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Abstract  
I skolan är ofta den dagliga undervisningen begränsad till klassrummet, istället för att lyfta ut 

undervisningen utomhus. Syftet med studien är att undersöka åtta pedagogers uppfattningar 

av hur resurser som till exempel tid, närmiljö och material kan påverkar valet av att arbeta 

med utomhuspedagogik i sin undervisning i årskurs 1-6.  

 

Studien utgår från en fenomenografisk ansats och undersöker åtta pedagogernas uppfattningar 

av utomhuspedagogik och hur resurser som till exempel tid, närmiljö och material kan 

påverka valet av att arbeta med utomhuspedagogik. Studien genomfördes med kvalitativa 

gruppintervjuer på fyra olika skolor och med åtta olika pedagoger i södra Sverige. Analysen 

är uppbyggd utifrån nyckelord och olika kategorier. 

 

Resultatet i studien visar att pedagogerna ser möjligheter med utomhuspedagogiken där 

eleverna lär genom olika sinnen och med hela kroppen. Lektionerna kan bli mer tillåtande för 

rörelse och ökar elevernas dagliga fysiska aktivitet. Likväl visar studien hinder med 

utomhuspedagogiken där osäkerhet hos pedagogerna, klädsel och tiden att planera och 

förflytta sig till olika utomhusmiljöer är begränsningar. Närområdet spelar in för 

användningen av utomhuspedagogik, att ha en närmiljö med mycket natur och närhet till skog 

är en sak pedagogerna lyfter fram. 

  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, material, närmiljö, pedagoger, skola, tid, utomhuspedagogik. 
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Förord  
Våra erfarenheter av skolans värld är att utomhuspedagogik inte används särskilt mycket. Vi 

ville därför ta reda på hur åtta olika lärare uppfattar utomhuspedagogik och hur resurser som 

till exempel tid, närmiljö och material kan påverkar valet av att arbeta med utomhuspedagogik 

i sin undervisning i årskurs 1-6. Våra erfarenheter utav utomhuspedagogik är att det 

upplevdes som positivt bland eleverna då de fick lämna klassrummet och komma ut i naturen. 

Vi är av åsikt att lärare inte använde sig speciellt mycket av utomhuspedagogik utan istället 

skickade ut eleverna på egen hand utan att de följde med ut och deltog i undervisningen. Vi 

anser att utomhuspedagogik är ett bra komplement till den dagliga klassrumsundervisningen i 

skolan. I en utomhusmiljö finns det större möjligheter för rörelse och att använda hela 

kroppen. Vi menar att barn rör sig för lite i skolan och utomhuspedagogiken kan vara ett sätt 

att öka deras dagliga fysiska aktivitet. 
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Freddy Pettersson 
Pontus Pettersson 

3 



 

Innehållsförteckning 
Abstract ...................................................................................................................................... 2 

Förord ......................................................................................................................................... 3 

1. Inledning ................................................................................................................................. 6 

2. Syfte ....................................................................................................................................... 8 

2.1 Frågeställningar ................................................................................................................ 8 

2.2 Avgränsning ..................................................................................................................... 8 

3. Bakgrund ................................................................................................................................ 9 

3.1 Definitioner av utomhuspedagogik .................................................................................. 9 

3.2 Forskare och filosofer om lärande .................................................................................... 9 

3.3 Perspektiv på utomhuspedagogikens utemiljö och material .......................................... 12 

3.4 Effekter av utomhuspedagogik ....................................................................................... 13 

3.5 Utomhuspedagogik kopplat till fysisk aktivitet ............................................................. 14 

3.6 Hinder med utomhuspedagogik ..................................................................................... 15 

4. Metod ................................................................................................................................... 18 

4.1 Fenomenografi ............................................................................................................... 18 

4.2 Urval ............................................................................................................................... 19 

4.3 Intervjuer ........................................................................................................................ 20 

4.4 Etiskt förhållningssätt ..................................................................................................... 21 

4.5 Datainsamling ................................................................................................................. 21 

4.6 Dataanalys ...................................................................................................................... 22 

4.7 Metoddiskussion ............................................................................................................. 23 

5. Resultat och analys ............................................................................................................... 26 

5.1 Beskrivning av pedagogerna .......................................................................................... 26 

5.2 Att lära utomhus med material från klassrummet och naturen ...................................... 27 

5.3 Att förbereda sig för utomhuspedagogik som arbetssätt. ............................................... 29 

5.4 Nyttan av att ta tillvara på resurserna i närmiljön .......................................................... 30 

4 



5.5 En förutsättning är att utbildas i utomhuspedagogik ...................................................... 32 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 33 

6.1 Att lära utomhus med material från klassrummet och naturen ...................................... 33 

6.2 Att förbereda sig för utomhuspedagogik som arbetssätt. ............................................... 34 

6.3 Nyttan av att ta tillvara på resurserna i närmiljön .......................................................... 35 

6.4 En förutsättning är att utbildas i utomhuspedagogik. ..................................................... 36 

6.5 Slutsatser och implikationer ........................................................................................... 38 

7. Referenslista ......................................................................................................................... 40 

Bilagor ...................................................................................................................................... 43 

Bilaga 1 ................................................................................................................................ 43 

Bilaga 2 ................................................................................................................................ 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5 



1. Inledning 
Redan långt tillbaka i tiden visar bland annat Aristoteles och Rousseau att upplevelser genom 

kroppen och kroppens olika sinnen är en viktig del för undervisningen och lärandet. Att få 

komma ut i verkligheten, pröva sig fram och dra egna slutsatser är viktiga utgångspunkter 

(Fuglestad 1999 och Hartman 1995). Comenius ansåg att lärande skulle ske i en levande miljö 

som till exempel naturen där kroppens olika sinnen kunde närvara (Kroksmark, 1989). Dewey 

(2004) framhävde att människan ska vara aktiv och att kontakten med omvärlden genom 

sinnen är en viktig del i lärandet. 

 

Forskning visar att om elever hade utomhuspedagogik i sin undervisning så stärktes deras 

lärande och disciplinen förbättrades samt att deras motivation till skolan ökade (Ferreira, 

Grueber, Yarema, 2012). Fägerstam (2012) framhäver att i utomhuspedagogiken fick eleverna 

variation i sin inlärning och inte bara en traditionell klassrumsmiljö. Szczepanski (2007) anser 

att utomhuspedagogiken är baserad på upplevelse, plats och erfarenhet. Lärare och eleverna 

måste lämna den klassiska platsen för lärandet, klassrummet för att gå ut i naturen.   

Läroplanen för grundskolans tidigare år (LGR11) beskriver att läraren ska ge eleverna 

möjlighet att prova på olika arbetsformer, utomhuspedagogik är en arbetsform. Skolans 

uppdrag är att eleverna ska kunna orientera sig i det verkliga livet där samhället hela tiden 

förändras (Skolverket 2011). I skolans kursplan för idrott och hälsa ska undervisningen ge 

eleverna förståelsen för vad ett aktivt friluftsliv bidrar till och utveckla elevernas förmåga att 

vistas utomhus under hela året (Skolverket, 2011).  

 

Ett hinder som Rickinson (2001) och Fägerstam (2012)  beskriver är att pedagogerna kände 

sig osäkra med att arbeta med utomhuspedagogiken. De kände även att tiden och resurser 

samt stödet från kollegor och ledning var ett hinder. Szczepanski (2009) anser att elevernas 

klädsel är ett annat hinder som pedagogerna uppfattade när de arbetade med 

utomhuspedagogik. Rickinson, Dillon, Teamey, Morris, Choi, Sanders, & Benefield (2004) 

framhäver att pedagoger inte har resurser eller självförtroende till att arbeta med 

utomhuspedagogik. Fägerstam (2012) beskriver i sitt förslag på vidare forskning är att ta reda 

på varför lärare inte använder sig av regelbunden utomhuspedagogik. I denna studie 

undersöks pedagogers olika erfarenheter och deras uppfattningar av utomhuspedagogik och 

hur olika resurser som till exempel tid, närmiljö och material påverkar deras användning av 
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utomhuspedagogik. Mot denna bakgrund anser vi att det är intressant att studera hur lärarna 

uppfattar villkoren för utomhuspedagogik. 
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2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka åtta pedagogers uppfattningar av hur resurser som till 

exempel tid, närmiljö och material kan påverkar valet av att arbeta med utomhuspedagogik i 

sin undervisning i årskurs 1-6.   

2.1 Frågeställningar 
Hur uppfattar lärare ämnet utomhuspedagogik i relation till den egna undervisningen? 

Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärarna att det finns med utomhuspedagogik? 

2.2 Avgränsning 
Forskningen i den här studien handlar om begreppet utomhuspedagogik. Szczepanski (2007) 

definierar utomhuspedagogik och en del av hans defination är att undervisningen sker 

utomhus. I denna studien är utomhuspedagogik all undervisning som sker utomhus. LGR11 

nämner begreppet friluftsliv och i den här studien ingår friluftsliv under utomhuspedagogik 

(Skolverket, 2011).  
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs olika definitioner av utomhuspedagogik, tidigare forskning (se t.ex. 

Rickinson, 2001) som gjorts inom ämnet samt olika forskare (se t.ex. Fuglestad, 1999) och 

filosofer som kan kopplas till utomhuspedagogiken. 

3.1 Definitioner av utomhuspedagogik 
Szczepanski (2007) lyfter fram Centrumet för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) som 

försöker att definiera utomhuspedagogik: 
 

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

upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utbildningsområde som bl.a. innebär: 

 

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

landskap, 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.” 

( s.11) 

 

Nationalencyklopedin (2012) definierar utomhuspedagogik som växelverkan mellan 

autentiska upplevelser och textbaserat lärande. I praktiken innebär det att undervisningen 

bedrevs i natur- och kulturlandskap och att eleverna tillåts att tolka, vägledas och reflektera i 

utemiljön. Vidare påtalar Nationalencyklopedin att utomhuspedagogik ofta ger 

förutsättningarna till mer rörelse som är positivt för elevernas hälsa. 

3.2 Forskare och filosofer om lärande 
Utomhuspedagogik har sina rötter långt tillbaka i tiden. Flera gamla forskare som Key 

(Stafseng, 1996) och Dewey (Dewey, 2004) samt profeter som Aristoteles (Fuglestad, 1999),  

Comenius (Kroksmark, 1989), Rousseau (Hartman, 1995) visar tidiga spår av 

utomhuspedagogiken. Utifrån studiens syfte som är att undersöka åtta pedagogers 

uppfattningar av hur resurser som till exempel tid, närmiljö och material kan påverkar valet av 

att arbeta med utomhuspedagogik i sin undervisning i årskurs 1-6. Här beskrivs några olika 
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personer och deras synsätt på kunskap och pedagogik som kan knytas an till 

utomhuspedagogik.  

 

Aristoteles (384-322 f. Kr) var en grekisk filosof. Han delade in kunskap i tre olika delar. De 

var etik, vetenskaplig kunskap och hantverk/konst som behövdes för att få en balanserad 

samhällsutveckling. Genom upplevelser med kroppens olika sinnen blev kunskap något 

verkligt. Aristoteles beskriver etik som phronesis. Det var praktiskt handlingsorienterad 

kunskap som byggde på etik där praktisk erfarenhet av verkligheten var viktigt. Phronesis 

ansågs vara den viktigaste delen av Aristoteles (Fuglestad, 1999).  

