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Det är inne att vara ute 

 

– En studie som belyser vilka uppfattningar lärare har om undervisning utomhus 

och dess betydelse för elevers lärande. 

 

 



1 

 

FÖRORD 

Denna studie utgår ifrån två lärarstudenters perspektiv. Studenterna studerar till lärare mot 

grundskolans tidigare år med inriktning lek, rörelse, idrott och hälsa. Under utbildningen har 

vi även valt att fördjupa oss inom matematik och naturvetenskap. Anledning till att vi valde 

att skriva vårt examensarbete om utomhuspedagogik var att det finns ett personligt intresse för 

utevistelse. Under utbildningens gång har vi även kommit i kontakt med naturskolan och 

blivit inspirerade av dess undervisningsmetod. Rörelse är även ett stort begrepp inom vår 

utbildning och återfinns inom utomhuspedagogik.  

TACK! 

Vi vill tacka de personer som varit delaktiga under skapandet av denna uppsats. 

- Ett tack till de lärare som har medverkade i undersökningen.  

 

- Tack till familj och vänner som har läst uppsatsen och kommit med goda råd.  

 

- Vi vill även rikta ett tack till handledarna Eva-Carin Lindgren och Owe Strålman för 

värdefulla synpunkter under arbetets gång.  

 

Halmstad, januari, 2010,  

Emma Broman och Ida Svensson 
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SAMMANFATTNING 

I media förs en debatt om var lärande bör ske samt hur det ska gå till. Utomhusundervisning 

kan vara en tänkbar lärandemetod. På senare tid har det blivit allt mer inne att vara ute bland 

skolans lärare. Denna studies syfte är att belysa vilka uppfattningar lärare har om 

undervisning utomhus och dess betydelse för elevers lärande. Eftersom dagens skola är 

målstyrd så är det upp till varje lärare att själv avgöra hur undervisningen ska utformas. Ett 

tänkbart medel för att få elever att nå uppsatta mål kan vara att använda sig av 

utomhusundervisning. Enligt litteratur kan undervisning utomhus vara en lärandemetod som 

kan förena teoretisk kunskap och praktisk kunskap. Bourdieu och Dewey bildar studiens 

teoretiska referensram och används som stöd vid tolkning av resultaten. Studiens data har 

samlats in genom kvalitativa intervjuer med grundskollärare som har inriktning mot 

grundskolans tidigare år. Vid databearbetningen användes kvalitativ innehållsanalys. 

Resultaten visar bland annat att flera faktorer har betydelse för undervisningens utformning, 

såsom lärares intresse och erfarenhet samt skolans närmiljö. Påträffade faktorer kan kopplas 

samman med Bourdieus begrepp habitus och smak. Studien visar på både fördelar och 

nackdelar med utomhusundervisning. De intervjuade lärare är överens med Dewey om att 

undervisning utomhus bör ses som ett komplement till den traditionella undervisningen.  

Nyckelord: lärare, lärande, undervisning, uppfattningar, utomhus  
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ABSTRACT 

The media conducted a debate on where learning should take place and how to do it. Outdoor 

education can serve as one learning method. More recently it has become more popular to be 

outside among school teachers. This study aims to highlight the perceptions teachers have 

about teaching outdoors and its impact on pupils' learning. As today's school is objective, it is 

up to each teacher to decide how the education should be designed. Possible means to get 

students to achieve stated objectives may be to make use of outdoor education. According to 

literature teaching outdoors can be a learning method that can combine theoretical knowledge 

and practical knowledge. Bourdieu and Dewey form the study's theoretical framework which 

is used to underpin the interpretation of the results. The study's data were collected through 

qualitative interviews with lower primary school teachers. At the data processing a qualitative 

content analysis where used. The results implies, among other things, that several factors are 

relevant to the teaching design, such as teachers' interest and experience as well as the 

school's immediate environment. Found the same factors can be associated with Bourdieu's 

concept of habitus and taste. The study demonstrates both the advantages and disadvantages 

of outdoor education. The teachers interviewed agree with Dewey that learning outdoors 

should be seen as a complement to traditional teaching. 

Keywords: learning, outdoors, perceptions, teacher, teaching  
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INLEDNING 

För att läsaren ska få en uppfattning om det valda ämnet presenteras en kort bakgrund. 

Frågeställningen ger även läsaren en föraning om studiens syfte. Slutligen presenteras en 

litteraturgenomgång. 

Bakgrund 

I Norrköping har det varit stor fokus på utomhuspedagogik i media under hösten. Den 21-22  

september 2009 hölls en nationell konferens i staden, med över 1000 deltagare. Starka aktörer 

inom området samlades då på en och samma plats. Enligt en av eldsjälarna, Anders 

Szczepanski, så var detta världens största konferens med temat utomhuspedagogik (Eriksson, 

2009). Detta är bara en av många artiklar som kontinuerligt publiceras i medier och som 

återspeglar den bild som förmedlas till läsarna, det är inne att vara ute. Debatten om var 

lärande bör ske samt hur det ska gå till är inte ny, utan den har en lång historia bakom sig. 

Redan de stora filosoferna, såsom Aristoteles och Descartes, förde diskussioner kring lärande. 

Deras tankar om sinnliga upplevelser blev sedan grunden för dagens utomhuspedagogik. Det 

råder delade meningar mellan dagens forskare om vad som utmärker utomhuspedagogik. 

Flertalet tycks dock vara överens om att utomhuspedagogik inte bara anger en plats för 

lärandet utan också är ett sätt att lära (Dahlgren & Szczepanski, 1997). En välkänd definition 

av begreppet utomhuspedagogik lyder: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 

situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utbildningsområde som bland annat innebär:  

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas  

 att platsens betydelse för lärande lyfts fram  

(Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, 2009, s.1) 

 

Detta arbete tar sin utgångspunkt från det perspektiv på utomhuspedagogik som finns vid 

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att varje 

elev utvecklar lust att lära samt hitta sitt eget sätt att lära (Utbildningsdepartementet, 2006). 

Alla människor har olika lärstilar med tillhörande styrkor och svagheter. Skolans elever är en 

heterogen grupp med varierade behov. En del elever lär sig genom att titta och lyssna medan 

andra behöver mer praktiska inslag för att ta till sig ny kunskap (Dunn, 2001). Läroplanen 
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förespråkar att skolans elever ska få uppleva olika uttryck för kunskap. Skolans uppdrag är 

även att ge elever en varierad undervisning av såväl innehåll som arbetsformer 

(Utbildningsdepartementet, 2006). Utomhusundervisning kan ge elever ett varierat sätt att lära 

och därmed vara ett handlingssätt för skolan att tillmötesgå elevers olikheter genom att fler 

sinnen stimuleras. Undervisning utomhus kan även vara ett sätt att levandegöra läroplanens 

intentioner (Brügge, Glantz & Sandell, 2007). En del skolor tar dock inte fasta på de 

vetenskapliga upptäckter som visar på att utomhuspedagogik kan bidra till ett bättre lärande 

för eleverna. Elever blir mindre stressade av att ha undervisning utomhus vilket bidrar till att 

de tillägnar sig undervisningens innehåll bättre (Szczepanski, 2008a). Användandet av 

undervisning utomhus sker emellertid inte i så stor utsträckning i skolan. En relevant aspekt 

som bör lyftas är att lärares inställning och intresse till stor del styr undervisningens 

utformning. Därför är det intressant att studera lärares uppfattningar om undervisning 

utomhus samt hur de ser på miljöns betydelse för elevers lärande. Alla lärare bör ta sig tid till 

att reflektera över sin undervisning och målet med den (Stensmo, 2008). Vad läraren har för 

erfarenhet av utemiljön bör även uppmärksammas samt vad eleverna har för vana av naturen.  

Syfte  

Syftet är att belysa vilka uppfattningar lärare har om undervisning utomhus och dess betydelse 

för elevers lärande. 

Frågeställning 

1) Vilka uppfattningar ligger till grund för varför lärare väljer eller väljer bort 

utomhusundervisning som lärandemetod?  

 

2) Vad är det för kunskaper och förståelse som elever kan utveckla genom 

undervisningen utomhus enligt lärares uppfattningar? 

LITTERATURGENOMGÅNG 

I följande kapitel presenteras grundläggande teorier och tidigare forskning inom området 

utomhuspedagogik. Först introduceras utomhuspedagogikens bakgrund där förklaringar till 

begreppets framväxt och innebörd framförs. Sedan följer teorier om förhållandet mellan 

utomhuspedagogik och lärande. Därefter presenteras fördelar och nackdelar med 

utomhuspedagogik. För att läsaren ska få inblick i vad som står i skolans styrdokument 

gällande utomhuspedagogik så presenteras sedan en sammanfattning. Kapitlet avslutas med 

att tidigare forskning inom området beskrivs.  
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Utomhuspedagogikens historia  

Utomhuspedagogiken har en lång historia bakom sig och sitt ursprung i sinnesfilosofin. Redan 

ca 500 f. Kr började filosoferna intressera sig för naturen. Paramenides ansåg att sinnena gav 

människan en felaktig bild av världen, medan Herakleitos hade mer tilltro till sinnena. 

Sokrates hade en teori om människans förnuft. Han menade att människor måste använda sitt 

förnuft för att få en tillförlitlig kunskap. Sokrates elev Platon ansåg att människor aldrig kan 

få någon tillförlitlig kunskap via sinnena. Platons elev Aristoteles delade dock inte sina 

förgångnares synsätt.  Han ansåg att det är via sinnena människor lär och således kan han ses 

som en av skaparna till dagens utomhuspedagogik (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  

Under 1600-talet fanns det motsättningar mellan filosoferna. Descartes och Spinosa ansåg att 

sinnena inte kan ge människor en tillförlitlig bild av världen, utan det kan endast ske genom 

att förnuftet involveras. På motsatt sida till Descartes och Spinosa fanns Locke som hade ett 

helt annat synsätt. Han ansåg att all kunskap om världen erövras med hjälp av sinnena. Denna 

ståndpunkt liknade Aristoteles teori som belyste att ”ingenting existerar i medvetandet som 

inte har kommit från våra sinnen” (ibid).  

Under 1700- talet trädde Hume fram och arbetade vidare med Lockes tankegång. Han valde 

däremot att utgå från mer vardagliga och direkta sinnesintryck av världen. En av Humes 

teorier var att det lilla barnet fick sin kunskap genom sinnliga erfarenheter av naturen. Kant 

tog till vara på Humes resonemang och sammanförde kunskapssyn, sinnesfilosofin och 

förnuftets filosofi. Han menade att människor får kunskap om världen via sinnena och 

förnuftet. Sinnena bidrar med information om världen, men det är förnuftet som bearbetar 

dessa intryck och utvecklar ny kunskap (ibid). 

En annan föregrundsgestalt till utomhuspedagogiken var Comenius. Han utvecklade en 

undervisningslära där lärandet skulle ske i levande miljöer och stimulera kroppens alla sinnen. 

Comenius ansåg att eleven lär sig genom att använda sina sinnen och att skolans undervisning 

därför borde placeras utomhus (Kroksmark, 1989).  Rousseau vidareutvecklade Comenius 

undervisningslära som handlade om att flytta ut lärandet. Han ansåg att barn så tidigt som 

möjligt borde komma i kontakt med undervisningsmetoden och poängterade vikten av barns 

möte med verkligheten (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007a).   

Under 1800-talet utvecklade Dewey (2004) den progressiva pedagogiken, och blev dess 

frontfigur. Han värderade praktisk kunskap lika högt som teoretisk kunskap. 

Utomhuspedagogiken utgår från den progressiva pedagogikens kunskaper om lärandet. 
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Människors handlande måste utsättas för reflektion för att det ska leda till ny kunskap samt 

nya sätt att lära.  Ett uttryck som ofta förknippas med Dewey är ”learning by doing”. 

Uttrycket har haft stor betydelse för dagens syn på lärande. Dewey poängterade vikten av 

praktiska inslag i undervisningen samt arbete med konkreta situationer och material vid 

begreppsbildning (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  

Utomhuspedagogik och lärande 

Utomhuspedagogik är en metod som kan förena teoretisk kunskap med praktisk kunskap. 

