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Vi har i denna studie granskat vetenskapligt publikationer rörande utomhuspedagogik. 

Syfte är att komma underfund med vilka effekter sådan undervisning har på elever, samt 

om utomhuspedagogik kan underlätta inlärningen av ämnesspecifikt innehåll.   

Våra frågeställningar har varit vilken inställning elever har till naturen, vilka effekter 

utomhuspedagogik har på elever, samt vad Sveriges befolkning vet om allemansrätten.   

Vi har i denna litteraturstudie granskat empiriskt utförda studier, inklusive forskning 

baserad på kvantitativa vetenskapliga enkäter. Resultatet av studien visar att 

utomhusvistelse uppskattas av både elever och pedagoger, men att den pragmatiska 

utomhuspedagogiken sällan bedrivs i skolor trots detta. Vi har även fått fram att det finns 

positiva aspekter av utomhuspedagogik, såsom fördjupad ämneskunskap, men även andra 

effekter såsom bättre samarbete och sammanhållning i klasserna. De hinder som 

framkommer i den granskade litteraturen är osäkerhet bland pedagoger och att 

utomhuspedagogik är tidskrävande. Vi har även kommit fram till att undervisning om 

miljön man befinner sig i kan få större genomslag om man befinner sig i själva miljön. I 

denna studie har allemansrätten använts som sådant exempel. 

Sökord: allemansrätt, utomhuspedagogik, outdoor education, uteklassrum, friluftsliv, utevistelse, 

natur, oneness. 
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1. Inledning 

Elever kommer idag sällan i kontakt med olika utemiljöer, som exempelvis skog och 

våtmarker. För att utöka elevernas upplevelsevärld, ofta bestående av hemmet, skolan, 

och exempelvis köpcentret (Szczepanski, 2007, s.15), bör pedagoger tillföra 

utomhusvistelse i undervisningen. Genom detta expanderas den värld elever trivs och 

känner trygghet i till att införliva hela närmiljön (Szczepanski, 2007, s.15). 

För en bekväm och säker utomhusvistelse är det viktigt att ha kunskap om vilka 

rättigheter och förpliktelser man har gentemot olika miljöer omkring en. Detta gäller 

både pedagoger och elever. De lärare som känner osäkerhet om vad de får och inte får 

göra när de är ute i exempelvis skogen, väljer sällan att förlägga undervisning här (Strotz 

& Svenning, 2013, s.34, 36–37). I förlängning kommer det påverka eleverna till dessa 

lärare, då många av de kommer känna samma osäkerhet. Att lära sig, tolka och arbeta 

med allemansrätten är därför essentiellt för både lärare och elever, om de ska få uppleva 

de positiva effekterna utomhusvistelse kan ge. Exempelvis kan upplevelser utomhus 

hjälpa elever växa som människor, samt utveckla sociala interaktioner de har nytta av i 

framtiden (Dahlgren, 2007, s. 49). 

Skolan har ett ansvar att låta elever upptäcka de förtjänster utomhusvistelse kan ge. 

Elever ska få möjlighet till både lek och inlärning i skiftande miljöer, detta för att de ska 

känna sig bekväma i de miljöer de senare i livet kommer i kontakt med (Skolverket, 

2011, s.20, 24, 48, 156, 158–165, 168, 171, 178, 181, 190–195). 
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2. Syfte  

2.1    Frågeställningar 

• Vilket förhållande har elever och lärare till naturen? 

• Kan situationsbaserat lärande eller utomhuspedagogik underlätta undervisning? 

• Vad vet Sveriges befolkning om allemansrätten?  

  

I denna studie granskas forskning om utomhuspedagogik och dess positiva samt möjliga 

negativa effekter denna undervisning har på elever. Syftet är att ta reda på hur elever 

ställer sig till utomhuspedagogik, samt vilka hinder som finns för sådan undervisning. Vi 

granskar även om undervisning om exempelvis allemansrätten möjligen kan underlättas 

genom att lära sig om den i konkret miljö. 
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3. Bakgrund 

3.1 Utomhuspedagogik 

Det finns olika definitioner på utomhuspedagogik. En av dessa är att det finns tre 

aspekter undervisning ska uppfylla för att anses tillhöra utomhuspedagogik. Dessa 

aspekter är aktivitet utomhus, undervisning om miljö, och undervisning som främjar 

personlig- och social utveckling (Nicol & Higgins, 2002, s.1). 

Miljön undervisningen bedrivs i kan skifta från skola till skola. En pedagog i en 

landsbygdsskola har andra förutsättningar än en pedagog i innerstaden. Detta resulterar i 

att identisk undervisning inte är genomförbar i skolorna. Detta är dock inget hinder för 

utövning av utomhuspedagogik. Förutsatt att de tre ovannämnda kraven uppfylls, 

kategoriseras undervisningen som utomhuspedagogisk (Nicol & Higgins, 2002, s.1–2). 

Utomhuspedagogik kan också definieras som platsrelaterat (eller situationsbaserat) 

lärande. Eleverna får genom sådan undervisning en helhetsupplevelse av de teman som 

lärs ut. Helhetsupplevelsen består av användning av alla sinnen vid kontakt med det som 

står i fokus. Eleverna får genom sådan undervisning möjlighet till relation mellan det 

som lärs ut, och dess autentiska situation (Szczepanski, 2007, s.10–11). 

Jämförs sedan klassrumsundervisning med denna definition ter sig undervisningen i 

klassrummet som strikt och kontrollerad. I utomhuspedagogik är omgivningen 

utgångspunkt, medan en centralisering av böcker och teori sker i klassrummet. Detta 

leder till att eleverna inte använder alla sinnen under klassrumsundervisning. Lukt- och 

smakupplevelser är exempel på intryck som exkluderas vid undervisning genom böcker 

(Szczepanski, 2007, s.11).   

Utomhuspedagogik har utvecklats från ett pragmatiskt synsätt. Detta innebär att utövarna 

av denna undervisningsform anser att det är personliga upplevelser och praktiska 

erfarenheter som är viktigt vid inlärning, undervisning kan inte endast ske genom 

teoretisk inlärning (Dahlgren, 2007, s.49–50). Vid undervisning enligt detta synsätt är 

eleverna delaktiga och involverade. Det finns möjlighet för dem att påverka omgivning 
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och lektionsresultat. Detta är något en pragmatiker värdesätter. Denna sortens 

undervisning leder ofta till motiverade elever (Strotz, & Svenning, 2013, s.36) 

Som pedagog, vid utövning av utomhuspedagogik, är det viktigt med reflektion vid 

lektionsplanering. Fördelar och inlärning genom vistelse utomhus sker endast om det 

finns ett konkret syfte med undervisningen (Nicol & Higgins, 2002, s.13). En reflektion 

kring de didaktiska frågorna ”var, vad, hur, när, och varför” ska ske vid planering av 

utomhusvistelsen. Sådan reflektion leder till den mest fördelaktiga inlärningen hos 

eleverna. En pedagog bör reflektera över lämpliga miljöval för undervisningen, vilken 

undervisning som sker inomhus som kan ske utomhus, hur elevernas kunskaper 

lämpligast praktiseras i utomhusmiljön, när undervisningen bör ske, varför 

undervisningen utformas som den gör, samt vilka förtjänster som förväntas uppnås 

(Szczepanski, 2007, s.13–14, 26–27). 

3.2 Allemansrätten 

Sedan år 1994 har allemansrätten stöd i grundlagen. Den innefattar rätten att vistas och 

färdas i naturen. Allemansrätten utgörs inte endast av rättigheter utan även skyldigheter 

som exempelvis att visa hänsyn och varsamhet till miljön. Detta innebär att ingen 

skadegörelse eller nedskräpning får ske inom bebyggt område och naturen (5 kap. 30 § 

miljöbalken). Mark som kan skadas av vistelsen ses som förbjuden att beträda. Två typer 

av mark som ej får beträdas är åkermark och planteringar. Fiske eller jakt ingår ej i 

allemansrätten (Bengtsson, 2004, s.54,63). Dessa rättig- och skyldigheter ska eleverna 

vara införstådda med innan undervisning sker på de platser allemansrätten omfattar. 

Vid vistelse eller färd i skog med större grupp, som en elevskara, bör extra beaktning tas. 

Detta då skaderisken på miljön ökar genom exponering av fler individer (Bengtsson, 

2004, s.21–22). Detta innebär att inför en utomhusvistelse bör läraren tala med 

markägaren om eventuella skaderisker på miljön som kommer nyttjas. 

Innan pedagoger tar med en elevgrupp ut är det av vikt att hen tänker på att vid 

gångtrafik gäller ingen skadegörelse eller inkräktning på annans tomt, då detta ses som 

hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket) eller olovlig väg (12 kap. 4 § brottsbalken). 

Pedagogen bör planera promenaden så den inte passerar för nära annans tomt eller skapar 

nya stigar vid annans tomt då detta kan ses som olovlig väg. Vistelsen av elevgruppen 
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bör undvika närhet till annans bostad då vistelse en längre tid i närheten av annans 

bostad, uthus, rum eller fartyg ses som hemfridsbrott. Det är alltid förbjudet att gå över 

planteringar då detta ses som mark som kan skadas (Bengtsson, 2004, s.18–19). Finns 

risken för ovannämnda försummelser bör samtal med markägaren förekomma innan 

förekommande undervisning. 