 

Johan Amos Comenius (1592-1670) var en didaktisk filosof. Han ansåg att lärandet skulle ske 

i naturen eller i en levande miljö där alla kroppens sinnen kunde närvara. Det var i det 

verkliga livet och med sinnena som kunskap inhämtades och inte genom att läsa in saker 

utantill. Elevernas kommunikation med varandra var en viktig del för att minnas. Lärande var 

inte något som bara sker i skolan utan det pågick hela tiden, både i skolan men även i 

verkligheten utanför skolan. Comenius beskriver att utvecklingen skedde språngvis och att 

lärarna måste vara medvetna om det och möta eleverna på deras nivå (Kroksmark, 1989).  

 

Precis som Aristoteles och Comenius beskrev Rousseau kroppens olika sinnen och 

människans erfarenheter som var en viktig del för undervisningen. Jean Jacques Rousseau 

(1712-1789) var en filosof som ansåg att kunskap grundades på människors erfarenheter och 

var emot undervisning som fixerade sig vid läroböcker. Undervisningen skulle istället utgå 

från egna erfarenheter och kroppens olika sinnen. Eleverna skulle ställas inför naturliga 

företeelser. Eleverna skulle få iaktta och pröva sig fram till olika lösningar på problem och dra 

egna slutsatser utifrån problemen. Rousseaus åsikt var att undervisningen skulle delas in efter 

elevens mognad och att den mesta delen av undervisningen skulle ske i mötet med 

omgivningen. I skolan hade pedagogen till uppgift att undervisa eleven i det stadiet som 

eleven befinner sig (Hartman 1995).  

 

Ellen Key (1849-1926) var en svensk författare och pedagog som framhävde att lära i det 

verkliga livet genom till exempel fältstudier var viktigt. Keys tankar om en framtida skola var 

att uterummet skulle vara en viktig plats för att inhämta kunskap. Key beskrev att pedagogen 

inte får vara ett hinder för eleverna att leta efter lösningar på små som stora problem i naturen 

och kulturen (Stafseng, 1996). 
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Dewey (1859-1952) var en amerikansk pedagog och filosof. Han framhäver learning by doing 

där människan anses vara aktiv och individen utvecklas genom ett samspel med omvärlden. 

Learning by doing översätts på svenska till att lära genom att göra. I skolan ska utbildningen 

se till individens intresse. Aktiviteter som läraren genomför ska stimulera elevens utveckling i 

samspel med omgivningen. Kontakten med omvärlden och användning av alla sinnen är en 

viktig del i lärandet. Dewey förespråkare att lära sig genom tidigare erfarenheter och det 

kallas för progressiv pedagogik. Utbildning utgår från en egen grund baserat på erfarenheter 

där ämnets innehåll och pedagogiska metoder tas upp. I en progressiv pedagogik ska eleverna 

själva få delta i aktiviteter och inlärningen sker genom resultatet av aktiviteten. Pedagogens 

uppgift är att vägleda eleven genom att skapa aktiviteter där eleverna får använda sig av egna 

erfarenheter. Ett viktigt drag i Deweys pedagogik var att ge den enskilda eleven utrymme för 

att växa fritt och utvecklas. Han menade att uppfattning och utbildning skulle ses som en 

kulturell reproduktion. Kunskapen skulle ha ett pragmatiskt värde genom att göra det möjligt 

för barnet att erövra världen. Dewey syftade även på att utbildningen bygger på pedagogers 

värderingar som hela tiden uttrycks i verksamheten och genom ett ständigt prövande 

utvecklas den. Han förespråkade även att utbildningen är en levnadsprocess och inte en 

förberedelse för kommande liv och att anknytningarna i skolans undervisningsämnen skulle 

knytas an till barnets egna sociala aktiviteter (Dewey 2004). 

 

Sammanfattning: Aristoteles (Fuglestad, 1999), Comenius (Kroksmark, 1989) och Rousseau 

(Hartman, 1995) beskriver kroppens sinne och hur viktigt erfarenheterna är för människan i 

undervisningen. De menar på att människans kunskap grundas på erfarenheter, de syftar även 

på kommunikationen mellan elever och att lärandet inte bara pågår i skolan utan även i 

verkligheten utanför skolan. Även Dewey förespråkar (Dewey, 2004) att eleverna istället kan 

få iaktta, pröva sig fram till olika lösningar, lösa problem och dra egna slutsatser. Ett exempel 

är att istället för att sitta i ett klassrum med en lärobok och lära sig om blommor, kan 

pedagogen ta med eleverna ut i verkligheten där eleverna får en upplevelse och en erfarenhet 

genom de olika sinnena av blommorna. Historiskt sett visar gamla forskare som Key 

(Stafseng, 1996) och Dewey (Dewey, 2004) samt profeter som Aristoteles (Fuglestad, 1999),  

Comenius (Kroksmark, 1989), Rousseau (Hartman, 1995)  att utomhuspedagogiken varit ett 

viktigt inslag i undervisningen under flera århundraden. 
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3.3 Perspektiv på utomhuspedagogikens utemiljö och material 
Platsperspektivet är landskapet där lärandet sker genom våra egna erfarenheter som 

förstärktes av våra olika sinnen. Känslan till platsen kan vara lokalhistorisk, ekologisk, social 

eller fysisk förankrad till landskapet (Dahlgren, 1997).  

 

Szczepanski och Dahlgren (2008) beskriver resultatet från deras studie om utomhuspedagogik 

där olika lärares erfarenheter av utomhuspedagogik studerades. Det visar att upplevelserna av 

ett fenomen i sin naturliga form anses vara positivt för lärandet då fenomenet är 

verklighetstroget. Att använda sig av kroppens olika sinnen och rörelsen är något som blir 

mer naturligt i en utomhusmiljö än i klassrummet, detta kallas för kroppsperspektivet. Att 

eleverna får använda sig av kroppsperspektivet kan det öka deras fysiska aktivitet i skolan. 

Enligt World health organisation skall en elev i skolans värld använda sig av fysisk aktivitet i 

minst 60 minuter om dagen (WHO, 2011).  Genom att koppla en rörelse till en handling 

skapas en lärdom som förknippas med den rörelsen.  Öhman & Sundberg (2004) beskriver att 

genom verklighetstrogna uppgifter utomhus kunde eleverna själva välja olika utmaningar till 

dem. Inomhus finns det artefakter som påverkade deras val av utmaningar och hur de skulle 

agerat utifrån dem. Om eleverna satt och räknade matematik i en bok inomhus fanns det alltså 

artefakter med förutbestämda normer som påverkade deras lärande. Om undervisningen 

istället bedrevs utomhus styrde eleverna själva och bestämde hur de skulle lösa uppgifterna 

med hjälp av naturens material. 

 

Szczepanski (2009) anser att när undervisningen bedrevs utomhus växte elevens 

kunskapsinhämtning och förståelse. De elever som brukade vara passiva och stökiga inne i 

klassrummet var oftast de elever som tog mest ansvar när kunskapen var handlingsburen. Han 

menar att när eleverna var ute i naturen fick de en förstahandsinformation jämfört med om de 

suttit i klassrummet och fått en andrahandsinformation. Eleverna fick se, uppleva och 

bearbeta olika fenomen i omvärlden. Allt blir mer konkret i naturen som om någon till 

exempel slängt skräp i naturen kan pedagogen diskutera miljövård och kretslopp med 

eleverna. Miljöperspektivet blir då mer konkret för eleverna varför det är viktigt att återvinna. 

Orr (1992) beskriver också miljöperspektivet som utgick från förstahandserfarenheter och 

andrahandserfarenheter där det abstrakta lärandet som skedde med till exempel böcker där 

förstahandserfarenheter var direkt relaterade till platsen. Alltså kompletterade böckerna 

erfarenheterna som upplevdes på platsen.  Även Szczepanski (2007) framhäver att 

utomhuspedagogiken var baserad på upplevelser, platser och erfarenheter.  Landskapet 
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utomhus blev en naturlig plats som både förmedlar instrument för lärandet samtidigt som en 

helhetsupplevelse kunde uppnås på ett annat sätt än i klassrummet som var väldigt starkt 

strukturerat. Att integrera friluftsundervisningen från ämnet idrott och hälsa med övriga 

ämnen i skolan kunde varit ett sätt för att lägga fler av undervisningstimmarna i naturen och 

utemiljön. För att eleverna skulle få med sig positiva erfarenheter från naturen var det viktigt 

att kvaliteten på undervisningen var god, att eleverna känner sig bekväma och säkra i miljön 

och det uppnåddes genom en bra struktur på undervisningen. Ett exempel kunde vara att 

klassen åkte iväg på en lägerskola, då användes många fler ämnen än bara idrott och hälsa 

(Nilsson, Kraepelien och Seger, 2007).  

  

Sammanfattningsvis beskriver Szczepanski och Dahlgren (2008) att upplevelserna av ett 

fenomen i sin naturliga form anses vara positivt för lärandet då fenomenet är 

verklighetstroget. Material i sin naturliga miljö som till exempel att lära sig om olika 

blommor i naturen där flera av kroppens sinnen arbetar. En blomma i naturen kan eleverna 

både lukta, känna och titta på. Att lära sig om en blomma i en bok använder eleverna bara sig 

av synen. Szczepanski (2007) beskriver att genom landskapet utomhus kan undervisningen bli 

mer naturlig och eleverna kan få helhetsupplevelse genom utemiljön.  

3.4 Effekter av utomhuspedagogik 
Ferreira, Grueber, Yarema (2012) beskriver i sin studies resultat att pedagogerna och eleverna 

byggde en egen trädgård på skolgården som de sedan kunde använda för undervisning. 

Studien visade förbättringar hos de elever som hade utomhuspedagogik i sin undervisning i 

jämförelse med de som inte hade utomhuspedagogik. De förbättringarna som visades var att 

elevernas lärande ökade, pedagogerna upplevde att elevernas disciplin förbättrades och 

elevernas motivation till skolan ökade.  

 

Fägerstam (2012) beskriver i resultatet av sin undersökning att det var enklare att utmana 

eleverna med hjälp av utomhuspedagogik och menar att det var enklare att utmana eleverna 

utifrån deras individuella behov. Fägerstams resultat visade att eleverna ökade 

självförtroendet i andra och tredjehandsspråk när de använde sig av utomhuspedagogik.  

 

Fägerstams (2012) beskriver även att lärarna som använde sig av närområdet som en lärande 

miljö var ett billigt alternativ som stärkte klassklimatet och resultaten visade att elevernas 

självförtroende ökade. Genom utomhuspedagogiken förenades eleverna och de ökade sin 
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kunskap om närområdet som är ett övergripande mål i Lgr11 som alla lärare ska utgå ifrån 

(Skolverket, 2011).   

 

Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) framhäver att pedagoger som var aktiva 

medupptäckare och hade en central betydelse i lektionen gav eleverna en lyckad upplevelse 

och skapade positiva erfarenheter. 