Lärandet i skolan bygger främst på boklig kunskap, det är sällan som förstahandsupplevelser 

ligger till grund för lärandet. Utomhuspedagogik kan ses som ett komplement till den 

traditionella undervisningen och ge en möjlighet att förankra såkallad tyst kunskap. Sinnliga 

erfarenheter kan träda in och fylla det tomrum som finns på grund av ords otillräcklighet. 

Utomhuspedagogikens grundläggande idé är att skapa förutsättningar för autentiska 

situationer utomhus där verkliga fenomen äger rum. Vidare tycks det finnas ett samband 

mellan aktivitet och plats, men att forskningen ännu är i ett tidigt skede vad gäller hur mycket 

miljön påverkar människan. Det krävs således fördjupade kunskaper kring 

utomhusundervisningens effekter på lärande (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  

Lärandet knyts vid utomhusundervisning samman med platser, upplevelser samt kunskaperna 

och blir på så vis lättare att minnas (ibid). Elever får då möjlighet att förena handling, känsla 

och tanke. Lärandet kan förstärkas genom sinnesupplevelser om upplevelsen sker på rätt plats 

och i rätt sammanhang (Brügge et al., 2007). Forskningen synliggör påtagliga brister med den 

traditionella bokliga lärandemiljön såsom ytliga och kortvariga kunskaper. Resultatet av detta 

blir att kunskaperna inte stannar kvar hos eleven och därför utvecklas eleven heller inte 

ändamålsenligt (Dahlgren & Szczepanski, 1997).   

Undervisning utomhus kan skapa variation vid lärande i en helt annan uträckning än vad som 

är möjligt vid som inomhusundervisning. Under utevistelse kan sinnen aktiveras och kroppar 

sättas i rörelse. Vid rörelser kan även tanken sättas i gång. Lärande bör ske i olika miljöer och 

baseras på erfarenheter i autentiska situationer. Vid utomhuspedagogik är den direkta 

upplevelsen en förutsättning för lärande. Att förstå med hela kroppen och reflektera över 

upplevelser samt sitt eget lärande är väsentligt (Brügge et al., 2007).  

Skolmiljön innehåller organisatoriska, psykologiska, sociala, kulturella och fysiska faktorer. 

Det sociala livet sker i samspel mellan människor samt olika ting och verktyg. Begreppet 

lärande ingår i människors vardagsspråk och används dagligen i olika sammanhang. Inom 
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skolans ramar är begreppet starkt eftersom eleverna går i skolan för att lära. Lärande är en 

process som hela tiden sker i formella och informella miljöer. Formella platser är till exempel 

elevernas klassrum och skolgården är ett exempel på en informell plats. De informella 

platserna har stor betydelse för elevers utveckling av bland annat demokratisk kompetens men 

även när det gäller elevers miljövetande. Miljön påverkar eleven i lika stor utsträckning som 

eleven påverkar miljön. Eleverna måste få uppleva att de har ett ansvar för miljön och känna 

en delaktighet vid förändringar. Skolans utemiljö stimulerar yngre elevers sinnen och 

nyfikenhet medan äldre elever ofta upplever utemiljön som en formell plats.  Därför är det 

viktigt att skolan skapar informella miljöer som utmanar eleverna och ger dem en bättre 

förståelse för hur världen fungerar. Elever utvecklas med hjälp av att de skaffar sig 

erfarenheter genom miljön och kunskap om densamma. Miljön öppnar upp för olika 

tolkningar av världen (Björklid, 2005). Det är viktigt att elever och lärare ibland lämnar den 

formella platsen och ger sig ut och får förstahandsupplevelser. På så vis skapas kreativa 

lärprocesser (Dahlgren et al., 2007b). Elever upplever, utforskar och upptäcker miljön med 

hjälp av sinnena. Elever är fantastiska på att leta upp platser för sina aktiviteter. De hittar ofta 

en lämplig plats för sitt arbete där även deras behov av spänning, utmaningar och eget ansvar 

tillgodoses (Björklid, 2005).  

Fördelar med utomhuspedagogik  

Utomhusmiljön är variationsrik och där kan elever ställas inför utmaningar. Genom samspel i 

olika gruppkonstellationer kan eleverna utveckla sin sociala kompetens (Ericsson, 2002). Vid 

samarbete får eleverna även möjlighet att utbyta kunskaper, erfarenheter och åsikter med 

varandra (Skoglund, 1992). En stor del av skolans teoretiska ämnen kan flyttas ut och 

tillämpas mer praktiskt till exempel undervisning i matematik, naturvetenskap och svenska. 

Lärande inomhus och utomhus bör samspela med varandra. Om eleverna till exempel arbetar 

med ett speciellt område inom naturvetenskap inomhus så bör detta vidareutvecklas mer 

praktiskt utomhus. Det kan även vara nyttigt för lärarna att umgås med sina elever i en annan 

miljö än i klassrummet (Bergholm, 2009).  

Elever uppskattar ofta variation gällande miljö. När undervisning placeras utanför 

klassrummets fyra väggar kan en del elever uppleva det som spännande och på så vis skapas 

aktivitet och kreativitet. Utomhus kan eleverna använda sig av sina sinnen i en helt annan 

utsträckning än inomhus. Genom att se, höra, smaka, lukta och ta på föremål sätts elevens 

kropp i fokus och rörelse blir ett naturligt inslag i undervisningen. Ju fler sinnen som kopplas 

in desto lättare har eleverna att ta till sig den direkta kunskapen. (ibid).  
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Undervisning utomhus ger sinnliga erfarenheter och en djupkunskap inom området. Den 

omedelbara fysiska kontakten med naturfenomenen stärker äktheten i lärandet (Szczepanski, 

2008b). Därför är undervisning utomhus en viktig lärandemiljö där både kroppens och 

hjärnans behov stimuleras. Lärande och upplevelse sker då samtidigt och eleven får en helhet 

som underlättar lärandet (Brügge et al., 2007). Genom att ha utomhusundervisning kan lärarna 

både arbeta ämnesövergripande och åldersintegrerat. Det viktigt att undervisningen sker i 

olika miljöer på grund av att elever lär sig på olika sätt (Dahlgren et al., 2007b). 

Nackdelar med utomhuspedagogik 

Lärare och elever känner sig trygga i sina klassrum, där de är vana att vistas och arbeta. 

Därför är det lätt att en oro skapas när undervisningen flyttas ut. Läraren oroar sig ofta för att 

inte ha kontroll och uppsikt över sina elever. En del lärare undviker även att ha undervisning 

utomhus på grund av att de känner att de saknar kunskap inom området. En annan avgörande 

faktor är hur stor elevgruppen är samt skolans lärartäthet. Lärarens personliga intresse för 

natur och utevistelser påverkar även undervisningens upplägg (Bergholm, 2009).  

De lärare som arbetar på skolor där en tilltalande närmiljö att vistas i saknas måste 

transportera sig och sina elever till en lämplig plats. Detta är något som både tar tid och kostar 

pengar. Att transportera sig tar tid från elevernas lektioner, som i stället bör ägnas åt lärande. 

Även schemat kan ställa till med problem när eleverna ska ha undervisning utomhus, på grund 

av att dessa lektioner i regel tar längre tid än ordinarie (Brügge, Glantz & Svenning, 1999).  

En svårighet vid utomhusvistelse är att eleverna ofta upplevs som okoncentrerade och osäkra 

på hur de ska bete sig i den nya miljön (Bergholm, 2009). Platsen måste kännas trygg för 

eleverna, annars utforskas den inte. En otrygg miljö kan i sin tur bromsa elevers fysiska- och 

sociala utveckling (Björklid, 2005).   

Ett annat problem är att elever inte alltid har kläder på sig som är anpassade till att vara ute 

längre stunder (Bergholm, 2009). Ansvar ligger delvis på föräldrarna. En del föräldrar förstår 

dock inte varför deras barn ska vara utomhus och ha undervisning samt vad de lär sig av det. 

Det finns även elever som tycker att det är jobbigt att vara utomhus och hellre vill vara 

inomhus av bekvämlighetsskäl. Elevers attityder kan skapa problem då utevistelsen kan 

upplevas som kall, blöt och besvärlig (Nyhus Braute & Bang, 1997). 

Både inomhusmiljöer och utomhusmiljöer har pedagogiska hjälpmedel, men lärare tycks ha 

större svårigheter med att finna de hjälpmedel som finns utomhus. Skolgårdsmiljön måste 
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förändras i samma takt som inomhusmiljön. Detta för att ovana lärare lättare ska kunna hitta 

de hjälpmedel som finns utomhus (Björklid, 2005). För att dagens skolgårdar ska kunna 

erbjuda utomhuspedagogik krävs det tid och pengar till renovering (Statens folkhälsoinstitut, 

2008). 

Utomhuspedagogik och styrdokument 

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser och riktlinjer för hur skolans verksamhet 

ska utformas. Regeringen har utformat skolans läroplaner utifrån skollagen. I läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, beskrivs skolans 

uppdrag samt verksamhetens mål och riktlinjer med arbetet (Utbildningsdepartementet, 2006). 

Ordet utomhuspedagogik figurerar inte någonstans, vare sig i skollagen eller i läroplanen.  

Dagens skola är målstyrd och har två varianter av mål att förhålla sig till. Det finns mål som 

skolan ska sträva efter att eleverna når, strävansmål, och det finns mål som skolan ska se till 

att alla elever kan uppnå, uppnåendemål (Utbildningsdepartementet, 2006). På grund av att 

skolan är målstyrd så är det upp till varje lärare att själv avgöra hur undervisningen ska 

bedrivas för att eleverna ska lyckas nå uppsatta mål. Att använda sig av utomhuspedagogik 

kan vara ett tänkbart medel för att nå målen (Brügge et al., 2007). I Lpo 94 finns en hel del 

mål som kan uppnås med hjälp denna undervisningsmetod. ”Skolans uppdrag är att främja 

lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 

5). Styrdokumentet förespråkar även att skolans elever ska få uppleva olika uttryck för 

kunskap. Vidare står det att skolan ska strävar efter att varje elev utvecklar lust att lära samt 

sitt eget sätt att lära. Skolans undervisning bör således tillgodose samtliga elevers lärstilar och 

behov. Skolans uppdrag är även, via lärarna, att ge elever en varierad undervisning av såväl 

innehåll som arbetsformer.  I skolarbetet ska de teoretiska såväl som de praktiska och sinnliga 

inslagen uppmärksammas (ibid). Skapande arbete och lek bör således ha en given plats i 

skolan.  

Utomhuspedagogikens plats i skolans styrdokument är något som har debatterats. För några år 

sedan fick riksdagen en motion om utomhuspedagogikens betydelse. ”Det är en brist att 

dagens nationella styrdokument, främst i form av läroplaner, ej tar upp vikten av 

utomhuspedagogikens och den yttre miljöns betydelse för barns lärande” (Valtersson & 

Pertoft, 2007, s. 1). Vidare poängteras att alla barn bör få möjlighet att utveckla sitt lärande 

både inom och utom klassrummets väggar (ibid). Riksdagen sade nej till motioner om 
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grundskolan under 2007. Skälet var bland annat det pågående arbetet med en ny skollag 

(Riksdagen, 2007).  

Utomhuspedagogik och tidigare forskning 

I en litteraturstudie (Björklid, 2005) visar att elevers intresse för och kunskaper om naturen 

och miljön ökar genom utomhuspedagogik. Studien omfattade 17 elever i skolår 6 och 

inleddes med att mäta elevernas intresse och kunskap. Därefter fick eleverna under sju veckor 

undervisning med utomhuspedagogiska inslag, såsom friluftsliv. Slutligen gjordes en ny 

mätning som visade på att intresset för natur och miljö hade ökat liksom kunskaper inom 

närliggande ämnen, såsom naturkunskap. 