Vid utflykter som inkluderar bad och vistelse vid vattendrag, vanligt förekommande vid 

exempelvis biologiundervisning, måste dessa faktorer tänkas på vid planering: annans 

badplats får nyttjas om denna ligger utanför tomtgränsen och ägaren inte vid tillfället 

vistas vid den. Man får även ställa upp tillfälliga bord eller på annat sätt rasta utan 

tillåtelse. Eldning är tillåtet vid försiktighet och om ingen annan bestämmelse säger något 

annat så som eldförbud (Bengtsson, 2004, s.39). 

När elever och pedagoger vistas i skog eller mark är det tillåtet för dem att plocka kåda, 

ollon, enskilda löv, kvistar från marken och enstaka stenar. Det är även tillåtet enligt 

allemansrätten att plocka vilda bär, vilda blommor, örter, svamp och kottar, förutsatt att 

dessa inte befinner sig på annans tomt, eller är fridlysta (Bengtsson, 2004, s.55–58). 

Dock får elever eller pedagoger ej använda eller medtaga från skog levande ting så som 

träd, näver bark, ris, grenar eller stenar och grus. Återigen bör samtal med markägaren 

ske vid tillfällen då medtagning av dessa ting anses nödvändigt för undervisningen. 

Enligt Martha Wageus, en eldsjäl inom ämnet allemansrätten, före detta involverad i 

friluftsfrämjandet och föreståndare för Store mosse nationalpark, har Sveriges befolkning 

basala kunskaper om allemansrätten. Dock finns det utbredda missuppfattningar om delar 

av allemansrätten, ofta om de delar som är tolkningsbara. En vanlig missuppfattning är 

att det endast är tillåtet att tälta på annans mark en natt. Sådana missuppfattningar sprids 

bland annat på grund av att naturvårdsverket har tolkat allemansrätten på ett visst sätt, 

och sedan spridit deras tolkning av den. Allemansrätten är komplex och mycket eget 

tänkande måste ske vid nyttjandet av naturen. Det finns inga konkreta regler som kan 

följas i alla situationer. Exempelvis kan eldning ses som lämpligt en dag medan 

omständigheterna nästa dag gör det olämpligt. Barn som ofta utför aktiviteter i skogen 

har god kunskap om allemansrättens alla delar (M. Wageus, Personlig kommunikation, 

30 januari, 2017). 
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3.3 Styrdokument 

Utomhuspedagogik kan genom utövning ge måluppfyllelse enligt kursplanerna inriktade 

mot biologi, samt idrott och hälsa. Exempel på mål som kan uppfyllas inom biologin är 

att eleverna ska utveckla nyfikenhet på deras närmiljö och naturen. De ska få möjlighet 

till frågeställande kring deras närmiljö utifrån egna upplevelser. Eleverna ska även få 

tillfälle att prova och värdera naturvetenskapliga påståenden på ett adekvat manér. 

Utöver detta ska de få en förståelse för inverkan människan har på naturen (Skolverket, 

2011, s.7, 9, 14, 27, 43–47, 168–176, 177, 179–195, 241, 244–246, 278, 280–284). 

Eleverna ska även få genomföra enkla fältstudier eller undersökningar som involverar 

naturen. Detta kunskapskrav återfinns i biologi, fysik, kemi och geografi (Skolverket, 

2011, s160-165, 171, 181, 192–195). 

Mål eleverna kan uppfylla genom utomhuspedagogisk undervisning är målen gällande 

fysisk aktivitet i olika utomhusmiljöer. De ska vara kapabla till förebyggande av skador 

som åsamkas av friluftsliv samt kunna hantera nödsituationer i vatten och på land 

(Skolverket, 2011, s.51–54). 

Skolan har ett ansvar att förmedla kunskap om allemansrätten till elever. Ett 

ämnesområde inom biologin behandlar vistelse i naturen och påvisar att läraren ska 

förmedla upplevelser den har att erbjuda, men också individansvaret som finns när vi 

nyttjar den (Skolverket, 2011, s.156–165). Inom hälsa och idrott framförs att läraren ska 

undervisa eleverna om de rättig- och skyldigheter som utgör allemansrätten (Skolverket, 

2011, s.49–54). 
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4. Metod 

I detta avsnitt förklaras tillvägagångssättet vid val av material, vilka informationskriterier 

materialet behövde uppfylla samt hur materialet har granskats. Materialet som granskats 

är vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och enkätstudier. Vid val av material har 

vi haft som kriterium att det ska innehålla fakta om utomhuspedagogik och/eller studier 

om kunskap om allemansrätten. Vid granskning av texter har fokus i texterna varit på 

vilka effekter utomhuspedagogik kan bidra med vid undervisning, medan i 

enkätstudierna har fokus varit på Sveriges befolknings kunskap om allemansrätten. 

Metodavsnittet avslutas med en tabell över granskat material. 

4.1 Informationssökning 

Sökningen startades med hjälp av sökorden allemansrätt* (med tillägg så som barn, 

elev*), utomhuspedagogik*, “lärande* och utomhus*”, utomhuspedagogik, ”outdoor 

education” (med tillägg så som pupil*, student*). Genom artiklarna dessa sökord 

genererade hittades nya sökord såsom ”Ur och skur”, uteklassrum, friluftsliv, utevistelse, 

natur (med tillägg som barn* Eller elev*) och “oneness”. 

Informationssökningen utfördes i olika databaser men de som sedan användes var Primo, 

Swepub, Eric, Google scholar, och Psykinfo. De som gav flest givande resultat var Eric 

och Swepub, vilket gjorde att flest sökningar förekom i dessa databaser.  Sökning skedde 

även genom tesaurus och kedjesökning vilket resulterade i relevanta forskare och fraser. 

Nya texter hittades genom granskning av materialets referenser, dock gav dessa inte alltid 

utdelning då hälften inte var tillgängliga via biblioteket. Det fanns svårigheter med att 

hitta vetenskapliga publikationer om allemansrätten, däremot förekom många 

vetenskapliga källor gällande utomhuspedagogik. Detta ledde till revidering av studiens 

fokus, nya infallsvinklar berörande allemansrätten inkluderades. 

4.2 Inklusionskriterier 

För att möjliggöra en vetenskaplig granskning har vissa avgränsningar gjorts. Stort fokus 

har legat på att finna vetenskapligt material om allemansrätten och platsens betydelse vid 
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undervisning. Urvalet är mestadels baserat på vetenskapliga artiklar. Artiklar av 

populärvetenskaplig karaktär används i bakgrunden. Gällande allemansrätten är urvalet 

decentraliserat. Detta beroende på få sökträffar inom området. Inkludering av kvalitativa 

studier baserad på en högre åldersgrupp än vårt fokus, samt populärvetenskapliga texter, 

har således skett. För att skapa ett bredare resultat har texter från ett flertal länder 

inkluderats. 

Första kriteriet var att alla texter skulle vara vetenskapligt granskade. De andra 

kriterierna varierade beroende på om de behandlade allemansrätten eller 

utomhuspedagogik. Andra kriteriet för texterna om utomhuspedagogik var inkludering av 

undervisning om den miljö man undervisar i. Detta kriteriet gjorde att texter som 

granskade utomhusvistelse utan undervisning om själva miljön de befann sig i valdes 

bort, detta för att säkerställa att författarna granskade inlärning av miljön de är i. 

Andra kriteriet för allemansrätten var att texterna skulle inkludera Sveriges befolknings 

kunskap om allemansrätten. Därför exkluderades texter som hade rättslig karaktär. Då 

information om allemansrätten var svårfunnet utökade vi kriterierna vid insamling av 

material om detta till att inkludera budskap om vikten av säkerhet vid utomhusvistelse, 

samt attityder om hur man beter sig i olika miljöer, då detta indirekt är vad som återfinns 

i allemansrätten. 

4.3 Materialanalys 

Analysen baserades på källans syn på allemansrätten och utomhuspedagogik, samt 

huruvida källan inkluderat båda kategorier. Då det var svårt att hitta information om 

allemansrätten har även information som kan liknas med allemansrätten tagits med. 

Denna liknande information är information kring hur eleverna ser på naturen och hur de 

värnar om den. 

Granskningen startades genom att sammanfattningar kring varje källa utfördes. 

Sammanfattningarna utfördes genom att materialet lästes igenom och intressanta aspekter 

ströks under, dessa understrykningar resulterade i sammanfattningarna. De intressanta 

aspekterna är baserade på syftet och frågeställningarna. I den fortsatta analysen kunde 

sammanfattningarna användas vid jämförelser och för att fastställa resultatet. De källor vi 

granskade och ansåg uppfylla våra inklusionskriterier finns listade i tabell 1. 



 

9 

 

 

 

Tabell 1: Lista över granskat material 

Författare Titel Publikaionstyp Årtal 

Alerby, E. Att fånga en tanke Doktorsavhandling 1998 

Berg, M. & 

Fägerstam, E. 

Utvärdering skogen som 

klassrum 
Rapport 2012 

Fredman, P. & 

Hedblom, M. 

Friluftsliv 2014 Nationell 

undersökning om svenska 

folkets friluftsvanor. 

Rapport 2015 

Fredman, P., 

Karlsson, S., 

Romild, U. & 

Sandell, K. 

Vad är friluftsliv? 

Delresultat från en nationell 

enkät om friluftsliv och 

naturturism i Sverige. 

Rapport 2008 

Fredman, P., 

Karlsson, S., 

Romild, U. & 

Sandell, K. 