 

Sammanfattningsvis beskriver Ferreira, Grueber, Yarema (2012) och Szczepanski, Malmer, 

Nelson & Dahlgren (2006)  att upplevelser och erfarenheter som eleverna fick vid 

utomhuspedagogik utökade elevernas kunskap inom ett ämne. De syftar även på att 

helhetsintrycket kunde uppnås på ett annat sätt än vad det hade gjorts i klassrummet. Eleverna 

fick använda naturen som ett verktyg för lärande. Fägerstam (2012) menar på att pedagogerna 

inte behövde åka iväg för att använda sig av utomhuspedagogik. Skolans område låg närma 

och bra samt att det var gratis. Det kunde gett eleverna en större kunskap om närområdet. 

3.5 Utomhuspedagogik kopplat till fysisk aktivitet 
Ericsson (2003) beskriver Bunkefloprojektet där 251 elever från årskurs 1-3 deltog i en 

undersökning. Resultatet visade att de elever som hade en timme fysisk aktivitet och rörelse 

varje dag ökade den motoriska förmågan, koncentrationsförmågan och prestationen i 

matematik och svenska/skrivförmågan. Aktiviteter som var förlagda utomhus ökade indirekt 

rörelsen och den fysiska aktiviteten. Världshälsoorganisationen (WHO, 2011) framhäver att 

barn och ungdomar mellan 5-17 år bör vara fysisk aktiva minst 60 minuter varje dag. Genom 

regelbunden fysisk aktivitet för barn och ungdomar mellan 5-17 år utvecklas bland annat 

musklernas och skelettets vävnad, hjärt och lungfunktionen förbättras, neuromuskulära 

medvetandet ökar, kroppsvikten bibehålls och minskad risk för övervikt. Bremberg (2004) 

beskriver att elever som fick tillgång till en inspirerande utemiljö påverkade elevernas lärande 

positivt. En naturmiljö som till exempel i en skog där eleverna fick röra sig genom fysisk 

aktivitet som lek framkallade bättre koncentrationsförmåga för eleverna. Även Ericsson 

(2008) beskriver olika positiva effekter av fysisk aktivitet. Genom fysisk aktivitet fick 

eleverna enklare att koncentrera sig och det blev ett lugnare klimat i klassrummet. 

Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) syftar på att de lärare som såg 

utomhuspedagogik som en friluftslivsorienterad aktivitet som till exempel kunde vara att laga 

mat utomhus eller bygga kojor. Då fick eleverna en upplevelse men den kunde inte kopplas 

till ett lärande. I skolan blev det mer hinder och det blev mindre tid och plats till att skapa en 
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rörelseintensiv lärmiljö. De eleverna med ett stort rörelsebehov får inte ut sin fulla energi. Vid 

en bra närmiljö kan eleverna verkligen få utlopp för sitt stora rörelsebehov. Pedagogerna kan 

då inkludera den fysiska aktiviteten i lärarmiljön. Författarna syftade på att mönstret måste 

brytas och det borde skapats nya kommunikativa lärande miljöer. Raustorp (2004) menar att 

ungdomar borde vara fysisk aktiva varje dag, den fysiska aktiviteten kan vara idrott, lek eller 

vardagsaktiviter. Vardagsaktiviteter kunde varit den vanliga undervisningen som flyttades ut i 

naturen. Myndigheten för Skolutveckling (2005) beskriver att lärarnas engagemang för att öka 

fysisk aktivitet i skolan var viktigt för framgång. Det fanns många olika möjligheter för 

lärarna att öka elevernas fysiska aktivitet och ett exempel som lyfts fram var lektioner 

utomhus.  

 

Sammanfattningsvis beskriver WHO (2011) och Ericsson (2003) att med en bra närmiljö hade 

man kunnat inkludera mer av den fysiska aktiviteten i samspel med utomhuspedagogiken. Det 

blir svårare för pedagoger att inkludera den fysiska aktiviteten när en bra närmiljö saknas. 

Rekommendationerna för hur mycket barn behöver röra på sig är 60 minuter om dagen 

(WHO, 2011). Genom utomhuspedagogik kunde pedagogen få ihop dessa timmar rätt fort. 

Ericsson (2003) syftar på att genom fysisk aktivitet fick eleverna enklare att koncentrera sig 

och att det blev ett lugnare klimat i klassrummet. Det handlade även om att pedagogerna var 

positivt inställda till fysisk aktivitet och utomhuspedagogik. 

3.6 Hinder med utomhuspedagogik 
Fägerstam (2012) anser i sitt resultat att många lärare upplevde att det fanns för lite tid för att 

ta sig fram och tillbaka mellan skolan och olika platser vid utomhuspedagogik. Det var inte 

alltid som skolgården lämpade sig bäst för undervisningen utan ibland måste lektionerna vara 

utanför skolans område. En annan begränsning kunde vara material som är anpassat till 

utomhuspedagogik. Lärarna upplevde att eleverna hade svårt att koncentrera sig och att 

uppföra sig innan de var vana vid att ha lektioner utomhus. Rickinson, Dillon, Teamey, 

Morris, Choi, Sanders, & Benefield, (2004) beskriver att rädslan för säker undervisningsmiljö, 

lärarnas självförtroende för utomhusundervisning, skolans läroplan, tid/pengar/hjälpmedel 

och större förändringar inom lärandekulturen var olika barriärer som lärarna nämnde som 

hinder för utomhuspedagogik.  

 

Wilhelmsson (2012) beskriver i sin avhandling om pedagogernas oro när det kommer till att 

använda sig av utomhuspedagogik och under hennes observation upptäckte hon att många 
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pedagoger inte riktigt visste hur de skulle arbeta med utomhuspedagogiken. Att undervisa i 

naturen krävde kunskap enligt Dahlgren och Szczepanski (2004). Kunskapen att planera, 

organisera, utföra och bearbeta undervisningen var viktig. Vidare beskriver de att 

lärarutbildningen inte erbjuder tillräckligt med utbildning om utomhuspedagogik. Strotz och 

Svenning (2004) visar att pedagogerna anser det var enklare att planera och genomföra 

undervisning inomhus. Vid planering och genomförande av undervisning utomhus känner 

pedagogerna rädsla och osäkerhet över att förlora kontrollen över sina elever. 

 

Szczepanski (2009) beskriver att ett hinder med utomhuspedagogiken var att det kan vara 

brist på lämpliga kläder och att vädret kunde ha sin inverkan. Något som även nämndes som 

ett hinder inom utomhuspedagogiken var trafiken, försvinnandet av elever eller en elev som 

förolyckades. För att en god utomhuspedagogik skulle kunna användas gäller det att lärarlaget 

och rektorn samarbetade men oftast drog de åt olika håll och utomhuspedagogiken rann ut i 

sanden. Szczepanski tog även upp att många pedagoger menade på att det teoretiska bara 

kunde läras i inomhusundervisningen och det praktiska kunde bara läras i 

utomhusundervisningen.  

 

Rickinson (2001) beskriver att genom sin metaanalys konstaterade han att lärarna uppfattade 

några risker med utomhuspedagogik. De var att lärarna var osäkra och rädda för säkerheten 

och elevernas hälsa, tid och resurser var ett hinder, ett annat hinder var deras egen osäkerhet 

och till sist framkom det att stödet från kollegor och ledningen var begränsad. Lärarna 

uppfattade även att lärarutbildningens styrdokument och den traditionella 

undervisningsnormen begränsade utomhuspedagogiken. Fägerstam (2012) belyser i sin 

undersökning att pedagogerna upptäckte att det var en lång ingångsperiod innan eleverna 

uppfattade utomhuspedagogik som en vanlig lektion i den traditionella undervisningen. Under 

ingångsperioden hade eleverna dålig disciplin och dålig koncentration. 

 

Sammanfattningsvis beskriver Fägerstam (2012) att det fanns många olika hinder med 

utomhuspedagogiken och syftar på att skolans närområde inte alltid inbjöd till ett verktyg för 

lärande. Rickinson, Dillon, Teamey, Morris, Choi, Sanders, & Benefield (2004) syftar mer på 

säkerheten och att pedagoger inte hade resursen eller självförtroendet till att använda sig av 

utomhuspedagogik. Rickinson (2001) och Szczepanski (2009) styrker det med säkerheten 

men menar även att ibland ligger det hos eleverna där resursen av kläder inte finns, även 

stödet ifrån andra kollegor inte existerade. Dahlgren och Szczepanski (2004) hade en annan 
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åsikt där de syftar på lärarnas utbildning och att de inte får tillräckligt med kunskap inom 

lärarutbildningen. 
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4. Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva de olika tillvägagångssätt som använts i studien samt 

vilka olika förhållningssätt vi har valt att använda. 

4.1 Fenomenografi 
Patel & Davidsson (2011) beskriver fenomenografin som utgår ifrån uppfattningar. 

Intervjuobjekten beskriver sina uppfattningar av ett fenomen med egna ord. Patel & 

Davidsson menar att ett fenomenografiskt perspektiv utgår från kvalitativa undersökningar 

som är empiririska och är ett vetenskapligt förhållningssätt. Inom fenomenografin studeras 

uppfattningar och vad som lärs in. Utifrån fenomenografin analyseras fenomen i omvärlden 

och hur de uppfattas utav olika människor. Den grundläggande metoden utifrån 

fenomenografin är att skapa mening när någon uppfattar något som visas i omvärlden. Utifrån 

uppfattningar utgår vi från handlingar och resonemang.  Larsson (1986) anser att en empirisk 

undersökning inom fenomenografin handlar om att beskriva hur fenomen i omvärlden 

uppfattas av människor och att leta efter innebörden istället för förklaringen. Det som beskrivs 

är hur något framstår för dessa människor som intervjuas och inte hur det egentligen är. 

Kroksmark (1987) beskriver att det finns två olika perspektiv i analysen av ett fenomen. I den 

första ordningens perspektiv beskrivs världen och olika fenomens innehåll av människor 

utifrån ett objektivt synsätt. I andra ordning perspektiv beskrivs världen och hur olika 

fenomenets uppfattas av olika individer subjektivt. Det utgår inte från vad som är sant eller 

falskt utan det är hur en person uppfattar ett fenomen. Andra ordningens perspektiv är centralt 

för fenomengrafin och begreppets uppfattning står i centrum i fenomenografin (Kroksmark, 

2007). 

 

Utifrån fenomenografin bildas beskrivningskategorier från analysen av de olika 

uppfattningarna där likheter och skillnader lyfts fram. Beskrivningskategorier skapas av 

uppfattningarna. Anledningen till att fenomens uppfattas olika av människor beror på deras 

tidigare erfarenheter om objektet. Fenomenografin ska inte bevisa vad objektet är utan hur det 

ska uppfattas (Kroksmark, 2007). 

