vet att jag inte ska ställa dom här frågorna i en annan intervju men alltså 

upplever dom inte nackdelar med, ja osäkerhet har du ju nämnt förut, med var skolan faktiskt 

ligger geografiskt och tidsmässigt? 

M: Jo, när det gäller geografiskt så kan man ju ibland höra att, att det, ja att vi har det så långt 

till naturen   

J: Ja 

M: Ja, det försöker vi ju lära dom att vi kan ju gå ut på vilken 

J: skolgård 

M: skolgård som helst som kan se hur erbarmligt tråkig ut som helst, men du kan ändå så att 

säga ta in alla sinnen, du kan ändå hitta saker att undersöka utan att, att behöva ge dig iväg. 

det handlar ju om inte om det utan det handlar om att hitta det som finns i närområdet. Men 

det finns ju skolor som ligger fantastiskt bra till och där man ändå sitter inne och det finns 

skolor som ligger mitt i stan i rena stenöknen där man ändå jobbar mycket ute.  

J: Mm 

M: Så att det är nog mera man, att man förstår fördelarna med det och vågar använda sig av 

det man har istället för att försöka skapa någonting. Sen kan man ju alltid förändra skolgårdar 

och utemiljön till det bättre. Men det kommer ju oftast med om man inser att det finns en 

fördel med att använda det och då blir man också intresserad av att förändra det till det bättre.  

J: Mm 

M: Så att, visst, det med utemiljön i sig kan ju va ett hinder. I alla fall ett inbillat.. 

J: upplevt 

M: Ja, upplevas som ett hinder. Lika så det här med tid som du säger. Då är det ju ofta att man 

säger, många eller i alla fall en del tycker att det här tar tid ifrån någonting annat.  

J: Ja 

M: Ja, och då är det här, då ska vi göra det här också. det är ju likadant när vi jobbar med 

miljöarbete. Åhh, ska vi hinna med det här också! Åhh, nu har vi engelskan och bla bla, du 

vet hela det där. Och så talar vi om, herr gud, det är ett av dom fyra övergripande målen i 

skolan. Det är demokrati, det är etik, det är internationalisering och det är miljöarbete. Det är 

ju liksom dom fyra saker som ska driva hela skolans utveckling. Det är det vi ska jobba för. 

Det också.. Ahh.. Istället för att vi inser att, att det här är, det här är ju en, en metod i ett 

arbetssätt att jobba med utomhuspedagogik där jag jobbar med svenska, där jag jobbar med 

matte, där jag jobbar med språk, där jag jobbar med etik, där jag jobbar med demokrati, med 

miljö. Alltså att man väver in det i arbetet, det är ju som en naturlig del då. 

J: Ja 

M: Det är ju ingenting som tar tid utan det tillför istället. 

J: Ja, fast jag kan tro att man i början, övergångsperioden, så tar det nog tid för många.  
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M: Visst är det så, med det är just det här, har man, har man det här att man tycker att man tar 

det ifrån någonting annat, att man inte ser det som om man tillför någonting till det som vi 

redan ska göra. Äh, så att det är något som verkligen har försökt att övervinna det här. Äh, 

och det är inte lätt, kan jag ju inte säga men som sagt vi, vi försöker ju och att visa det hela 

tiden. Vi jobbar mycket med det som vi kallar för ”föregångsmannaskap”. 

Föregångsmannaskap är ju egentligen det här, att vi jobbar med klassen medan läraren kan ta 

ett halvt steg tillbaks, å se relationer i klassen, se vad som händer plus att dom då kan se vår 

metod.  

J: Mm 

M: att se att oj, ja men shit vi lärde ju oss en massa här, fast vi ute, fast vi inte hade matte  

J: Mm 

M: Så lärde dom sig massor utav matte här, på dom här övningarna. De lär sig att ta reda på 

hur högt ett träd är. Ja, hur gör man det? Ja, då blev det matte helt plötsligt här och det är 

mycket det här att jobba på det sättet. Äh, jobba med klassen, låt läraren vara delaktig men få 

lov att så att säga ta ett steg tillbaks för att då dels lära sig metoden, dels lära sig och se sina 

elever också på den andra sidan. Så att det är mycket det som, som är vårt uppdrag. 

J: Mm. Hur tror du att framtiden ser ut för utomhuspedagogiken? 