Besöka naturen - hemma 

eller borta? Delresultat från 

en nationell enkät om 

friluftsliv och naturturism i 

Sverige. 

Rapport 2008 

Fredman, P., 

Karlsson, S., 

Romild, U. & 

Sandell, K. 

Vad är friluftsliv? 

Delresultat från en nationell 

enkät om friluftsliv och 

naturturism i Sverige 

Rapport 2008 

Fägerstam, E. & 

Blom, J. 

Learning Biology and 

Mathematics Outdoors: 

Effects and Attitudes in a 

Swedish High School 

Context 

Vetenskaplig artikel 2012 

Fägerstam, E. 
High school teachers' 

experience of the 

educational potential of 

Vetenskaplig artikel 2012 
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outdoor teaching and 

learning 

Humberstone & 

Stan 

Outdoor Learning: Primary 

Pupils' Experiences and 

Teachers' Interaction in 

Outdoor Learning 

Vetenskaplig artikel 2011 

Humberstone & 

Stan 

Well-Being and Outdoor 

Pedagogies in Primary 

Schooling. The Nexus of 

Well-Being and Safety 

Vetenskaplig artikel 2009 

Maynard & 

Waters, 

Learning in the outdoor 

environment: a missed 

opportunity? 

Vetenskaplig artikel 2007 

Norðdahl, K. & 

Einarsdóttir, J. 

Children's Views and 

Preferences Regarding 

Their Outdoor Environment 

 

Vetenskaplig artikel 
2015 

Sandberg, M. 

”De är inte ute så mycket”: 

Den bostadsnära 

naturkontaktens betydelse 

och utrymme i 

storstadsbarns vardagsliv. 

Doktorsavhandling 2012 

Szczepanski, A. & 

Andersson, P. 

Perspektiv på plats: 15 

professorers uppfattning av 

platsens betydelse för 

lärande och undervisning 

utomhus. 

Vetenskaplig artikel 2015 

Szczepanski, A. 
Utomhusbaserat lärande 

och undervisning. 
Kapitel i bok 2014 

Szczepanski, A. 

Platsens betydelse för 

lärande och undervisning: 

ett utomhuspedagogiskt 

perspektiv. 

Vetenskaplig artikel 2013 
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4.4 Metoddiskussion 

Eftersom detta arbete är en litteraturstudie har endast publicerad forskning granskats. 

Inget eget empiriskt arbete har alltså utförts. Denna litteraturstudie kommer att ligga till 

grund för senare empiriska studier. 

4.4.1 Informationssökning och materialanalys 

Förhoppningen inför denna litteraturstudie var att endast behandla material som berörde 

skolverksamheter. En annan förhoppning var att finna material rörande årskurserna 4–6 

och dess elevers kunskap kring allemansrätten. 

Informationssökningen har genomförts i två delar. De första sökningarna skapade en 

uppfattning om vad som tidigare forskats om allemansrätten respektive 

utomhuspedagogik. Vid informationssökningens början insåg vi att forskning som 

sammankopplar utomhuspedagogik och allemansrätten var nästintill obefintlig, vilket 

ledde till en revidering av studiens syfte. I sammanhanget är det intressant att konstatera 

att de få arbeten som berörde liknande syften som våran studie var andra 

högskolestudenters examensarbeten. Då examensarbeten inte är tillförlitliga att använda 

som grund i en litteraturstudie kunde vi inte använda dessa. Eftersom det finns så lite 

forskning om området går det att dra slutsatsen att detta är ett område att utforska. 

Till nästa del av sökningsprocessen söktes vetenskapliga texter som berörde 

allemansrätten eller kunskap likvärdig med delar av allemansrätten. Vid dessa sökningar 

återfanns ett flertal enkätstudier där de som deltagit var från ca 15 års ålder till ca 100 års 

ålder, detta varierade dock något mellan enkätstudierna. Eftersom dessa studier hade 

deltagare som fortfarande gick i grundskolan inkluderades dessa. Majoriteten av 

enkätstudierna var gjorda efter 2010. 

För att kunna skapa ett band mellan allemansrätten och utomhuspedagogik söktes i detta 

skede material gällande utomhuspedagogik i förskolan upp till årskurs 9. Vid valen att 

inkludera ett större åldersspann har vi övervägt om de aktiviteter och argument dessa 

artiklar tar upp går att genomföra oavsett ålder. Endast de vi ansåg uppfylla detta krav 

inkluderades. Efter det material som kunnat användas valts ut var det endast fåtal källor 
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som innehöll information kring barns kunskap om allemansrätten, därför gjordes flertal 

sökningar för att finna mer information om detta, men utan resultat. 

De källor som använts vid uppgifter kring allemansrätten är endast svensk forskning, 

detta för att allemansrätten är ett nordiskt fenomen och syftet var att få en uppfattning om 

kunskapsläget i Sverige. Syftet i denna studie är att fastslå om utomhuspedagogik går att 

användas för att undervisa om allemansrätten och vilken kunskap som redan är befintlig 

bland Sveriges befolkning. Denna studie kan vara relevant som modell för andra länder. 

4.4.2 Reliabilitet och validitet 

För att skapa en hög reliabilitet användes ett flertal söktjänster och sökord, den stora 

variationen av sökord som använts under studiens gång ökar reliabiliteten ytterligare. 

Hög reliabilitet innebär att man vid ett annat söktillfälle skulle få liknande resultat. Något 

som även ökar reliabiliteten är att vi har i flera fall funnit samma artiklar med olika 

sökord och i olika söktjänster. Detta kan bero på att materialet till stor del är svensk 

forskning. Genom att jämföra vår studies referenser med referenser i andra 

examensarbeten inom samma område, fann vi att många referenser var återkommande 

vilket ökar vår studies reliabilitet. Vi anser att studien har en relativt hög reliabilitet, 

eftersom någon utomstående skulle finna ett snarlikt resultat genom att använda de 

sökord och söktjänster som nämns i studien. 

Vi har grundat vårt val av material och materialanalys för att uppnå studiens syfte och 

frågeställningar. Detta för att få en så hög validitet i arbetet som möjligt. En hög validitet 

innebär att studien mäter det som skulle mätas. Däremot är validiteten inte lika hög som 

vi hoppades på då vi behövde inkludera större åldersspann än vi tidigare tänkt, samt att 

det fanns mindre pedagogiskt material om allemansrätten än vi hoppats på. Sammantaget 

tror vi ändå att det material som har samlats, oavsett ålder på studiens deltagare, kan 

tillämpas på yngre respektive äldre elever. Efter revidering av vårat syfte anser vi våran 

studie som valid. 
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5. Resultat 

5.1 Barns och ungdomars attityder till naturen 

Sandbergs (2012, s.91, 94–96, 113–115) studie visar på att elever både i Kista och i 

Härlanda har en positiv attityd till utomhusvistelse. Eleverna i Härlanda valde ofta att 

vistas ute nära en skogsdunge vid roliga timmen. Norðdahl & Einarsdóttir (2015, s.158, 

162) nämner att även de förskolebarn som deltog i deras studie var positivt inställda till 

naturen och gillar naturliga miljöer där de får uppleva gräs, träd och plantor. De nämner 

även att unga barn ofta är intresserade av naturen och dess djurliv. Barnen uppskattar 

även det vackra i naturen och de känner att de får utmanas och upptäcka nya företeelser 

samtidigt som de känner trygghet då de gör det tillsammans med andra barn och 

pedagoger. 

Enligt Norðdahl & Einarsdóttir (2015, s.161–163) bryr sig de barn som vistas ute i 

naturen om deras närmiljö och blir intresserade och investerade i den, exempelvis vill de 

att deras skolgård ska vara vacker och innehålla bland annat blommor och mycket färg. 

Ungdomarna i Fägerstam & Bloms (2012, s.11–12) studie där utomhuspedagogik 

jämförs med den klassiska klassrumsundervisningen var även de positiva till naturen och 

utomhusvistelse, och uppskattade möjligheten till inlärning utomhus. Dessa elever kände 

sig mer välkomna i jämförelse med den klassiska klassrumsundervisningen, och de 

uppskattade främst den friska luften som fick dem att känna sig piggare och friare. Den 

positiva attityden till naturen och skogen återfinns även bland alla barn och ungdomar 

som deltog i Alerbys (1998, s.132, 139) studie. 

Deltagarna i Sandbergs (2012, s.91–94, 97, 168) studie var väldigt positiva till naturen 

och utomhusvistelse men inomhusmiljöer var fortfarande deras val av favoritplats. Vissa 

av eleverna ansåg skogen som tråkig att vistas i. Oavsett elevernas inställning till naturen 

lockar naturpräglade miljöer till lek och fascination när barnen väl är på plats. Eleverna i 

Härlanda visade även missnöje när möjligheten till naturvistelse togs bort från raster 

(Sandberg, 2012, s.97). 

En studie gjord av Fredman, Karlsson, Romild & Sandell (2008c, s.18) visar att det 

överlag finns ett stort naturintresse i Sverige. Av Sveriges befolkning vistas mer än 50% 
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ute i naturen under vardagarna och 89% under helgerna ofta, eller mycket ofta (“natur” 

avser i detta fall vad individerna själva anser ingå i detta begrepp). Av de personer som 

svarat på denna undersökning bekräftar de personer som i vuxen ålder har ett stort 

naturintresse att detta föddes och frodades under barndomen. Dessa personer minns lov 

och lediga dagar som spenderats ute i naturen (Fredman et al, 2008c, s.19). Av detta kan 

tolkas att barns attityd gentemot naturen och utomhusmiljöer påverkar deras inställning 

gentemot dessa under hela livet. Studien av Fredman, Karlsson, Romild & Sandell 

(2008b, s.21) visar att närnatur är viktigt för de svarande, de vill inte åka för långt för 

tillgång till natur och friluftsaktiviteter. Det finns även ett starkt stöd för tanken att det är 

offentlighetens ansvar att skydda markområden för friluftsliv och att samhällsresurser bör 

läggas på detta. 