 

Vi har arbetat utifrån ett fenomenografiskt perspektiv där vi samlade in pedagogernas 

erfarenheter och deras spontana tankar. Vår forskning utgår från andra ordningens perspektiv 

där vi intervjuade lärarna om deras uppfattning av fenomenet utomhuspedagogik. Vår studie 
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syftar till att undersöka åtta pedagogers uppfattningar av hur resurser som till exempel tid, 

närmiljö och material kan påverka valet av att arbeta med utomhuspedagogik i sin 

undervisning. Genom att använda sig av kvalitativa undersökningar och ett fenomenografiskt 

perspektiv syftar studien till intervjuobjektens uppfattningar (Larsson, 1986). I 

undersökningen användes en kvalitativ metod. Larsen (2009) och Dalen (2008) beskriver att 

en kvalitativ undersökning kan ge en helhetsförståelse av enskilda fenomen som till exempel 

rör personer och situationer i deras sociala omgivning. Att fokusera på individers upplevelser 

och deras livsvärld är viktigt för att försöka förstå omvärlden. Det var pedagogernas 

uppfattningar av utomhuspedagogik som arbetssätt samt hur resurser som till exempel tid, 

närmiljö och material påverkade de som var det relevanta fenomenet i undersökningen. 

Fenomenet i undersökningen var att få ta del av pedagogernas uppfattningar om hur resurser 

som till exempel tid, närmiljö och material påverkar valet av att arbeta med 

utomhuspedagogik. Dalen (2008) beskriver för att forskare ska kunna tolka och analysera 

kvalitativ data som insamlats är det bra att vara inläst på aktuell litteratur som berör ämnet. 

Forskaren behöver vara väl förtrogen med ämnet eftersom det är individers uppfattningar som 

undersöks i en kvalitativ intervju. Larsen (2009) lyfter fram fördelen med en kvalitativ 

intervju som att frågorna ger djupare svar. En kvalitativ intervju ger möjligheten till djupare 

reflektioner. Intressanta svar som framkommer kan följas upp med följdfrågor. De oväntade 

eller intressanta svar som uppkommer genom intervjuerna kan sättas i centrum.  Kvale och 

Brinkmann (2009) framhåller en kvalitativ inställning där människors liv studeras i form av 

fokus på de kulturella, vardagliga och delar av människors tänkande. 

4.2 Urval 
Urvalet utgick från studiens vetenskapliga problem som syftar till att undersöka åtta 

pedagogers uppfattningar av hur resurser som till exempel tid, närmiljö och material kan 

påverkar valet av att arbeta med utomhuspedagogik i sin undervisning i årskurs 1-6.  Skolorna 

som undersökningen genomfördes på är utvalda genom ett bekvämlighetsurval och utifrån 

studiens syfte. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskarens begränsningar tillgodoses. När 

ett urval genomförts är det viktigt att deltagarna i studien var villiga att dela med sig av sin tid 

och bor inom ett rimligt avstånd. Tid och pengar var aspekter som kan begränsa forskaren och 

som forskaren måste tagit hänsyn till. I ett bekvämlighetsurval valde forskaren ett av de 

fördelaktiga alternativen som undersökningen kan genomföras på (Denscombe 2009). Studien 

har genomförts på fyra olika skolor i södra Sverige där åtta pedagoger intervjuades. Skolorna 

som studien genomfördes på hade olika tillgång till resurser som till exempel tid, närmiljö och 
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material. En av skolorna som vi döpt till Jordgubbsskolan ligger mitt inne i staden och hade 

en asfalterad skolgård utan tillgång till naturmiljö. Den andra skolan som vi döpt till 

Blåbärskolan ligger precis vid en park och hade en varierad närmiljö runt sig. Den tredje 

skolan som vi döpt till Körsbärsskolan ligger i en förort och hade bra tillgång till skog och 

mycket utematerial tillgängligt. Den fjärde skolan som vi döpt till Hallonskolan ligger fem 

minuters promenad ifrån en stor skog med mycket naturmiljö tillgängligt. Pedagogerna 

arbetade med olika ämnen i grundskolans tidigare åldrar i årskurs 1-6. Skolorna ligger inom 

30 minuters resväg med bil från varandra. 

4.3 Intervjuer  
Larsen (2009) lyfter fram fördelen med en kvalitativ intervju, frågorna ger djupare svar och 

intressanta svar kan följas upp med följdfrågor. Intervju används bäst när forskaren vill ta del 

av människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Det viktiga under en intervju 

är att ha direkt kontakt med personerna som intervjuas.  

Undersökningen utgår från gruppintervjuer med två pedagoger i varje grupp. En gruppintervju 

utmärks av att en fråga kan ge flera olika svar. Synpunkterna från de olika deltagarna i en 

gruppintervju kan leda till nyttiga diskussioner där de som intervjuas kan påverka varandra 

och utbytta olika erfarenheter (Denscombe 2009, och Trost 2010).   

Intervjuerna är semistruktuerade som innebär att intervjuaren har ett färdigt frågemanus att 

utgå ifrån men att det kan brytas vid intressant svar från intervjudeltagarna. Intervjudeltagarna 

ges chansen att utveckla sina svar och intervjuaren kan följa upp med följdfrågor vid 

intressanta svar. Den intervjuade ska ges möjlighet att beskriva ämnet utan att följa 

intervjuarens frågor (Denscombe 2009, och Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Intervjuguiden (se bilaga 1) bestod av bakgrundsfrågor och huvudfrågor. Bakgrundsfrågorna 

syftade till att ta reda på pedagogernas namn, ålder, hur länge och var har pedagogen arbetat, 

var och när pedagogen utbildade sig, hur utbildningen såg ut och vilka arbetsuppgifter 

pedagogen har på skolan? Huvudfrågorna ställdes i denna turordning om hur pedagogerna 

definierar utomhuspedagogik, vilka erfarenheter de har utav utomhuspedagogik, vad deras 

åsikter om utomhuspedagogik som undervisningsmetod är, vilka fördelar/nackdelar det finns 

med utomhuspedagogik, om pedagogerna kan koppla ihop utomhuspedagogik med LGR11 

och en framtidsfråga som var hur de tror utomhuspedagogik kommer se ut i skolan om 10år? 
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4.4 Etiskt förhållningssätt 
Vetenskapsrådet (2002) framhäver att forskningsetik behandlar forskning där människor 

medverkar. De menar att vid till exempel intervjuer där personer lämnar ut fakta och 

information ska deras identitet skyddas från kränkningar eller skador som kan uppkomma 

utifrån deras delaktighet i forskningen. Vetenskapsrådet forskningsetiska principer är 

uppdelade i krav som forskningen ska förhålla sig till. Informationskravet handlar om att ge ut 

information om vad forskningsarbetets syfte med undersökningen är. Deltagarna i denna 

studie har fått veta villkoren för undersökningen och upplysts om att det är frivilligt att delta. 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren som gör undersökningen har ett godkännande av 

personen som blir undersökt och det har personerna i denna studie godkänt. Det ska även ha 

rätt att bestämma hur länge de vill delta i undersökningen och ska kunna avbryta sin 

medverkan utan några negativa följder. Konfidentialitetskravet innebär att de 

personuppgifter/uppgifter som inhämtats i en undersökning måste förvaras på ett sätt så 

obehöriga ej kan ta del av dem. Pedagogerna och skolorna i undersökningen är fiktiva, alltså 

har de fått nya namn. Materialet som framkom i undersökningen förvarades oåtkomligt och 

enbart tillgängligt för forskarna. Nyttjandekravet handlar om att den empiriska data som är 

insamlad enbart får användas för ett vetenskapligt syfte och det har studiens material använts 

till.  

4.5 Datainsamling 
Vi valde ut fyra olika skolor i vår studie utifrån studiens syfte som är att undersöka åtta 

pedagogers uppfattningar av hur resurser som till exempel tid, närmiljö och material kan 

påverkar valet av att arbeta med utomhuspedagogik i sin undervisning. Skolorna valdes ut 

utifrån deras närmiljö och vi kontaktade skolor genom e-post till ansvariga rektorer. Vi bad 

om tillstånd till att kontakta lärare på skolan för intervjuerna. Efter godkännande från 

rektorerna kontaktade vi några lärare på skolorna muntligt och frågade om de vill deltaga i 

undersökningen. I samband med förfrågningen informerade vi muntligt om att den som deltar 

i undersökningen är anonym, att det färdiga arbetet publiceras offentligt och att vi följer upp 

skolan med resultatet från studien om intresse finns. Vi har genomfört fyra intervjuer och vi 

har använt oss av gruppintervjuer där vi ville få reda på pedagogernas uppfattningar om 

utomhuspedagogik. Pedagogerna som intervjuades arbetar i skolan med inriktning mot de 

yngre åldrarna årskurs 1-6. Larsson (1986) diskuterar hur analysarbetet av den empiriska 

undersökningen kan förenklas genom att använda sig av en bandspelare för att spela in 

intervjuerna. Vidare beskriver han om att frågeställningarna måste avgränsas till det fenomen 
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som beskrivs. Vi har spelat in intervjuerna som genomfördes ute på skolorna. 

Ljudinspelningarna ger en mer fullständig dokumentation jämfört med en fältanteckning. 

Szczepanski & Dahlgren (2008) menar på att den data som samlas in är relevant inom 

området. Undersökningarna genomfördes ute på skolorna. Varje intervju tog cirka 45 minuter 

att genomföra. Efter intervjuerna var avslutade framförde vi att när forskningen är klar 

kommer den att finnas tillgänglig för dem. Ljudinspelningarna från intervjuerna 

transkriberades till textformat som sedan har använts till analysen. 

4.6 Dataanalys 
Vi har bearbetat texten utifrån våra ljudupptagningar som vi gjort under intervjuerna. 

Trost (2010) beskriver att det är viktigt att skriva ner allt som sker under intervjun i analysen, 

skulle ett skratt eller en paus missas kan intervjuarens mening uppfattas fel. Larsson (1986) 

beskriver att vid analysarbetet med intervjuerna handlar det om att inte bara sitta ostört och 

läsa utan arbetet måste ske under en längre tid där all fokus läggs på intervjuarbetet. Vi har 

lyssnat igenom intervjuerna och överfört de till text genom transkribering. Utifrån texterna 

har vi redovisat resultatet under resultatdelen genom kodning. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver kodning och kategorisering som används vid analys av texter. Kodning innebär att 

texten knyts an till nyckelord och kategorisering innebär att begrepp bildas utifrån uttalanden 

från undersökningen. Det empiriska materialet i undersökningen lästes igenom tre gånger och 

exempel på nyckelord som identifierades var; Rörelse, övningar, möjligheter och 

förväntningar. Kategorierna som skapades var; Att lära utomhus med material från 

klassrummet och naturen, att förbereda sig för utomhuspedagogik som arbetssätt, nyttan av att 

ta tillvara på resurserna i närmiljön och en förutsättning är att utbildas i utomhuspedagogik. I 

tabellen nedan redovisas några exempel på nyckelord och kategorier. Hela tabellen kan ses i 

bilaga 2. 

Datamaterial Nyckelord Kategori 
Att de man jobbar med inne 
oavsett om det är matte eller 
svenska så kan man likväl 
lyfta ut det och göra det 
utomhus. (Gunnel, Eivor, 
Caroline, Jane, Eva & 
Birgitta) 
 

Undervisning, tillämpning, 
kunskap, rörelse och 
experiment. 

Att lära utomhus med 
material från klassrummet 
och naturen. 

Jag får ju vara ärlig och säga 
att en grå och mulen trist dag 

Hinder, övningar och 
vardagsmönster. 