 

I en interventionsstudie (Dahlgren, Malmer, Nelson & Szczepanski, 2007a) om 

utomhuspedagogikens särart framförs argument för att placera en stor del av skolans 

undervisning utomhus. Studien genomfördes under två års tid tillsammans med 11 

grundskolelärare uppdelade i två grupper, försöksgrupp och jämförelsegrupp. Inledningsvis 

intervjuades samtliga lärare för att få reda på deras uppfattningar om utomhuspedagogik. 

Därefter fick lärarna i försöksgruppen pröva utomhuspedagogik under handledning, för att ge 

lärarna en erfarenhet av hur utomhuspedagogik kan utformas. I intervjuer efter handledningen 

visade sig lärarna ha klara uppfattningar om utomhuspedagogik. I samband med studien 

konstaterades det även att läraren har en viktig roll att spela som medupptäckare för att 

undervisning utomhus ska bli lyckad. Parallellt med intervjuer och utomhuspedagogik 

utfördes även mätningar av hur lärarnas sinnesstämningar förändrades under studiens gång. 

Hur aktiv och koncentrerad personen för tillfället är samt hur samarbetsvillig och hjälpsam 

den känner sig var några av dimensionerna som undersöktes. Vid det första tillfället visade 

lärarna i försöksgruppen högre värden av välbefinnande jämfört med lärarna i 

jämförelsegruppen. Sinnesstämningen sjönk i båda grupperna ett år efter att studien inletts, 

sänkningen var dock mindre bland lärarna i försöksgruppen. 

 

I en litteraturstudie av Björklid (2005) redovisas en enkätstudie i Norge omfattande 105 

skolor. Studien visar att lärare och fritidspedagoger anser att fysisk aktivitet kan påverka 

skolelevers lärande i en positiv riktning. Cirka 80 % av de tillfrågade var överens om att 

elever som är fysiskt aktiva under raster bättre klarar av skoldagen än elever som är fysiskt 

passiva. I studien framgår dock inte hur hög intensitet de fysiska aktivisterna bör ha eller hur 

ofta de bör utföras för att elevers lärande ska främjas. En annan studie, även denna i Norge 
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(ibid), visar att skolgården påverkar elevers möjlighet till fysiska aktivitet.  I studien 

jämfördes fyra olika skolors utemiljö med varandra. Vissa skolor erbjöd endast 9 

kvadratmeter utemiljö per elev medan andra skolor kunde erbjuda ända upp till 80 

kvadratmeter per elev. Konsekvensen av en liten yta utomhus blir att den fysiska aktiviteten 

måste regleras samt att flera elever blir fysiskt passiva. Detta var något som 

uppmärksammades på de skolor som erbjöd få kvadratmeter per elev. Skolgården är således 

en viktig plats för elevers fysiska aktivitet. I en svensk rapport från myndigheten för 

skolutveckling (2005) lyfts skolgårdens betydelse fram som en viktig funktion för elevers 

lärande. Skolors skolgårdar bör utformas på ett sådant sätt att de har ytor som stimulerar till 

fysisk aktivitet samt ses som resurser för lärande och utveckling. Hur skolgårdarna rent 

konkret ska se ut är dock inget som tas upp i rapporten.  

 

Liknande resultat presenteras även i en litteraturstudie (Björklid, 2005), där idrottslärare och 

biologilärare på olika högstadieskolor har intervjuats om sin undervisning. Under samtalen 

framkom det att samtliga lärare, inom såväl idrott som biologi, ansåg att undervisning 

utomhus främjar elevers lärande samt att de gärna vill förlägga mer av sin undervisning 

utomhus. Lärarna uppgav även att de använder sig av skolans närområde när de har 

undervisning utomhus. Skolans omgivning styr således indirekt utomhusundervisningen 

genom att den både skapar möjligheter och hinder som lärarna måste förhålla sig till.  

 

Vid Linköpings universitet pågår forskning som visar att det kan finnas ett samband mellan 

utomhusundervisning och minskade stressnivåer. Om en individ dagligen vistats i stressiga 

miljöer så ökar halten av stresshormon i blodet. Höga halter av stresshormon påverkar i sin tur 

koncentrationsförmågan och minneskapaciteten negativt. En studie (Nationellt Centrum för 

Utomhuspedagogik, 2006) konstaterar att elever och lärare som visats inomhus har högre halt 

av stresshormon än de som regelbundet vistas utomhus. Minskad stress på grund av 

utevistelse kan således leda till att elevers minneskapacitet ökar vilket i sin tur påverkar 

lärandet positivt.  

 

Utifrån tidigare forskning, som finns inom området, har det varit svårt att finna kritik mot 

utomhuspedagogik eftersom området inte belyses ur det perspektivet.    
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TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel presenteras teorier och begrepp, såsom habitus, smak och learning by doing, 

som har utvecklats av sociologen Pierre Bourdieu och filosofen John Dewey. För att kunna 

förstå varför lärarna i denna studie väljer eller väljer bort undervisning utomhus kommer data 

att tolkas utifrån Bourdieu och Dewey.  

Habitus 

Begreppet habitus utvecklades av Bourdieu (1995). Habitus bygger på tanken att tidigare 

erfarenheter styr hur individen handlar, tänker, uppfattar och värderar sin omvärld. Läraryrket 

kan kopplas till habitus där tidigare erfarenheter styr hur lärare väljer att handla och bedriva 

sin undervisning inomhus eller utomhus. Hur habitus är format är ytterst individuellt. Vad en 

individ uppskattar kan en annan individ känna avsky för, till exempel lärares uppfattningar 

om undervisning utomhus. Likheter och skillnader är en väsentlig del av begreppet. Habitus 

handlar om en djupare känsla hos individen för vad som är rätt samt passande gällande åsikter 

och beteenden i en viss situation. Begreppet bygger även på sociala erfarenheter som 

tillkommer i samspel med omgivningen. För det första är barndomen en viktig tid för 

formandet av habitus, då individen är mer öppen för intryck. För det andra har miljö och 

livserfarenheter inverkan på habitus. Om individer lever i likartade miljöer och får liknande 

erfarenheter så kommer deras habitus att påminna mycket om varandra. För det tredje är 

habitus svårt att förändra. Det krävs motsättningar mellan en individs habitus och den sociala 

omgivningen under en längre tid. Endast då är det troligt att individens habitus anpassar sig 

(ibid). Paralleller kan här dras till skolans verksamhet. Om skolans närmiljö inte lämpar sig 

för utomhusundervisning så kommer troligtvis lärarnas habitus att anpassa sig efter de 

möjligheter som finns.  

Smak  

Vidare beskriver Bourdieu (1991) att smak är sammankopplat till habitus genom att den kan 

ge uttryck åt habitus i praktiken. Begreppet smak innefattar två kategorier, praktiker 

(aktiviteter) och ägodelar (föremål). Det är genom dessa två kategorier som en individs smak 

kommer till uttryck och som ligger bakom de val som görs. Genom val signaleras individens 

smak till omvärlden samtidigt som ett avstånd skapas till andra smaker, till exempel val av 

undervisningsmetod. Intresse kan förknippas med ordet smak och användas för att beskriva 

bakomliggande orsaker till de val som lärare gör. Individer har ett behov av att känna 

tillhörighet med andra och detta skapas ofta genom att ta avstånd till andra grupper. I detta 

maktspel blir smaken ett redskap.  
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Marknadens utbud och efterfrågan påverkar individers smaker. Individer kan erbjudas flera 

olika utbud av aktiviteter. En del aktiviteter, såsom undervisning utomhus, kan vissa lärare 

vara för och andra emot. Utbudet kan variera i olika tidsepoker. Samma smak kan även 

resultera i olika praktiker beroende på utbud och ort. Om flera lärare efterfrågar möjligheter 

att bedriva undervisning utomhus kan detta väcka andra lärares nyfikenhet för 

lärandemetoden och utbudet öka.  

Learning by doing  

Begreppet learning by doing beskriver Deweys (2004) tankar om lärande, det vill säga att lära 

genom att göra. Detta arbete tar sin utgångspunkt från det perspektiv på lärande som Dewey 

framhåller. Dewey anser att lärande skapas utifrån erfarenheter. Han förklarar det som en 

process i fem olika steg. För det första bör eleven erbjudas en miljö där tidigare erfarenheter 

används. Då skapas intresse och motivation hos eleven. Det andra steget framhåller att eleven 

måste få uppleva autentiska problem som stimulerar tanken. Eleven bör även få möjlighet att 

erövra ny kunskap för att kunna hantera problemet, vilket betonas i det tredje steget. Det 

fjärde steget framhåller att eleven tilldelas ett eget ansvar genom att den själv får komma fram 

till olika lösningar och pröva dessa. I det femte och sista steget måste eleven få pröva sina 

lösningar i nya situationer för att upptäcka om de har ett generellt värde. Dewey poängterar 

således att lärande sker genom praktiska handlingar och de erfarenheter som är möjliga att 

dras från dem. Vid praktiskt arbete skapas ett bättre lärande på grund av att eleverna då får 

personliga erfarenheter menar Dewey.  

 

Vidare beskriver Dewey att eleven bör vara i centrum och läraren endast ska fungera som en 

handledare åt sina elever. Lärarledd undervisning och memorering är således inget 

eftersträvansvärt utan elever bör vara aktiva under lärandeprocessen. Det är genom aktivitet 

och eget tänkande som eleven lär sig. Det bör enligt Dewey även finnas flera olika 

undervisningsmetoder att tillgå. Undervisningens innehåll ska vara flexibelt och anpassas 

efter elevgruppen och dess erfarenheter (ibid). Utan praktiska inslag i skolans verksamhet kan 

det bli svårt för elever att förstå teori och utan teori kan det vara svårt att ta till sig praktiska 

inslag (Egidius, H. 2002). Enligt Dewey (2004) krävs det således både teoretiska och 

praktiska inslag i undervisningen. Lärandet bör starta med något konkret för att efterhand 

resultera i ett abstrakt tänkande (Stensmo, 2008). Genom att låta elever agera i omgivningen 

får de erfarenheter av omvärlden. Det räcker inte med att enbart låta elever betrakta utan det 

är genom handling som mening skapas. Detta kan även ses gälla lärare. Vid handlande skapar 
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elever och lärare mening både om omgivningen och sig själva. När människor löser problem 

så skapas erfarenheter. Dessa erfarenheter menar Dewey (2004) påverkar framtida handlingar.  

METOD 

I följande kapitel presenteras val av undersökningsmetod. Därefter följer en redogörelse för 

vilket angreppssätt som används i studien. Sedan introduceras undersökningens urval för 

läsaren. Därefter redogörs för hur insamling av data har utförts, bearbetats samt analyserats. 

Kritik mot studien framförs under metoddiskussionen. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av vilka forskningsetiska principer som har tillämpats i studien. 

Undersökningsmetod  

Detta arbete har en kvalitativ beskrivande design som riktar intresset mot hur personen 

uppfattar och tolkar sin omgivning i relation till tidigare erfarenheter och kunskaper 

(Backman, 1998). Studiens syfte är att belysa vilka uppfattningar lärare har om undervisning 

utomhus och dess betydelse för elevers lärande. Arbetet har således ett subjektivt synsätt 

eftersom det frågas efter hur lärare uppfattar sin verklighet. Vidare användes en konventionell 

kvalitativ innehållsanalys som forskningsansats (Hsieh & Shannon, 2005). Det är en 

vetenskaplig tradition vars syfte är att beskriva individers olika uppfattningar för och emot ett 

fenomen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Eftersom studien har ett kvalitativt perspektiv 

var det inte väsentligt att ta reda på om fenomenet är sant eller falskt utan att undersöka 

personers olika uppfattningar om undervisning utomhus. En fördel med att använda sig av 

kvalitativ innehållsanalys i denna studie var att analysen då kunde utföras på flera olika 

förståelsenivåer. På grund av att studiens författare var oerfarna forskare upplevdes det som 

lämpligt att använda sig av kvalitativ innehållsanalys och dess konkreta analyssteg.  