Sandberg (2012, s.113–115, 168, 179) menar att närheten till utemiljöer påverkar barns 

attityder gentemot de olika miljöerna. De barn som växer upp i en storstad är ofta mer 

skeptiska till utomhusvistelse än de barn som har naturliga miljöer, som exempelvis 

skog, i närheten av skola/hemmet. Dock kan andras positiva attityd smitta av sig på de 

elever som inte har mycket erfarenhet av utomhusvistelse. Andra barns, eller pedagogers, 

inställning påverkar barnen och kan få dessa att känna nyfikenhet inför dessa nya miljöer. 

5.2 Inlärning via utomhuspedagogik 

I en studie gjord av Norðdahl & Einarsdóttir (2015, s.159, 163) går att utläsa att elever 

själva ofta uppskattar ett utomhuspedagogiskt inlärningssätt. Barn och elever i alla åldrar 

trivs bra i naturen och lär genom att vistas i den. Barn i förskola besitter ofta en 

nyfikenhet om naturen, och gillar att upptäcka och lära sig om den genom att vistas i den. 

Humberstone & Stan (2011, s.539) hävdar att elever i grundskolans tidigare år kan tycka 

det är ett bra sätt att lära sig nya saker på genom att de får känna sig mer självständiga 

och utmanade genom utomhuspedagogik jämfört med inlärning i klassrum. Även äldre 

elever, i grundskolans senare år, uppskattar utomhuspedagogik enligt Fägerstam & Blom 

(2012, s.11–12). Enligt dessa elever blir det lättare att urskilja denna undervisning 

jämfört med den som sker i klassrummet. Eleverna kommer lättare ihåg innehållet när de 

lär sig innehållet i en naturlig miljö och i den kontext de senare kommer i kontakt med 

den. 
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Vid Fägerstam & Bloms (2012, s.8–10, 16) granskning framkom att elever lättare kan ta 

till sig ämnesspecifik undervisning samt minnas denna längre om de lär sig om den i dess 

naturliga miljö. Elever som lärt sig biologi genom utomhuspedagogik har kommit ihåg 

undervisningen längre än de elever som lärde sig samma sak i klassrummet. Eleverna 

som lärde genom utomhuspedagogik hade även ett större ämnesrelaterat ordförråd och 

använde specifika ämnesrelaterade ord som inte de elever som lärt sig i klassrummet 

använde sig av. Dessa elever fick också en mer djupgående kunskap om biologin och de 

tror själva att det beror på att de lärde sig om den i dess kontext, och att de fick fysiskt 

arbeta med den och uppleva den med alla sina sinnen. 

Humberstone & Stan (2011, s.536) påvisar att utomhuspedagogik kan lära eleverna mer 

än bara det ämnesrelaterade innehållet. Andra positiva skeenden som kan kopplas till 

denna sortens pedagogik är att eleverna ofta känner en starkare gemenskap till varandra 

och det stärker sociala relationer när de tillsammans får upptäcka en ny miljö. Även 

Fägerstam (2012, s.10–11) hävdar att positiva effekter orelaterade till det ämnesspecifika 

innehållet utvecklas vid denna sortens undervisning. Fägerstam menar att under 

utomhusvistelsen blir fler elever aktiva, de elever som inte engagerar sig i 

undervisningen är mer benägna att delta i inlärningen utomhus. Detta suddar ut de sociala 

konstellationer som ofta finns i klassrummet, och skillnader mellan låg- och 

högpresterande elever, samt utåtriktade och introverta elever suddas ut och eleverna blir 

mer jämlika. 

Humberstone & Stan (2011, s.535–536) visar upp andra positiva effekter. Nämligen att 

eleverna får öva på att ta eget ansvar samt att samarbeta i grupp. Detta då denna sortens 

undervisning ofta sker i grupp, antingen en stor, eller mindre grupper. Elever känner ofta 

själva sig mer fria och de gillar att ta eget ansvar. De känner att de utvecklas till att bli 

mer självständiga individer, vilket de tycker är positivt. 

I en studie Szczepanski (2013, s.12–13) utfört framkommer att utomhuspedagogik kan få 

elever och pedagoger att slappna av och känna mindre tidspress. När undervisningen inte 

är styrd av klocka, signaler, och exempelvis hur många sidor i matteboken eleverna ska 

färdigställa under en lektion, släpper den stress som sådana begränsningar kan leda till. 

Detta kan leda till att eleverna får lättare att koncentrera sig på det som sker här och nu, 

och de tar på så vis till sig undervisningen bättre. 
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Enligt en undersökning av Szczepanski & Andersson (2015, s.139–140, 144) får eleverna 

i en utomhusmiljö chans att upptäcka och lära genom att använda alla sinnen och hela 

kroppen. Detta skapar större möjlighet till inlärning, men verkar även positivt för barns 

psykiska och fysiska hälsa. Szczepanski, (2014, s.27–29) menar att detta bland annat 

beror på att deras närmiljö expanderas från ett triangulärt mönster, innefattande hemmet, 

skolan, och exempelvis köpcentret, till att inkludera miljöer såsom skog, myrar, och 

stränder. När elevernas bekvämlighetzon expanderar på detta sätt är chansen större att de 

berikar sitt liv med olika aktiviteter, reflekterar mer över de olika skeenden de kommer i 

kontakt med i sin vardag, samt blir mer bekväma i nya miljöer. 

Humberstone & Stan (2009, s.29–30) förklarar att det inte endast finns positiva aspekter 

med utomhuspedagogik. Det som kan vara en negativ aspekt av utomhusvistelsen är att 

pedagogen inte på samma sätt kan garantera elevernas säkerhet. Om hen då gör 

nödvändiga säkerhetsåtgärder kan detta påverka elevernas inlärning negativt. Det finns 

en risk att pedagoger försöker styra upp och kontrollera utomhusvistelsen för att känna 

att de har samma kontroll utomhus som de upplever inomhus. Detta kan hindra elever 

från att lära sig det pedagogen tänkt, då de blir hindrade att uppleva miljön ordentligt. 

Detta scenario kan även ske om en annan elev, eller andra elever, hörs och styr upp för 

mycket. Det hindrar inlärning för alla. 

Vid granskning av en studie utförd av Maynard & Waters (2007, s.260, 262–263) är det 

inte självklart att lärare använder sig av utomhuspedagogik trots de positiva effekter det 

kan ha på elevernas lärande. Detta kan bero på lärarnas egna osäkerhet kring att lära ut i 

denna sortens miljö. Lärare kan ha invändning mot att vistas i utomhusmiljö då de inte 

känner att de har samma kontroll där som i ett klassrum. Detta då det är svårare att ha 

uppsikt över alla elever, samt att de inte på samma sätt kan garantera elevernas säkerhet. 

En annan anledning kan vara att lärare ibland ser på utomhusvistelse som chans till lek, 

och inte till lärande. De anser inte alltid att någon inlärning sker när de vistas utomhus 

och använder således inte denna miljö i sin pedagogik. 

Fägerstam (2012) beskriver ytterligare en anledning till att utomhuspedagogik inte har 

fått ett större genomslag, nämligen att det kan bero på att det tar lång tid för elever att 

anpassa sig till detta nya arbetssätt och den nya miljön. Generellt tar det cirka tre 

månader för eleverna att vänja sig vid denna nya pedagogik. Under denna 

installationsperiod kan undervisningen kännas ostrukturerad och resultatlös. Det kan 
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alltså kännas som bortslösade månader, och en pedagog kan då dra sig från att 

introducera denna inlärningsmetod då det kan kännas som att eleverna förlorar mer än 

vinner på denna ansträngning. 

Eleverna kommer ta till sig undervisningen utomhus bäst om de redan har en del 

förkunskap kring den miljö och de företeelser de ska lära sig om. Detta hävdar 

Szczepanski & Andersson (2015, s.141, 144–145) De påstår att eleverna genom detta 

känner en viss säkerhet i den miljö de vistas i. Har eleverna redan en viss förförståelse för 

miljön kan djupare diskussioner uppstå, då eleverna i miljön de vistas i undersöker något 

för dem redan känt. Vilket leder till att de utvecklar förtrogenhetskunskap. Detta innebär 

att de i konkreta situationer vet hur de kan eller bör bete sig. 