Att förbereda sig för 
utomhuspedagogik som 
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4.7 Metoddiskussion 
Genom att använda oss av gruppintervjuer utifrån fenomengrafin fick vi svar på studiens 

syfte, som var att undersöka åtta pedagogers uppfattningar av hur resurser som till exempel 

tid, närmiljö och material kan påverkar valet av att arbeta med utomhuspedagogik i sin 

undervisning.  

Szczepanski & Dahlgren (2008) syftar på att en semistrukturerad intervju utifrån 

fenomenografin inte skall ha några rätt eller lämpliga svar utan att de som blir intervjuade ska 

kunna få reflektera och behandla innehållet själva. Pedagogerna vi intervjuade gav oss de 

diskussionerna vi strävade efter som var deras uppfattningar av hur resurser som tid, närmiljö 

och material påverkade deras val av att använda sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. 

Denscombe (2004) beskriver att vid en gruppintervju skapas möjlighet för djupare 

diskussioner då intervjupersonerna kan förhålla sig mellan varandras uppfattningar. Under 

intervjuerna i undersökningen blev det många djupa diskussioner där pedagogerna 

då de ösregnar prioriterar jag 
inte att gå ut. Det blir mycket 
jobb när man kommer in och 
hänga upp alla blöta kläder 
med en etta och blir då en 
bromskloss. (Birgitta, Rut, 
Gunnel, Eivor, Caroline & 
Jane) 
 

arbetssätt. 

Man skulle kunna använda 
jättemycket som finns runt vi 
ligger ganska bra till här med 
mycket olika saker runt 
omkring tror inte man skulle 
behöva köpa så mycket. Det 
mesta finns nästan. (Gunnel, 
Rut, Eva, Birgitta, Caroline 
& Jane) 
 

Naturen, möjlighet och 
uteklassrum. 

Nyttan av att ta tillvara på 
resurserna i närmiljön. 

Nu känns det som om det blir 
mer och mer traditionellt, sen 
hoppas jag inte att det blir så 
eftersom det finns massa 
kurser och sånt där som 
lyfter där man kan ta de här 
utomhuspedagogiker. Om 
man är medveten om dem. 
(Bodil, Eivor, Gunnel, Rut, 
Birgitta, Eva) 

Kurser, fortbildning och 
förväntningar. 

En förutsättning är att 
utbildas i utomhuspedagogik. 
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reflekterade med varandra. Fördelen med gruppintervjuer är att fler personer blir delaktiga i 

studien, därmed blir datainsamlingen också mer representativ. I en gruppintervju svarar inte 

gruppen på frågorna utan varje individ ger sitt svar på frågan. Gruppintervju ger fördelen att 

ju fler som deltar i gruppen ju mer representativ data samlas in. En nackdel som framkom vid 

gruppintervjuerna och som Denscombe (2004) framhäver var att ibland kan en pedagog bli 

mer dominant i diskussionen och ta över samtalet. Som samtalsledare skulle vi visat en 

tydligare roll och styrt samtalet och låtit alla komma till tals. Larsson (1986) beskriver 

svårigheten att som intervjuledare inte ge deltagarna i intervjun svaren som eftersöks för då är 

det inte deras uppfattningar längre. Vid intervjuerna strävade vi efter pedagogernas 

uppfattningar och precis som Larsson (1986) beskriver uppfattades svårigheterna att som 

intervjuare inte påverka intervjudeltagarnas diskussioner och svar.  

  

Reliabilitet innebär att vid en hög tillförlitlighet ska resultatet inte variera om samma 

forskning prövas igen oberoende av vem som genomför forskningen. Tillförlitligheten 

innebär att en undersökning ska ge konsekventa resultat, det vill säga att forskningen inte 

varierar beroende på vem som genomför forskningen (Denscombe, 2004). Om denna studie 

skulle begränsas till färre pedagoger och färre skolor skulle tillförlitligheten minskat. 

Denscombe (2004) beskriver generalisering med att vissa fenomen är representativa som till 

exempel en skola. Undersökningen genomfördes på fyra olika skolor och vi har funnit likheter 

på alla fyra skolor men samtidigt har det också funnits skillnader. Om samma studie skulle 

genomförts igen på nya skolor är det inte säkert att alla likheter uppmärksammas men några 

saker kommer stämma överrens. Vi menar precis som Denscombe (2004) att det kan vara 

svårt och generalisera små studier men vi har sett likheter på de olika skolorna i studien men 

även upplevt likheter genom egna erfarenheter vi fått genom verksamhetsförlagd utbildning 

(vfu). 

 

Validitet innebär att data som samlas in är relevant och svarar på det som efterfrågas i en 

studie (Denscombe, 2004). Forskare måste precisera sin data så den stämmer överens med det 

som är relevant och verkligt. Trost (2010) menar att vid kvalitativa intervjuer strävar 

forskaren efter deltagarnas uppfattningar av olika fenomen. Intervjuernas frågor preciserade 

utifrån studiens frågeställningar att undersöka pedagogers uppfattningar av hur resurser som 

till exempel tid, närmiljö och material kan påverka valet av att arbeta med utomhuspedagogik 

i sin undervisning. Vi har försökt att få en hög validitet då vi har utgått från vårt syfte och 

våra frågeställningar i vår intervjuguide. För att vi skulle få en hög validitet var vi tvungna att 
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ha frågor som var relevanta för studien. Våra frågor har handlat om pedagogernas 

uppfattningar och erfarenheter inom utomhuspedagogik. Att pedagogerna gav oss deras 

uppfattningar och deras erfarenheter stärktes validiteten på vår studie. Validiteten hade stärkts 

ytterligare om vi hade haft båda könen och fler åldrar representerade i studien. Generaliserar 

man ute på skolorna så har vi upplevt att det är majoriteten kvinnor som jobbar i skolorna.  
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av den empiriska data som har samlats in 

utifrån studiens syfte som var att undersöka pedagogers uppfattningar av hur resurser som till 

exempel tid, närmiljö och material kan påverka valet av att arbeta med utomhuspedagogik i 

sin undervisning. Resultat av studien presenteras under de olika kategorierna som skapats 

utifrån nyckelorden från intervjuernas utsagor. Först kommer en beskrivning av pedagogerna 

som deltog i undersökning och därefter presenteras resultatet av undersökningen.  

5.1 Beskrivning av pedagogerna 
Rut är 44 år, har jobbat i 12 år på Blåbärsskolan som hon började på direkt efter utbildningen. 

Hon är utbildad 1-7 grundskolelärare i Svenska och Samhällsorienterade ämnen. Rut arbetar 

som klasslärare och har alla teoretiska ämnena i årskurs 4-6. 

 

Gunnel är 46 år och har arbetat i 23 år på Blåbärsskolan och hon har arbetat där sedan hon 

blev färdigutbildad pedagog. Gunnel är utbildad 1-3 lågstadielärare men jobbar som 

klasslärare och undervisar i alla teoretiska ämnena på mellanstadiet och ansvarar även för 

skolans bibliotek. 

 

Eivor är 36 år och har arbetat som pedagog sedan 2005, hon har arbetat på tre olika skolor och 

har precis börjat på Jordgubbskolan. Hon är utbildad lågstadielärare med inriktning på 

engelska. Hon arbetar som klasslärare i en årskurs 1-3 med ansvar för matematik, 

naturorienterade ämnen och engelska. 

 

Bodil är 41 år, har arbetat som pedagog sedan 2004 och är utbildad 1-7 lärare i ämnena 

svenska, samhällsorienteradeämnen och bild. Bodil har arbetat på en skola innan hon började 

på Jordgubbsskolan där hon arbetar som klasslärare i årskurs 1-3 och ansvarar för ämnena 

svenska, samhällsorienterade ämnen och bild. 

 

Eva är 41 år och har arbetat i 13 år som pedagog. Hon har arbetat på flera olika skolor under 

dessa år allt från Göteborg till Sundsvall och Halmstad. Eva utbildade sig i Härnösand år 1996 

som grundskolelärare 1-7 i svenska och samhällsorienterade ämnen. Nu arbetar hon som 

klasslärare i årskurs två på Körsbärsskolan. 
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Birgitta är 40 år och har arbetat i nio år som pedagog, är i grunden utbildad förskollärare men 

valde att utbilda sig vidare år 2004. Nu är Birgitta utbildad 1-7 lärare med Svenska som 

huvudämne men är även utbildad i både matematik och engelska. I skolan är hon klasslärare 

för en årskurs två på Körsbärsskolan. 

 

Caroline är 61 år gammal, hon är utbildad mellanstadielärare på lärarhögskolan i Jönköping 

och blev färdig 1976. Hon har arbetat på flera olika skolor sedan dess. Som mellanstadielärare 

har hon fått utbildning inom skolans alla ämnen. Nu arbetar hon som klasslärare på 

Hallonskolan och undervisar i alla ämnen utom musik, slöjd och idrott i en årskurs 4-6. 

 

Jane är 34 år och har arbetat som pedagog sedan 2006. Hon utbildade sig till F-6 lärare i 

Uppsala med ämnena svenska, samhällsorienterade ämnena, matematik och naturorienterade 

ämnena. Hon arbetar som klasslärare för en årskurs 4-6 på Hallonskolan och undervisar i alla 

ämnen utom musik, idrott och slöjd.  

5.2 Att lära utomhus med material från klassrummet och naturen 
Pedagogerna menar på att utomhuspedagogik är undervisning som bedrivs inomhus flyttas ut 

i en utemiljö. Allt som görs inomhus går att göra utomhus med antingen naturens eget 

material eller tillverkat material. Rut lyfter fram att eleverna kan ta med sig material ut men 

naturligtvis finns det redan material i naturen som går att använda. Eva menar på att man inte 

behöver göra en så stor sak utav att arbeta utomhus utan det räcker att man arbetar på skolans 

område. 

 

”Framförallt är man ute och använder det som finns ute. Visst kan man ta med sig material 

som penna och papper men naturligtvis ska man använda sig av det som redan finns där.” 

(Rut) 

 

”Det är en ytlig lärmiljö, det man jobbar med inomhus kan man likaväl lyfta ut och arbeta 

med utomhus på skolans område…” (Eva) 

 

Bodil är den pedagogen som lyfter fram att arbeta utomhus blir det mer praktiskt. Hon menar 

även på att eleverna kan få gå ut och hitta inspiration i naturen. Hon beskriver att när de 

arbetar med de naturorienterade ämnena kan eleverna får uppleva naturens eget material i sin 

verkliga form. Rut och Jane beskriver båda två att de på sin respektive skola har tagit med 
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elever ut och arbetat med matematik där eleverna fått leta efter och mäta olika geometriska 

former för det finns massor av material att använda sig av. Både Birgitta och Bodil framhäver 

utifrån sina två olika intervjuer hur de båda försöker att arbeta mer praktiskt utomhus och att 

de har haft en fördel då de har haft en skog i närheten av skolan som de kunnat gå till. Där de 

kan använda sig av naturens eget material i undervisningen, men har även arbetat med skolans 

material utomhus.  

 

”… arbetar man om träd kan man först läsa om de olika träden för att sedan gå ut och arbeta 

med det i verkligheten.” (Bodil) 

 

”Genom tiden har jag kombinerat en skogspromenad och arbete med träden som att vi har 

haft idrotten utomhus, experiment i naturorienterade ämnen har vi arbetat med utomhus.” 

