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FÖRORD 

Jag studerar till lärare med inriktning mot matematik och naturvetenskapliga ämnen i 

grundskolans yngre åldrar, dvs. från 0-12 år. Av ett par olika anledningar valde jag att skriva 

mitt examensarbete om utomhuspedagogik. Den första anledningen var att jag alltid haft ett 

intresse för att vistas ute i naturen. Det är en inspirerande och spännande miljö. En annan 

anledning till att jag valde detta ämnesområde var en kurs som jag läste under 

lärarutbildningen. I den kursen kom jag i kontakt med naturskolan. Det blev för mig en 

öppning till mera kunskaper om utomhuspedagogik som arbetssätt. Att få arbeta med barn och 

ungdomar, och samtidigt vara ute i naturen skulle vara fantastiskt. Det föll sig därför naturligt 

att studera om utomhuspedagogik är ett vedertaget arbetssätt i skolan och i så fall hur lärare 

säger sig arbeta med denna undervisningsform. 

Jag vill tacka mina handledare Claes Ericsson och Marie Heléne Zimmerman Nilsson för 

värdefulla synpunkter under arbetets olika skeden. Jag vill också rikta ett tack till de lärare 

som medverkade i intervjuerna. 

Halmstad i december 2008, 

 

Louise Cassel 
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ABSTRACT 

The use of out-door pedagogy in the school has been frequently high-lighted during recent 

years. To which extent out-door education was practised in the school depends on the 

opinions among the active teachers. The aim of this study was to examine the opinions on out-

door pedagogy among teachers in classes 4-6 of the elementary school and to find out to 

which extent the teacher used out-door teaching. The study was based on qualitatively 

structured interviews with 4 teachers having different lenght of teaching experience. The 

results of the interviews showed that the teachers had different opinions on the definition of 

out-door pedagogy. They claimed that out-door pedagogy was a way to explore nature, to link 

the out-door environment to theoretical subjects and to give the children an increased 

understanding on nature. In daily teaching, out-door pedagogy was practiced to a varying 

extent depending on weather, season, schedule and the teacher´s own experience of out-door 

teaching. The teachers stressed that out-door pedagogy was an interdisciplinary teaching 

method that offered a possibility to integrate different subjects. 

Key words: out-door education, out-door pedagogy, qualitatively structured interviews. 
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SAMMANFATTNING 

Utomhuspedagogik som undervisningsmetod i skolan har under senare år flitigt 

uppmärksammats. Läroplanen för grundskolan har daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen som ett strävansmål. Ett sätt att uppnå detta mål är utomhusundervisning. I vilken 

utsträckning sådan undervisning tillämpas i den dagliga skolverksamheten beror bl a på de 

aktiva lärarnas uppfattningar om utomhuspedagogik. 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar lärare har om 

utomhuspedagogik och hur de arbetar med utomhusundervisning. Studien avgränsades till 

uppfattningar hos utbildade lärare i grundskolans årskurs 4-6 och till den kommunala skolan i 

Sverige. Studiens frågeställningar var hur lärare i årskurserna 4-6 definierar begreppet 

utomhuspedagogik, vilken inställning de har till utomhuspedagogik och hur de säger sig 

arbeta med utomhusundervisning. 

Forskning om utomhuspedagogik i Sverige och utomlands har bl a behandlat effekten på 

inlärning av utomhusvistelse i kombination med fysisk aktivitet, upplevelsers betydelse för 

inlärning, effekter av lärares utbildning och frågor kring metodens tillämpning. Den 

omfattande litteratur som finns inom ämnesområdet behandlar bl a utomhuspedagogikens 

definitioner, historik, syfte, ämnestillämpning och metodikfrågor samt utemiljöns betydelse 

för inlärning. Vidare behandlas betydelsen av styrdokument samt lärarnas roll och utbildning. 

Studien baserades på en en kvalitativ undersökning där strukurerade intervjuer utgjorde 

huvudmetoden. För intervjuerna utvaldes fyra lärare med varierad erfarenhet av läraryrket. De 

arbetade i årskurserna 4-6 på två skolor, en i landsbygds- och en i stadsmiljö. För intervjuerna 

utformades ett frågeformulär som utgick från studiens syften och frågeställningar. Intervjuer 

genomfördes på lärarnas ordinarie arbetsplatser. 

Resultatet av de genomförda intervjuerna visade att lärarna hade olika uppfattningar om vad 

utomhuspedagogik innebär. De ansåg att det är att utnyttja naturen och det material som finns 

där, att koppla uterummet till de teoretiska ämnena och att ge eleverna förståelse för naturen. 

Vikten av att se utomhuspedagogik som ett komplement till annan pedagogik betonades. 

Fördelarna med utomhuspedagogik som framhölls var att knyta samman de teoretiska 

kunskaperna med verkligheten samt att eleverna blir mera aktiva och ser samband genom att 

använda sig av alla sina sinnen. De svårigheter med undervisning utomhus som framhölls var 

att göra sin röst hörd i en utemiljö, att praktiskt transportera elever och material till 

undervisningsplatsen samt att få eleverna att fokusera på det som undervisningen handlar om. 

De intervjuade lärarna ansåg att vissa svagpresterande elevgrupper kan gynnas av 

utomhuspedagogik. Uppfattningen bland lärarna om i vilken usträckning utomhuspedagogik 

tillämpades var inte beroende av i vilken miljö skolan var belägen. På skolorna saknades 

policies om utomhuspedagogik. I det dagliga skolarbetet användes utomhuspedagogik i 

varierande omfattning och det styrdes av väder, årstid, schema och osäkerhet i rollen som 

utomhuspedagog. Lärarna betonade att utomhuspedagogik är en ämnesöverskridande metod 

som ger möjlighet att väva samman olika ämnen i ett och samma undervisningsmoment. Alla 

lärarna hade arbetat med matematik utomhus. Den viktigaste utbildningen i 

utomhuspedagogik som lärarna fått var fortbildningskurser i naturskolans regi. 

I diskussionen framhölls att de intervjuade lärarnas syn på utomhuspedagogikens möjligheter 

till verklighetsanknytning och metoden som ett komplement till annan pedagogik stämmer bra 

med vad som redovisas i litteraturen. Detsamma gäller betydelsen av att vid 

utomhuspedagogik använda sig av alla sinnen. För att minska de svårigheter som de 
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intervjuade lärarna upplevde föreslogs utomhusundervisning redan från årskurs 1 samt 

schemaläggning i längre block och omsorgsfull planering vid val av platser för 

utomhuslektioner. Trots att lärarna framhöll många fördelar med utomhuspedagogik fanns 

metoden inte med i deras dagliga planering. För att förebygga de problem som hindrar 

tillämpningen föreslogs därför utomhuspedagogik som ett obligatoriskt inslag i 

lärarutbildningen liksom ökade forskningsinsater kring metodens nackdelar. Fortbildning 

framhölls som viktigt för att höja lärarnas kompetens i utomhuspedagogik och betydelsen av 

att skolorna avsätter resurser för detta betonades. Lärarna framhöll vid intervjuerna att 

utomhuspedagogik är ämnesöverskridande och lämpar sig för tematisk undervisning, något 

som stämmer väl med de resultat som presenteras i litteraturen. Uppfattningen att vissa 

elevgrupper gynnas av utomhuspedagogik analyserades. 

Den i studien tillämpade metoden med kvalitativa intervjuer fungerade väl för att belysa 

frågeställningarna. Det var positivt att alla intervjupersoner visade intresse för att besvara 

frågor och samtala om utomhuspedagogik. Då studien endast omfattade fyra lärare var det få 

uppfattningar som framkom. Undersökningen gav därför ingen generell bild av i vilken 

omfattning utomhuspedagogik används som undervisningsmetod i dagens skola. 

De viktigaste slutsatserna av studien var:  

 Lärarna hade olika uppfattningar om vad utomhuspedagogik innebär. De ansåg att det 

är att utnyttja naturen och det material som finns där, att koppla uterummet till de 

teoretiska ämnena och att ge eleverna förståelse för naturen. 

 I det dagliga arbetet användes utomhuspedagogik i varierande omfattning och det 

styrdes av väder, årstid, schema och osäkerhet i rollen som utomhuspedagog. 

 Lärarna betonade att utomhuspedagogik är en ämnesöverskridande 

undervisningsmetod som ger möjlighet att väva samman olika ämnen. 
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1. INLEDNING 

Forskning visar att i dagens samhälle där stillasittande inomhusaktiviteter vid TV och dator är 

vanliga, är det extra viktigt att barn aktiveras fysiskt i en utemiljö
1
.  

År 2003 tillkom ett nytt strävansmål i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 

som framhöll att fysisk aktivitet är viktig: 

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen
2
. 

Strävansmålet innebär att skolan har en möjlighet att integrera den fysiska aktiviteten i 

utomhusundervisning. Därmed blir fysisk aktivitet en del av undervisningen. 

Nationellt centrum för främjande av god hälsa för barn och ungdom (NCFF) hävdar att 

inlärning främjas av den miljö som omger oss. Detta sker genom en växelverkan mellan 

tidigare erfarenheter och det man upplever när tanke, handling och känsla möts
3
.  

Redan under lärarutbildningen kommer studenter i kontakt med utomhuspedagogik som en 

undervisningsmetod i skolan. Studenterna får intrycket att utomhuspedagogik är en populär 

undervisningsmetod. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) upptäcker 

emellertid lärarstudenterna ibland att yrkesverksamma lärare inte använder sig speciellt 

mycket av utomhuspedagogik. Det är därför angeläget att närmare studera om 

utomhuspedagogik som metod tillämpas i skolan eller är det bara en modenyck.  

En vanlig form av utomhusundervisning man påträffar är inom idrott när eleverna enbart 

arbetar fysiskt. Möjliga orsaker till att utomhuspedagogik inte bedrivs i en större omfattning i 

andra ämnen än idrott kan vara; 

 att skolan man arbetar i inte ligger i en lämplig miljö för att bedriva undervisning 

utomhus. 

 att planering av utomhusundervisning är svår att göra då väderleksförhållanden spelar 

stor roll. 

 att man har för lite personalresurser till att hålla samman en stor klass utomhus. 

För att närmare studera detta ämnesområde är det angeläget med en studie som belyser lärares 

uppfattning om utomhuspedagogik, i vilken utsträckning de använder sig av denna 

undervisningsmetod och vilka faktorer det är som styr användningen av metoden. 

                                                 

1
 Andersson & Ryberg, 2006. 

2
 Anon., 2006. 

3
 Nationellt centrum för främjande av god hälsa för barn och ungdom, 2006. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar lärare har om utomhuspedagogik och 

hur de arbetar med utomhusundervisning. 