Angreppssätt  

Denna studie bygger på en induktiv ansats, vars process utgår från det specifika och övergå 

till det mer allmänna. Likt andra forskare fanns det en ambition att producera kunskap i form 

av en teori. Ett karaktärsdrag vid induktiva ansatser är att undersökningen inte utgår från 

tidigare teorier utan endast från insamlad data. Vid denna undersökning valdes därtill att tolka 

det framkomna empirinära resultatet utifrån den teoretiska referensramen. 
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Urval  

I studien ingick totalt 9 grundskolelärare inom åldersspannet 30 – 65 år verksamma i 

kommunala skolor i Halmstad med närområde. Samtliga lärare är utbildade grundskolelärare 

med inriktning mot de yngre åldrarna. Under lärarutbildningens gång har kontakter knutits 

med olika skolor under den verksamhetsförlagda utbildningen. Därför föreföll det sig naturligt 

att vända sig till tidigare handledare och deras kollegor för intervjuer.  

Tabell 1. Studiens urval  

 

Ett subjektivt urval har således tillämpats (se tabell 1). Medvetet valdes dessa lärare på grund 

av att de anses besitta värdefulla data (Denscombe, 2009). Lärarna arbetar på fyra olika skolor 

i Halmstad kommun och undervisar elever upp till skolår fem. De har olika erfarenhet och 

kunskap om utomhuspedagogik samt använder sig av det i varierad mängd i sin undervisning.  

Information om skolornas fysiska miljö är hämtad från besök i verksamheten samt hemsidor. 

Under studiens gång genomfördes en pilotstudie på skola 3 som resulterade i att frågorna i 

intervjuguiden justerades och omformulerades. Detta för att frågorna sedan skulle fungera 

ändamålsenligt vid resterande intervjuer (Patel & Davidson, 2003).  Två lärare valde att inte 

delta i studien, trots att de till en början tackat ja till erbjudandet. Skälen som angavs var bland 

annat tidsbrist. Detta bortfall respekterades naturligtvis eftersom intervjuerna var frivilliga. 

Datainsamlingsmetod och genomförande 

I denna studie var datainsamlingsmetoden kvalitativa intervjuer. Undersökningens 

frågeställningar operationaliserades till mindre delfrågor för att bli mer hanterbara. Dessa 

besvarades sedan av lärarna vid intervjutillfällena. Frågorna som framfördes under 

INTERVJU  YRKE KÖN SAMHÄLLE UTBILDNING i 

utomhuspedagogik 

SKOLBESKRIVNING 

1-2 Lågstadielärare Kvinna Stad Nej Skola 1: F-5 skola ca 300 
elever skogsområde vattendrag 

idrottsplats motionsspår 3 Grundskollärare Kvinna Stad Nej 

4 Lågstadielärare Man Stad Ja Skola 2: F-5 skola ca 200 
elever skogsområde 

5 Grundskollärare Kvinna Landsbygd Nej Skola 3: F-9 skola ca 500 
elever skogsområde idrottsplats 

badmöjlighet 6 Grundskollärare Man Landsbygd Ja 

7 Grundskollärare Kvinna Landsbygd Ja 

8 Mellanstadielärare Man Landsbygd Nej 

9 Mellanstadielärare  Kvinna Landsbygd Ja Skola 4: F-5 skola ca 70 elever 
skogområde 
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intervjuerna hade hög grad av standardisering. De var bestämda i förväg och ställdes i samma 

ordningsföljd till samtliga lärare (se bilaga 1). För att intervjupersonerna skulle få möjlighet 

att beskriva sina uppfattningar av fenomenet med egna ord så användes semistrukturerade 

intervjufrågor, dock inom det begränsade området (Trost, 2005).    

 

Samtliga lärare kontaktades via e-post eller telefon. Då bestämdes tid och plats för intervjun. 

Lärarna fick även i förväg information om undersökningens syfte och forskningsetiska 

principer.  Det kan anses vara väsentligt vid forskning för att stärka dess trovärdighet. Under 

samtalen och i e-posten framfördes även önskemål om att spela in intervjun. Diktafon valdes 

att användas på grund av att intervjuerna då kunde återges exakt samt att materialet kunde 

lyssnas på flera gånger (Denscombes, 2004). Vidare upplevdes det en möjlighet att vara mer 

delaktig i samtalet när inga anteckningar behövde föras. Slutligen skapades också möjlighet 

att i efterhand reflektera över sin intervjuteknik. En nackdel med detta hjälpmedel var dock att 

det var tidskrävande, på grund av att materialet skulle transkriberas vid bearbetningen (Trost, 

2005).  

Intervjuerna valdes att genomföras enskilt på grund av att då endast en persons tankegångar åt 

gången undersöktes (Denscombe, 2009). Eftersom författarna i denna studie var relativt 

oerfarna valdes det att inta en passiv hållning vid intervjuerna för att undvika påverkan på 

undersökningsresultaten. Det väsentliga var att få den intervjuade att öppna sig och dela med 

sig av sina uppfattningar.  

Under veckorna 46-48 hösten 2009 genomfördes intervjuerna. I genomsnitt avsattes ca 15-20 

minuter per intervju. Därutöver inleddes varje intervjutillfälle med information om de etiska 

principerna samt en förfrågan om bandinspelning. Bandinspelning med diktafon godkändes av 

samtliga lärare. Lärarna fick själva välja plats för intervjun på grund av att det var väsentligt 

att den intervjuade kunde känna sig trygg och ostörd (Trost, 2005). Intervjuguiden, som 

användes vid intervjuerna, bestod av fem inledande bakgrundsfrågor och fem huvudfrågor 

samt en avslutande fråga. Avsikten med bakgrundsfrågorna var att få allmän information om 

läraren och dennes nuvarande arbetssituation. Den första av de fem huvudfrågorna i 

intervjuguiden användes som en inledande fråga där läraren fick beskriva sin uppfattning om 

utomhusundervisning. Andra frågan användes för att synliggöra hur läraren utifrån sin 

uppfattning väljer att bedriva sin undervisning. Hur läraren ser på platsen och dess betydelse 

för lärande behandlades i tredje frågan. Den fjärde frågan tog upp eventuella fördelar och 

nackdelar med utomhusundervisning utifrån lärarens perspektiv. Intervjuguidens femte fråga 



20 

 

undersökte om skolämnet hade någon betydelse för lärarens användande av 

utomhusundervisning. För att läraren inte skulle känna att något förblev osagt så avslutades 

varje intervjutillfälle med en förfrågan om det fanns något mer att tillägga. 

 

Vid intervjutillfällena har en av studiens författare haft huvudansvaret när det gällde att leda 

samtalen med lärarna. Det föll sig naturligt att den som tidigare haft verksamhetsförlagd 

utbildning på skolan tog på sig ett större ansvar vid intervjuerna. Den ena författaren ledde 

intervjuerna på skola 1 och 2 och den andra på skola 3 och 4. Detta upplägg valdes på grund 

av att författarna redan hade etablerade kontakter på de olika skolorna. Den som inte ledde 

intervjun fick möjlighet att komma med eventuella följdfrågor. Författarna värderade att det 

var nödvändigt att båda deltog vid intervjuerna, trots den ojämna maktfördelningen som då 

uppstod mellan parterna i samtalet. Ett argument var att författarna kunde turas om att 

observera lärarnas reaktioner på de frågor som ställdes, något som en diktafon inte behärskar 

till fullo (Repstad, 1999). 

Databearbetning  

När intervjuerna var avslutade och transkriberade i sin helhet började textmaterialet att 

bearbetas och struktureras. Överflödigt material såsom upprepningar och oväsentlig text som 

inte var relevant för studiens frågeställningar togs bort. Nästa steg var att finna 

meningsbärande enheter som belyste undersökningens frågeställningar. Genom att läsa 

igenom hela intervjuerna flera gånger kunde en helhetsbild av datamaterialet skapas. 

Meningsbärande enheter valdes ut som stämde överens med syftet. För att göra de 

meningsbärande enheterna mer lätthanterliga kondenserades dem, för att sedan kunna 

abstraheras och uttryckas i koder. Likheter och skillnader mellan koderna identifierades för att 

kunna sammanställa liknande koder till en och samma kategori (se bilaga 2) (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008).  

Metoddiskussion  

Denna studie bygger på uttalanden från ett begränsat urval av lärare. Detta medför att studiens 

överföringsbarhet till samtliga yrkesverksamma lärare inom grundskolans tidigare år blir 

omöjlig. Studiens resultat kan således heller inte generaliseras utanför undersökningens 

kontext (Szczepanski, 2008b). Däremot kan det finnas yrkesverksamma lärare som kan känna 

igen sig i de intervjuades uppfattningar om undervisning utomhus som lärandemetod. Om fler 

intervjuer hade valt att genomföras kunde naturligtvis fler uppfattningar bland skolans lärare 

att belysas. Det är således upp till läsaren att avgöra studiens giltighet.  
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Kvalitativa intervjuer valdes som forskningsmetod på grund av att den ansågs vara lämplig att 

använda när lärares olika uppfattningar om ett fenomen eftersträvades. Vid varje 

intervjutillfälle var två intervjuare och en intervjuperson närvarande. Frågorna som ställdes 

registrerade med hjälp av en diktafon. Verkligheten kunde med det tekniska hjälpmedlet 

lagras och spelas upp vid ett senare tillfälle. Författarna ville försäkra sig om att de uppfattat 

den intervjuades svar korrekt. I och med detta ökade undersökningens tillförlitlighet. 

Författarna är medvetna om att deras förförståelse kan ha inverkat på studiens resultat och 

således även dess trovärdighet. Det är svårt att bortse från sin förförståelse och placera sig 

utanför den kontext som ska tolkas och förstås (ibid). Undersökningens tillförlitlighet kan 

även ha påverkats av forskningsinstrumentet, vilket i detta fall var kvalitativa intervjuer. Hur 

frågorna ställdes samt hur de uppfattades av lärarna hade betydelse för vilken data som kunde 

inhämtas. Miner, gester och kroppsspråk är svårt att kontrollera helt. Det fanns således en risk 

att författarnas inställning till undervisning utomhus kunde utläsas av lärarna, även om detta 

inte medvetet uttrycktes. På grund av detta kanske en del lärare valde att anpassa sina svar 

efter outtalade önskemål (Jacobsen, 2002).  

Studien är ett försök till att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. I bilaga 2 visas hela 

bearbetningsprocessen för att stärka studiens trovärdighet.  Medvetet valdes det att låta de 

meningsbärande enheterna få utrymme för att ge läsaren en empirinära känsla. De 

meningsbärande enheterna blev således relativt långa. En risk med långa meningar kan vara 

att viktig information går förlorad. Detta upplevdes dock inte utan liknande meningsinnehåll 

kunde urskiljas och sammanföras dem under olika teman (Hsieh & Shannon, 2005).   

Etiska aspekter  

Vid undersökningen vidtogs forskningsetiska principer gällande lärarnas deltagande i de 

kvalitativa intervjuerna. Lärarna fick information om undersökningens syfte och på så vis 

uppfylldes den etiska aspekten gällande informationskrav.  Samtyckeskravet uppfylldes i och 

med att lärarna fick bestämma över sin egen medverkan, de vill säga att de hade rätt att avböja 

eller avbryta intervjuerna när som helst. I denna studie är det inte möjligt att identifiera någon 

av de lärare som har deltagit. Detta var ett medvetet val och resulterar i att 

konfidentialitetskravet uppfylls. De lärare som deltog i undersökningen fick information om 

att de uppgifter som framkom vid intervjutillfällena enbart används i den aktuella studien. De 

bandinspelade intervjuerna har efter avslutad undersökning förstörts. Nyttjandekravet 

tillämpades således (Vetenskapsrådet, 2006).  
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RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultat från de kvalitativa intervjuer som har genomförts i studien. 

Det är elva kategorier som har konstruerats utifrån det empiriska materialet (se bilaga 2).  