Sammanfattningsvis visar forskning att barn och elever uppskattar att vistas ute i 

utomhusmiljöer (Norðdahl & Einarsdóttir, 2015, s. 158, 162). Elever får också en djupare 

inlärning vid utomhuspedagogik (Szczepanski & Andersson, 2015, s.139), och det kan 

underlätta vid ämnesspecifik inlärning, exempelvis om allemansrätten (Fägerstam & 

Blom, 2012, s.10). Trots detta används inte utomhuspedagogik i stor utsträckning 

(Maynard & Waters, 2007, s.262–263) 

5.3 Sveriges befolknings kunskap om allemansrätten 

Enligt Fredman och Hedblom (2015, s.23) kan allemansrätten ses som en 

grundförutsättning för svenska friluftsliv. Fredman, Karlsson, Romild, & Sandell (2008a; 

s.24) påvisar att majoriteten av den svenska befolkningen visar kunskap om 

allemansrättens delar gällande tältning, eldning, bär- och svampplockning, men saknar 

kunskap om fiske med handredskap i Sveriges fem största sjöar, detta stärks även av 

Fredman och Hedblom (2015, s.23, 32–33). Dock visar Fredman och Hedblom (2015, 

s.32) att den yngre generationen av deltagarna har mindre kunskap om de nämnda 

delarna av allemansrätten jämfört med de äldre deltagarna. Detta kan urskiljas i figuren 

nedan tagen från Fredmans och Hedbloms (2015, s.32) studie. 

Fredman och Hedblom (2015, s.33) påvisar även att de som är bosatta på landsbygden 

har bättre kunskap om de nämnda delarna av allemansrätten jämfört med de som är 

bosatta i större städer. Det framkommer även att män generellt har bättre insikt om 
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allemansrätten jämfört med kvinnor. Största skillnaden i kunskap mellan könen är 

angående fiske med handredskap i Sveriges fem största sjöar. 

Fredman, Karlsson, Romild, & Sandell (2008a, s25) menar att majoriteten av Sveriges 

befolkning vill bevara allemansrätten. De anser också att majoriteten av Sveriges 

befolkning finner att allemansrätten är viktig för deras friluftsliv. 

I Sandbergs (2012) studie jämfördes barns och föräldrars känsla kring natur och 

utomhusvistelse i städerna Kista och i Härlanda. Elever i 10-års ålder i Kista påvisar 

kunskap kring allemansrätten då de diskuterar punkter såsom att förstöra skog, 

nedskräpning och vikten av att värna om sin närmiljö. Eleverna visar även sitt missnöje 

över brutna grenar i skogen och påpekar att detta ej får förekomma enligt allemansrätten 

(Sandberg, 2012, s.98, 107–108). Detta tankesätt återfinns även i Alerbys (1998, s.129–

130) studie kring elevers uppfattning om miljön där de yngre barnen påpekar att 

nedskräpning ej får förekomma, dock nämner de även att de ofta inte tänker på 

konsekvenserna kring nedskräpning och skulle vilja ha mer undervisning kring miljö och 

nedskräpning. 

De äldre eleverna i Alerbys (1998, s.114) studie visar kunskap om nyttjande av 

allemansrätten och kunskap då de uppskattar att tälta, campa och grilla i naturen. Berg & 

Fägerstam (2013, s.32) beskriver att de skolor som deltog i deras fortbildning kring 

utomhuspedagogik anordnade friluftsdagar tillsammans med naturskolor där elever fick 

lära sig om delar av allemansrätten såsom naturvård och hur man gör upp eld. Eleverna i 

Sandbergs (2012, s.98) studie påvisar även kunskap om allemansrätten när de väljer att 

använda ruttna eller nedfallna träd vid kojbyggen istället för att bryta levande grenar. 
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5.4 Resultatdiskussion 

Det har i resultatet framkommit att både elever och pedagoger uppskattar 

utomhusvistelse i skolans värld, Bland annat uppskattar elever den friska luften utomhus 

och tycker det är en välkommen kontrast till den torra, syrefattiga luft som ibland 

genomsyrar klassrum (Fägerstam & Bloms, 2013). Dock är det inte ofta lärare använder 

utomhuspedagogik som en inlärningsmetod (Maynard & Waters, 2007, s.262–263). Detta 

trots att lärare har ett ansvar att förmedla de upplevelser som olika miljöer har att erbjuda 

till eleverna (Skolverket, 2011, s.20, 24, 48, 156, 158–165, 168, 171, 178, 181, 190–195) 

En av anledningarna till detta är att pedagoger kan känna osäkerhet i den miljö de vistas i 

när de är utomhus (Maynard & Waters, 2007, s.260, 262–263). För att minska denna 

osäkerhet är det viktigt att pedagogerna vet var eleverna får och inte får göra när de 

beträder annans mark, att de inte får vara för nära någon annans mark, eller göra uppehåll 

vid någon annans mark, och att de inte får plocka vad de vill (Bengtsson, 2004, s.18–19). 

Forskning visar också att det tar tid för elever att känna sig tillräckligt trygga i en ny 

miljö för att ta till sig ämneskunskap samtidigt som de vistas i denna miljö. Det kan ta 

upp till tre månader innan specifik ämnesinlärning börjar ske (Fägerstam, 2012, s.12, 22). 

Denna tid kan vara svår för en lärare att rättfärdiga, och det blir lätt att välja bort 

utomhuspedagogik på grund av detta. Om lärare då investerar denna tid till att få eleverna 

ackumulerade i den nya miljön, genom att de vistas i den, samtidigt som de lär sig om 

allemansrätten får eleverna den tid de behöver för att vänja sig vid det nya 

inlärningssättet, samtidigt som de får verktyg för hur de förväntas agera i naturen. På så 

sätt lär sig eleverna hur allemansrätten ska brukas, vilket är ett mål i idrott och hälsa 

(Skolverket, 2011, s. 49–52) samtidigt som de får förkunskaper som sedan kan nyttjas 

vid vidare inlärning via utomhuspedagogik. På detta sätt förspills inte någon tid, och 

elever och lärare kan erfara alla de positiva effekter som nämnts i resultatet. 

Genom utomhuspedagogik kan eleverna få möjlighet att utföra undersökningar om och i 

naturen vilket ingår i flera kunskapskrav (Skolverket, 2011, s.160–165, 171, 181, 192–

195). Eftersom detta är ett centralt innehåll i läroplanen är det nödvändigt att åtminstone 

viss undervisning bedrivs utomhus. Eftersom det krävs en viss mån av denna sortens 

undervisning, är det lämpligt att sätta utomhuspedagogik i system. Att ha regelbundna 

inslag av detta gör att de olika målen rörande miljö och utomhusvistelse som nämns i 

styrdokumenten gällande biologi och idrott- och hälsa uppfylls, samtidigt som eleverna 
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får åtnjuta större gemenskap, mera ansvarstagande, och bättre gruppdynamik (Fägerstam, 

2012, s.10–11; Humberstone & Stan, 2011, s.535–536). Risken är att om läraren endast 

har ett fåtal inslag av detta slag, endast i syfte att exempelvis utföra några undersökningar 

i miljön, så kommer eleverna inte ta in den kunskap de skulle kunna erfara utifrån sådana 

exkursioner. Detta då, som nämnts ovan, eleverna inte känner sig tillräckligt trygga i 

miljön för att kunna ta till sig inlärningen. Det är troligt att dessa sporadiska 

utomhusvistelser blir mer kaotiska än vetenskapligt inriktade (Fägerstam, 2012, s. 22). 

Om eleverna istället är vana och vet vad som förväntas av dem, kommer inlärningen ta 

större plats och eleverna kommer dessutom känna sig tillräckligt trygga i omgivningen 

för att fokusera på att undersöka och diskutera skeenden i miljön (Szczepanski & 

Andersson, 2015, s.141, 144–145). 

Det har även framkommit att de som är ute mycket som vuxna, är de som hade positiva 

upplevelser i denna sortens miljö som barn (Fredman, 2008c, s.19). Eftersom inte alla 

barn inte får uppleva naturmiljöer under sin fritid är det desto viktigare att skolan ger 

dem denna möjlighet. Genom detta kan andra elever, eller lärare, föra över sin positiva 

inställning till miljön, till en elev som saknar denna erfarenhet, och på så sätt göda ett 

naturintresse hos så många elever som möjligt. På så sätt växer fler barn upp med en 

önskan om att behålla och värna om miljön, något skolan ska förmedla till sina elever 

(Skolverket, 2011, s.9, 12, 14–15, 19, 23, 27).   

Allemansrätten är inte specifika, förutbestämda regler. Olika förhållanden ute i naturen 

gör att det är lämpligt för olika aktiviteter olika dagar. Det går inte att förutsätta att det 

som är genomförbart ena dagen, även kommer vara det nästa dag (M. Wageus, Personlig 

kommunikation, 30 januari, 2017). För att lära eleverna detta kan man använda 

utomhuspedagogiken som verktyg. De elever som lär sig om exempelvis allemansrätten i 

naturmiljön den innefattar har lättare för att minnas undervisningen, de får en djupare 

kunskap om det som lärs ut, och de får ett större ämnesrelaterat ordförråd (Fägerstam & 

Bloms, 2012, s.8–10). Till exempel kan eleverna diskutera frågor som “vart är det bäst att 

tända en eld i denna miljö?”. På detta sätt problematiserar man allemansrätten, och 

eleverna får in känslan av hur den ska tillämpas, samtidigt som det centrala innehållet i 

biologi som tar upp att elever ska få chans till att uppleva och ställa frågor om sin 

närmiljö (Skolverket, 2011, s.156–165) 
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Egna erfarenheter av inlärning om allemansrätten säger oss att den ofta sker i 

klassrummet, och inte i den miljö som innefattas av allemansrätten. Detta i kombination 

med att effekter av utomhuspedagogisk undervisning om allemansrätten är ett relativt 

obeforskat område gör att vi i en framtida studie vill jämföra vad elever lär sig vid 

klassrumsundervisning jämfört med platsrelaterad undervisning. Vi vill även intervjua 

lärare för att tydligt se hur undervisning om allemansrätten bedrivs, samt att undersöka 

synsätt på hur och varför undervisningen om allemansrätten ska bedrivas. Detta vill vi 

göra för att bättre få grepp om hur undervisningen bedrivs, men också för att ta reda på 

hur den mest får genomslag. Vi vill sedan jämföra detta med hur undervisning om 

allemansrätten sker nu för att se om undervisningen om allemansrätten i skolan 

praktiseras på mest lämpliga sätt. 
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Bilaga. Översikt över analyserad litteratur 

 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Teoretisk bakgrund Resultat 

Eva Alerby 

Att fånga en tanke: en 

fenomenologisk studie 

av barns och ungdomars 

tänkande kring miljö. 