Fokus i studien låg på att undersöka om lärare uppfattar utomhuspedagogik som en 

vedertagen undervisningsmetod eller om det bara handlar om att flytta klassrummet utomhus. 

Angelägna problemområden var att studera lärarnas uppfattningar om utomhuspedagogikens 

för- och nackdelar, om och hur lärare tillämpar utomhuspedagogik i det dagliga arbetet samt 

vilken betydelse lärarnas utbildning och kunskaper har. 

Studien avgränsades till uppfattningar hos utbildade lärare i grundskolans årskurs 4-6 och till 

den kommunala skolan i Sverige.  

Studiens frågeställningar var:  

 Hur definerar lärare i årskurs 4-6 begreppet utomhuspedagogik? 

 Vilken inställning har lärarna till utomhuspedagogik och hur säger de sig arbeta med 

utomhusundervisning? 

1.2 Disposition 

Inledningen syftar till att väcka läsarens intresse för utomhuspedagogik. Vidare presenteras 

studiens syfte och frågeställningar. Därefter redovisas forskning om utomhuspedagogik och 

en litteraturgenomgång där bland annat en historisk återblick ges. Några av de mest 

betydelsefulla filosofers tankar tas upp och även annan relevant litteratur. 

I metodavsnittet förklaras tillvägagångssättet i undersökningen samt hur lärare och skolor 

valdes ut. I resultatkapitlet presenteras intervjuer med lärarna. Resultatet bygger på de 

forskningsfrågor som beskrivs i inledningen. I diskussionsavsnittet kopplas resultaten till 

relevant litteratur och den använda metoden diskuteras. 

Avslutningsvis presenteras slutsatser från studien och några angelägna frågor för framtida 

forskning.
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2. FORSKNING OM UTOMHUSPEDAGOGIK 

Enligt Dahlgren och Szczepanski visar forskningen på att vistelse utomhus i kombination med 

fysisk aktivitet är positivt för bland annat hälsa, lärande och motorik. När våra sinnen får möta 

naturen och utomhusmiljön, lär vi genom våra sinnen hur miljöerna fungerar
4
. Det har blivit 

allt vanligare att använda sig av utomhuspedagogik i skolans värld menar Brügge, Glantz och 

Sandell. Kombinationen av fysisk aktivitet, utomhusmiljö och inlärning ökar elevernas 

förståelse och ger för eleverna ett sammanhang i undervisningen
5
. 

Enligt naturskoleföreningen visar forskning att vi kommer ihåg 10 % av det vi läser, 20 % av 

det vi hör och 30 % av det vi ser. Av det vi hör och ser kommer vi sammantaget ihåg 50 % 

och av det vi diskuterar 70 %. Av det vi upplever kommer vi ihåg 80 %. Det vi kommer ihåg 

mest av (90 %) är när vi lär ut något till andra
6
.  

Utomhuspedagogiken är på frammarsch både i Sverige och internationellt. Länder där 

utomhuspedagogik fått ökad tillämpning är bland annat Estland, Norge och England. Det 

finns en stor vilja att hitta nya undervisningsmiljöer som alternativ till klassrummet. Det finns 

även ett stort intresse för internationella utbildningar i utomhuspedagogik. Utbyte av 

erfarenheter i ett internationellt perspektiv, har visat att det finns många nya helt outforskade 

metoder och infallsvinklar. Det gäller bara att våga prova det man inte provat tidigare
5
. 

Utbildningens effekt hos lärare har undersökts med intervjuer av lärare i en delstudie för 

forskningsprojektet ”Hälsa och utomhuspedagogik”. Intervjuerna genomfördes med ett halvt 

års mellanrum och däremellan fick hälften av pedagogerna en utbildning inom 

utomhuspedagogik. Innan utbildningen var det vanligt med svar som: ”Det har vi aldrig pratat 

om i skolan eller på lärarutbildningen”. Vid det andra intervjutillfället observerades en stor 

skillnad i svaren mellan grupperna. Resultatet av utbildningen ledde till ett större medvetande 

om utomhuspedagogik Värdet av variation i undervisningen hade stigit vilket gav svar av 

typen: ”Fördelen att använda fler sinnen i lärandeprocessen”, ”om minskad stress och 

ljudnivå” och ”att svaga elever ofta får en annan roll utomhus”
7
. 

I en liknande studie intervjuades 11 pedagoger med ett års mellanrum för att undersöka deras 

uppfattningar om utomhuspedagogikens särart. I studien jämfördes en undersökningsgrupp 

som fick prova på utomhuspedagogik under handledning med en kontrollgrupp som inte fick 

någon utbildning under perioden. I undersökningen användes ”Mood Scale”-skalan där 

lärarna svarade på hur väl 72 adjektiv stämde in på deras sinnesstämning. Högre värden på 

denna skala innebar bättre sinnesstämning. Sinnesstämningen mättes före och efter perioden 

och visade sämre sinnesstämning för båda grupperna vid andra tillfället jämfört med det första 

tillfället. För den grupp lärare som fick utbildningen var dock sänkningen av 

sinnesstämningen lägre och de ansågs därmed ha lyckats bättre i undersökningen
8
. 

Mycket talar för att fördelarna med utomhuspedagogik är kopplat till lärande, hälsa och lek. 

Problemet är att det inte når fram till de som skriver läroplaner. Detta menar Thoren, som har 

                                                 

4
 Dahlgren & Szczepanski, 1997. 

5
 Brügge, Glantz och Sandell, 2002. 

6
 Naturskoleföreningen, 2004. 

7
 Lärarnas Tidning, 2005. 

8
 Szczepanski et al., 2006. 



FORSKNING OM UTOMHUSPEDAGOGIK 

- 4 - 

intervjuat Anders Szczepanski. Medvetenheten om fördelarna med utomhuspedagogik finns, 

men det är stor skillnad på vad vi gör och vad vi vet enligt Anders Szczepanski. Internationellt 

sett är Sverige väl ansett inom utomhuspedagogik men i Sverige är vi dåliga på att göra 

konkreta satsningar i skolan. Anders Szczepanski säger att klassrummet är ett ganska nytt 

påfund, medan skogslandskapet varit ett lärande rum under 99 procent av vår tid som 

människor
9
.

                                                 

9
 Thoren, 2007 
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3. LITTERATUR OM UTOMHUSPEDAGOGIK  

I detta avsnitt behandlas litteratur om utomhuspedagogik.  

3.1 Definitioner av begreppet utomhuspedagogik 

Under denna rubrik presenteras olika definitioner på utomhuspedagogik. En definition har 

föreslagits av Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) vid Linköpings Universitet. 

CMUs definition lyder: Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i 

växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 

situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde 

som bl.a. innebär:  

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

kulturlandskap. 

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.
10

 

 

Hammerman definierar utomhuspedagogik som ett lärande som flyttats ut. Den internationella 

termen är ”outdoor education”, vilket skulle kunna översättas till utbildning utomhus. Denna 

definition är inte lika strikt som CMUs
11

. Utomhuspedagogik är fostran och undervisning i en 

utemiljö menar Lundegård, Wickman och Wohlin. En viktig uppgift som pedagogen har är att 

ställa sig de didaktiska frågorna vad, hur och varför i förhållande till vem som undervisas 

samt vilka syften pedagogen har
12

. Bergholm menar att utomhuspedagogik synliggör samhälle 

och människa. Platsen är betydelsefull för lärandet. Utomhusundervisning stimulerar fler 

sinnen än vad klassrumsundervisning gör. Syftet med utomhusundervisning är att koppla 

samman hand, huvud och hjärta i lärandet
13

. Ämting menar att utomhuspedagogik bygger på 

samspelet mellan verkliga upplevelser och textbaserat lärande. Hon förklarar att lärandet inte 

bara kan komma från läroböcker utan också måste utgå från vad som händer i nuet
14

. 

3.2 Utomhuspedagogikens historik 

Forskning om utomhuspedagogik är en relativt ny företeelse i Sverige menar Dalhgren och 

Szczepanski. I USA och Kanada har det sedan 1940-talet skrivits ca 700 doktorsavhandlingar 

där olika aspekter på utomhuspedagogik har belysts. Forskning som har bedrivits på senare tid 

visar på att utemiljön är bra för barnets utveckling och hälsa. I mötet med omgivningen lär vi 

oss hur omgivningen ser ut, hur den luktar, hur den fungerar och hur den känns
15

. 

                                                 

10
 Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, 2004. 

11
 Hammerman et al., 2000. 

12
 Lundegård, Wickman och Wohlin, 2004. 

13
 Bergholm, 2006. 

14
 Ämting, 2005. 

15
 Dahlgren & Szczepanski, 1997. 
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De första tankarna kring utomhuspedagogik härrör från antiken. En viktig filosof för 

utomhuspedagogiken var Platons elev Aristoteles (384-322 f. Kr.), som kan betraktas som 

Europas första biolog. Platons filosofi var mycket teoretisk. Han ansåg att allt vi kan uppfatta 

med våra sinnen är osäkra intryck. I Aristoteles världsbild åtskildes det andliga från det 

materiella. Till skillnad från Platon utgick Aristoteles från våra sinnen. Att utgå från våra 

sinnen är grundläggande för inlärning av natur- och kulturfenomen. En förgrundsgestalt för 

utomhuspedagogiken var Jean Jacques Rousseau som i sin uppfostringsroman Emile eller om 

uppfostran poängterade vikten av barnens möte med naturen. Andra stora utomhuspedagoger 

i början av 1900-talet var Ellen Key och John Dewey som menade att det är viktigt att lära i 

naturliga sammanhang. Att veta något är inte samma sak som att förstå
15

. 

Dewey myntade begreppet ”learning by doing” vilket betyder ”lärande genom att göra”, och 

som kopplar tänkande till handlande. I inlärningsprocessen måste reflektion och erfarenhet 

kombineras för att ge kunskap
15

. 

J. H. Pestalozzi (1747- 1827) menade att handen, huvudet och hjärtat alltid bör vara med när 

vi ska ta till oss nya kunskaper
16

. Han menade även att våra sinnen är grunden för 

kunskapsinhämtning. En som följde hans fotspår var F. Fröbel (1782 – 1852). Han skrev 

boken ”The education of man”. Denna bok blev viktig för utomhuspedagogiken som metod. 