(Birgitta) 

 

Pedagogernas åsikter är att eleverna får komma ut och röra på sig istället för att sitta inomhus 

i ett klassrum. Eva menar på att eleverna tycker det är kul att få komma ut och röra på sig och 

att eleverna är mer positiva till att arbeta utomhus jämfört med inomhus. Pedagogerna 

beskriver att de upplever eleverna som mer pigga. Både Rut och Eivor menar på att det är bra 

att röra på sig istället för att sitta i ett klassrum och arbeta.  

 

”Utomhus använder man sig av hela kroppen, eleverna tycker oftast det är roligare att arbeta 

utomhus istället för inomhus.” (Eva) 

 

”Det är bra för de elever som behöver röra på sig.” (Eivor) 

 

Gunnel berättar att de arbetar med tematiska områden, där de blandar in 

utomhuspedagogiken. Hon menar att det beror på vad det är för väder när de går ut, är det snö 

kan de gå ut och göra snökonstruktioner. Eleverna hade ett tematiskt arbete där de arbetade 

med vänskap och samarbete på stranden berättar Gunnel. På stranden kombinerades 

undervisningen med naturens eget material som till exempel sandslottsbygge till att spela 

brännboll där de behövdes boll, slagträ och spelplan. Rut beskriver att det finns mycket 

material i naturen och att skolan inte behöver köpa in en massa material utan det mesta finns 

redan i naturen. 
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”Det kanske blir enklare när eleverna testar kunskaperna utomhus och närmre verkligheten 

med naturens eget material.” (Rut) 

 

”… att möta fenomen i deras naturliga miljö är viktigt för de blir mer verkligt för eleverna.” 

(Gunnel) 

5.3 Att förbereda sig för utomhuspedagogik som arbetssätt. 
Alla pedagoger är överens om att vädret kan vara en nackdel och ett hinder för att använda sig 

av utomhuspedagogik. Eva och Eivor beskriver att om eleverna inte har kläder med sig som 

passar till vädret kan det vara ett hinder för undervisningen. Birgitta håller med och berättar 

att det blir mer jobb då eleverna kommer in med blöta kläder, fast hon menar när själva 

undervisningen sker utomhus är det inget problem om kläderna blir blöta. Caroline och Eivor 

menar att vädret kan hindra dem från att arbeta ute och att det är bekvämt att vara inne när det 

är dåligt väder. 

 

”Vädret kan ju förstås hindra en. Helt plötsligt kan det bli ett väder som blir att man inte kan 

vara ute” (Caroline) 

 

”Man blir väldigt kall när man går ut om inte alla har kläder med sig.” (Eivor) 

 

Alla pedagoger diskuterar om olika övningar eleverna kan arbeta med utomhus. De menar 

även på att matematiken är ett ämne som är enkelt att använda sig av utomhus. Birgitta och 

Eva berättar att de har gjort övningar som de har i färdiga påsar och de är bara att plocka med 

sig ut. Bodil berättar att de har mer övningar som är relaterade till idrotten, men även att i 

historia är det lätt att hitta övningar för det finns historia överallt i naturen. Eivor håller med 

och berättar om en övning hon fick göra under sin utbildning. De åkte iväg på hajk och hade 

olika stationer med övningar. På kvällen avslutades hajken med att de kollade på stjärnorna 

och detta tyckte hon var väldigt roligt och lärorikt. 

 

”… vi har haft vänskapstema på stranden. Där vi hade massa övningar utomhus. Men vi 

brukar arbeta med de flesta ämnena utomhus som till exempel historia.” (Bodil) 

 

”De var jättespännande och de var alla olika ämnen hon fick in där. Gruppstärkande övningar, 

det behöver inte alltid vara ett ämne.” (Eva) 

29 



 

Alla pedagoger är överens om att många elever tror att det är lek när de ska arbeta med 

utomhuspedagogik. Birgitta berättar att de börjar redan i årskurs ett med att lära eleverna om 

vad som gäller vid lektioner utomhus. Eleverna får vänja sig vid att när de går ut på 

lektionstid så är det lektion och inte lek. Birgitta berättar att de fått en fortbildning inom 

ämnet och känner sig mer trygga när de arbetar med utomhuspedagogik. Detta gör att 

eleverna är vana vid att gå ut och arbeta utomhus. Alla pedagoger beskriver att det är svårt att 

anpassa undervisningen utomhus när det är stora elevgrupper och ensam lärare som ska 

ansvara för hela gruppen. 

 

”Det krävs lite annan planering. Man kan arbeta i mindre grupper och anpassa undervisningen 

efter elevantalet” (Eivor) 

 

”Det är svårt att gå ut med en helklass när man är själv. Det blir svårt att hålla koll på alla 

elever…” (Gunnel) 

5.4 Nyttan av att ta tillvara på resurserna i närmiljön 
Pedagogerna beskriver att miljön runt skolan är en bidragande del till om de vill gå ut eller 

inte. De pedagogerna som arbetar på skolor som ligger lite utanför staden, har bättre 

förutsättningar jämfört med en skola inne i staden. Birgitta berättar att de hade en skogsslinga 

som de gick och kunde studera träd. Alla pedagoger är överens att det går att koppla 

utomhuspedagogiken till LGR11, eftersom att det som går att göra inomhus går även att 

använda sig av utomhus. Några utav pedagogerna kopplar det till olika ämnen och eleverna 

får testa på kunskaper som är närmre verkligheten. I LGR11 ska man koppla arbetet till sin 

naturliga miljö och detta är en annan viktig aspekt som pedagogerna tar upp. 

 

”I LGR11 är det mycket diskutera, analysera, argumentera, dra slutsatser och visa på 

samband. Det gör man ju när man är ute och arbetar när man inte har några böcker som man 

ska skriva i.” (Gunnel) 

 

”… man ska variera med olika närmiljöer. Att när man till exempel jobbar med de olika 

träden är det mest naturligt att vara ute bland träden.” (Birgitta) 
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Sex utav pedagogerna anser att de har en bra närmiljö runt skolan. Enligt pedagogerna 

Birgitta och Eva finns det planer på att bygga ett uteklassrum i närheten till skolgården. De 

vill ha en plats där eleverna och pedagogerna kan samlas runt en eldstad till exempel. Där det 

finns bänkar för eleverna att sitta och föra diskussioner och resonemang. Pedagogerna Rut 

och Gunnel menar på att deras närmiljö till skolan är bra för att kunna använda sig av 

utomhuspedagogik. De har tillgång till en park och har ingen lång promenad till skogen. Jane 

beskriver att deras skola har tillgång till en bra närmiljö. 

 

”Det är eventuellt på gång en sån amfiteater eller nått sånt uteklassrum. Så man vet att man 

har en plats att gå till.” (Birgitta) 

 

”Här ligger vi superbra och vi har närma till skog samt bra natur runt omkring skolan” (Jane) 

 

 

Pedagogerna Birgitta, Eva, Caroline, Jane, Rut och Gunnel anser att de har en bra natur runt 

skolan. De har nära och bra tillgång till en skogslik miljö. De menar på att de inte behöver 

använda så mycket tid för att ta sig någonstans. Bodil och Eivor menade mer på att de fick 

lägga ner mer tid på att ta sig någonstans då de inte hade tillgång som till exempel en skog i 

närheten utav skolan. Men de menade även på att de kunde lära eleverna och orientera i den 

miljön som de hade runt skolan som var i närheten av deras verklighet. Caroline och Jane 

beskriver att det inte behöver lägga massor av tid på att förflytta sig till en bra närmiljö utan 

de har en bra närmiljö intill skolan. 

 

”En nackdel kan vara om skolan ligger centralt och inte har tillgång till 

grönområden/naturområden.” (Bodil)  

 

”Jag har genom tiden kombinerat detta och likväl haft en skogspromenad och arbetat med 

träden…” (Birgitta) 
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5.5 En förutsättning är att utbildas i utomhuspedagogik 
Eva och Birgitta har fått gå en kurs som deras kollega anordnade på skolan. Där pedagoger 

blev fortbildade i ämnet utomhuspedagogik. Hon gav tips på lektioner de kunde använda sig 

av. Birgitta berättade att det var bra för man fick nya idéer och tips.  

 

”På skolan har vi en kollega som har utbildat sig inom utomhuspedagogik. Så hon har 

fortbildat oss andra pedagoger på skolan…” (Eva) 

 

”Under fortutbildningen vi fick på skolan i utomhuspedagogik gav hon oss lite idékläckare 

och visat att så här kan vi arbeta.” (Birgitta) 

 

Flera utav pedagogerna berättar att de inte har tillräckligt med kunskap till att undervisa i 

utomhuspedagogik och erkänner att de känner en osäkerhet i att undervisa i ämnet. Rut och 

Gunnel diskuterar mycket med utbildning och de har inte haft någon kurs eller blivit utbildade 

inom ämnet. Gunnel har varit på en föreläsning om det och det inte var som hon hade 

förväntat sig. Hon fick arbeta mycket med sina sinnen och det var inte det hon hade tänkt sig, 

hon ville arbeta med att få tips på lektioner som hon kunde använda sig av. 

 

”… sen finns det då jag som inte har gått någon kurs i det.” (Rut) 

 

”… men jag har varit på föreläsning i Stockholm på en mässa där men det var inte alls som 

jag hade trott. Det var mycket flum…” (Gunnel) 

 

Alla pedagoger är överens om att de har fått för lite kurser i det och att de inte riktigt är 

medvetna om att det finns utanför skolan. Eva och Birgitta har fått en fortbildning utav en 

pedagog på skolan som är utbildad inom utomhuspedagogik. De andra fyra pedagoger har 

ingen speciell utbildning inom ämnet. Gunnel har varit på en föreläsning där hon ansåg att det 

var mest irrelevant som togs upp. Bodil och Rut anser att i framtiden tror hon att det kommer 

inkluderas mer och mer i lärarutbildningen. 

 

”… det finns massa kurser och sånt där som lyfter där man kan ta de här 

utomhuspedagogiker. Om man är medveten om dem.” (Bodil) 

 

”… Ja så kanske de kommer ut lite nytt blod som har utbildningen.” (Rut) 
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6. Diskussion 
I diskussionen utgår vi ifrån vårt syfte som var att undersöka pedagogers uppfattningar av hur 

resurser som till exempel tid, närmiljö och material kan påverka valet av att arbeta med 

utomhuspedagogik i sin undervisning samt koppla samman tidigare forskning med resultatet 

från våra empiriska undersökningar och våra egna åsikter. Diskussionen utgår från våra fyra 

kategoriseringar som är; Att lära utomhus med material från klassrummet och naturen, att 

förbereda sig för utomhuspedagogik som arbetssätt, nyttan av att ta tillvara på resurserna i 

närmiljön och en förutsättning är att utbildas i utomhuspedagogik. Vi anser att vi lyckats att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. 