Dessa presenteras utifrån studiens frågeställningar.  Den första frågeställningen besvaras med 

hjälp av sju kategorier och den andra frågeställningen med hjälp av fyra kategorier. 

Förklaringar till varför lärare väljer eller väljer bort utomhusundervisning ur ett 

lärarperspektiv 

Följande resultat försöker beskriva anledningar till varför lärare väljer att undervisa utomhus 

eller undviker lärandemetoden. Faktorer som kan påverka valet är bland annat lärares intresse, 

erfarenhet och utbildning, prioriteringar samt vilka skolämne läraren har yrkeskompetens 

inom. Skolans närmiljö är även en faktor som har betydelse för i vilken utsträckning 

lärandemetoden väljs att användas. Fler faktorer som belyses är elevantal, ålder på elevgrupp 

samt möjlighet till extraresurser.  

Inställning och intresse påverkar undervisningens upplägg 

En del lärare uppvisar ett genuint personligt intresse för utevistelse och detta kan återspeglas 

vid undervisningens utformning.  Jag tycker det är rätt kul själv att vara ute och ha koll på 

vad fåglar heter och hur det fungerar i naturen så det är ju rätt kul att ha med sig ungarna 

egentligen (Lärare 8). Lärarens engagemang kan överföras till eleverna och skapa ett intresse 

för utevistelse. Detta intresse kan sedan föras vidare till personer i elevernas omgivning. Flera 

lärare uttryckte att det kan förekomma ett bekvämlighetsskäl till varför utevistelse väljs bort. 

Lärarna uppfattade att fantasiförmågan sätts på prov vid undervisning utomhus. Det finns ju 

inget hinder i sig att vara ute tycker inte jag utan det är ju mer ens egen kanske bekvämlighet. 

Egentligen skulle man kunna hitta en infallsvinkel och vara ute med det mesta. Man kan göra 

lika mycket inne som ute. Det är ju bara fantasin där som sätter stopp liksom (Lärare 7).  

Erfarenhet och utbildning påverkar undervisningens utformning 

Lärarnas erfarenheter av att undervisa utomhus har varit varierade i studiens urvalsgrupp. En 

del lärare har fått utbildning i utomhuspedagogik och en gedigen erfarenhet av yrket. 

Erfarenhet, ja, jag har varit ute ungefär i 20 år, eller 25 år kan jag säga och jag har gått 

olika kurser i utomhuspedagogik (Lärare 4). Andra lärare saknar utbildning och upplever 

därför en osäkerhet inom området vilket bidrar till att de inte väljer att undervisa utomhus. En 

del lärare väljer även att inte utbilda sig inom utomhuspedagogik på grund av att de inte vill 

lära sig något nytt. Näe alltså jag har inte alls direkt någon erfarenhet av det alls faktiskt. Jag 
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har inte känt att jag har saknat det, utbildning och så.  Det skulle vara roligt att lära sig lite 

mer om det och få lite idéer och tips. När man är osäker på något eller inte vet så gör man ju 

inte det (Lärare 3).  

Skolämnet påverkar undervisningens upplägg 

En del lärare uppfattar att det är självklart att ha idrottsundervisningen utomhus. Om lärare 

inte har ämnet så rättfärdigar det undervisning inomhus. Alltså jag har ju inte idrotten till 

exempel och jag menar att när man har idrotten så är man kanske ute en tredjedel av året i 

alla fall, alltså där på våren och så (Lärare 3). Naturorienterade ämnen såsom biologi, fysik, 

kemi och teknik är ämnen som många av de tillfrågade lärarna anser lämpa sig för 

undervisning utomhus. Praktiska aktiviteter såsom experiment med vatten passar bättre att 

utföra utomhus. Naturundervisning, typ biologi och fysik är praktisk undervisning. Jag har 

NO och vissa saker är bättre att göra utomhus än inomhus till exempel att hålla på med 

vatten (Lärare 6). En del teoretiska ämnen uppfattades som olämpliga att bedrivas utomhus. 

Svenska var ett av dem eftersom det innehåller moment som gör det svårt att genomföra 

utomhus, exempelvis stavning. Man känner väl att just sådana saker som stavning och 

dubbelteckning och annat som man håller på med i trean i svenska fixar man inte riktigt att 

vara utomhus med tycker jag (Lärare 1). Eleverna har ju sina grejer här inne (Lärare 3).  

Prioriteringar påverkar undervisningens innehåll  

Utomhusundervisning kräver i regel mer tid än undervisning inomhus. Det finns en 

uppfattning av att det krävs mindre planering från lärarens sida att låta eleverna arbeta i en 

lärobok. Undervisning utomhus kräver ofta mer tid än att: Nu kör vi dessa två sidorna i 

matteboken och det här ska vi träna på (Lärare 5). Det är upp till varje lärare att bestämma 

hur mycket tid som läggs på planering av undervisningen. En del lärare väljer att fokusera 

mer på planering av teoretiska ämnen än praktiska. Sen är det trots allt tidspressen. Man ska 

hinna med vissa saker, så är det bara, vissa saker planerar man mer noggrant och vissa saker 

får lite mindre tid (Lärare 2). 

Skolans närmiljö påverkar undervisningens utformning 

En skola som är placerad i staden har andra förutsättningar än en skola på landsbygden menar 

en del lärare. Här finns allt i naturen. Det är viktigt, för de skolorna som är inne i stan de har 

ju inte de här möjligheterna (Lärare 4). Andra lärare uppfattar att om skolans närmiljö inte 

ger de förutsättningar för lärande utomhus som önskas så krävs transporteringsmöjligheter 

och ekonomiska resurser. "Jag hade ju önskat att man ännu mer hade haft gratis bussresor. 
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Att man hade kunnat åka till alla saker som man vill se, stan eller stranden, eller till någon 

annan skog. Man är ju lite begränsad” (Lärare 1). Det fanns även uppfattningar om att 

skolgården bör vara uppbyggd på ett annorlunda sätt om den ska uppmuntra undervisning 

utomhus. Ska man jobba ute så kanske man ska ha en annan variant av hur det ska se ut. Man 

kanske behöver en annan typ av miljö, helst buskage och andra saker som skärmar av 

naturligt (Lärare 6).  

Elevantal och resurser påverkar lärarens val att gå ut 

En del lärare uppfattar att utomhusmiljön har en tydlig fördel eftersom det där finns utrymme 

och möjlighet till grupperingar i en helt annan utsträckning än inomhus. Dessa lärare uppfattar 

därför även att det är lättare att vara ensam utomhus med eleverna. Fördelen med att vara ute 

är att jag kan ha 20 stycken barn ute. Där finns ofantligt många rum, vilket innebär att jag 

har lättare att gruppera upp dem ute och vara ensam än att vara inne då jag har 20 stycken 

inne i ett enda rum (Lärare 4). Andra lärare menar att utomhusmiljön saknar tydliga gränser 

och att det därför krävs mer hjälp i form av extraresurser. Lärare uttrycker även att det råder 

en försiktighet med att gå ut om elevgruppen har en livlig karaktär. Det är ju lättare att ha 

kontroll i ett klassrum än ute i det fria om man säger så. Har man livliga ungar så är man 

nog väldigt försiktig med att ta ut barn om man inte har lite extra support och fler vuxna med 

sig (Lärare 8).  

Elevgruppens ålder påverkar undervisningens utformning  

En del lärare uppfattar att det är lättare att aktivera yngre elever utomhus då lärandet sker mer 

ämnesövergripande och med hjälp av lek. Undervisning för äldre elever tenderar ofta att 

fokusera på ett teoretiskt ämne såsom svenska där ämnet kräver stillasittande arbete.  Ju yngre 

de är, ju svårare är det om det ska knytas an till svenskan kan jag tycka. Svenskan är lite mer 

gjord på något sätt för att sitta still och de äldre (Lärare 2). Lärarna uppfattar även att de 

tappar utomhusundervisningen när eleverna kommer upp i högre årskurser. Redan i årskurs 

tre märker en del lärare att deras fokus på undervisning utomhus har minskat. Jag var nog ute 

mer med eleverna när de var yngre, än nu tycker jag nog. Jag märker ju redan nu att när de 

går i trean, att man på något sätt tappar det fast man inte borde det (Lärare 7).      

Förklaringar till vad elever utvecklar för kunskap och förståelse vid undervisning 

utomhus ur ett lärarperspektiv 

Följande resultat försöker belysa hur teori och praktik kan samverka utomhus och på så sätt 

påverka elevers lärande om omvärlden. Elever kan utveckla kunskap och förståelse när olika 
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lärandemetoder kombineras med varandra och lärstilar tillgodoses.  En del elevers lärande kan 

även underlättas av utomhusundervisning medan andra elever inte klarar av att vara utomhus. 

Samband mellan teori och praktik kan utveckla elevers kunskap och förståelse 

En del lärare ser undervisning utomhus som ett sätt att knyta samman teori och praktik i 

skolan. De menar att en varierad undervisning kan ge eleverna flera möjligheter att skapa en 

förståelse för verkligheten. Flera lärare uppfattar att direkta upplevelser och kontakt med 

gripbart material är eftersträvansvärt. Allt som man har sett och berört i verkligheten har man 

lättare att knyta an till. Jag tycker inte att man ska ha antingen eller utan när det gäller 

undervisning utomhus eller inomhus. Jag tror att en kombination är det bästa (Lärare 2). En 

del lärare menar att genom att använda sig av kropp och fler sinnen samtidigt kan kunskap 

lättare erövras och behållas. De menar också att teoretisk kunskap bör omsättas till praktiskt 

kunnande för att eleverna ska kunna använda sig av det i sin vardag. Absolut att undervisning 

utomhus är ett bra sätt och befästa, alltså det teoretiska till det praktiska. Att eleverna får 

förmågorna och kan använda sig av dem i verkligheten med. Det är ju det som befäster det 

bäst när man får jobba med kroppen och alla sinnena (Lärare 5). Konkreta situationer och ett 

lustfyllt lärande kan enligt en del lärare underlätta att befästa ny kunskap hos eleverna samt 

även förbättrad minneskapacitet. Utomhusundervisningen ger en mer konkret kunskap och 

mer levande kunskap tror jag. Kanske också en bättre kunskap som gör att man kommer ihåg 

mer, sen kan det vara roligare också (Lärare 8).         

En del elevers lärstilar gynnas av utomhusundervisning 

Flera lärare uppfattar att elever lär på olika sätt och att det är lärarens uppgift att anpassa 

undervisningen efter alla elevers behov. En del elever är teoretiskt lagda medan andra föredrar 

att arbeta praktiskt med kroppen. Därför uppfattas det väsentligt att ha undervisning både 

inomhus och utomhus. Det är viktigt att man gör både och, teoretiskt och praktiskt samt 

inomhus och utomhus, för en del barn lär sig ju bäst på ett sätt och andra barn på ett annat 

sätt. Så att man försöker tillgodose allas behov (Lärare 2). Undervisning utomhus kan passa 

en del elever bättre än andra menar en del lärare. Elevers koncentrationsförmåga sätts på prov 

utomhus eftersom flera sinnen stimuleras samtidigt. En del lärare uppfattar att vissa elever 

inte klarar av att vara utomhus på grund av detta. De har olika sätt att lära sig på. Vissa barn 

tror jag lär sig ganska mycket när man är ute med dem och vissa barn tror jag nog att det är 

rätt kört för. De har så mycket annat som stimulerar dem samtidigt ute tror jag så att de kan 

inte koncentrera sig på någonting egentligen (Lärare 8).  
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Elevers lärande kan underlättas av utomhusundervisning  

Vid utomhusundervisning kan flera ämnen involveras samtidigt som andra förmågor såsom 

motorik och socialkompetens tränas hos eleverna menade flera lärare vid intervjuerna. En del 

lärare ser uterummet som ett hjälpmedel vid lärande. När elever ställs inför svåra uppgifter så 

kan de snabbt tröttna och bli uttråkade. Genom att då använda lek och rörelse kan eleverna bli 

mer alerta och redo att ta itu med uppgiften. Fördelar är att barn kan röra sig och samtidigt 

som de rör på sig så blir de mer kreativa och de tänker bättre (Lärare 4). Miljöombyte kan 

vara ett sätt att skapa koncentration hos eleverna, då undervisningen blir spännande och 

lustfylld menar en del lärare vid intervjuerna.  Fördelen är att man byter miljö och lämnar 

klassrummet. Då blir eleverna kanske mer koncentrerad och tänker vad kommer att hända 

nu? De blir mer stimulerade (Lärare 9).    