Doktorsavhandling 

1998 

Sverige 

Swepub 

Syftet med studien är 

att synliggöra barn och 

ungdomars tänka kring 

miljö. 

Datainsamlingen 

bygger på två 

delstudier, den ena 

delstudien bestående av 

barnens och ungdomars 

teckningsproduktion 

med efterföljande 

muntliga kommentarer 

och i den andra 

delstudien bearbetas 

intervjuer. De som 

deltog i 

teckningsstudien var 

109 barn och 

ungdomar,16 av dessa 

barn och ungdomar 

deltog sedan i 

intervjustudien 

Det generella 

teoriperspektivet är 

fenomenologi som sedan 

specificeras ner till 

livsvärldsfenomenologi 

som ytterligare 

specificeras ner till 

tänkande &miljö. Det 

specifika teoriperspektivet 

blir sedan tänkande kring 

miljö. 

Resultatet visar att dessa barn 

och unga vill värna om miljön 

och djuren. De inser att de ofta 

inte tänker på konsekvenser av 

att länga skräp på marken. 

Deltagarna anser att de inte får 

tillräcklig miljöundervisning i 

skolan, man måste få prata om 

det för att lära. Marioriteten av 

deltagarna var positiva till att lära 

om hur man värnar om miljön. 

Eleverna hade en positiv attityd 

till naturen och utomhusvistelse. 
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Märta Berg & Emilia 

Fägerstam 

Utvärdering. Skogen 

som klassrum 

Utvärdering av projektet 

2009–2012. 

2013 

Sverige 

Swepub 

Syftet är att utvärdera 

fortbildningen skogen 

som klassrum åren 

2009–2012 mot syftet 

med fortbildningen. 

Två enkäter har 

genomförts, enkät 1 

skickades ut till 

personer som deltog i 

fortbildningen skogen 

som klassrum åren 

2009–2012. Enkät 2 

skickades ut till 

personer som deltog i 

studien åren 2009–

2011. 

Enkät 1 besvarades av 

1377 deltagare och 

enkät 2 besvarades av 

466 deltagare. 

Genom utomhuspedagogik 

vill författarna expandera 

klassrummet och lärandet 

till att innefatta skogen. 

Genom att använda ett 

pragmatiskt 

förhållningssätt ska skolan 

på så sätt förmedla vad 

skogen har att erbjuda 

gällande lek och 

rekreation. Förhoppningen 

är att eleverna ska utveckla 

en önskan om att bevara 

skogen. På så sätt främjar 

detta arbetssätt hållbar 

utveckling.   

 

Svårighet som lärarna i projektet 

stötte på gällande 

utomhusverksamhet var stora 

barngrupper och begränsande 

scheman, kyligt/dåligt väder och 

svårt att hitta inspiration i 

skolämnet som skulle undervisas. 

Det uttrycktes även oron för att 

det inte finns tillräckligt med 

barnsäker skog i vissa 

kommuner. Elevers intresse för 

utomhusvistelse sågs sällan eller 

aldrig som ett hinder. Lärarna 

kände att efter fortbildningen 

använde de oftare 

utomhuspedagogik och med ett 

mer målinriktat arbetssätt. 

Peter Fredman & 

Marcus Hedblom 

Friluftsliv 2014 

Nationell undersökning 

om svenska folkets 

friluftsvanor. 

2015 

Rapport 6691 

Sverige 

Swepub 

Syfte är att undersöka 

om de mål som finns 

för friluftspolitiken 

uppnåtts, eller om det 

skett förändring i 

önskad riktning. 

Studien genomfördes 

som en elektronisk 

panelundersökning. I 

studien genomfördes 12 

olika undersökningar 

under perioden 

december 2013 till 

november 2014. De 

deltagande var i 

åldrarna 16–84. 

Utgår från 10 mål: 1. 

Tillgänglig natur för alla 2. 

Starkt engagemang och 

samverkan 3. 

Allemansrätten 4. Tillgång 

till natur för friluftsliv 5. 

Attraktiv tätortsnära natur 

6. Hållbar regional tillväxt 

och landsbygdsutveckling 

7. Skyddade områden som 

resurs för friluftslivet 8. 

Ett rikt friluftsliv i skolan 

Resultatet visade att de 

deltagande hade god koll på bär 

och svampplockning, tältning 

däremot saknades kunskaper om 

fiskning med handredskap i 

Sveriges största sjöar. När det 

gäller bärplockning var 20% av 

den yngre befolkningen osäker 

på att man fick plocka bär eller 

trodde det var förbjudet, de äldre 

generationerna hade bättre 

kunskap. Boende på landsbygden 

har bättre kunskap om 
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9. Friluftsliv för god 

folkhälsa 10. God kunskap 

om friluftslivet 

allemansrätten än de i större 

tätorter. Män hade större kunskap 

om fiske vilket kan bero på större 

intresse för fiske sporter. Män 

har i det stora hela lite bättre 

kunskaper om allemansrätten. 

Hela 31% som är eller har 

föräldrar som är uppvuxna 

utanför Europa har inte koll på 

att det är tillåtet att plocka bär 

och svamp. 

 

Peter Fredman, Sven-

Erik Karlsson, Ulla 

Romild, Klas Sandell 

Besöka naturen - 

hemma eller borta? 

Delresultat från en 

nationell enkät om 

friluftsliv och 

naturturism i Sverige. 

Forskningsprogrammet 

Friluftsliv i förändring 

Rapport nr 3 

2008 

Sverige 

Swepub 

• Syftet är att göra en 

nationell studie om 

friluftslivet i Sverige. 

Vill få ihop ett 

underlag inför framtida 

projekt gällande: 

friluftslivets utövande 

och mönster, 

tätortsnära friluftsliv, 

fysisk planering, 

friluftsliv och 

naturvård, och 

naturturism och 

regional utveckling. 

I studien deltog 1792 

svenskar i åldrarna 18-

75år. De valdes 

slumpmässigt ut statens 

personadressregister 

SPAR. 

Fokuserar på olika sätt att 

tolka begreppet friluftsliv. 

Författarna vill veta hur 

begreppet friluftsliv 

används och tolkas, och 

vad svenska befolkningen 

anser ingår i begreppet.  

 

Enkäten visar att på de delar av 

allemansrätten som behandlas 

har deltagarna bra kunskap. 

Dessa delarna var bland annat 

regler kring bär och 

svampplockning, tältning och 

eldning. Resultatet visade att 

deltagarna hade mins koll på 

regler kring fiske med 

handredskap i Sveriges 5 störta 

sjöar. 94% av deltagarna tyckte 

det är viktigt att bevara och 

försvara allemansrätten, och 77% 

ansåg att allemansrätten är av 

vikt för deras utomhusaktiviteter. 
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Peter Fredman, Sven-

Erik Karlsson, Ulla 

Romild, Klas Sandell 

Vad är friluftsliv? 

Delresultat från en 

nationell enkät om 

friluftsliv och 

naturturism i Sverige 

Forskningsprogrammet 

Friluftsliv i förändring 

Rapport nr 4 

2008 

Sverige 

Swepub 

Syftet är att göra en 

nationell studie om 

friluftslivet i Sverige. 

Vill få ihop ett 

underlag inför framtida 

projekt gällande: 

friluftslivets utövande 

och mönster, 

tätortsnära friluftsliv, 

fysisk planering, 

friluftsliv och 

naturvård, och 

naturturism och 

regional utveckling. 

I studien deltog 1792 

svenskar i åldrarna 18-

75år. De valdes 

slumpmässigt ut statens 

personadressregister 

SPAR 

Fokuserar på olika sätt att 

tolka begreppet friluftsliv. 

Författarna vill veta hur 

begreppet friluftsliv 

används och tolkas, och 

vad svenska befolkningen 

anser ingår i begreppet.  

 

Studien visar att närnatur är 

viktigt för de svarande, de vill 

inte åka för långt för tillgång till 

natur och friluftsaktiviteter. Det 

finns ett starkt stöd för tanken att 

det är offentlighetens ansvar att 

skydda markområden för 

friluftsliv och att 

samhällsresurser bör läggas på 

detta. Friluftsliv betraktas i stor 

utsträckning som motion, vilket 

stödjs av att den största 

friluftsaktiviteten är nöjes och 

motionspromenader. 

Peter Fredman, Sven-

Erik Karlsson, Ulla 

Romild, Klas Sandell 

Vilka är ute i skogen? 

Delresultat från en 

nationell enkät om 

friluftsliv och 

naturturism i Sverige 

Forskningsprogrammet 

Friluftsliv i förändring 

Rapport nr 1 

2008 

Sverige 

Swepub 

Syftet är att göra en 

nationell studie om 

friluftslivet i Sverige. 