6.1 Att lära utomhus med material från klassrummet och naturen 

Utifrån våra empiriska undersökningar har vi upptäckt att pedagogerna upplever 

utomhuspedagogik som ett positivt arbetssätt. Utifrån utomhuspedagogiken får eleverna 

uppleva genom sina olika sinnen. Många fenomen påträffas i sin naturliga form och 

undervisningen blir mer verklighetstrogen. Dewey (2004) och Szczepanski & Dahlgren 

(2008) framhäver att upplevelser av olika fenomen i sin verklighet är positivt för lärandet. I 

naturen blir det mer konkret för eleverna om de får en förstahandsinformation, till exempel 

om eleverna arbetar med blommor. Istället för att läsa om blommor i en bok är det mer 

naturligt att gå ut i naturen, där fler av kroppens sinnen kan användas genom att lukta och 

känna på blomman. Rousseau framhävde en undervisning som inte begränsas till läroböcker 

utan skulle istället utgå från egna erfarenheter (Hartman, 1995). Vi anser att eleverna borde få 

komma ut och få en förstahandsinformation för det blir mer verklighetstroget precis som både 

Szczepanski & Dahlgren (2008) och vår empiriska undersökning framställer. Dewey (2004) 

beskriver sitt synsätt learning by doing där han syftar på att människor lär bättre när de får 

arbeta med något som är närmare verkligheten. Dewey anser att elevernas kunskap ökas 

genom att de får förstahandsinformation. Utifrån studiens resultat beskriver pedagogerna att 

de gärna vill vara ute och använda sig mer av utomhuspedagogiken. Ibland har eleverna i 

studien fått tillbringa tiden med att läsa in fakta utan att uppleva det i verkligheten. Orr (1992) 

och Hartman (1995) menar på att böckerna kan ses som ett komplement till direkta 

erfarenheter. Pedagogerna i undersökningen beskriver att undervisningen likväl kan bedrivas 

inomhus som utomhus och det kopplar vi till Orr (1992) som ser böckerna som ett 

komplement i undervisningen. Vår åsikt är att undervisning både bör bedrivas utomhus men 

också inomhus i samverkan med varandra och att det inte utesluter varandra.  

33 



 

Under våra empiriska undersökningar beskrev pedagogerna att elever som har ett stort 

rörelsebehov gynnades av att vara utomhus på grund av mer plats att röra sig på i jämförelse 

med klassrummet. Szczepanski (2009) har samma åsikt och menar på att de elever som brukar 

vara stökiga inne i klassrummet är oftast de som tar initiativ när lektionen flyttas ut.  

Pedagogerna ifrån den empiriska undersökningen ansåg att fysisk aktivitet är en fördel med 

utomhuspedagogiken. Oftast blir det fysisk aktivitet när utomhuspedagogik används. 

Raustorp (2004) framhäver att ungdomar bör vara fysisk aktiva varje dag och WHO (2011) 

rekommenderar att barn och ungdomar mellan 5-17 år ska vara fysiskt aktiva minst 60 

minuter varje dag. En pedagog menade på att syremässigt är det bättre för eleverna att arbeta 

utomhus och WHO (2011) beskriver att genom fysisk aktivitet förbättras hjärt och 

lungfunktionen. I Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003) där några elever i undersökningen var 

fysisk aktiva varje dag visade resultatet att barnens motoriska förmåga och 

koncentrationsförmågan ökade. Som utbildade idrottslärare ser vi fördelen med att eleverna 

ska vara fysiskt aktiva, vi håller med Raustorp (2004) och WHO (2011) rekommendationer att 

barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva varje dag.  Skolverket (2011) beskriver att skolan 

ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Att anpassa undervisningen och 

alltid försöka motivera eleverna till fysisk aktivitet är självklart för oss. 

6.2 Att förbereda sig för utomhuspedagogik som arbetssätt. 
Att olika årstider och väder är en viktig del att ha i åtanke när utomhuspedagogiken ska 

planeras har vi upplevt både genom empiriska undersökningar och tidigare forskning. Vädret 

kan vara en nackdel för många pedagoger. Att ta sig ut när det är dåligt väder och eleverna 

riskerar att frysa eller bli blöta är ett hinder enligt pedagogerna. Szczepanski (2009) påtalar 

samma problem med kläder och väder. Att vädret kan vara en nackdel är något som vi håller 

med om. Det är klart att undervisningen påverkas om det regnar och blåser. Att eleverna inte 

har kläder efter väder kan påverka undervisningen negativ. Vi har märkt genom tidigare 

erfarenheter att i de lägre åldrarna är det ofta föräldrarna som ansvarar för vilka kläder elever 

har när de kommer till skolan. Vi håller med pedagogerna i undersökningen om att kläderna 

kan vara ett hinder då eleverna ofta har med sig för lite kläder eller helt fel kläder beroende på 

vilket väder det är. Om undervisningen sker ute när eleverna inte har med sig lämpliga kläder 

fryser de och de blir lätt sjuka. Vi anser att utomhuspedagogiken ska vara ett naturligt inslag i 

den vardagliga undervisningen och därför måste eleverna vara väl förberedda för att kunna gå 

ut i oberoende väder. Resultatet i den här studien visar att pedagogerna är av åsikt att arbeta in 
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rutinen att eleverna alltid ska ha med sig kläder, för att de ska kunna gå ut oavsett väder. Vi 

anser att det är ett bra sätt, de har börjat i tid och arbetat med elevernas och föräldrarnas 

medvetenhet om att kläder är en viktig del för den dagliga undervisningen. Vädret kan även 

vara positivt beroende på vilken årstid de är då undervisningen kan anpassas efter närmiljön. 

En pedagog beskriver att snö till exempel kan kopplas till flera olika ämnen. Med snön kan 

eleverna konstruera olika saker. Dewey (2004) framhäver en undervisning som är närma 

verkligheten och där kroppens alla kroppens sinnen används. Vi anser att snön är väldigt 

närma verkligheten och genom att använda sig av den i sin undervisning får eleverna använda 

sig av kroppens olika sinnen och kommer väldigt närma verkligheten. Nilsson, Kraepelien 

och Seger (2007)  beskriver för att eleverna ska få positiva erfarenheter från naturen måste 

kvalitén på undervisningen vara god men lika viktigt är det att eleverna känner sig säkra i den 

miljön som undervisningen bedrivs i. Att undervisningen har en god struktur är en viktig del 

för att uppnå detta. 

 

Nilsson, Kraepelien och Seger  (2007) framhäver att kvaliteten på undervisningen utomhus är 

viktig för att eleverna ska få med sig positiva erfarenheter av naturen. I studien beskriver 

pedagogerna att det har många bra och olika övningar som de använder sig av utomhus.  

Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) menar att pedagoger som är aktiva och 

engagerade i undervisningen utomhus leder till att eleverna får positiva erfarenheter. Att ge 

utomhuspedagogiken tid och att vara med eleverna utomhus är viktigt enligt pedagogerna i 

undersökningen. Eleverna behöver tydliga ramar att följa och pedagogerna menar på att de 

måste vara aktiva och delaktiga i undervisningen. Vi håller med Nilsson, Kraepelien och 

Seger  (2007) och Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) i deras argument att en 

pedagog ska vara aktiv och delaktig i undervisningen för att skapa positiva erfarenheter i 

undervisningen.  

6.3 Nyttan av att ta tillvara på resurserna i närmiljön 
Alla pedagoger vi intervjuat är överens om att utomhuspedagogiken går att koppla till 

LGR11. Pedagogerna belyser att utomhuspedagogiken kommer inom vissa ämnen och 

tillfällen närmre verkligheten än vad vanlig undervisning i klassrummet gör. Skolverket 

(2011) beskriver att pedagogerna ska ge eleverna möjlighet till olika lärmiljöer och ta tillvara 

på närområdet i undervisningen. Fägerstams (2012) framhäver att klassrumsklimatet stärks 

genom att använda närmiljön i sin undervisning och ser det som ett billigt alternativ till den 

klassrumsundervisningen. Vi är av åsikt att närmiljön är viktigt att ta tillvara på samtidigt som 
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all undervisning inte går att bedriva i närområdet och pedagogerna i undersökningen är av 

samma åsikt. På en av skolorna i undersökningen har de en bra närmiljö och det är något som 

vi anser är bra om man ska kunna ta del av synsättet learning by doing som Dewey (2004) 

framhäver. Att låta eleverna få komma ut i närmiljön och ta del av saker som är 

verklighetstroget och mer relevant för eleverna. 

 

Rickinson (2001) konstaterar att lärarna ansåg att tiden och resurser var ett hinder för 

undervisningen inom utomhuspedagogik. Pedagogerna i undersökningen var överens om att 

närmiljön både sågs som ett hinder eller en fördel, de skolor som låg mer i centrum såg deras 

närmiljö som ett hinder eftersom de inte hade tid till att gå iväg till en skog. Pedagogerna 

beskriver att det även tar tid att planera en lektion oavsett hur närmiljön ser ut. De menade 

även att den närmiljön de hade kunde vara mer verklighetstroget då eleverna kände sig trygga 

i närmiljön. Samtidigt var alla pedagoger överens om att utomhuspedagogik lika gärna kunde 

bedrivas ute på skolgården som längre iväg. Fägerstam (2012) och Rickinson (2001) 

framhäver tiden som ett hinder då det tar tid att flytta sig till lämpliga undervisningsplatser för 

det är inte alltid det närmsta som lämpar sig bäst för undervisningen. Både genom tidigare 

forskning (Fägerstam, 2012 och Rickinson, 2001) och våra empiriska undersökningar kan vi 

fastställa att tiden är en viktig del att ha i åtanke när en undervisning i utomhuspedagogik 

genomförs.  

6.4 En förutsättning är att utbildas i utomhuspedagogik. 
Pedagogerna ansåg att resurser var en viktig del, då det var svårt att komma ut med stora 

elevgrupper. Rickinson (2001) beskrev lärarna som osäkra och rädda för säkerheten men även 

att stödet från andra kollegor var begränsat. Pedagogerna på en av skolorna i undersökningen 

har erfarenheter av att jobba i stora elevgrupper och beskrev hur svårt det var att ha koll på 

alla elevgrupper. Osäkerheten till de stora elevgrupperna hindrade pedagogerna från att gå ut 

och arbeta med utomhuspedagogiken. Under vårt besök hade de mindre elevgrupper och det 

var betydligt enklare att arbeta och pedagogerna kände sig mer trygga. Precis som 

pedagogerna i undersökningen håller vi med att stora elevergrupper sprider en osäkerhet och 

att det är svårt att ha uppsikt över alla elever.  

 

Rickinson (2001) beskriver att pedagogerna kände sig osäkra och detta var för att de inte hade 

tillräckligt med utbildning inom ämnet. Rickinson, Dillon, Teamey, Morris, Choi, Sanders, & 

Benefield, (2004)  beskriver att pedagogerna har en rädsla för säkerheten när de arbetar 
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utomhus. Detta på grund av att de inte har kunskapen och utbildningen. Författarna menar på 

att pedagogerna inte har en god självsäkerhet inom ämnet. Genom utbildning och ny kunskap 

inom ämnet skulle deras självsäkerhet öka. Under vår utbildning har vi inte haft överdrivet 

mycket utomhuspedagogik, men de lektioner vi har fått ta del av under vår utbildning har 

gjort oss säkrare till att använda oss av det. Två av pedagogerna i undersökningen berättade 

att de kände mer trygghet efter att de hade fått sin fortbildning i utomhuspedagogik. 