En del elever klarar inte av att ha utomhusundervisning  

Störningsmoment uppfattas bland lärarna vara vanligt förekommande hinder vid undervisning 

utomhus. Flera lärare beskrev hur sina elever påverkas av omgivningen. De menar att en mer 

omfattande planering krävs vid undervisning utomhus, där aspekter som raster bör tas hänsyn 

till. Det fanns även uppfattningar av att elever som lätt blir distraherade kan ha svårt med att 

fokusera vid undervisning utomhus om andra elever har rast samtidigt och håller på med olika 

rastaktiviteter. Nackdelarna som jag kan se är att det kan vara mycket störningsmoment ute, 

till exempel att andra elever har rast. En del barn som lätt blir distraherade är kanske inte 

lika enkelt att få fokuserade ute (Lärare 7). Andra lärare menade att de har erfarenhet av att 

elevers uppmärksamhet riskerar att förloras vid utomhusundervisning. En del av skolans 

elever har koncentrationsvårigheter inne klassrummet och dessa kan enligt lärare förstärkas 

när klassen går ut och har undervisning. Utomhus vet jag av erfarenhet att man inte har med 

sig alla elever. De elever som i vanliga fall inne i klassrummet har koncentrationssvårigheter, 

kan få mer problem när de går ut (Lärare 5)                  

DISKUSSION OCH ANALYS 

I följande kapitel diskuteras resultaten i förhållande till relevant litteratur och tolkas utifrån 

den teoretiska referensram som presenterats tidigare i arbetet. Innehållet har valt att 

kategoriseras under olika rubriker för att lättare åskådliggöra diskussionen för läsaren.  

Lärarens påverkan på undervisningen 

Denna studie visar att lärarens inställning och intresse för utevistelse kan ha betydelse för 

undervisningens utformning. De lärare som har ett intresse för utevistelse använder sig gärna 
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av utomhusundervisning tillsammans med sina elever. Om intresse däremot saknas från 

lärarens sida så väljer denne oftast att vara inne i klassrummet med sina elever. Vad elever får 

för undervisning beror således till viss del på lärarens personliga intresse. Intresse kan 

förknippas med ordet smak (Bourdieu, 1991) för att beskriva bakomliggande orsaker till de 

val som människor gör. Om många av en skolas personal uppvisar ett svagt intresse för 

utomhusundervisning så ökar inte efterfrågan och därför heller inte utbudet. Detta kan ses 

som en begränsning eftersom en del elever då kan gå miste om möjligheten att uppleva olika 

lärmiljöer. Läroplanen synliggör att skolans uppdrag är att ge elever en varierad undervisning 

av såväl innehåll som arbetsformer (Utbildningsdepartementet, 2009). Ett alternativ kan vara 

att byta lärandemiljö och bedriva en del av skolans undervisning utomhus. Liknande 

resonemang går även att återfinna i litteraturen (Brügge et al., 2007). 

 

Under intervjuerna lyftes även lärarens bekvämlighet fram som ett skäl till att 

utomhusundervisning väljs bort. Bekvämligheten kan bland annat bero på ett bristande 

intresse från lärarens sida att gå ut, det vill säga att en individs smak kommer till uttryck 

(Bourdieu, 1991).  Utomhus tvingas lärare även i regel att vara mer fantasifulla när det gäller 

att leta upp användbart material. Inomhus finns redan materialet på plats. En del lärare kan ha 

svårt med nya intryck och handlingar om de är vana med tillrättalagda undervisningsmoment. 

Detta kan kopplas till begreppet habitus där erfarenheter styr handlandet (Bourdieu, 1995). 

Lärarens fantasiförmåga kan således vara avgörande för hur undervisningen väljs att bedrivas. 

Detta är inte något som berörs i litteraturen om utomhuspedagogik utan där beskrivs endast 

elevers bekvämlighet och motvilja mot utevistelse (Nyhus Braute & Bang, 1997).  

 

Vid studien framkom det att de lärare som har utbildning inom utomhuspedagogik i mer 

omfattande utsträckning väljer att bedriva en del av sin undervisning utomhus. Detta kan ses 

som naturligt eftersom dessa lärare då har fått kunskap och förståelse för 

undervisningsmetoden. Om utbildning däremot saknas så undviker lärare i regel att använda 

sig av metoden. Under intervjuerna framkom det att en del lärare upplevde en osäkerhet kring 

hur de ska bedriva undervisning utomhus och att detta var ett skäl till varför metoden väljs 

bort. En tänkbar förklaring till denna osäkerhet kan vara att lärarna har svårt att utomhus finna 

olika hjälpmedel. I en studie (Björklid, 2005) återfinns liknande resultat kring ovana lärares 

svårigheter med att se användbart material utomhus. Om redskapen inte finns kan det vara 

svårt att bedriva en ändamålsenlig undervisning och få positiva uppfattningar. Bourdieus 

begrepp habitus (1991) bygger på tanken om att erfarenheter styr människors handlingar. Hur 



28 

 

lärare väljer att utforma sin undervisning beror således på vilka erfarenheter som finns. Det 

kan vara svårt att få positiva uppfattningar när läraren saknar kunskap om hur undervisning 

utomhus bör utformas. Om lärare ständigt stöter på problem vid utevistelsen så minskar 

utsikterna att läraren framöver väljer att använda sig av utomhusundervisning. Den negativa 

spiral som skapas skulle kunna brytas om skolan väljer att fortbilda sin personal. I en tidigare 

studie (Dahlgren et al., 2007a) fick lärare under handledning pröva utomhuspedagogik för att 

få erfarenhet av hur undervisningen kan utformas. Detta kan vara ett tänkbart alternativ för 

skolor som vill satsa på utomhusundervisning. En del lärare kan dock vara mindre benägna att 

ta till sig nya metoder för lärande då dessa lärare redan är trygga i sitt sätt att undervisa.  

En annan aspekt som framkom i studien var att de lärare som har ämnen som lämpar sig för 

att vara utomhus, såsom naturorienterade ämnen och idrott och hälsa, oftare bedriver en del av 

sin undervisning utomhus.  En förklaring till detta kan vara att dessa ämnen är relativt enkla 

att praktisera. På senare tid så kan även matematik räknas till de ämnen som förknippas med 

utomhusundervisning. En del skolämnen, såsom svenska, sågs som olämpliga att bedriva 

utomhus. När elever till exempel är i början av sin skrivutveckling kan sittande vid bord 

inomhus tänkas underlätta processen. Däremot kan lärare och elever utnyttja naturen och de 

konkreta material som finns där vid begreppsbildning. Detta är även något som Dewey (2004) 

förespråkar.   

Omgivningens påverkan på undervisningen  

I studien framkom det att skolans närmiljö kan påverka lärares val av undervisning. Om en 

skola inte har en tilltalande närmiljö så ökar kraven på skolgårdens utformning och 

användningsområde. Enligt en del lärare är det skillnad att arbeta på en skola i staden och på 

landsbygden. Stadsskolor kan ha färre möjligheter till naturupplevelser men däremot tillgång 

till kulturevenemang och andra sevärdheter. En skola på landsbygden uppfattades däremot 

ofta ha skogsområden i närheten och ett rikt djurliv. Där finns i stället problematiken med att 

skolan är långt ifrån stadskärnans sevärdheter. En anledning till varför lärare väljer att inte ha 

undervisning utomhus var att de måste transportera sig och sina elever, antingen in till staden 

eller ut till naturen. Detta tar tid, pengar och planeringstid som en del skolor och lärare inte är 

beredda att lägga. Liknande resonemang återfinns även i litteraturen (Brügge et al., 1999). 

Skolgårdens funktion är att stimulera fysisk aktvitet samt utforskande av miljön. I en 

litteraturstudie (Björklid, 2005) synliggörs att en skolgård med liten yta att röra sig på medför 

i regel att elever blir mer fysiskt passiva. Ett litet utomhusutrymme kan även påverka lärares 
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möjligheter att gå ut med elever på lektionstid på grund av att andra elever då kan ha rast och 

ta upp utrymmet. En annan aspekt som framkom i studien var att skolgården bör vara 

utformad på ett annat sätt för att anpassas till utomhusundervisning. En skolgård med stor yta 

behöver dock inte vara bättre än en liten gällande dess förmåga att stimulera lärare till att ha 

undervisning utomhus. En enformig skolgård kan minska intresset bland lärare och elever. 

Det finns en risk att lärare som uppvisar ett intresse för utomhusundervisning ändrar 

inställning om ingen positiv respons ges från arbetskollegor och om skolans närmiljö 

motarbetar lärandemetoden. Dessa tankegångar kan kopplas samma med Bourdieus teori 

(1995) om habitus, då människors habitus kan förändras om motsättningar finns i 

omgivningen under en längre tid.  

Elevernas påverkan på undervisningen 

I studien förekom det flera olika uppfattningar bland lärarna om elevantalets betydelse för 

undervisningens upplägg. Detta är något som även Bergholm (2009) lyfter fram på Nationellt 

Centrum för Utomhuspedagogiks hemsida. En del lärare anser att det krävs extraresurser för 

att gå ut. Vid utevistelse riskerar en del elever att bli okoncentrerade, strunta i uppgiften eller 

helt enkelt lämna platsen. Detta kan vara tänkbara skäl till varför en del lärare känner sig 

osäkra gällande att ha undervisning utomhus. De lärare i studien som ändå väljer att gå ut 

ensamma gör det då med en mindre grupp elever för att inte riskera att tappa kontrollen över 

situationen. Om elever är ovana att ha undervisning utomhus så kan de ha svårare med att 

koncentrera sig på uppgiften.  

Fördelar och nackdelar med utomhusundervisning är ett diskuterat ämne i skolans verksamhet 

och således även bland lärarna i denna studie. Flera lärare valde att ta upp att det sociala kan 

stärkas av utevistelse. Samarbetsövningar kräver utrymme och därför väljer lärare ofta att 

utföra dem utomhus. Vid samarbete kan elever utbyta erfarenheter och kunskaper med 

varandra beskriver Skoglund (1992). Ett allt vanligare inslag i skolan har blivit att eleverna tar 

hjälp av varandra vid till exempel problemlösning. Eleverna tvingas då reflektera över sitt 

eget tänkande samt sedan försöka uttrycka det så att även kamraten förstår uppgiften. Äldre 

elever kan också fungera som de bästa lärarna eftersom de ofta är de yngre elevernas 

förebilder. Deras kunskap kan därför framstå som mer gripbar än de vuxnas. Enligt Dewey 

(2004) bör lärare endast fungera som handledare åt sina elever. Utomhusundervisning kan 

därför ses som ett tillfälle då läraren naturligt kan ta ett steg tillbaka och låter eleverna vara 

aktiva och självständiga.    
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En annan fördel med metoden är att elever som har svårt att sitta still inomhus inte behöver 

känna sig utpekade utomhus på grund av att rörelse där är ett naturligt inslag. Flera av skolans 

elever behöver enligt lärarna tillgodose sitt rörelsebehov för att kunna koncentrera sig på 

skolarbetet. Liknande resonemang går även att finna i litteraturen (Bergholm, 2009). Denna 

studie visar att en del lärare använder sig av rörelse utomhus för att förbättra sina elevers 

koncentrationsförmåga. Genom att aktivera kroppen så kan även tanken sättas i rörelse 

(Brügge et al., 2007). Bergholm (2009) beskriver på Nationellt Centrum för 

Utomhuspedagogiks hemsida att ett miljöombyte kan uppskattas av elever och fungera 

prestationshöjande. Det kan också vara viktigt för lärare och elever att umgås i en annan miljö 

där nya sidor kan upptäckas, menar studiens lärare. 