Hans tankar har tagits upp i arbetet ”Framåt, uppåt, steg för steg” 
17

. Ett citat därifrån är: 

Barnen skall lära sig att älska naturen och det gör de bäst genom att vistas i den. Det 

betyder mycket för barnens fostran. Varje vecka bör lärare och elever göra 

gemensamma exkursioner ute i skog och mark. Lärarens uppgift är inte att direkt 

förmedla kunskap, utan snarare väcka en känsla och en nyfikenhet för naturen hos 

barnen. Kunskapen om naturen bör bygga på en upplevelse. Att utgå från en bok ger 

en mycket grundare kunskap, sade Fröbel 
18

 

3.3 Utomhuspedagogikens syfte 

Brügge, Glantz och Sandell förklarar att utomhuspedagogikens syfte är att levandegöra 

abstrakta begrepp inom ämnena. De kan levandegöras genom tematiska ämnesövergripande 

aktiviteter och studier utomhus. Upplevelsen i sig att vara ute och även sinnesupplevelsen, ger 

möjlighet till att erhålla mer aktiv kunskap, där känsla, tanke och handling möts. Den direkta 

upplevelsen som fås vid studier utomhus är utgångsläget för själva lärandet. Ett uttryck för 

utomhuspedagogik är: när man förstår ”med hela kroppen”. När undervisningen är 

direktupplevd och när inlärningen sker på sin rätta plats och i sitt rätta sammanhang, får 

elever sinnesupplevelser av doft, färg, ljud, form och stämningar som en extra styrka i 

inlärningen. Det leder till en ökad förståelse för omvärlden och framförallt en ökad 

motivation
19

.  

                                                 

16
 Molander et al, 2005. 

17
 Lindberg, Mitt & Åman, 1991. 

18
 Dahlgren & Szczepanski, 1997 s. 18. 

19
 Brügge, Glantz & Sandell, 2002. 
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3.4 Utomhuspedagogik i de flesta ämnen 

Brügge, Glantz och Sandell menar att genom utomhuspedagogik kan man ”öppna dörrar” 

inom de flesta ämnen. Detta skulle kunna leda till en skola för ”Ute – utbildning” där centrala 

punkter är direktkontakt med människor, helhetsupplevelse, lust att lära och tematisk 

integration
20

. 

Hedberg menar att utomhuspedagogik kan användas i alla ämnen. Enligt Hedberg förstärks 

inlärningen när den bedrivs utomhus. Pedagogen måste skapa egna undervisningsaktiviteter 

som är relaterade till vad eleverna håller på med i de olika ämnena. Att som lärare ha olika 

aktiviteter kan ge elever uppfattningar eller metaforer för ett begrepp som de annars hade haft 

svårt att förstå
21

. 

Camilla Bergholm skriver i en artikel som är sammanställd efter dokumentation och 

intervjuer med lärare att utomhuspedagogik är ämnesövergripande. Naturen är en plats för 

estetiska upplevelser, lärande om vår kropp och hälsa
22

.  

3.5 Utomhuspedagogik som metod och komplement  

Dahlgren et al. menar att utomhuspedagogik som metod både är tematisk och 

ämnesöverskridande. Metoden ger inlärningsmöjligheter som inte kan skapas i 

inomhusmiljöer. Utomhuspedagogik som metod ger barnet möjlighet att lära sig att tolka och 

analysera processer och fenomen i naturen. Det ger även möjligheter att sammanbinda 

tidigare kunskaper och erfarenheter, såväl teoretisk kunskap som begreppskunskap
23

. 

Ett komplement till vanlig traditionell pedagogik bör vara utomhuspedagogik enligt Brügge, 

Glantz och Sandell. Utomhuspedagogik borde ses som en naturlig del i all undervisning i 

skolan. Med vanlig traditionell pedagogik menas, när lärandet sker mellan fyra väggar. Vid 

utomhuspedagogik får elever använda sig av alla sinnen, och sinnena blir aktiva i 

lärandeprocessen
20

 . Vikten av att eleverna får använda sig av alla sina sinnen betonar också 

Dahlgren och Szczepanski. De menar att när eleverna använder sig av alla sina sinnen minns 

de bättre. Det kan exempelvis vara att få höra vissa fågelarters läten, hur havet brusar och ser 

ut eller hur olika växter doftar. En utomhusmiljö engagerar elever både fysiskt och psykiskt. 

Detta ger en starkare förankring i minnet
24

. Naturen är ingen naturlig miljö för alla elever 

menar Brügge, Glantz och Sandell. Det gäller därför i skolan att arbeta med naturen ur olika 

perspektiv, så att alla elever får ett positivt förhållningssätt till den. Att växla mellan inne- och 

utepedagogik i skolan är därför viktigt
20

 . 

I ett citat skriver Brügge, Glantz och Sandell att: 

Barnen skall växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

                                                 

20
 Brügge, Glantz & Sandell, 2002. 

21
 Hedberg, 2004. 

22
 Bergholm, 2006. 

23
 Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2004 

24
 Dahlgren, Szczepanski, 1997 
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inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både planerad i miljö och naturmiljö 
25

. 

I dagens skola sker lärandet till stor del framför datorskärmen eller genom teoretiskt 

beskrivande enligt Brügge, Glantz och Sandell. Utomhuspedagogiken är därför en viktig 

lärandemiljö för att tillgodose kroppens behov av rörelse och för sinnliga upplevelser som 

elever inte får inomhus på samma sätt samt för hjärnans stimulans
26

.  

För att försöka uppnå läroplanens intentioner enligt Brügge, Glantz och Sandell kan 

utomhuspedagogik bli betydelsefullt. Skall lärare uppnå läroplanens intentioner bör de tänka 

på: utemiljön som lärandemiljö, arbeta med problembaserat lärande, att arbeta tematiskt och 

ämnesöverskridande, se utemiljön som klassrum och ett läromedel, se utomhuspedagogik som 

komplement till vanlig traditionell undervisning samt att lägga grunden till friluftsliv för 

elever i förskola och skola
26

.  

Brügge, Glantz och Sandell menar att den fysiska natur- och kulturmiljön ger inspiration till 

kunskapsupplevelser. För att öka elevernas nyfikenhet och motivation kan man som lärare 

komplettera det vanliga klassrummet med uterummet. Uterummet blir då en självklar 

inlärningsmiljö. Att vara ute med eleverna skulle på sikt också kunna leda till ett förändrat 

innerum som speglar uterummets mångfald
26

. 

3.6 Utemiljöns betydelse för inlärning 

Dahlgren och Szczepanski menar att de kunskaper som hämtats från böcker oftast behöver 

sättas in i ett sammanhang, där de får upplevas för att eleverna skall få en förståelse. Fördelen 

med utomhuspedagogik är att upplevelsen och inlärningen sker samtidigt. Detta underlättar 

inlärningen hos eleverna. När elever undervisas i en autentisk miljö lär de sig att se helheter 

istället för att bara lära sig om en specifik sak, dvs. de får ett sammanhang.  

I en klassrumssituation arbetar oftast elever med ett ämne i sänder. Ena stunden arbetar de 

med världens länder i geografin och andra stunden med fotosyntesen. Detta är en så kallad 

fragmentering av verkligheten. För inlärning av komplexa fenomen krävs att ämnesindelad 

fragmentering kompletteras med en helhetsbild
27

 . Brügge, Glantz och Sandell menar att ett 

viktigt steg för skolan är att komma bort från det stora glappet mellan teori och praktik. Den 

största delen av skolundervisningen sker idag inomhus, där eleverna får en teoretisk 

beskrivning. Till det teoretiska behövs det ett komplement som exempelvis kan vara 

utomhuspedagogik
26

.  

Genom att bedriva utomhuspedagogik skapas det många tillfällen till social träning och 

närkontakt utomhus, menar Dalhgren et al. Det är viktigt att denna socialisation och 

närkontakt är återkommande och finns med som en naturlig del i den pedagogiska planeringen 
28

. Brügge, Glantz och Sandell menar också att när elever vistas utomhus tränar de sig på att 

samarbeta och därigenom utvecklar de social kompetens. I utemiljön får eleverna använda sig 

av alla sina sinnen. Genom att använda alla sinnen lär elever sig att se omvärlden utifrån delar 

och helheter.  

                                                 

25
 Brügge, Glantz & Sandell, 2002, s 27. 

26
 Brügge, Glantz & Sandell, 2002. 

27
 Dahlgren & Szczepanski, 1997. 

28
 Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007. 
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Uterummet skapar möjligheter för möten med både det förutsedda och det oförutsedda, och 

det ger i sin tur möjligheter för både situationsanpassad och flexibel inlärning
29

. 

Utomhuspedagogik är också ett utmärkt tillfälle för pedagogen att få elever till att arbeta både 

ämnesövergripande och åldersintegrerande menar Dahlgren och Szczepanski. Att vistas ute 

ger även elever en större chans att vara aktiva och på så sätt fångar pedagogen fler elevers 

uppmärksamhet 
30

. 

En viktig anledning till varför lärare bör ta utomhuspedagogik på allvar i större utsträckning 

än vad som görs idag, är forskning om människans relation till fysisk miljö betonar Brügge, 

Glantz och Sandell. Naturkontakten ger positiva effekter för barns koncentrationsförmåga, 

motoriska utveckling och hälsa 
29

. 

Framförallt för elever i de lägre åldrarna är det viktigt att undervisningen både sker i olika 

situationer och sammanhang. Alla elever lär på olika sätt menar Dahlgren och Szczepanski. 

Därför är det viktigt med varierande undervisning. Utomhuspedagogik går ut på att flytta 

lärandeprocessen till verklighetsrelaterade sammanhang, där eleverna kan uppleva med flera 

av sina sinnen. Det är viktigt att sammanhanget i undervisningen är konkret kopplat till själva 

upplevelsen. Situationsbaserat lärande innebär att lärande och tänkande inte ses skiljt från 

kontexten, detta begrepp lyfter Dahlgren och Szczepanski fram
31

.  

Strotz och Svenning belyser i boken Utomhuspedagogik att praktisk erfarenhet skapar 

trygghet och självförtroende. Att omsätta kunskap i praktiken är det mest kraftfulla verktyg 

för att verkligen veta det man vet. Att dessutom nyttja naturen erbjuder till oändlig 

inspiration
32

. 

3.7 Styrdokument 

Genom läroplaner anger regering och riksdag vilka mål och riktlinjer som skall följas i 

skolverksamheten. I den tidigare läroplanen Lgr80 står det uttryckt vilka metoder och 

riktlinjer som läraren skall följa
33

. Dagens läroplanen för det obligatoriska skolväsendet kallas 

Lpo94. I Lpo94 står det inget om var någonstans undervisningen skall äga rum. Ansvaret för 

hur undervisningen skall utformas har i dagens skola lämnats över till läraren. Läraren har fått 

en större frihet att planera och genomföra sin undervisning men har fortfarande kravet på sig 

att nå upp till läroplanens intentioner och kursplaner. Grundskolans kursplaner tydliggör hur 

målen för de olika ämnena i Lpo94 skall uppfyllas. 

Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig utforska, lära och arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra.
34

 

Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära. 
35

 

                                                 

29
 Brügge, Glantz & Sandell, 2002. 

30
 Dahlgren & Szczepanski, 1997. 

31
 Dahlgren & Szczepanski, 2004. 

32
 Strotz & Svenning, 2004. 

33
 Skolöverstyrelsen, 1980, s. 7-22. 

34
 Mål att sträva mot, Lpo94, s 7. 

35
 Mål att sträva mot, Lpo94 s 9 
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Enligt Lpo94 ges eleven stora möjligheter både att samarbeta med andra och därigenom skapa 

social kontakt men också att arbeta självständigt. När eleven får utforska nya saker och ting 

får eleven därmed nya erfarenheter. 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
36

 

Denna punkt i Lpo94 kan tillgodoses genom utomhuspedagogik, som ofta innebär fysisk 

aktivitet. 

Skolan ska sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl 

närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
37

 

Enligt Lpo94 får eleverna kunskap om olika miljöer när de kommer i närkontakt med dem. De 

lär sig också att värna om och visa respekt för olika slags miljöer. 

Enligt Lendahls och Runesson är den viktigaste uppgiften som skolan har att organisera 

undervisningen så att eleven lär sig det som är fastställt i skolans styrdokument. Därför är det 

viktigt att läraren reflekterar över sin undervisning, så att eleverna får den kunskap som anges 

i styrdokumenten. Det innebär att läraren medvetet måste överväga vilka metoder som skall 

tillämpas. Det är därför viktigt att läraren är medveten om de metoder som finns och vad 

metoderna har för förutsättningar
38

.   

3.8 Lärarens roll 

Lundegård et al. menar att utgångspunkten för utomhusdidaktik är upplevelsens betydelse för 

eleverna och den bestående kunskap som upplevelsen ger. ”Att erbjuda upplevelser utanför 

fyra väggar leder ofta till obekanta, oförutsedda situationer som kan skapa osäkerhet hos 

pedagogen men nyfikenhet och förundran hos eleverna” 
39

. Det gäller för pedagogen att 

tillvarata elevernas upplevelser och bygga på dem i undervisningen. Författarna berättar 

vidare att många pedagoger som använt sig av utomhuspedagogik som en 

undervisningsmetod, har upplevt att eleverna blivit stökiga, högljudda och överaktiva när de 

har utomhusundervisning. Det kan för undervisande lärare upplevas som att eleverna inte tar 

deras undervisning på allvar. Ifall eleverna inte har haft utomhuslektioner tidigare är det inte 

lätt för eleverna att ta undervisningen på allvar. Eleverna kopplar att vara utomhus till att ha 

rast. 

Det är viktigt att som pedagog ha med sig i tanken vad det är för situation eleverna möter. 

Pedagogens uppgift blir att försöka synliggöra lärandesituationen för eleverna. När eleverna 

inte själva tror att de lär sig något nytt tar de inte undervisningen på allvar. Det är viktigt som 

pedagog att erbjuda eleverna en välplanerad, meningsfull utomhusundervisning samt att ge 

eleverna tid att ta till sig den nya undervisningsmetoden
40

. 

                                                 

36
 Skolans uppdrag, Lpo94 s 5 

37
 Mål att sträva mot, Lpo94 s 8 

38
 Lendahls & Runesson, 2005. 

39
 Lundegård, Wickman  & Wohlin, 2004, s 139. 

40
 Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004. 



LITTERATUR OM UTOMHUSPEDAGOGIK 

- 11 - 

Ericsson menar att det är viktigt att väcka elevernas känsla för naturen. Detta kan en pedagog 

göra genom att vara ute med sina elever i alla väder. När själva grunden är lagd, kan läraren 

arbeta med eleverna på ett givande sätt. En annan roll som läraren har på en utomhuslektion, 

är att vara medupptäckare. När som helst kan en elev upptäcka ett fenomen ute. Då är det upp 

till läraren att bygga vidare och ge eleverna mer kunskap
41

.  

Att ta tillvara på situationen är betydelsefullt hävdar även Brügge, Glantz och Sandell. Det 

som exempelvis dyker upp i en buske, kan ta en lektion på andra vägar. Därför krävs det av 

läraren flexibilitet, för att kunna ta tillvara på situationerna som eventuellt dyker upp utomhus 
42

. Vikten av att vara flexibel skriver även Södergren om. Att vara flexibel förklarar 

Södergren är när eleverna kommer in på ett annat spår än det som läraren hade tänkt sig. Då 

måste läraren kunna stryka planeringen och bygga vidare på det eleverna kommit in på 
43

.  

Malmsten menar att det är viktigt att hitta en balans mellan inomhusundervisning och 

utomhusundervisning. Bara för att en lärare förhåller sig positiv till utomhuspedagogik, 

betyder inte det att inomhusundervisning inte skall bedrivas
44

. 

3.9 Nackdelar med utomhuspedagogik 

Ett par av de vanligaste argumenten mot att ha utomhuspedagogik i skolan, tar Brügge, Glantz 

och Svenning upp. En nackdel är att det kan ta lång tid att transportera sig till platsen där 

undervisningen skall bedrivas och tar då tid från lektionen när eleverna skall lära sig något. 

En annan nackdel är att föräldrarna inte förstår varför deras barn skall vara ute så mycket och 

vad eleverna lär sig på det. De kan även vara elever som tycker det är jobbigt att vara ute och 

som anser att det är bekvämare att vara inomhus. Schemat kan ställa till problem att vara ute. 

Författarna tar upp att dessa problem går att lösa som lärare, bara man vill. Det handlar om att 

vänja eleverna vid att vara ute genom att visa eleverna de rätta kläderna, utrustningen och 

kunskapen att det går att ha det bra ute 
45

.  

Ett annat problem som Nyhus Braute och Bang tar upp är att lärarna känner att de har 

begränsat med kunskap för att vara ute. Det kan t ex vara kunskaper om namn på växter och 

träd 
46

.   

Öhman anser att elevernas attityd till utomhuspedagogik är mycket viktig. Eleverna får inte 

känna att vistelsen ute var kall, blöt och besvärlig. Att ge eleverna positiva naturupplevelser är 

en viktig uppgift som skolan har
47

. Ett steg kan vara att på exempelvis föräldrarmöten ta upp 

temat kläder. Detta för att eleverna ska hålla sig varma och torra under vistelsen ute, enligt 

Nyhus Braute & Bang. Ett annat alternativt sätt är att köpa in kläder till skolan från 

secondhand affärer eller loppmarknader
46

. 

                                                 

41
 Ericsson, 2002. 

42
 Brügge, Glantz & Sandell, 2002. 

43
 Södergren, 2005. 

44
 Malmsten, 2001. 

45
 Brügge, Glantz & Svenning, 1999. 

46
 Nyhus Braute & Bang, 1997. 

47
 Öhman, 1996. 
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NCFF, nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, menar att två 

hinder för utomhuspedagogik är bristen på pengar och transportproblem. Ett tredje hinder är 

att eleverna inte är vana vid att vara utomhus och de upplevs då som okoncentrerade och 

störande för den övriga gruppen. Ett fjärde hinder kan vara att vistas i en ny och okänd miljö, 

som det kan uppstå en rädsla för. Ett sista hinder kan vara att eleverna inte har tillräckligt med 

kläder eller att föräldrar ställer sig frågande till om undervisning ute är bra
48

. 

3.10 Lärarnas utbildning i utomhuspedagogik 

Bergholm menar att kunskaperna om utomhuspedagogik många gånger är för låga hos lärare. 

Därför är mer utbildning i ämnet önskvärt. Anders Szczepanski skriver i ett nyhetsbrev från 

NCFF att han anser att hälsa och lärande hänger ihop. Lärarna behöver därför ta del av den 

forskning som finns inom utomhuspedagogikens område
49

. 

 

                                                 

48
 NCFF, nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, 2006. 

49
 Bergholm, 2006. 
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4. MATERIAL OCH METODER 

Under denna rubrik presenteras vilken forskningsstrategi som använts, urvalet av lärare, 

presentation av lärarna, intervjuernas uppläggning och genomförande samt vilken 

databearbetning som utförts. 

4.1 Forskningsstrategi  

Arbetet bygger på en en kvalitativ studie där intervjuer utgör huvudmetoden. En kvalitativ 

studie valdes för att på ett djupare sätt kunna analysera och diskutera pedagogers syn på 

utomhuspedagogik. Enligt Johansson och Svedner är den kvaltitativa forskningen lämplig om 

en studie syftar till att undersöka ”elevens/barnets attityder, förkunskaper, värderingar och 

intressen, resp lärarens syn på elever, undervisning, förhållningssätt, målsättningar och 

planering” 
50

. Enligt Johansson och Svedner är kritiken mot den kvalitativa forskningen att 

”den riskerar att bli subjektiv, att resultaten är alltför beroende av den forskare som samlat in 

dem för att man skall kunna lita på att de ger en någorlunda rättvisande bild av det som 

undersökts” 51.  

En annan forskningsstrategi är en kvantitativ studie som enligt Patel och Davidsson fokuserar 

mer på ”mätningar vid datainsamling och statistiska bearbetnings- och analysmetoder” 
52

. 

Denna forskningsstrategi var inte lämplig att använda i detta arbete. 

Karin Widerberg ger sin förklaring på vad kvalitativ forskning är. Hon menar att: ”kvalitativ 

forskning syftar alltså till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper, den kvalitativa 

forskningen söker primärt efter fenomenets innebörd eller mening.”  

Författaren menar att istället för att belysa mängden, så är det djupet som är intressant att 

komma åt. Den mest renodlade kvalitativa metoden är intervjuer. För att en intervju skall bli 

så kvalitativ som möjligt, finns det vissa krav. En kvalitativ intervju bör alltid följa upp 

centrala delar, av det intervjupersonen berättar, för att öka förståelsen för det tema som är i 

fokus. För att detta skall genomföras på bästa sätt är tid och plats viktiga faktorer
53

.  

Det är viktigt att som forskare ha i åtanke att en intervju inte alltid behöver bli lyckad, det kan 

hända att det blir precis tvärtom 
53

.  