M: Alltså det är ju långsamt om jag tittar på antalet naturskolor i Sverige idag så. När jag 

började jobba -92 så va det då runt 50 stycken och idag femton år senare så är det då 80, så att 

det är ju inte någon explosion utan det är långsamt ökande. Se på Halland så har du, vi har då 

ökat antalet, jag började halvtid själv, ensam och idag så är vi nu fyra stycken eller fyra 

tjänster. Så där sker ju förändring. Falkenberg har en tjej nu på 80%. Kungsbacka har 

säsongsvis i alla fall, en naturskoleverksamhet också. Men fortfarande, Laholm har ingenting, 

Varberg har inte heller något egentligen. Hylte har ju sin Elias Fries skola som då driver 

mycket utomhuspedagogig men är ju inte i sig har någon naturskoleverksamhet. Så om man 

ser på utomhuspedagogik som sådan så är den långsam, men det går i alla fall på rätt håll, det 

kan jag väl säga, men det är inte något som explosionartat växer som en IT-bubbla eller något 

sånt där, men det är.. jag tycker att det går på rätt håll, men det går väldigt långsamt kan jag ju 

känna.  

J: Ja, det var lite så vi valde vårt arbete, utomhuspedagogikens framfart.  

M: Mm 

J: Äh. På grund av det finns ju om man ju om man läser den sortens litteratur så finns det 

mycket att läsa, det finns mycket inslag i tidningar och det är så bra och om det nu är så, 

varför jobbar inte fler med detta? Det är det vi lite är ute efter på skolorna att undersöka.  

M: Nej, men det är, det är väldigt intressant just det. Jag jobbade mycket med, eller mycket 

med, jag jobbade med Jutarumsskolan. 

J: Mm 

M: Under en , ett år. Ett arbetslag den ena terminen och ett arbetslag den andra terminen.  
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J: Är det inom kommunen då eller? Man liksom, eller dom betalar? 

M: Ja, det kostar ingenting 

J: Det kostar ingenting 

M: Ja, naturskolan är helt finansierad med, genom centrala anslag 

J: Men jag tänker mer med att ni arbetar just med en skola på det sättet. 

M: Nej, det va ju ett val. Dom va intresserade helt enkelt. 

J: Mm 

M: Ja, då jobbade jag, jag va med, eller först höll vi på, vi hade utbildning med ett arbetslag 

där vi diskuterade vad det är vi ska jobba med, hur vi skulle lägga upp det här och sen så 

förberedde respektive lärare sin grupp. Sen kom jag dit, så jobbade jag med gruppen. Sen så 

träffade jag arbetslaget igen så tog vi ett nytt avsnitt och så gick vi igenom några nya övningar 

och så fick dom själva köra det med klassen och grupperna och så vidare. Det här va ändå 

under, jag tror vi hade sex såna här tillfällen under en termin plus att jag jobbade med 

eleverna två, två tillfällen utöver det. Då tänkte man att nu, nu är dom igång. Dom hade själv 

varit med och utvecklat det här och så.. men det är inte mycket kvar av det och det är alltså 

inte mer än ett år sen. Jag tycker ändå att vi la rätt mycket krut på, på det då men neej, det är 

ju, en del gör det fortfarande, en del använder det men det är inte så att hela arbetslaget jobbar 

med det här. Då skulle ju dom, dom olika arbetslagen fick olika, med den ena jobbade jag 

med skogen och med det andra jobbade jag med havet och stranden. Då var idén att dom 

skulle då delge varandra.  

J: Mm 

M: Snark….. 

J: Det blev inget med det? 

M: Nej, ni kan ju fråga dom, träffar ni Gun? 

J: ja, eventuellt har vi någon, men hon har inte svarat ännu.  

M: Då kan ni ju höra om det är någon snurr på det där. Vad jag har intrycket av så är det 

väldigt lite.  

J: Mm 

M: Något av arbetslagen fortsätter men, liksom bara egentligen inom en del utav klasserna 

och beroende på vilken lärare det är. 

J: Ja, det verkar svårt. Det är någonting som gör det svårt. 

M: Ja, så att det är någonting som gör det svårt, tyvärr så tror jag lite grand att det är det här 

att man, allts att man har lite för stora krav på sig själv fortfarande det här att man, att man 

måste kunna, man måste kunna, man ska ha svar på vad det är för en litet kryp som kommer 

krypande där borta. Så att det är, det duger inte bara med att det, åhh vad häftigt, det tittar vi 

på eller ritar av sen kan vi leta reda på vad det är sen va eller fotografera det eller något 

liknande. Men, nej dom ska kunna, kunna tala om att det är, ja vad det nu är. 