Studien visar även att flera lärare uppfattade att det fanns störningsmoment utomhus. På 

grund av att koncentrationssvårigheter har blivit ett allt vanligare bland skolans elever så kan 

undervisning utomhus i vissa sammanhang ses som direkt olämpligt. Vid utevistelse 

stimuleras flera sinnen och en mängd intryck måste bearbetas samtidigt. För en del elever kan 

detta bli för mycket medan andra är i behov av det. Detta medför att lärare ständigt måste 

väga fördelar och nackdelar emot varandra och försöka finna en väg där flest elevers behov 

tillgodoses. 

Styrdokuments påverkan på undervisningen 

Under studiens intervjuer framkom det att lärarna väljer att ha utomhusundervisning 

framförallt med de yngre eleverna då lek är ett naturligt inslag vid deras lärande. Ju äldre 

eleverna är desto svårare tycks det vara att finna tid till att gå ut tillsammans. I och med 

stigande årskurs blir ämnena mer separerade ifrån varandra samtidigt som högre krav ställs på 

eleven i varje ämne. Läraren tvingas då göra prioriteringar för att få tiden att räcka till. 

Utomhusundervisning kräver enligt lärarna i denna studie mer planeringsarbete än den 

traditionella undervisningen inomhus. Detta kan vara alternativa förklaringar till varför 

skolans äldre elever inte har utomhusundervisning i samma utsträckning som de yngre. I 

skolans styrdokument (Utbildningsdepartementet, 2006) nämns inte begreppet 

utomhuspedagogik. Det kan påverka undervisningens utformning, då styrdokumenten inte 

ställer några krav på att lärare ska ha undervisning utomhus.  

Teorin och praktikens påverkan på undervisningen  

Sambandet mellan teori och praktik är ett populärt samtalsämne, även bland lärarna i denna 

studie. Flera lärare är överens om att teori och praktik bör kopplas samman och varieras i 



31 

 

undervisningen. Lärarna beskrev att elever måste få erfarenhet för att kunna utveckla ny 

kunskap. Detta är något som även Dewey (2004) poängterar. Enligt honom krävs det både 

teoretiska och praktiska inslag i undervisningen och att lärandet skapas utifrån erfarenheter. 

För att stärka lärprocessen bör elever även ställas inför konkreta situationer där autentiska 

problem ska lösas. Lärarna resonerar likt Dewey kring learing by doing. 

Utomhusundervisning kan enligt en del lärare vara ett sätt att låta elever omsätta sina 

teoretiska kunskaper inom ett ämne till praktiskt kunnande. Då kan elevernas kunskaper sättas 

på prov och personliga erfarenheter skapas.  

 

Vissa elever kan, enligt lärarna i denna studie, gynnas av utevistelse på grund av att de då får 

tillfälle att arbeta praktiskt med uppgifter. Andra elever kan däremot ha svårigheter med 

undervisning utomhus på grund av bristande koncentrationsförmåga. Traditionell 

undervisning tenderar ofta att vara mer teoretisk än praktisk och därmed endast tillgodose de 

elever som är teoretiskt lagda.  Detta är något som bör uppmärksammas och förändras. För att 

komma till rätta med problemet och ge elever en möjlighet att finna sitt eget sätt att lära bör 

utomhusundervisning vara ett kontinuerligt inslag på schemat, där eleverna får tillfällen att 

lösa autentiska problem (Dewey 2004). 

 

Sinnena kan ha en viktig funktion vid lärande menade en del lärare. Dessa tankegångar delar 

de med Aristoteles som beskrev att det är via sinnena som lärande skapas (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). Vid utevistelse aktiveras automatiskt flera sinnen. Lärarna i denna studie 

och Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (2006) resonerar på liknande sätt. När en 

lärandeprocess placeras utomhus så kan en del elever uppleva positiva effekter av detta i form 

av ökad minneskapacitet. Genom att se, höra, lyssna och känna på olika material kan elever 

får en djupare förståelse för någonting än vad böcker kan förmedla. Om elever arbetar med ett 

speciellt område inomhus så bör läraren ta initiativ till att vidareutveckla detta mer praktiskt 

utomhus. Dewey (2004) anser att elever lär sig bäst genom ett aktivt lärande. För att 

tillmötesgå detta är temaarbete ett representativt exempel på tillfälle då lärare ofta väljer att 

koppla samman teori och praktik. Då involveras i regel flera skolämnen och möjlighet till 

utevistelse skapas. Om temaarbetet handlar om ett naturfenomen, till exempel havet, så kan 

eleverna får komma i kontakt med fenomenet och på så sätt skapas en helhetsförståelse som 

kan underlätta lärandet. Detta är även något som Szczepanski lyfter i sin avhandling (2008b).        
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SLUTSATS  

Anledningen till denna studies uppkomst var att undersöka varför lärare väljer eller väljer bort 

utomhusundervisning som lärandemetod. En annan aspekt var att ta reda på lärares syn på vad 

för kunskap och förståelse som elever kan utveckla med hjälp av utomhusundervisning. Innan 

underökningen inleddes fanns enbart en positiv inställning till undervisning utomhus och 

därför svårigheter med att förstå varför metoden inte används i större utsträckning av skolans 

lärare.  Inställning till området har under studiens gång delvis förändrats, mycket på grund av 

de lärare som har intervjuats. Deras tankar och funderingar har skapat medvetenhet om 

lärandemetodens komplexitet. Den teoretiska referensramen har även bidragit till fördjupade 

kunskaper kring lärares uppfattningar och val. Resultaten som har presenterats i denna studie 

ger ingen generell bild av varför lärare väljer att använda lärandemetoden eller inte utan bör 

endast ses som tänkbara förklaringar grundade på studiens urvalsgrupp.  

Utifrån lärarintervjuerna kan det konstateras att det finns en del faktorer som har betydelse för 

användandet av utomhusundervisning. I synnerhet är det lärares brist på kunskap, erfarenhet, 

fantasi samt tid och planering som beskrivs som svårigheter med att använda lärandemetoden. 

De lärare som har fått utbildning i utomhuspedagogik och en gedigen erfarenhet av yrket har 

lättare att använda sig av det i sin undervisning. Vilka ämnen som läraren är utbildad inom 

och vilka ämnen som läraren undervisar i kan ha betydelse för i vilken utsträckning 

undervisningen väljs att bedrivas utomhus. Lärares förmåga att se möjligheter i stället för 

hinder kan också ha betydelse. Trots att de flesta lärarna under intervjuerna uttryckte en 

positiv inställning till undervisning utomhus så behöver det inte betyda att de väljer att 

använda sig av metoden. Det kan vara ett stort steg mellan tanke och handling. Lärarens 

inställning och intresse till undervisning utomhus kan således även ha betydelse för i vilken 

utsträckning lärandemetoden används i undervisningen. 

Hur skolans omgivning ser ut och hur skolgården är utformad påverkar undervisningens 

upplägg. Om skolans omgivning inte lämpar sig för utomhusundervisning så hänvisas lärare 

och elever till skolgården. Detta kan vara begränsande, särskilt för en skola med litet 

utomhusutrymme. Lärarna som intervjuades uttryckte att de önskar ha tillgång till 

extraresurser när de går ut med sina elever, framförallt om de går utanför skolgården. Om 

extraresurser saknas minskar utsikten att lärare går ut. De lärare som ändå väljer att själva gå 

ut med sina elever håller sig i regel till skolgården och närmiljön. Säkerhetsaspekten kan vara 

ett tänkbart skäl till varför lärare är försiktigare när de är ensamma med en elevgrupp.  
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I inläst litteratur fanns flera fördelar med utomhusundervisning medan nackdelarna lyste med 

sin frånvaro. Lärarna som intervjuades var dock bättre på att framföra dessa. Framförallt 

uttryckte lärarna oro för bristande koncentrationsförmåga bland elever utomhus, där störande 

inslag kan förekomma mer än inomhus. På grund av dessa valde lärarna ofta att gå ut med 

mindre elevgrupper för att inte riskera att tappa kontrollen över situationen. Elevgruppens 

storlek och sammansättning kan således ha betydelse för om läraren väljer att ha undervisning 

utomhus eller inte. Den främsta fördelen som ändå uttrycktes med utomhusundervisning var 

att eleverna får möjlighet att koppla teori och praktik och på så vis kan lärande främjas. 

Vidare poängterade lärarna att de upplever att eleverna blir mer engagerade och motiverade 

att lära vid utevistelse. De lärare som använder sig av utomhusundervisning har en fördel när 

det gäller att uppnå läroplanens intentioner. Vid undervisning utomhus kan till exempel olika 

ämnen integreras, arbetssättet varieras samt elevers olika lärstilar tillgodoses. Det finns 

fördelar och nackdelar med alla lärandemetoder och således inte en enda lösning på hur 

skolans undervisning bör bedrivas. Studiens lärare är överens om att undervisning utomhus 

kan ses som ett komplement till den traditionella undervisningen.   

Fortsatt forskning 

I och med denna studie har nya frågor väckts inom området utomhusundervisning. Eftersom 

denna studie enbart har valt att inrikta sig på lärares uppfattningar om utomhusundervisning 

så kan en tänkbar fortsatt forskning vara att undersöka hur lärare rent praktiskt arbetar med 

lärandemetoden. Detta kan tänkbart undersökas med hjälp av observationer som 

forskningsmetod.  Vidare kan det vara intressant att undersöka elevers uppfattningar av att ha 

undervisning utomhus. Detta område upplevs vara mindre undersökt än lärares syn på 

lärandemetoden. Undersökningen bör fortgå under en längre tidsrymd där fler intervjuer 

genomförs för att fånga in många olika uppfattningar. Det kan även vara aktuellt att göra en 

interventionsstudie med en försöksgrupp och en kontrollgrupp. Under en längre period skulle 

eleverna i försöksgruppen kunna undervisas utomhus medan eleverna i kontrollgruppen får 

samma undervisning inomhus. Detta för att undersöka om elevers lärande stärks av 

utomhusvistelse. För att få fram ett resultat bör eleverna kanske genomföra någon form av 

inledande test samt ett sluttest där likheter och skillnader mellan grupperna kan påvisas. 

Implikationer  

Studien riktar sig till framtida eller redan yrkesverksamma lärare som är intresserade av 

utomhusundervisning och dess betydelse för elevers lärande. Studien är även intressant för 

andra som ämnar forska vidare inom ämnet. Slutligen kan andra lärarstudenter, som främst 



34 

 

utbildar sig mot grundskolans tidigare åldrar, komma att värdesätta uppsatsen. Med hjälp av 

studien kan denna målgrupp få inblick i andra lärares uppfattningar om utomhusundervisning. 

Några läsare kanske blir medvetna om sina egna uppfattningar och andra kanske till och med 

blir nyfikna på lärandemetoden och vill lära sig mer. Studiens författare rekommenderar 

yrkesverksamma lärare att ha utomhusundervisning som ett kontinuerligt inslag på schemat. 

Detta för att båda lärare och elever ska bli bekanta med lärandemetoden. Nationellt Centrum 

för Utomhuspedagogik är en relevant verksamhet att kontakta för att få konkreta tips och 

idéer samt utbildning. Om osäkerhet finns är även Naturskolan ett tänkbart alternativ för de 

lärare som vill ha hjälp med att utveckla sig inom området utomhuspedagogik.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Namn 

Utbildning 

Antal år inom yrket  

Ålder på nuvarande elevgrupp och antal 

Skolans organisatoriska uppbyggnad, antal elever per lärare, extra resurser osv.  

 

1. Kan du beskriva vilken uppfattning du har av att undervisa utomhus? 

2. Vad är det som gör att du undervisar utomhus alternativt inte?  

3. Kan du beskriva rent konkret vad platsen (utomhus) har för betydelse för lärandet, enligt 

dina uppfattningar?  

(följdfrågor: Skiljer det sig åt när det gäller undervisning inomhus? Ev. På vilket sätt?) 