4.2 Urval  

I detta avsnitt presenteras hur urvalet av lärare till gjordes. Här kommer även urvalet av skolor 

att presenteras och motiveras. 
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Beroende på vad som skall undersökas avgörs urvalet och undersökningsgruppen utifrån det, 

menar Kihlström. Är det olika uppfattningar som skall undersökas i en studie bör insamlandet 

av material spridas på olika grupper
54

.  

Jag valde att intervjua lärare som arbetar i årskurserna 4-6. Jag valde lärare för intervjuerna 

oberoende av om de arbetar med utomhuspedagogik eller ej. Totalt omfattar studien intervjuer 

med fyra olika lärare. Lärarna valdes utifrån vilka skolor de arbetar på. Två av de lärare jag 

intervjuade arbetar på en skola i en stadsmiljö. De andra två lärarna arbetar på en skola i 

landsbygdsmiljö utanför staden.  

Det är intressant att se om det finns skillnader i uppfattningar mellan de lärare som arbetar på 

skolor i landsbygds- och stadsmiljö. De två lärarna som representerar en skola i stadsmiljö 

arbetar på samma skola liksom de två lärarna som representerar skolan i landsbygdsmiljö. 

Jag kontaktade lärarna genom att ringa dem. Jag ringde cirka en vecka innan intervjuerna 

ägde rum. När jag kontaktade lärarna frågade jag ifall de kunde tänka sig att ställa upp i en 

intervju till ett examensarbete, som handlar om lärares uppfattningar om utomhuspedagogik. I 

samtalet meddelade jag ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. När de kontaktade lärarna 

svarade ja till en intervju, bestämdes tid och plats. Lärarna fick själva bestämma tid och plats.  

4.3 Intervjupersoner 

I detta avsnitt presenteras intervjupersonerna. Information om deras grundutbildning, antal 

yrkesverksamma år som lärare och undervisningserfarenhet presenteras (Tabell 1). Här 

presenteras även de skolor som lärarna arbetar på. 

Tabell 1. Beskrivning av intervjupersoner 

Pedagog Kön 

(K/M) 

Grundutbildning 

 

Antal år 

som lärare 

Undervisningserfarenhet 

Stadie, ämnen 

L
an

d
sb

y
g
d
s-

 

m
il

jö
 

B K 
Högskoleutbildad 42 år Undervisar nu i åk 6.  

Har behörighet för alla ämnen.  

Jobbat med förskolebarn upp till år 6. 

D K 
Högskoleutbildad 34 år.  Undervisar nu i åk 4.  

Undervisar i matematik, engelska 

och svenska.  

S
ta

d
sm

il
jö

 

C K 

Högskoleutbildad 

 

7 år.  Undervisar 50% i åk 4 och 50% i åk 

7-9. 

Har behörighet i matematik, kemi, 

fysik, biologi och teknik. 

E K 

Högskoleutbildad 10 år Klassförståndare i en årskurs 6. 

Är utbildad i Ma/NO. Undervisar nu 

i samtliga ämnen förutom idrott, 

slöjd och musik. 
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I studien har jag strävat att välja lärare med varierad erfarenhet av läraryrket, dvs. några lärare 

som har arbetat i många år och några som har kortare lärarerfarenhet. Lärarna i studien är alla 

kvinnor på grund av att jag på de utvalda skolorna inte lyckades hitta några manliga lärare 

som kunde ställa upp på intervjuer. I studien ingår det lärare som har undervisning i olika 

ämnen för att se om utomhuspedagogik har att göra med vilket ämne en lärare huvudsakligen 

undervisar i.   

Intervjuerna ägde rum på två skolor. Skolorna ligger i skilda miljöer. Två av pedagogerna 

arbetar på en skola som ligger ca 1,5 mil utanför staden. Skolan är belägen i ett litet samhälle. 

Det är en liten skola som har år F-6 och med få invandrare. Skolan omges av en vacker natur. 

Skolgården är stor med mycket gräsmattor samt asfalterade områden. I skolan närhet finns det 

skog och en sjö.  

Den andra skolan är belägen i en förort till staden. Skolan är en 1-9 skola som har en stor del 

invandrare. Förorten ligger drygt tre kilometer från stadens centrum. Skolan ligger i centrum 

av förorten. I centrum finns också affärer, apotek, bibliotek, mm. Skolan har en skolgård med 

staket som visar var skolgården slutar. Skolgården består mest av asfalt och sand. Det finns ett 

grönområde vid skolan där det finns fotbollsplaner. I närheten av skolan finns det lite fler 

grönområden och en damm. 

4.4 Intervjuernas uppläggning och genomförande 

Under denna rubrik presenteras uppläggningen för intervjuerna och hur intervjuerna 

genomfördes.  

När det var fastställt att studien skulle baseras på intervjuer blev nästa steg att tänka ut vad jag 

ville få ut av intervjuerna för att kunna besvara frågeställningarna. Vid utformning av 

intervjufrågorna (Bilaga A) utgick jag från mina frågeställningar, min problemformulering 

och den litteratur jag har läst om utomhuspedagogik. 

Intervjuer kan enligt Denscombe vara strukturerade, ostrukturerade eller semistrukturerade. 

Vid en strukturerad intervju har forskaren i förväg bestämt vilka frågor som skall vara med i 

intervjun samt i vilken ordningsföljd de skall komma. Vid en ostrukturerad intervju sätter 

forskaren bara igång intervjun genom att introducera ett tema eller ett ämne. Forskarens roll 

blir då att delta så lite som möjligt i intervjun. Vid en semistrukturerad intervju är det klart 

vilka frågor som skall besvaras och vilka ämnen som skall tas upp. Forskarens uppgift vid 

denna typ av intervjufrågor är att vara flexibel när det kommer till frågornas ordningsföljd. 

Forskaren låter intervjupersonen berätta i en mer omfattande utsträckning om det ämne som 

tas upp
55

. 

För denna studie passar strukturerade frågor bäst eftersom denna typ av frågor ger struktur. 

Forskaren får vid strukturerade frågor en säkerhet på att alla tänkta frågor får ett svar och att 

forskningsområdet täcks in. 

På plats vid intervjutillfället frågade jag lärarna ifall det var okej att jag spelade in 

intervjuerna. Alla lärare tyckte att det var okej och alla intervjuer spelades därmed in. 

Inspelning skedde för att senare underlätta bearbetningen av vad de olika respondenterna sagt 

i intervjuerna. Jag berättade för lärarna att de fick avbryta intervjun ifall de kände sig 
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obekväma med situationen eller ifall de inte ville svara på någon fråga. Varje intervjutillfälle 

tog cirka 20-30 minuter, beroende på hur mycket lärarna hade att säga.  

Denscombe menar att när en intervju spelas in får författaren en fullständig dokumentation av 

det som sägs under intervjun, vilket underlättar det fortsatta arbetet med materialet och 

analysen
55

. För att det inte skulle uppstå några tekniska problem under inspelningen så 

kontrollerade jag innan varje intervju att utrustningen fungerade. Stukát menar att det är 

viktigt att kontrollera att utrustningen fungerar för att förhindra problem vid intervjun 
56

. 

Lärarna fick själva välja den plats där intervjun skulle äga rum. Alla intervjuerna ägde rum på 

lärarnas arbetsplatser. Två av intervjuerna ägde rum efter det att eleverna hade slutat för 

dagen. Den första intervjun ägde rum i lärarnas personalmatsal på skolan en sen eftermiddag 

då de flesta hade gått hem för dagen. Den andra intervjun ägde rum i ett grupprum intill 

klassrummet. Den tredje intervjun ägde rum i klassrummet när eleverna hade en annan 

lektion. Den fjärde intervjun ägde rum i ett konferensrum på skolan en förmiddag då läraren 

hade en håltimme. 

4.5 Databearbetning 

När intervjuerna var genomförda valde jag att renskriva intervjuerna samma dag eller dagen 

efter. Om intervjuerna renskrivs direkt menar Stukát att det är lättare att analysera resultatet
56

. 

Jag läste noggrannt igenom varje intervju ett par gånger, för att sedan kunna ta ut det 

viktigaste som sagts ur varje fråga och se vad det fanns för likheter och skillnader på vad 

lärarna hade tagit upp. När jag läste igenom intervjuerna försökte jag även söka efter teman 

att bygga resultatet på och analysera utifrån. 

4.6 Studiens didaktiska relevans 

Studien är ur ett didaktiskt pespektiv av stort intresse för läraryrket. En av frågeställningarna i 

studien var att besvara hur lärare arbetar med utomhusundervisning samt vilken inställning de 

har till denna form av pedagogik.  Det  bör vara av relevans för snart  färdigutbildade lärare 

att belysa  hur man arbetar med utomhuspedagogik på skolorna idag. Det är även av relevans 

att studera detta ämne då utomhuspedagogik är aktuellt på lärarutbildningen. För att få reda på 

om utomhusundervisning uppfattas som  en bra metod av  lärarna , är det viktigt att utforska 

deras uppfattningar och erfarenheter . Litteraturen ger en positiv bild av utomhuspedagogik 

där många fördelar med metoden belyses, vilket ger intrycket att det är en bra 

undervisningsmetod. Det är därför intressant att jämföra litteraturen med verkligheten för att 

se huruvida  forskningen överensstämmer med  vad dagens lärare anser.  
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4.7 Etiska ställningstaganden 

För att ingen individ i studien skall kränkas eller komma till skada så belyses 

Vetenskapsrådets forskningsestiska principer som innefattar informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
57

. 

Informationskravet   

Lärarna som deltog t i studien blev informerade om deras uppgift i projektet. Denna 

information fick lärarna vid första samtalet som också var den första kontakten. Information 

om studiens syfte samt varför deras deltagande var av intresse gavs också. Lärarna blev innan 

intervjuerna medvetna om att deras deltagande i studien var  på frivillig basis vilket innebar  

rätten att avbryta när de ville. 

Samtyckekravet 

De deltagande lärarna i studien gav samtycke till sin medverkan. Villkoren för intervjuerna 

fick de deltagande själva bestämma.  

Konfidentialitetskravet 

För att de deltagandes identiteter inte skall kunna identfieras i resultatet så har alla uppgifter 

behandlats konfidentiellt. När uppgifterna behandlas konfidentiellt kan de inte heller spåras 

tillbaka till källan. De deltagande lärarnas  namn finns inte heller med i studien, de namnges 

endast som  pedagog b, c ,d och e.  

Nyttjandekravet  

Alla de insamlade uppgifterna används bara i vetenskapliga syften, dvs enbart till detta 

examensarbete. Denna information fick de deltagande lärarna innan intervjuerna ägde rum.   
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5. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultat från de intervjuer som genomförts i studien. Avsnittet är 

uppdelat på olika teman kring begreppet utomhuspedagogik. 