Vill få ihop ett 

underlag inför framtida 

projekt gällande: 

friluftslivets utövande 

och mönster, 

tätortsnära friluftsliv, 

fysisk planering, 

friluftsliv och 

naturvård, och 

naturturism och 

regional utveckling. 

I studien deltog 1792 

svenskar i åldrarna 18-

75år. De valdes 

slumpmässigt ut statens 

personadressregister 

SPAR 

Fokuserar på olika sätt att 

tolka begreppet friluftsliv. 

Författarna vill veta hur 

begreppet friluftsliv 

används och tolkas, och 

vad svenska befolkningen 

anser ingår i begreppet.  

 

Studien visar att det är mer än 

50% som vistas i naturen under 

vardagar och andelen ökar under 

helger och längre ledighet då 

resultatet är att 89% som är ute i 

naturen ganska ofta eller mycket 

ofta. studien visar även att av de 

svarande som var mellan åldrarna 

18–75 var utomhusvistelse en 

stor del av deras barndom (innan 

de fyllde 12) och de spenderade 

ofta lov och semester ute i 

naturen.  
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Emilia Fägerstam & 

Jonas Blom 

Learning biology and 

mathematics outdoors: 

effects and attitudes in a 

Swedish high school 

context. 

Journal of Adventure 

Education and Outdoor 

Learning 

2012 

Sverige 

ERIC & Swepub 

Studiens syfte är att 

undersöka vilka de 

långsiktiga effekterna 

av undervisning 

utomhus i biologi på 

högstadiet är, och vad 

eleverna har för attityd 

till lärande om biologi 

och matematik 

utomhus jämfört med 

undervisning inomhus. 

 

Studien genomfördes i 

fyra högstadieklasser, 

hälften av eleverna i 

studien lärde sig biologi 

utomhus, och hälften 

inomhus. Eleverna fick 

genomföra ett test två 

veckor in i 

undervisningen och 

sedan samma test efter 

6 månader. I studien 

genomfördes även 21 

interjuver. 

 

Tidigare forskning tyder 

på att biologiundervisning 

utomhus kan ha positiva 

effekter på både kunskap 

och attityd till biologi. 

Bakgrunden nämner även 

att den amerikanska 

pragmatiska filosofen John 

Dewey hävdade att 

autentiska upplevelser var 

av stor betydelse för att 

skapa en meningsfull 

inlärningssituation 

 

 

Resultatet visade att efter några 

månaders undervisning hade de 

elever som lärde sig i 

klassrummet svårare att minnas 

vad de hade fått undervisning 

om. Elever utomhus kunde 

relatera det de hade lärt sig till en 

specifik kontext, vilket gjorde det 

lättare för dem att minnas 

undervisningen. De som lärde sig 

utomhus använde sig av mer 

ämnesrelaterade ord. 

 

Emilia Fägerstam 

High school teachers’ 

experiences of the 

educational potential of 

outdoor teaching and 

learning. 

Journal of Adventure 

Education and Outdoor 

Learning. 

2012 

Sverige 

Swepub 

Syftet är att undersöka 

hur lärare från olika 

kommuner upplever 

potentialen med 

utomhus undervisning. 

Studien syftar också till 

att jämföra lärarnas 

uppfattningar om och 

attityder till, 

skolbaserade utomhus 

undervisning och 

lärande före och efter 

ett år av utövande av 

undervisning utomhus 

Intervjuade 11 lärare 

2008–2009. Inför 

intervjuerna år 2010 

tillkom en lärare och tre 

föll bort. Intervjuerna 

spelades in, på grund av 

tekniska svårigheter 

kunde inte fem spelas 

in.  

Jordet föreslog 2010 en 

modell av de centrala 

kännetecken för lärande i 

utomhusmiljöer. Två 

grundläggande villkor 

för denna modell är att 

skolans omgivning 

används som en arena för 

lärande och som en 

kunskapskälla. 

 

Det tog 3 månader för eleverna 

att fokusera på samma sätt under 

utomhuslektioner som vid 

klassrumsundervisningen. 

Utomhuspedagogiken bidrog till 

en bättre relation mellan elever 

och lärare och mellan elever. Fler 

elever blev aktiva, motivationen 

hos eleverna ökade och de blyga 

eleverna drog stor nytta av 

utomhuspedagogiken. 

Utomhuspedagogik sågs som ett 

bra komplement till 

klassrumsundervisning då 
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eleverna kan relatera kunskapen 

till autentiska 

situationerUtomhuspedagogik 

väldigt tidskrävande. 

Barbara Humberstone, 

& Ina Stan 

Outdoor Learning: 

Primary Pupils' 

Experiences and 

Teachers' Interaction in 

Outdoor Learning. 

Education 3-13, 

2011 

England 

ERIC 

 

Syftet är att undersöka 

deltagarnas 

interaktioner i utomhus 

"klassrum" medans de 

lär genom ett 

etnografiskt perspektiv.  

Informationen har 

samlats in via 

deltagande observation, 

semistrukturerade 

interjuver, 

fältdagböcker och 

insamling av relevanta 

dokument. De 

deltagande var de som 

arbetade på ett litet 

utomhuscenter, lärare 

från Oliver Primary 

School och deras elever 

i åldrarna 8–9 år.  

Artikeln utgår från ett 

etnografiskt 

tillvägagångssätt. 

Bakgrunden nämner att 

naturupplevelse i de 

skandinaviska länderna 

länge har setts som viktiga 

för de fysiska, emotionella 

och intellektuella 

utvecklingen för barn. 

Utbildningssystemet 

erkänner behovet av 

"riskfylld" lek hos barn. 

Det finns 

rekommendationer att öka 

tillgången och 

tillgängligheten till 

friluftsupplevelser för barn 

de det kan ge större 

kreativitet och uppmuntra 

livslångt lärande. 

Barnen i studien kände att de får 

prova på nya saker i naturen, och 

att de får vara mer självständiga. 

De kan tycka det är nervöst, men 

ändå exalterande då det är 

utanför deras säkerhetszon. 

Utomhusaktiviteter kan få barn 

att känna gemenskap och komma 

närmre varandra/bilda nya 

relationer, samt samarbeta med 

andra. Barnen gillar att få ta eget 

ansvar, då de känner att de växer 

som människor och utvecklas till 

att bli mer självständiga. Barnen 

känner glädje i att kunna utföra 

sysslor utan hjälp.  

 

Barbara Humberstone, 

& Ina Stan 

Well-Being and 

Outdoor Pedagogies in 

Syftet är att undersöka 

vilken effekt 

Insamlingen av data 

skedde via deltagande 

observation, 

semistrukturerade 

Artikeln utgår från ett 

etnografiskt 

tillvägagångssätt. Den 

Teoretiska bakgrunden 

Studien fann att de positiva 

effekterna av 

utomhusundervisning är att 

eleverna mår bättre både fysiskt 
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Primary Schooling. The 

Nexus of Well-Being 

and Safety. 

Australian Journal of 

Outdoor Education. 

2009 

Australien 

ERIC 

 

utomhusinlärning har 

på barns välbefinnande. 

 

interjuver och via 

fältdagböcker. 

Intervjuerna med de tre 

lärarna skedde 

individuellt medans de 

6 deltagande 

mammorna intervjuades 

i grupp. Intervjuerna 

videofilmades för ett 

säkrare resultat. 

beskriver hur 

välbefinnande är ett 

tvetydigt koncept med 

många filosofiska 

dimensioner som sträcker 

sig från 

fysiska hälsa till olika 

former av lycka. 

 

och psykiskt, samt att det bygger 

upp social kompetens.  

Det negativa med att vara ute är 

att man inte på samma sätt kan 

garantera elevernas säkerhet. Det 

finns en risk att lärare försöker 

styra upp och kontrollera 

utomhusvistelsen för att känna 

samma auktoritet utomhus som 

inomhus. Detta kan hindra elever 

från att lära sig, då de blir 

hindrade att uppleva miljön 

ordentligt, samt dess potential. 

Detta kan också ske om en annan 

elev/andra elever hörs och styr 

upp för mycket.  

 

Trisha Maynard & Jane 

Waters 

Learning in the outdoor 

environment: a missed 

opportunity? 

Early Years: An 

International Journal of 

Research and 

Development 

2007 

Wales 

ERIC 

Syftet är att utforska 

lärarnas uppfattningar 

om lärande potential i 

utemiljön och att 

identifiera och 

diskutera vilka typer av 

aktiviteter och 

pedagogiska metoder 

lärarna som använder 

vid arbete utomhus. 

 

Den insamlade data är 

tagen från fyra skolor i 

Wales. Insamlingen 

skedde via 

semistrukturerade 

interjuver med rektor 

och lärare och via 

direkta observationer 

under lektioner. Alla 

interjuver spelades in. 

  

The Foundation Phase for 

Wales främjar en ”play-

based” approach på barns 

lärande i både inomhus 

och utomhus sammanhang 

och placerar barns 

välbefinnande och deras 

personliga och sociala 

utveckling i centrum.  

Fjørtofts forskning från 

2001 och 2004nvisar att 

barn som leker i flexibla, 

naturliga landskap verkar 

I studien framkom det att barnen 

i England inte ute lika mycket, de 

behöver inte gå ut under rast om 

det inte är fint/torrt väderlag. 

Lärare anser att de är mindre 

didaktiskt inriktade vid 

utomhusvistelse. De har svårt att 

ha koll på alla elever, de känner 

att de inte kan garantera 

elevernas säkerhet. Lärarna är 

även oroliga att få klagomål pga 

smutsiga/trasiga kläder etc. 