4. Kan du ge några exempel på fördelar och nackdelar för elevers lärande genom att undervisa 

utomhus? 

5. Vilka skolämnen väljer du att bedriva utomhus?  

(följdfråga: Varför väljer du dessa ämnen? Anser du att övriga ämnen inte lämpar sig 

utomhus, varför?) 

6. Är det något som du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Tema 

”Jag tycker det är rätt kul själv 

att vara ute och ha koll på vad 

fåglar heter och hur det 

fungerar i naturen så det är ju 

rätt kul att ha med sig ungarna 

egentligen”(8) 

 

”Det finns ju inget hinder i sig 

att vara ute tycker inte jag utan 

det är ju mer ens egen kanske 

bekvämlighet. Egentligen skulle 

man kunna hitta en 

infallsvinkel och vara ute med 

det mesta. Man kan göra lika 

mycket inne som ute. Det är ju 

bara fantasin där som sätter 

stopp liksom”(7) 

 

 

”Erfarenhet, ja, jag har varit 

ute ungefär i 20 år, eller 25 år 

kan jag säga och jag har gått 

olika kurser i 

utomhuspedagogik” (4) 

 

”Näe alltså jag har inte alls 

direkt någon erfarenhet av det 

alls faktiskt. Jag har inte känt 

att jag har saknat det, 

utbildning och så. Det skulle 

vara roligt att lära sig lite mer 

om det och få lite idéer och 

tips. När man är osäker på 

något eller inte vet så gör man 

ju inte det” (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker det är 

rätt kul själv att 

vara ute 

 

 

 

 

Jag tror att det 

beror på ens egen 

bekvämlighet och 

att fantasiförmåga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har erfarenhet 

och har gått kurser 

i 

utomhuspedagogik 

 

 

Jag har ingen 

erfarenhet och blir 

därför osäker men 

jag tar gärna del av 

andras idéer och 

tips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärares eget intresse 

och bekvämlighet är 

två faktorer som kan 

påverka utomhus- 

undervisningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärares erfarenhet och 

utbildning är två 

faktorer som påverkar 

undervisningen. Om 

erfarenhet och 

utbildning finns så 

ökar chansen att 

läraren väljer att gå ut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inställning och 

intresse 

påverkar 

undervisningens 

upplägg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenhet och 

utbildning 

påverkar 

undervisningens 

utformning 
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”Alltså jag har ju inte idrotten 

till exempel och jag menar att 

när man har idrotten så är man 

kanske ute en tredjedel av året i 

alla fall, alltså där på våren 

och så” (3) 

 

”Naturundervisning, typ biologi 

och fysik är praktisk 

undervisning. Jag har NO och 

vissa saker är bättre att göra 

utomhus än inomhus till 

exempel att hålla på med 

vatten” (6) 

 

”Man känner väl att just 

sådana saker som stavning och 

dubbelteckning och annat som 

man håller på med i trean i 

svenska fixar man inte riktigt 

att vara utomhus med tycker 

jag. Det faller liksom på eget 

grepp” (1) 

 

”Eleverna har ju sina grejer 

här inne” (3) 

 

 

 

 

”Sen är det trots allt 

tidspressen. Man ska hinna 

med vissa saker, så är det bara 

och vissa saker planerar man 

mer noggrant och vissa saker 

får lite mindre tid” (2). 

 

”Undervisning utomhus kräver 

ofta mer tid än att ”nu kör vi 

dessa två sidorna i matteboken 

och det här ska vi träna på” (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har inte idrott 

och därför är inte 

jag ute med mina 

elever så ofta 

 

 

 

Jag tycker att 

naturundervisning 

är ett praktiskt 

ämne som man kan 

vara ute en del med 

 

 

 

Jag tycker inte att 

svenska är ett bra 

ämne att vara ute 

med 

 

 

 

 

 

Jag tycker att allt 

material finns i 

klassrummet 

 

 

 

Jag tycker att tiden 

inte räcker till när 

man ska planera 

och genomföra 

undervisning 

utomhus 

 

Jag anser att 

utomhus -

undervisningen 

kräver mer tid än 

inomhus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärares 

undervisningsämnen 

har betydelse för om 

det är lämpligt att 

bedriva ämnet 

utomhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärares uppfattning om 

vad som bör prioriteras 

är en faktor som har 

betydelse för utomhus- 

undervisning upplägg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolämnet 

påverkar 

undervisningens 

upplägg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteringar 

påverkar 

undervisningens 

innehåll   
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”Här finns allt i naturen. Det 

är viktigt, för de skolorna som 

är inne i stan de här ju inte de 

här möjligheterna ” (4) 

 

"Jag hade ju önskat att man 

ännu mer hade haft gratis 

bussresor. Att man hade kunnat 

åka till alla saker som man vill 

se, till exempel museet många 

gånger, in till stan eller till 

stranden, eller till någon annan 

skog, eller så. Man är ju lite 

begränsad” (1) 

 

”Ska man jobba ute så kanske 

man ska ha en annan variant 

av hur det ska se ut. Man 

kanske behöver en annan typ av 

miljö, helst buskage och andra 

saker som skärmar av 

naturligt” (6)   

 

 

 

”Fördelen med att vara ute är 

att jag kan ha 20 stycken barn 

ute. Där finns ofantligt många 

rum, vilket innebär att jag har 

lättare att gruppera upp dem 

ute och vara ensam än att vara 

inne då jag har 20 stycken inne 

i ett enda rum ” (4)        

 

"Ju yngre de är, ju svårare är 

det om det ska knytas an till 

svenskan kan jag tycka. 

Svenskan är lite mer gjord på 

något sätt för att sitta still och 

de äldre” (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker att vi har 

naturmöjligheter 

här ute till skillnad 

från skolor i staden 

 

Jag tycker att man 

är lite begränsad till 

skolans närmiljö, 

avståndet kan 

skapa problem. 

 

 

 

 

 

Jag tycker att 

skolans omgivning 

bör förändras om 

man ska ha 

undervisning 

utomhus 

 

 

 

 

Jag tycker att det är 

lättare att vara 

ensam lärare 

utomhus, då jag 

kan hitta flera rum 

och möjligheter att 

gruppera eleverna 

 

 

Jag tycker att det är 

lättare att vara 

ensam lärare 

inomhus, då jag har 

mer kontroll, ute 

behövs det fler 

vuxna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärares uppfattning om 

närmiljöns möjligheter 

och hinder är en faktor 

som har betydelse för 

hur undervisningen 

utformas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärares syn på att ha 

eleverna utomhus är 

olika och faktorer som 

elevantal och resurser 

påverkar utomhus-

undervisningens 

upplägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolans närmiljö 

påverkar 

undervisningens 

utformning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevantal och 

resurser 

påverkar 

lärarens val att 

gå ut  
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”Jag var nog ute mer med 

eleverna när de var yngre, än 

nu tycker jag nog. Jag märker 

ju redan nu att när de går i 

trean, att man på något sätt 

tappar det fast man inte borde 

det”(7)      

 

”Det är ju lättare att ha 

kontroll i ett klassrum än ute i 

det fria om man säger så. Har 

man livliga ungar så är man 

nog väldigt försiktig med att ta 

ut barn om man inte har lite 

extra support och fler vuxna 

med sig”(8) 

 

 

 

”Allt som man har sett och 

berört i verkligheten har man 

lättare att knyta an till. Jag 

tycker inte att man ska ha 

antingen eller utan när det 

gäller undervisning utomhus 

eller inomhus. Jag tror att en 

kombination är det bästa” (2) 

 

”Absolut att undervisning 

utomhus är ett bra sätt och 

befästa, alltså det teoretiska till 

det praktiska. Att eleverna får 

förmågorna och kan använda 

sig av dem i verkligheten med. 

Det är ju det som befäster det 

bäst när man får jobba med 

kroppen och alla sinnena” (5) 

 

”Utomhusundervisningen ger 

en mer konkret kunskap och 

mer levande kunskap utomhus 

tror jag. Kanske också en 

bättre kunskap som gör att man 

kommer ihåg mer” (8).    

 

 

 

 

 

 

Jag tycker att det är 

svårare knyta an 

teoretiska ämnen 

utomhus med de 

yngre eleverna  

 

 

Jag tycker att de är 

lättare att få in 

undervisning 

utomhus med yngre 

elever 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker att det 

man har sett i 

verkligheten är 

lättare att knyta an 

till och därför tror 

jag på en 

kombination  

 

 

Jag tycket att 

utomhusmatematik 

är ett bra sätt att 

befästa teoretiska 

kunskaper där 

kroppen och 

sinnena får arbeta  

 

 

 

Jag tror att när man 

är ute ger det en 

mer konkret 

kunskap och att 

eleverna kommer 

ihåg mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder på elevgrupp är 

en faktor som har 

betydelse för lärares 

val av undervisningens 

upplägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärares syn på 

sambandet mellan teori 

och praktik och 

utevistelsens påverkan 

på elevers lärande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevgruppens 

ålder påverkar 

undervisningens 

utformning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samband mellan 

teori och praktik 

kan utveckla 

elevers kunskap 

och förståelse 
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 ”Det är viktigt att man gör 

både och, teoretiskt och 

praktiskt samt inomhus och 

utomhus, för en del barn lär sig 

ju bäst på ett sätt och andra 

barn på ett annat sätt. Så att 

man försöker tillgodose allas 

behov” (2) 

 

”De har olika sätt att lära sig 

på. Vissa barn tror jag lär sig 

ganska mycket när man är ute 

med dem och vissa barn tror 

jag nog att det är rätt kört för. 

De har så mycket annat som 

stimulerar dem samtidigt ute 

tror jag så att de kan inte 

koncentrera sig på någonting 

egentligen ” (8)                                          

 

 

                                      

”Fördelar är att barn kan röra 

sig och samtidigt som de rör på 

sig så blir de mer kreativa och 

de tänker bättre” (4) 

 

 

”Fördelen är att man byter 

miljö och lämnar klassrummet. 

Då blir eleverna kanske mer 

koncentrerad och tänker vad 

kommer att hända nu? De blir 

mer stimulerade” (9)     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker att de är 

viktigt att man är 

både ute och inne 

för elever lär sig på 

olika sätt 

 

 

 

 

Jag anser att alla 

elever lär sig på 

olika sätt, ute 

passar en del elever 

och andra inte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker att det är 

en fördel att 

eleverna kan röra 

på sig ute då blir de 

mer kreativa 

 

Jag tror att 

miljöombyten kan 

väcka elevernas 

nyfikenhet och 

stimulera 

koncentration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärares uppfattningar 

om att utomhus - 

undervisning är ett sätt 

att tillgodose elevers 

olika lärstilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärares förmåga att 

finna fördelar med 

utomhusundervisning 

och använda dessa är 

en faktor som har 

betydelse för 

undervisningens 

upplägg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del av elevers 

lärstilar gynnas 

av utomhus-

undervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevers lärande 

kan underlättas 

av utomhus - 

undervisning  
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”Nackdelarna som jag kan se 

är att det kan vara mycket 

störningsmoment ute, t.ex. att 

andra elever har rast. En del 

barn som lätt blir distraherade 

är kanske inte lika enkelt att få 

fokuserade ute.” (7) 

 

”Utomhus vet jag av erfarenhet 

att man inte har med sig alla 

elever. De elever som i vanliga 

fall inne i klassrummet har 

koncentrationssvårigheter, kan 

få mer problem när de går 

ut”(5) 

 

 

 

             

 

 

 

Jag tycker att en 

del elever har svårt 

att koncentrerar sig 

ute pga. olika 

störningsmoment 

 

 

 

Jag vet att man inte 

får med sig alla 

elever utomhus och 

jag upplever att 

elevers 

koncentrations -

svårigheter 

förstärks utomhus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärares fallenhet att se 

nackdelar med 

utomhusundervisning 

är en faktor som har 

betydelse för 

undervisningens 

upplägg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del elever 

klarar inte av att 

ha utomhus - 

undervisning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