5.1 Utomhuspedagogikens positiva effekter och innebörden av begreppet 

De intervjuade lärarna hade olika syn på vad utomhuspedagogik innebär och de definierade 

begreppet utomhuspedagogik på olika sätt. Hälften av lärarna menade att utomhuspedagogik 

innebär att uttnyttja naturen och det material som finns där. Utomhuspedagogik är även att 

koppla uterummet till de teoretiska ämnena. 

Att utnyttja uterummet och koppla ihop det med de ämnen som man har. 

     Pedagog C 

Andra definitioner av utomhuspedagogik handlade om att ge eleverna förståelse och känsla 

för naturen samt att undervisning utomhus är ett komplement till annan pedagogik. 

Alla lärarna ansåg att undervisning utomhus har många fördelar. Hälften av lärarna framhöll 

som en fördel att undervisning utomhus ger möjligheter att knyta samman de teoretiska 

kunskaperna med verkligheten. Det är viktigt att hos eleverna skapa förståelse och ser att det 

finns ett samband mellan det som står i böckerna och verkligheten. 

Att kunna verklighetsanknyta och komma på praktiska exempel. Att få eleverna att förstå 

att ett ämne inte bara handlar om det man läser i en bok eller inom skolans fyra väggar 

utan försöka koppla ihop det. 

Pedagog C 

Andra fördelar som framhölls var att eleverna blir mera aktiva, jobbar med hela kroppen och 

ser samband genom att använda sig av alla sina sinnen. När eleverna exempelvis får känna på 

skrovlig bark får de en bättre förståelse för vad skrovlig bark är än om de enbart får en 

muntlig förklaring. 

Eleverna ser samband genom jämförelser och att eleverna är aktiva ute. 

     Pedagog B  

5.2 Utomhuspedagogikens svårigheter och nackdelar 

Hälften av de intervjuade lärarna ansåg att det finns nackdelar med utomhuspedagogik. De 

samlade negativa åsikterna från dessa lärare var följande: 

 Det kan vara svårt att göra sin röst hörd i en utomhusmiljö. Eleverna måste vara nära 

läraren för att höra vad denna säger. 

 Vissa elever som har svårt att ta emot mer än en instruktion åt gången kan vara svåra 

att undervisa utomhus där ofta flera instruktioner måste ges samtidigt. 
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 Det kan vara svårt att praktiskt transportera elever och material till 

undervisningsplatsen. Det kräver resurser från skolan för hjälp med transporter.  

 Vissa elever kan ha svårt att fokusera på det som undervisningen handlar om. 

Utomhus händer mycket runt omkring såsom förbipasserande djur, människor och 

bilar. 

Sen är det ju så också att det händer ju mycket mer ute runt omkring som kanske lockar 

och det är svårare att få barnen att fokusera på undervisningen. Det viktigaste kan till 

exempel vara att titta på fågeln som man ser eller den överkörda grodan. 

     Pedagog C 

 Att använda skrivmaterial utomhus vid dåligt väder kan vara ett hinder. För att detta 

inte skall bli ett problem krävs de rätta förusättningar såsom regnskydd, eld och 

bänkar. 

 Utomhuspedagogik är mer krävande när det gäller engagemang, förberedelser och 

strukturering av undervisningen. Speciellt i initialskedet är förberedelserna mer 

krävande vad gäller material såsom t ex att plasta in papper.  

Det kräver mera engagemang. Det material man har tagit ut vill man gärna ha på sin plats 

igen. Ju större utymme det är desto större spridning kan det bli, det är lättare hänt att 

saker kommer bort. Så visst kräver det mer planering och strukturering. I allra högsta 

grad kräver det engagemang, tycker man inte det är roligt, så tror jag inte man ska välja 

den strategin. 

     Pedagog C 

5.3 Utomhuspedagogik som undervisningsmetod för svagpresterande elever 

De flesta av lärarna i studien ansåg att vissa svagpresterande elevgrupper kan gynnas av 

utomhuspedagogik. Detta kan gälla grupper såsom elever med dyslexi, invandrarelever med 

språksvårigheter eller elever som har svårare att prestera i teoretiska ämnen. En uppfattning 

var att det inte är själva utomhuspedagogiken som sådan som gynnar eleverna. Det handlar 

istället om hur läraren presenterar något abstrakt för eleverna och lyckas göra det konkret. 

Detta behöver inte nödvändigtvis ske i en utomhusmiljö. Att konkretisera abstrakta fenomen 

för elever kan även göras inomhus. 

Enligt hälften av de intervjuade lärarna gynnas elever som har läs- och skrivsvårigheter av 

utomhuspedagogik som undervisningsmetod. Lärarna menade att dessa elever får en bättre 

chans att praktiskt visa sina kunskaper när utomhuspedagogik tillämpas.  

Jag kan tycka ibland så att om en person inte har så lätt för att ta till sig det skrivna 

språket så kan de vara väldigt kreativa när det gäller idéer. Det kan man märka just på de 

saker som man gör ute och i grupp tillsammans med andra, att dessa elever ändå tar bra 

plats och att de har bra och goda idéer.  Detta skulle man kanske inte se ifall de skriftligen 

skulle prestera någonting. Jag tycker dessa elever kommer bättre till sin rätt i sådana 

sammanhang. 

     Pedagog B 
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Man har ju sett lite att de elever som är högpresterande, att det spelar ingen roll vad du tar 

dig till, de brukar hitta sin form ändå i vilken metod du än väljer att angripa. Med de 

lågpresterande däremot kanske de är så att det öppnar upp ytterligare för att kunna göra 

kopplingar till verkligheten. 

Pedagog C 

5.4 Skillnader i policy och tillämpning av utomhuspedagogik i landsbygds- 
respektive stadsmiljö 

Uppfattningen bland lärarna om i vilken usträckning utomhuspedagogik tillämpas var inte 

beroende av i vilken miljö skolan var belägen. Oberoende av om lärarna arbetade i en skola i 

landsbygds- eller stadsmiljö så bedrev de undervisning utomhus i den omfattning som de 

själva önskade. 

Hälften av de intervjuade lärarna arbetade på samma skola i en stadsmiljö. På deras skola 

fanns det ingen uttalad policy eller rekommendation för hur utomhuspedagogik skall bedrivas. 

Detsamma gällde för skolan i landsbygdsmiljö men här fanns en mera outtalad men tydlig 

egen strävan att utnyttja möjligheterna till utomhuspedagogiska arbetssätt. 

Vi har ingen direkt policy mer än att de flesta av oss strävar efter att vara ute så mycket 

som möjligt i naturen och utnyttja den möjligheten som vi har. Det är väl inte direkt som 

jag kan komma ihåg inskrivet i något dokument. Det är upp till var och en. Imorse t ex var 

vi två klasser som tog barnen och gick en skogsrunda innan vi började. Det är ett ganska 

invant beteende hos de flesta att göra saker ute i naturen. 

     Pedagog B 

På skolan i stadsmiljö framkom lite olika åsikter om diskussioner kring utomhuspedagogik. 

Den ena av de intervjuade pedagogerna var nöjd med de diskussioner som fördes på skolan 

medan den andra efterlyste mer diskussioner kring utomhuspedagogik. 

På skolan i landsbygdsmiljö var lärarna eniga om att det förekommer diskussioner kring 

utomhuspedagogik på skolan. När någon lärare på skolan varit på kurs eller läst en bok så 

delgav den läraren sina kollegor. 

Diskussion om utomhuspedagogik bland kollegorna finns det på skolan. Vi brukar delge 

varandra om någon har varit på en kurs eller så. Sen tror jag oftast det är fantasin som 

begränsar. Jag menar du kan ju översätta det du har gjort ute i svenska till engelska också, 

så det går rätt mycket hand i hand alltihopa. 

     Pedagog D 

5.5 Pedagogernas syn på utomhuspedagogik i det dagliga arbetet 

Hälften av de intervjuade lärarna ansåg att de bedriver utomhuspedagogik i det dagliga arbetet 

i den omfattningen de önskar och vill, de övriga uttalade motsatsen. Dessa lärare ansåg att 

väder, åstid, schema och osäkerhet i rollen som utomhuspedagog styr i vilken omfattning de 

bedriver undervisning utomhus.  
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De flesta lärarna ansåg att utomhuspedagogik inte är med som en naturlig del i den dagliga 

planeringen, utan att det är kopplat till vad de håller på med i kursplanen. Det framkom att 

undervisning utomhus är ett bra komplement till den dagliga verksamheten inomhus. Enligt 

en av de intervjuade lärarna ger undervisning utomhus en visuell bild av det teoretiska. 

Viktigt var också att det blir variation i den undervisning som bedrivs. En lärare hade 

utomhuspedagogik inlagt i schemat, och bedrev det således i den dagliga verksamheten.  

Utomhuspedagogik är inget begrepp som jag har med i min dagliga planering, det kan jag 

inte säga. Jag jobbar inte på det sättet att jag försöker hitta saker som vi kan göra utomhus 

utan det får nog komma naturligt när jag planerar, så medvetande är det nog inte. 

     Pedagog E 

5.6 Utomhuspedagogik som ämnesöverskridande metod och val av ämnen 

De flesta av de intervjuade lärarna ansåg att undervisning utomhus kan vara en 

ämnesöverskridande metod. Ofta passar det bra att arbeta tematiskt när man är utomhus. Vilka 

ämnen man kan integrera vid utomhusundervisning avgörs oftast av vilket moment i 

kursplanerna man arbetar med. Utomhusundervisning erbjuder förutsättningar att väva in 

många olika ämnen i ett och samma undervisningsmoment. Dock påpekade lärarna att detta 

måste ske på ett naturligt sätt, så att det inte blir något självändamål att åstadkomma 

ämnesöverskridande undervisning bara för att eleverna är utomhus. 

Alla lärarna hade arbetat med matematik utomhus. Matematik var det vanligaste ämnet att 

arbeta med utomhus. Andra ämnen man arbetade med utomhus var bild, idrott, svenska, 

samhällskunskap och miljöfrågor. 

5.7 Utbildning i utomhuspedagogik 

Hälften av de intervjuade lärarna hade fått utbildning i utomhuspedagogik redan under sin 

grundutbildning. Den viktigaste utbildningen lärarna hade fått var dock fortbildningskurser 

som alla hade genomgått under sin yrkesverksamma tid som lärare. Lärarna hade gått sina 

fortbildningskurser i naturskolans regi. En viktig effekt av fortbildningskurser som framhölls 

var att den som deltagit i en kurs kan delge nya idéer och resultat till kollegor på hemmaplan. 