Lärare tänker mer på utomhus 
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vara friskare, har 

förbättrad motorik, balans 

och koordination, och visa 

mer kreativitet sin lek. 

 

som en plats för lek, inte 

inlärning. Lärarna känner att det 

är svårt att ha uppsikt över alla 

elever, de känner även att de inte 

kan garantera att alla gör det dem 

ska. Samtidigt tycker många 

lärare att klimatet är lugnare och 

mer avslappnat ute. 

Kristín Norðdahl  & 

Jóhanna Einarsdóttir 

Children's Views and 

Preferences Regarding 

Their Outdoor 

Environment. 

Journal of Adventure 

Education and Outdoor 

Learning 

2015 

Island 

ERIC 

 

Denna studie syftar till 

att öka medvetenheten 

om vad barn vill göra 

utomhus och 

vad de föredrar i sin 

nära utemiljö. 

  

Studien genomfördes i 

en grundskola och två 

förskolor på Island. Det 

deltagande var 100 fyra 

till femåringar och 189 

sex till nioåringar. 16 

av dessa elever deltog i 

en intervju om deras 

syn på utomhusmiljön. 

De valdes ut av lärarna 

med kraven att de 

skulle komma från 

olika kvarter och med 

olika intressen. 15 

förskolelärare och 

lärare intervjuades och 

3 rektorer. 

 

Studien bygger på Gibsons 

teori om affordance från 

1979. Studien är influerad 

av synen att det är viktigt 

att låta eleverna vara 

deltagare i beslut om deras 

utomhusmiljö. Studien är 

också influerad av teorier 

som understryker vikten av 

lärandemiljön. I studien 

tolkas eleverna som 

kunnande, kompetenta och 

aktiva tänkare som har 

något speciellt att erbjuda 

 

 

 

 

Barn gillar att vara ute i naturen, 

de gillar flexibilitet i 

inlärningsmiljön. De vill bli 

fysiskt utmanande samtidigt som 

de känner säkerhet. Vill uppleva 

och undersöka tillsammans med 

andra i naturen, uppskattar 

vackra saker i naturen.  

Barnen gillar sociala miljöer där 

många kan vara med, och 

leka/undersöka tillsammans. 

Barn tycker om när många 

samlas, vill inte endast interagera 

med andra barn, utan även 

vuxna, gamla, djur etc.  

Mattias Sandberg 

”De är inte ute så 

mycket”: Den 

bostadsnära 

naturkontaktens 

Syftet med denna 

avhandling att 

undersöka 

naturkontaktens 

Avhandlingen bygger 

på två delstudier en 

barnstudie och en 

föräldrar studie. I 

Avhandlingens bärande 

teoretiska utgångspunkter 

är tidsgeografi, affordance, 

Elever diskuterar punkter såsom 

förstöra skog, nedskräpning och 

vikten av att värna om sin 

närmiljö. De berättar om sitt 

missnöje över brutna grenar i 

http://search.proquest.com.proxy.library.ju.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Nor$f0dahl,+Krist$edn/$N?accountid=11754
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betydelse och utrymme i 

storstadsbarns 

vardagsliv. 

Doktorsavhandling 

2012 

Sverige 

Swepub 

betydelse och utrymme 

i storstadsbarns 

vardagsliv. 

barnstudien deltog ett 

40-tal barn i 

tioårsåldern, 2 lärare 

och 26 föräldrar från 

Härlanda i Göteborg 

och Kista i Stockholm. 

Materialet samlades in 

via gruppinterjuver, 

interjuver, enkäter och 

aktivitetsdagböcker.  I 

föräldrarstudien deltog 

26 hushåll vars barn 

hade en genomsnittlig 

ålder på nio år. I denna 

delstudie användes 

endast interjuver. 

platsförankring och 

kroppsfenomenologi. 

skogen och att de väljer att 

använda använda ruttna eller 

nedfallna träd vid kojbyggen. 

Elever har en positiv attityd till 

utomhusvistelse men 

inomhusmiljöer var fortfarande 

deras val av favoritplats, vissa av 

eleverna ansåg skogen som tråkig 

att vistas i. Naturpräglade miljöer 

lockar till lek och fascination när 

barnen väl är på plats. De barn 

som växer upp i storstad är ofta 

mer skeptiska till utomhusmiljö 

än de barn som har naturliga 

miljöer, som exempelvis skog, i 

närheten av skola/hemmet. I 

studien upptäcktes det att 

elevernas positiva attityd smitta 

av sig på de elever som inte har 

mycket erfarenhet av 

utomhusvistelse.  

Anders Szczepanski & 

Per Andersson 

Perspektiv på plats: 15 

professorers 

uppfattningar av 

platsens betydelse för 

lärande och 

undervisning utomhus. 

Pedagogisk forskning i 

Sverige 

Syftet med studien är 

att utveckla förståelsen 

av lärmiljöns eller 

platsens betydelse för 

lärande och 

undervisning i ett 

utomhuspedagogiskt 

sammanhang. 

Studien bygger på 15 

interjuver av 

sakkunniga professorer. 

Studien är en 

fenomenografisk studie. 

Studien fokuserar på 

betydelsen av sinnlig, 

kroppslig integration och 

meningserbjudanden 

”centers of meaning”, 

oneness, dwelling och 

affordance.  

Lärare ser utomhuspedagogik 

genom praktiskt utförande och 

vad utomhusmiljön betyder för 

lärandet och undervisningen, tex 

det erbjuds större ytor, fler 

lärmiljöer, friare tidsanvisningar 

och möjlighet att förena teori och 

praktik. Professorer har ett 

perspektiv som speglar och 

fokuserar till större del på 
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2015 

Sverige 

Swepub 

kunskap om lärande och 

undervisning, 

meningserbjudanden, 

landskapsrelation, 

förtrogenhetskunskaper och ett 

bredare förståelse för samhälle 

och miljö. Professorerna nämner 

även att sinnesupplevelser i 

landskapet ligger till grund för 

kroppsliga platsrelaterade 

minnen som kan stimulera 

lärandet.  

Anders Szczepanski, 

Utomhusbaserat lärande 

och undervisning.  

I Suzanne de Laval 

(red.), Skolans och 

förskolans utemiljöer: 

Kunskap och inspiration 

till stöd vid planering av 

barns utemiljö.  

2014 

Sverige 

Swepub 

Syfte är att få en 

djupare inlärning 

genom att växelvis 

utföra pedagogiska 

moment inomhus och 

utomhus. På så sätt lär 

sig eleverna både 

genom genom att läsa 

teoretiskt om ett ämne, 

men också att 

praktisera detta med 

alla sinnen och 

kroppen. 

Insamling av material 

gjort från andra 

filosofers och 

pedagogers metoder vid 

inlärning, och deras 

tankar kring dessa. 

 

Använda alla sinnen vid 

inlärning, en sensorisk 

upplevelse. Fokuserar på 

den didaktiska frågan 

“var”. Det 

utomhusdidaktiska 

perspektivet fokuserar på 

hur miljön påverkar 

inlärning. 

Genom att barns närmiljö 

expanderas från ett triangulärt 

mönster, innefattande hemmet, 

skolan, och exempelvis 

köpcentret, till att inkludera 

miljöer såsom skog, myrar, och 

stränder skapar större möjlighet 

till inlärning, men verkar även 

positivt för barns psykiska och 

fysiska hälsa. När barns 

bekvämlighetzon expanderar är 

chansen större att de utövar olika 

aktiviteter, reflekterar mer över 

de olika händelseförlopp de 

kommer i kontakt med i sin 

vardag, samt blir mer bekväma i 

nya miljöer 
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Anders Szczepanski 

Platsens betydelse för 

lärande och 

undervisning: ett 

utomhuspedagogiskt 

perspektiv. 

Nordic Studies in 

Science Education 

2013 

Sverige 

Swepub 

Syftet med denna 

artikel är att beskriva 

och analysera lärares 

uppfattningar av 

lärmiljöer ur ett 

utomhuspedagogiskt 

perspektiv. 

Undersökningen 

baseras på intervjuer 

med 19 lärare i en 

sydsvensk kommun 

läsåret 2008/2009. 

Ansatsen i denna studie är 

fenomenografisk. Ett 

genomgående mönster är 

betoningen av en 

personlig, autentisk fysisk 

platserfarenhet. Det 

platsbaserade perspektivet 

kopplas också till 

ekologisk läsförmåga, 

”ecological literacy”. 

Platsens betydelse för lärande 

och undervisning utomhus, kan 

definieras utifrån fyra perspektiv  

1. Rumsperspektivet, 

möjligheterna att upptäcka andra 

lärmiljöer och pedagogiskt 

användbara ställen med både 

rumslig mångfald och större 

öppna ytor. 

2.Kunskapsperspektivet, 

möjligheterna att förena teori och 

praktik, tillämpa ett kroppsligt 

sinnligt lärande, samt att skapa 

variationsrika möten med olika 

fenomen. 

3.Miljöperspektivet, 

möjligheterna att skapa en 

utomhusplattform för 

miljöarbete. 4.Tidsperspektivet, 

möjligheterna att disponera tiden 

på ett friare sätt. 

Schemastrukturen som präglar 

skolan uppfattas luckras upp i det 

platsrelaterade naturmötet vilket 

upplevs minska stressnivån 

  