Wilhelmsson (2012) framhäver att pedagoger inte har tillräckligt med kunskap till att 

undervisa i utomhuspedagogik. Szczepanski och Dahlgren (2004) menar på att planera, 

organisera och utföra undervisningen är en viktig del för en lyckad utomhuspedagogik. Vi 

anser att kunskapen att planera, organisera, utföra och bearbeta undervisningen är viktig. 

Pedagogerna i vår undersökning ansåg att de inte hade fått någon speciell utbildning, det var 

bara två av pedagogerna som hade fått en fortbildning i utomhuspedagogik utav en annan 

pedagog på deras skola. De ansåg detta som en fördel i deras arbete med 

utomhuspedagogiken då de kände en trygghet i ämnet. De två beskriver att de inte kände 

någon större skillnad på att planera lektioner oavsett om de var ute eller inne. Det man gör 

inomhus kan man likväl plocka ut och arbeta med utomhus.  

 

Strotz och Svenning (2004) menade på att pedagogerna istället valde att planera lektionen 

inomhus eftersom de kände sig tryggare i detta än utomhus. De diskuterar även om att de 

hoppas på att de nya pedagogerna som kommer ut i arbetslivet har blivit utbildade om 

utomhuspedagogik. Pedagogerna i studien menar på att det finns utbildningar inom ämnet 

men att andra pedagoger inte tycker det är intressant. De känner sig trygga med sin gamla 

vanliga klassrumsundervisning. En av pedagogerna åkte iväg på en föreläsning men det var 

inte riktigt som hon hade tänkt sig utan det var mer att hon fick arbeta med sina sinnen. Hon 

kände att hon ville ha idéer till sina lektioner som hon kunde använda sig av. Den kunskapen 

hon fick var inte det hon sökte och väljer därför att inte arbeta med utomhuspedagogiken utan 

bara plocka ut de bitarna hon tycker bäst om. Det är som Strotz och Svenning (2004) tar upp 

med att pedagogerna väljer att planera en klassrumslektion istället. Pedagogerna har ingen 

utbildning och känner sig inte trygga i ämnet utomhuspedagogik. En utav pedagogerna tror att 

det kommer att inkluderas mer och mer i den dagliga verksamheten. Inom utbildning tror vi 

att kurser om utomhuspedagogik behöver uppmärksammas, eftersom att pedagogerna påpekar 

att de inte känner sig säkra och trygga med att arbeta med utomhuspedagogiken. Pedagogerna 

är positiva till arbetssättet och några av pedagogerna kände att de hade en närmiljö där de 

kunde använda sig av utomhuspedagogiken men de saknar kunskapen. De vill ha idéer på 
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lektioner och inte föreläsningar om varför det är bra att arbeta med utomhuspedagogiken. Den 

kunskapen kände de att de redan hade.   

6.5 Slutsatser och implikationer 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar av hur resurser som till 

exempel tid, närmiljö och material kan påverka valet av att arbeta med utomhuspedagogik i 

sin undervisning. Pedagogernas uppfattningar om utomhuspedagogik var att all undervisning 

som bedrivs inomhus kan flyttas ut. Pedagogerna uppfattade närmiljön som något positivt och 

negativ. Tillgången till en bra närmiljö med framförallt skog och träd ansågs positivt medan 

en närmiljö med hus och asfalt ansågs som negativt. Alla pedagoger i undersökningen 

påtalade att oavsett närmiljö går det att bedriva utomhuspedagogik med lite fantasi. Oavsett 

hur närmiljön ser ut anser pedagogerna att det tar tid att planera för lektioner utomhus. Alla 

pedagogerna i studien framhäver hinder och möjligheter med utomhuspedagogik. Studien 

visade att pedagogerna kände sig osäkra och inte visste hur de skulle planera lektionerna 

utomhus. Ett annat hinder som studien visade var elevernas klädsel som var ett återkommande 

hinder på alla skolorna som intervjuerna genomfördes på. Pedagogerna menade att både 

syremässigt och fysiskt aktivt var utomhuspedagogiken bra att använda sig av. Eleverna med 

ett stort rörelsebehov gynnades och alla eleverna ökade sin fysiska aktivitet i jämförelse med 

att sitta stilla i klassrummet. Att planera för utomhuspedagogik och att ta sig till olika 

närmiljöer kan ta mycket tid visar denna studie. Fortsatt visar studien att pedagogerna känner 

en osäkerhet och brist på kunskap vid arbete med utomhuspedagogik.  

 

En didaktisk implikation är att vänja eleverna med att alltid ha med sig kläder för att kunna 

arbeta utomhus och se till att föräldrarna är medvetna om lektionerna kan vara utomhus varje 

dag. Lärare bör utnyttja närmiljön för vad den är, det finns alltid möjlighet för undervisning 

utomhus det gäller att ta tillvara på närmiljön för vad den är. Studien visar att eleverna bör få 

komma ut i verkligheten och få en förstahandsinformation istället för att enbart sitta och läsa i 

böcker. Orr (1992) och Szczepanski (2009) styrker i sina studier att allt blir mer konkret när 

eleverna får arbeta med förstahandsinformation. Att arbeta i arbetslag på skolan och bedriva 

undervisningen med små elevergrupper är en annan didaktisk implikation.  

 

Ett förslag till vidare forskning är att göra en jämförelse mellan hur mycket pedagogerna 

arbetar med utomhuspedagogik mellan grundskolans tidiga år och grundskolans senare år. En 

annan forskning kan vara att göra en observation på hur elevernas kunskap utvecklas med 
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hjälp av ämnet utomhuspedagogik. Förslag på två frågeställningar kan vara; Hur arbetar 

pedagoger med utomhuspedagogik? Hur kan pedagogerna bli mer utbildade inom ämnet 

utomhuspedagogik? En annan inriktning på ny forskning kan vara att undersöka elevernas 

uppfattningar och hur de gynnas av utomhuspedagogik. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Intervjufrågor till pedagogerna 

 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Namn?  

2. Ålder? 

3. Hur länge och var har du arbetat som lärare? 

4. Var och när utbildade du dig?  

5. Hur såg din utbildning ut?  

6. Vilka arbetsuppgifter har du på skolan? 

 

Huvudfrågor: 

1. Hur definierar ni utomhuspedagogik? 

2. Vad är era erfarenheter utav utomhuspedagogik? 

3. Vad är era åsikter om utomhuspedagogik som undervisningsmetod? 

4. Finns det några fördelar/nackdelar med utomhuspedagogik? 

5. Kan ni utifrån LGR11 koppla ihop den med utomhuspedagogik? 

6. Framtidsfråga: Hur tror ni att utomhuspedagogik kommer att se ut i skolan om 10år? 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 

 
 

Datamaterial Nyckelord 
 

Kategori 

Att de man jobbar med inne oavsett om 
det är matte eller svenska så kan man 
likväl lyfta ut det och göra det utomhus. 
(Gunnel, Eivor, Caroline, Jane, Eva & 
Birgitta) 
 

Undervisning Att lära utomhus 
med material från 
klassrummet och 

naturen. 

Mer praktiskt tänker jag att man 
använder sig av. (Bodil, Caroline & 
Jane) 
 

Tillämpning Att lära utomhus 
med material från 
klassrummet och 

naturen. 
… arbetar helt enkelt med den 
pedagogik och kunskap likväl inomhus 
som utomhus. (Birgitta, Rut,) 
 

Kunskap Att lära utomhus 
med material från 
klassrummet och 

naturen. 
Syremässigt måste de vara bättre, att 
hålla hjärnan lite vid liv. (Eivor & 
Caroline) 
 

Rörelse Att lära utomhus 
med material från 
klassrummet och 

naturen. 
… haft en skogspromenad och 
arbetat med träden som att vi 
har haft, idrotten utomhus eller 
när vi gör experiment i NO-n, 
att vi gör dem utomhus. (Birgitta, Bodil 
& Caroline) 
 

Experiment Att lära utomhus 
med material från 
klassrummet och 

naturen. 

Jag får ju vara ärlig och säga att en grå 
och mulen trist dag då de ösregnar 
prioriterar jag inte att gå ut. Det blir 
mycket jobb när man kommer in och 
hänga upp alla blöta kläder med en etta 
och blir då en bromskloss. (Birgitta, 
Rut, Gunnel, Eivor, Caroline & Jane) 
 

Hinder Att förbereda sig 
för 

utomhuspedagogik 
som arbetssätt. 

I matten har vi färdigt material som man 
kan ta med sig ut. (Eva) 
 

Övningar Att förbereda sig 
för 

utomhuspedagogik 
som arbetssätt. 
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… jobba in sig på det så det blir ett 
vardagsmönster för barnen och så de vet 
hur de ska uppföra sig och göra när vi 
ska gå ut. (Birgitta, Gunnel, Rut, 
Caroline & Jane) 
 
 
 
 

Vardagsmönster Att förbereda sig 
för 

utomhuspedagogik 
som arbetssätt. 

… är man inne i stan är man lite mer 
begränsad och får tänka på ett annat sätt. 
Att man ska nyttja, går man till ett 
grönområde så kommer man inte ut i 
skogen som man kanske föreställer sig. 
Vi gick till skogen en gång och det 
tyckte eleverna att de var skog men det 
är ju inte så mycket skog utan bara 
några träd och buskar där.  
(Bodil, Rut, Gunnel, Caroline & Jane) 
 
 

Möjlighet Nyttan av att ta 
tillvara på 

resurserna i 
närmiljön 

Vi har ju ingen naturlig samlingsplats 
här runt omkring. Det är eventuellt på 
gång en sån amfiteater eller nått sånt 
uteklassrum. Så man vet att man har en 
plats att gå till. (Eva, Birgitta) 
 

Uteklassrum Nyttan av att ta 
tillvara på 

resurserna i 
närmiljön 

Man skulle kunna använda jättemycket 
som finns runt vi ligger ganska bra till 
här med mycket olika saker runt 
omkring tror inte man skulle behöva 
köpa så mycket. Det mesta finns nästan. 
(Gunnel, Rut, Eva, Birgitta, Caroline & 
Jane) 
 

Naturen Nyttan av att ta 
tillvara på 

resurserna i 
närmiljön 

Hon har fortbildat oss lite och sen har 
hon hjälpt oss med min grupp förra året. 
Då hade hon en timme i veckan med 
dem (Eva, Birgitta) 
 

Fortbildning En förutsättning 
att utbildas i 

utomhuspedagogik 

… men jag har varit på föreläsning i 
Stockholm på en mässa där men det var 
inte alls som jag hade trott. Ja ne det var 
mycket flum.  Det var att man skulle 
känna och det handlade mest om 
sinnena, Känna på stenar och så lyssna 
på ljud och sånt man vill ha in det här 
lite vanliga. (Gunnel, Rut, Bodil, Eivor) 
 
 

Förväntningar En förutsättning 
att utbildas i 

utomhuspedagogik 

45 



 
 
 
 
 
 

Nu känns det som om det blir mer och 
mer traditionellt, sen hoppas jag inte att 
det blir så eftersom det finns massa 
kurser och sånt där som lyfter där man 
kan ta de här utomhuspedagogiker. Om 
man är medveten om de. (Bodil, Eivor, 
Gunnel, Rut, Birgitta, Eva) 
 

Kurser En förutsättning 
att utbildas i 

utomhuspedagogik 
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