Matematik för utomhusundervisning var ett ämne som alla hade fortbildat sig inom.



DISKUSSION 

- 22 - 

6. DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer resultaten att diskuteras i förhållande till relevant litteratur.  

6.1 Utomhuspedagogik som komplement till annan undervisning och anknytningar 
till verkligheten  

Lärarna såg utomhuspedagogiken som ett komplement till den traditionella undervisningen 

inomhus, något som även även Brügge, Glantz och Sandell framhåller
58

. En trolig tolkning är 

att många olika former av pedagogik kan komplettera varandra och att ingen form av 

pedagogik bör utesluta den andra. 

Att använda flera olika pedagogiska metoder i skolan för att på så sätt nå ut till alla elever är 

viktigt enligt lärarna i studien. Detta betonar även Dahlgren och Szczepanski som menar att 

alla elever lär sig på olika sätt och därför är det viktigt att ha en varierande undervisning
59

. De 

intervjuade lärarnas syn på utomhuspedagogik som ett komplement till annan pedagogik 

stämmer bra in på det som framkommer i litteraturen. 

Vid utomhusundervisning får eleverna möjligheter att göra kopplingar till verkligheten enligt 

lärarna i studier. Detta framhåller även Dahlgren och Szczepanski som menar att 

utomhuspedagogik går ut på att flytta lärandeprocessen till verklighetsrelaterade 

sammanhang, där eleverna kan uppleva med flera av sina sinnen. Det är viktigt att 

sammanhanget i undervisningen är konkret kopplat till själva upplevelsen. Enligt författarna 

är det viktigt att kunskaper som hämtats från böcker sätts in i ett sammanhang där de får 

upplevas, för att eleverna skall få en förståelse
59

.  

En förklaring till varför lärarna i studien framhåller utomhuspedagogik som ett sätt att 

verklighetsanknyta kan vara att det ger en bättre balans mellan teori och praktik. Det är troligt 

att undervisning utomhus gör att fler elever får ”aha- upplevelser”, eftersom de lättare ser 

samband när något upplevs. 

6.2 Utomhuspedagogik som lärande med alla sinnen 

Lärarna i studien menade att eleverna får använda sig av sina sinnen utomhus genom att lukta, 

smaka, höra och uppleva. Dahlgren och Szczepanski hävdar detsamma och menar att när 

eleverna får använda sig av alla sinnen minns de bättre
59

.  Eleverna lär sig att se världen 

utifrån delar och helheter genom att använda sina sinnen enligt Brügge, Glantz och Sandell
58

. 

När det gäller betydelsen av att vid utomhuspedagogik använda sig av alla sinnen 

överensstämmer uppfattningen hos de intervjuade lärarna väl med vad som anförs i 

litteraturen. Troligtvis är det för många elever positivt att vid inlärning använda sig av fler än 

ett sinne, då alla elever inte lär sig på samma sätt. Om skolan skall leva upp till målsättningen 

om ”en skola för alla” är det viktigt att erbjuda olika metoder för inlärning. En rimlig 

förklaring till varför lärarna betonar vikten av att använda sig av alla sinnen utomhus är att 
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eleverna bättre kommer ihåg vad de lärt sig när de får upplevelser. Detta styrker den forskning 

som naturskoleföreningen gjort och som visar att man kommer ihåg 80 % av det man 

upplevt
60

. 

6.3 Utomhuspedagogikens nackdelar 

Några svårigheter med undervisning utomhus som de intervjuade lärarna framhåller är att 

göra sin röst hörd i en utemiljö, att praktiskt transportera elever och material till 

undervisningsplatsen och att få eleverna att fokusera på det som undervisningen handlar om. 

Den sistnämnda svårigheten betonas även av Lundegård, Wickman & Wohlin som menar att 

det är lätt till att man som lärare upplever att eleverna inte fokuserar på undervisningen. De 

hävdar att utomhuspedagogik måste bli en vana, annars finns det en risk att eleverna ser det 

som rast eftersom att vara utomhus för dem är kopplat till rast. Eleverna kan då bli stökiga, 

överaktiva och högljudda
61

. 

En förklaring till lärarnas upplevelse av svårigheten med att få eleverna fokuserade på 

undervisningen när de är utomhus, kan vara att eleverna inte blivit vana vid denna form av 

undervisning. Ett förslag som framförts kan vara att lärare redan från årskurs 1 schemalägger 

utomhusundervisning. En trolig effekt av detta skulle vara att eleverna upplever 

utomhuslektioner som en mera naturlig plats för lärande och då blir bättre fokuserade på det 

som undervisningen skall handla om. 

En annan svårighet som de intervjuade lärarna upplever är transporter av elever och material 

till undervisningsplatsen. Samma synpunkt framhålls av NCFF som menar att 

transportproblemen är en nackdel med utomhuspedagogik
62

. I många fall har skolor i en 

stadsmiljö större transportproblem till undervisningsplatser i naturen, då de kanske oftast inte 

har de mest inspirerande och användbara naturmiljöerna i sitt omedelbara närområde. Detta 

gör att lärare vid skolor i städer måste hitta andra möjligheter till utomhusundervisning som är 

lämpliga i deras närmiljö. Det kan finnas sådana möjligheter att göra teoretiska ämnen 

konkreta utomhus även i en stadsmiljö. Exempel på detta kan vara matematik där det går att 

lära ut statistik genom att räkna bilar i trafiken eller gå in på ett varuhus och arbeta med 

procenträkning. Andra möjligheter för lärare i skolor i stadsmiljöer kan vara att anpassa 

schemaläggning för utomhusundervisning. Om det inte finns något grönområde nära intill 

skolan, kan t ex naturkunskapsundervisning planeras i block med flera lektionstimmar i följd. 

Därigenom får man den tid som krävs för förflyttning till exempelvis en park eller ett lämpligt 

naturområde. 

Svårigheten att göra sin röst hörd vid utomhusundervisning kan vara ett hinder som lärarna 

upplever om de har svaga röstresurser eller inte vill skrika åt sina elever. För att komma runt 

detta hinder ställs ofta större krav på planering av utomhuslektioner. Exempel på detta kan 

vara att utnyttja platser där det inte blåser för mycket, att undvika bullriga miljöer, att samla 

elevgruppen väl när instruktioner skall ges och att utnyttja knep för att fånga elevernas 

uppmärksamhet. Exempel på tekniska lösningar för att göra sin röst hörd utomhus kan vara att 

använda ljusförstärkare. 
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6.4 Utomhuspedagogikens praktiska tillämpning och fördelar 

De faktorer som främst styrde utomhuspedagogikens tillämpning för de intervjuade lärarna 

var väder, årstid, schema och osäkerhet i rollen som utomhuspedagog. En annan faktor som 

avgör i vilken omfattning utomhuspedagogik tillämpas kan vara i vilken miljö som skolan 

ligger. En rimlig tolkning är att lärare som har naturen nära inpå skolan lättare kan genomföra 

utomhuslektioner, utan att det drar med sig för stora konsekvenser i form av exempelvis 

transporter. 

I intervjuerna pekar lärarna på flera fördelar med utomhuspedagogik såsom 

verklighetsanknytning, upplevelser av naturen med alla sinnen och aktivare elever. Trots detta 

fanns undervisning utomhus inte med i den dagliga planeringen för alla lärarna. Det kan 

konstateras att det därför bör vara viktigt att förebygga de problem som hindrar lärarna att 

arbeta med utomhuspedagogik. Ett förslag kan vara att göra utomhuspedagogik till ett 

obligatoriskt inslag i lärarutbildningen, så att lärarstudenter får praktisk färdighetsträning och 

ökade insikter om hur svårigheterna kan bemästras. Ett annat förslag kan vara att i forskning 

fokusera mer på att de lösa svårigheter som upplevs med undervisning utomhus. 

Då fördelarna med att att bedriva utomhuspedagogik som framhölls var flera, borde man 

förvänta sig en större praktisk tillämpning. En annan positiv aspekt på utomhuspedagogik är 

att den stärker elevernas hälsa. Idag är många elever intresserade av datorer vilket medför att 

de vistas mycket tid inomhus. Denna hälsoaspekt på utomhuspedagogik anför också 

Andersson och Rydberg som menar att det är viktigt att barn aktiveras i en utemiljö
63

.  

6.5 Policy för och utbildning i utomhuspedagogik 

Ingen av de skolorna som lärarna i studien arbetade vid hade någon uttalad policy att använda 

utomhuspedagogik. Detta kan bero på att utomhuspedagogik är en modern 

undervisningsmetod som fått ökad uppmärksamhet under senare år. I dagens läroplan anges 

inget direkt om att utomhuspedagogik skall tillämpas men det framhålls att fysisk aktivitet är 

viktigt vilket indirekt kan tolkas som ett stöd för utomhusundervisning:  

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen
64

. 

En möjlighet skulle vara att införa utomhuspedagogik i läroplanen. Detta kan dock leda till att 

lärare som är mindre intresserade av denna form av pedagogik presterar sämre undervisning 

om de upplever ett tvång att arbeta utomhus. Det skulle därmed kunna resultera i att det bli 

sämre lektioner för eleverna. Förmodligen är det därför bättre att utomhusundervisning är 

frivilligt för lärare. 

De intervjuade lärarnas fortbildning i utompedagogik hade i huvudsak varit inom ämnet 

matematik och det var inom detta ämne som de främst tillämpade metoden. Det visar på en 

viktig koppling mellan fortbildning för att höja kompetensen i utomhusundervisning och den 

praktiska tillämpningen. Bergholm betonar också detta och menar att många gånger är 
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kunskaperna inom utomhuspedagogik för låga hos lärare
65

. Det är också viktigt att lärare tar 

del av ny forskning inom området utomhuspedagogik. 

En viktig förusättning för högre kompetens i utomhuspedagogik hos dagens lärare är att 

skolorna avsätter resurser för att finansiera fortbildning. Exempel på var en sådan fortbildning 

finns är Linköpings universitet, Nationellt centrum för utomhuspedagogik - Hälsa - Lärande - 

Miljö
66

. 

En annan väg att mera långsiktigt höja kompetensfrågor kring utomhuspedagogik är att införa 

det som ett obligatoriskt moment redan i lärarnas grundutbildning. Dagens lärarutbildning kan 

därför behöva kompletteras med mer inslag av utomhuspedagogik. 

Diskussioner om utomhuspedagogik förs i större och mindre omfattning enligt de intervjuade 

lärarna. Sådana diskussioner kan sporra lärare som inte använder denna undervisningsmetod. 