J: Man får ha med sig en bok 
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M: Ja, men alltså mycket det hära. Äh, och sen så, äh, också fortfarande det här då att det tar 

tid, man tycker att man tar tid från någonting istället för att se det som en annan 

inlärningsställe bara. Det handlar ju bara om det, alltså du flyttar aktiviteten från, inifrån till 

ut, men du jobbar fortfarande egentligen med samma mål, med samma, äh, så att säga det är 

hit vi vill komma. 

J: Mm 

M: Så att det är en, det är väl det som jag tror är dom två stora grejerna, tyvärr. 

J: Ja, nej, vi va inne lite på det förut. Vet du om läroplanen säger någonting om 

utomhuspedagogik? 

M: Ja, alltså du, läroplanerna är ju såna, att dom är möjliga att tolka, ganska så. 

J: I alla ämnen? 

M: Ja, i alla ämnen. Det är ju så, äh, och det finns ju stöd för, utomhuspedagogisk verksamhet. 

Det är ju inte tal om det att det finns ju stöd för det. Sen kan man ju önska att det hade varit 

klarare, klarare uttalat, klarare formulerat, än vad det är idag. Men alltså det finns inget hinder 

i det står i läroplanerna för att så att säga arbeta utomhus med just pedagogisk verksamhet, 

icke, det finns inte några sådana. Äh, så att säga hinder utan det är, det är, möjligheterna finns 

som sagt. Sen skulle man önska att det va lite, lite tydligare, lite klarare formulerat. Det är kan 

man känna. 

J: Mm 

M: Och det handlar mycket om att visa vad man har för, så att, avd finns det för fördelar med 

det här och vad är vinsterna man skulle kunna uppnå med det. Äh, hade dom skrivningarna 

funnits med i styrdokumenten så hade det varit en styrka naturligtvis. Men samtidigt så är inte 

styrdokumenten av den karaktären. De är mera allmänna och lämnar ju mycket öppet för 

lärarna i arbetslaget att tolka. Hur ska vi nå fram till det här? Så att det är, det är väl så. 

J: Jag kom på en ytterligare grej bara, alltså har friluftslivet kontra utomhuspedagogik, vi ska 

reda ut dom begreppen lite grand. Vad anser du om, vet du något om, är det något du tänker 

på när man pratar om de två olika begreppen? Är det ofta något man säkert blandar ihop? 

M: Jag brukar säg så att friluftsliv är en, äh, det är ju mycket det här hur du håller dig varm, 

torr, mätt. Hur då mår bra när du är, när du är ute att man tycker att, att så att säga att vara ute 

är ett värde i sig. Friluftsliv behöver inte ha egentligen med, ska vi säga med någon 

pedagogisk verksamhet i sig. Friluftsliv kan vara att va ute och ha det skönt, att mysa, att 

paddla fram över ett lugnt vatten och slå läger och som, allt det här kan mycket väl vara 

friluftsliv att sitta och fiska eller nånting. Pratar du om utomhuspedagogik så ingår ju 

naturligtvis alla de här positiva upplevelserna idet men där är ju också att, i 

utomhuspedagogiken tycker jag också att det ingår det här, äh, lärandesituationer, att du 

använder utomhusrummet som ett, som ett pedagogiskt rum för en inlärningssituation där du 

vill skapa en inlärning.  

J: Mm 
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M: det är väl det som jag tycker då är, ja, lite grand skillnaden mellan friluftsliv och 

utomhuspedagogik.  

J: För det står väl i målen i idrott och hälsa, för ofta förknippar man väl att dom ska ta på sig 

allt, där står det i någon form om friluftsliv. 

M: Mm 

J: Och det är ofta lägerverksamhet, eld, alltså där är det benämnt med ett ord och att dom 

kanske kan tycka att det är utomhuspedagogik men det beror väl på vad man har för baktanke 

med den verksamheten 

M: Ja, absolut 

J: Eller om man bara har det i en del eller om man kontinuerligt bygger på. 

M: Ja, vad man gör 

J: För det kan ju vara en lärandesituation 

M: Absolut 

J: Eller så är det bara en upplevelse. 

M: Det finns, det finns inga motsättningar mellan, mellan friluftsliv och utomhuspedagogik 

kan jag tycka. Det finns det inte 

J: det är baktankarna 

M: det är inte två olika saker. Sistan är ju vad är syftet sen. 

J: Mm 

E: Snarare ett komplement 

M: Ja, absolut 

J: Ja, det va det hela 
 

         

 

 

 

 