Diskussioner kan ge tips på vad som kan göras i en utemiljö och hur man kan göra det. 

Genom diskussioner kan lärare lättare upptäcka möjligheter till utomhusundervisning som 

finns i omgivningen runt skolan. Slutligen kan diskussioner leda till att utomhuspedagogik ses 

som en självklar alternativ undervisningsmetod som fler lärare kan använda sig av. 

6.6 Utomhuspedagogik i alla ämnen 

Resultatet av intervjuerna visade att utomhuspedagogik betraktas som ämnesöverskridande 

och att det går att väva in många ämnen. Samma uppfattning hävdar Hedberg som även menar 

att inlärningen förstärks när den bedrivs utomhus
67

. Även Dahlgren, Sjölander, Strid och 

Szczepanski framför att utomhuspedagogik är en ämnesöverskridande undervisningsmetod
68

. 

På denna punkt överensstämmer de intervjuade lärarnas uppfattning väl med de resultat som 

presenteras i litteraturen. 

Att utomhuspedagogik är ämnesöverskridande som metod gör att det lämpar sig för tematisk 

undervisning. I en vardaglig undervisningssituation kan exempelvis elever som arbetar 

utomhus med djur i en sjö samtidigt träna djurens namn på engelska, skriva om djuren på 

svenska och måla av djuren i sjön. Däremot kan det vara svårare när eleverna arbetar 

tematiskt utomhus att kontrollera vad de verkligen lärt sig. 

6.7 Utomhuspedagogik kan gynna vissa elever 

I intervjuer med lärarna framkom uppfattningen att svagpresterande elever eller elever med 

läs- och skrivsvårigheter gynnas av utomhuspedagogik. Det ansågs att dessa elever i en 

utomhusmiljö får en bättre chans att visa på ett mer praktiskt sätt vad de kan. En annan 

intressant uppfattning som framkom var att det inte är utomhusmiljön som sådan som gynnar 

eleverna, utan mera det pedagogiska sätt på vilket en lärare presenterar abstrakta fenomen och 

lyckas göra dem konkreta för eleverna. Det framhölls att detta inte nödvändighetvis måste ske 

just i en utemiljö.  
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Den lämpligaste miljön för att praktiskt omsätta teoretiska kunskaper behöver således inte 

alltid vara utomhus. Det finns möjligheter för lärare som är mindre intresserade av 

undervisning utomhus att även konkretisera teoretiska kunskaper för eleverna inomhus. 

Exempelvis ämnet matematik kan praktiskt tillämpas genom att använda pengar och föremål i 

undervisningen. 

En möjlighet är att utomhuspedagogik kan gynna svagpresterande elever, då alla elever lär på 

olika sätt. Troligt är att de som främst gynnas är elever med exempelvis läs- och 

skrivsvårigheter, som utomhus kan få en chans att utveckla andra sinnen. 

En möjlig förklaring är att det finns elever som är duktigare på att arbeta praktiskt än på att 

skriva och läsa. Dessa elever kan få en dålig självkänsla inne i klassrummet när de arbetar 

med teoretiska ämnen som de inte klarar av till fullo. Att få visa andra begåvningar praktiskt 

kan förhoppningsvis stärka deras självkänsla, vilket kan vara mycket viktig för dessa elever. 

6.8 Metoddiskussion 

Studien baserades på kvalitativa intervjuer. Detta var en metod som fungerade väl. Materialet 

som omfattade intervjuer med fyra lärare blev av tillräcklig omfattning för att belysa 

frågeställningarna. De genomförda intervjuerna var strukturerade, dvs. de var förutbestämt 

vilka ämnen och frågor som skulle behandlas och i vilken ordningsföljd frågorna skulle 

komma i. För att en studie skall få hög trovärdighet är det enligt Kvale en viktig aspekt att 

välja rätt metoder så att studien baseras på vad som var tänkt från början
69

. 

En fördel med strukturerade intervjuer är att undersökningsområdet täcks in. Vid en 

ostrukturerad intervju där ett område eller tema presentera som intervjupersonen skall prata 

om, är det inte säkert att exakt de rätta frågeställningarna blir belysta. En nackdel med 

strukturerade frågor är att samtalet kan bli styrt och då uppstår en risk att intervjupersonen 

inte får fram alla sina åsikter.  

Det var positivt att alla intervjupersoner visade intresse för att besvara frågor och samtala om 

utomhuspedagogik. Några av de intervjuade lärarna hade ett större intresse för 

utomhuspedagogik och bedrev det i en större omfattning. Vid samtalen i samband med 

intervjuerna var trots det alla de utvalda lärarna engagerade och intresserade. Alla intervjuer 

spelades in vilket gjorde att samtalen flöt på väldigt bra. 

En nackdel var att studien bara omfattade fyra lärare varför det var relativt få uppfattningar 

som framkom. Studien gav därför ingen generell bild av i vilken omfattning 

utomhuspedagogik som undervisningsmetod används i skolan. Givetvis finns det många fler 

uppfattningar om vad utomhuspedagogik handlar om. 

6.9 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka vad lärare i årskurserna 4-6 har för uppfattningar om 

utomhuspedagogik. Forskningsfrågorna var hur lärare i årskurserna 4-6 definerar begreppet 

utomhuspedagogik, vilken inställning de har till utomhuspedagogik och hur de säger sig 

arbeta med utomhusundervisning. Resultatet av intervjuerna besvarade forskningsfrågorna. 
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De viktigaste slutsatserna av studien var: 

 De intervjuade lärarna hade olika uppfattningar om vad utomhuspedagogik innebär. 

De ansåg att det är att utnyttja naturen och det material som finns där, att koppla 

uterummet till de teoretiska ämnena och att ge eleverna förståelse för naturen. Brügge, 

Glantz & Sandell menar att utomhuspedagogikens syfte är att levandegöra de abstrakta 

begreppen inom ämnena
70

.  

 Vikten av att se utomhuspedagogik som ett komplement till andra pedagogiska 

metoder betonades också av lärarna. Enligt Brügge, Glantz & Sandell bör 

utomhuspedagogik vara ett komplement till traditionell inomhusundervisning. 

Utomhuspedagogik bör enligt författarna ses som en självklar del i undervisningen
70

.  

 I det dagliga arbetet använde lärarna utomhuspedagogik i varierande omfattning. För 

majoriteten av lärarna i studien var inte utomhuspedagogik med i den dagliga 

verksamheten. På skolorna saknades policies och rekommendationer om 

utomhuspedagogik. 

 Lärarna betonade att utomhuspedagogik är en ämnesöverskridande 

undervisningsmetod som ger möjlighet att väva samman olika ämnen. Aktuella 

moment i kursplanerna styrde ofta i vilken omfattning utomhuspedagogik användes. 

Dahlgren et al. menar att utomhuspedagogik som  metod  är ämnesöverskridande och 

tematisk. Författarna menar även att utomhuspedagogik ger inlärningsmöjligheter som 

inte kan skapas i en inomhusmiljö
71

.   

6.10 Fortsatt forskning 

Studien har väckt nya frågor inom området utomhuspedagogik. Vissa frågor har blivit 

besvarade genom litteratur och de deltagande lärarna i studien. Andra frågor kräver vidare 

forskning inom ämnesområdet. 

En angelägen fråga är om utomhuspedagogik är en bra metod för alla kategorier av elever. 

Idag betonas ofta målsättningen att skolan skall vara ”en skola för alla”, dvs. att alla barn skall 

inkluderas. Utomhusundervisning kan innebära att vissa elever med fysiska handikapp får 

svårare att delta. Exempelvis kan elever som sitter i rullstol få svårare att delta i vissa aktiviter 

som sker ute i skogen eller på stranden. Det krävs därför forskningsinsatser om metoder för 

utomhusundervisningen som passar för alla kategorier av elever. 

Intervjuerna i studien påvisade fler fördelar med utomhuspedagogik än nackdelar. De flesta 

lärarna hade dessutom svårt för att identifiera nackdelar med utomhuspedagogik. Mot denna 

bakgrund är det oklart varför lärare trots detta inte arbetar mer med utomhuspedagogik än vad 

de gör. Det är bra att forskningen belyser fördelarna med utomhuspedagogik. Men det 

förefaller också angeläget att forska mera om hinder och svårigheter som gör att lärare inte 

använder undervisningsmetoden i större omfattning än vad de gör.
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8. BILAGA A. Intervjufrågor 

Den intervjuades namn: 

Nuvarande arbetsplats (skola): 

Grundutbildning (var, när, examen): 

Antal år som yrkesverksam lärare: 

Undervisningserfarenhet (vilka skoltyper, nivåer, ämnen, osv): 

 

1. Vad är utomhuspedagogik för dig? 

2. Vilka fördelar och nackdelar ser du som lärare med utomhuspedagogik? 

3. Vad tycker du att eleverna lär sig med utomhuspedagogik - respektive traditionell 

inomhus undervisning?  

Finns det skillnader mellan klasser inom stadiet åk 4-6? 

4. Anser du att du bedriver utomhuspedagogik i den omfattning du önskar?   

Vilka faktorer är det som styr detta? 

5. Finns det på din arbetsplats en uttalad policy/rekommendation när det gäller 

utomhuspedagogik? Om ja, vad innehåller den och vad anser du om den? Finns det en 

diskussion om utomhuspedagogik bland kollegorna på din arbetsplats? 

6. Vad innebär utomhuspedagogik för dig i den dagliga verksamheten? 

Finns det praktiska hinder/svårigheter? Finns det bra hjälpmedel? 

7. Vilken utbildning har du fått i utomhuspedagogik? Har utbildningen varit tillräcklig? 

Om inte, i vilket avseende borde den vara annorlunda? 

 

Om du aldrig har tillämpat utomhuspedagogik gå till fråga 8b. 

8a. Inom vilka ämnen arbetar du med utomhuspedagogik? 

9a. Finns det någon elevkategori som du tycker har lättare för att lära vid 

utomhuspedagogik? 

10a. Kräver utomhuspedagogik mer eller mindre resursinsats (engagemang, 

förberedelsetid, efterarbete, osv) av dig som lärare jämfört med traditionell 

inomhusundervisning? 

 

8b. Vilka ämnen kan du tänka dig lämpar sig bäst för utomhuspedagogik? 



 

 

9b. Finns det någon elevkategori du kan tänka dig har lättare för att lära vid 

utomhuspedagogik?  

10b. Tror du att utomhuspedagogik skulle kräva mer eller mindre resursinsats 

(engagemang, förberedelsetid, efterarbete, osv) av dig som lärare jämfört med 

traditionell inomhusundervisning? 

 


