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Abstract 

The overall aim of this study is to examine why outdoor education is not implemented as a 

method of practice to a greater extent by teachers’ who work with natural science topics based 

on guidelines from the school's mission. 

The method used in this study is interviews with natural science teachers in grades 1-3. The 

results have been analyzed accordingly to the theory of implementation containing three 

keywords: understanding, will and ability.  

The result shows that the teachers have a deep understanding of using outdoor education in 

their learning activities and a positive will in implementing outdoor education in their 

teaching. However, the study also shows that there were some practical obstacles such as lack 

of time for planning and resource issues and also possible shortcomings in teachers' subject 

knowledge and educational skills that can be considered as challenges in the performance of 

outdoor education. 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

I första kapitlet femte paragrafen i 2010 års skollag står det att ”Utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skollag, 2010:800). Skollagen lyfter fram 

lärarnas autonomi där de nationella styrdokumenten ger utrymme till lärarna att välja metod 

och innehåll för att uppnå kursmålen. Mot denna bakgrund har jag själv erfarit att lärarna 

väljer för det mesta att undervisa elever inomhus i klassrum som en undervisningsform även 

inom NO-ämnen. Under min verksamhetsförlagda utbildning har denna syn förstärkts och jag 

har upplevt att utomhuspedagogik inte tillämpas i större utsträckning trots stöd från 

vetenskapliga rön (Dahlgren & Szcepanski 2011; Magntorn & Helldén 2007; Rickinson et al. 

2004; Szczepanski 2008; Lidestav, Ottander & Wilhelmsson 2015) och därmed används 

sällan som ett komplement till klassrumsundervisning.  

Ju mer jag tänker på detta, desto starkare blir känslan av separation mellan den dagliga, den 

upplevda världen och skolans undervisning. Ett sätt att komma över denna problematik är att 

hitta länkar mellan skolans naturvetenskap och den omgivna världen. Jag ställer mig frågan 

varför utomhuspedagogik inte implementeras i större utsträckning med gränsöverskridande 

lärmiljöer mellan inomhusmiljön och utomhusmiljön för att skapa mer innovativa, kreativa 

lärmiljöer kring lärandets innehåll och mening inom ämnet NO? 

Många länder runt om i världen har ett växande intresse samt medvetenhet om utomhusmiljö 

som ett värdefullt komplement till traditionellt klassrum undervisning (Dahlgren, Sjölander, 

Szczepanski & Strid, 2007; Dahlgren & Szcepanski, 2011). Det stigande intresset för 

utomhuspedagogik och utomhusdidaktik som jag har delvis upplevt själv genom egna 

erfarenheter och sociala medier kan tolkas enligt författarna Dahlgren & Szczepanski, (2004) 

som ett mer växande behov i en alltmer digitalt teknifierad värld. Författarna, uttrycker detta 

som ett behov av att hitta tillbaka till sina rötter där ”att lära vid handen, att gripa för att 

begripa” skapar en mer ”autentisk erfarenhet” än beskrivningar endast genom text och bild 

(Dahlgren & Szczepanski 2004, s. 11).  

Utomhuspedagogik är inget nytt begrepp i skolsammanhang och det finns gott om användbar 

forskningsbaserad1 kunskap. Med detta som utgångspunkt vill jag undersöka en sorts 

implementeringsproblematik kopplad till frågeställningen ovan som fokuserar på 

                                                 
1 Se bl.a. tidigare forskning kap.4 



 2 

implementering av utomhuspedagogik som arbetssätt i lärares vardagliga skolundervisning 

genom att synliggöra några utvalda lärares röster och uppfattningar. Enligt Floyd & 

Wooldridge (1992), finns det s.k. en ”implementeringsgap” som syftar till ett glapp mellan det 

vi vet och det som faktiskt görs. Studien som helhet har en fenomenografisk2 forskningsansats 

och presenterats därmed som en kvalitativ intervjustudie med respondentinriktning. Detta 

ligger även till grund för delar av uppsatsens disposition. Jag har även valt att använda mig av 

implementeringsteorin för att förstå och förklara varför utomhuspedagogik används av vissa 

lärare men inte implementeras i större utsträckning som arbetssätt. Implementeringen kommer 

att undersökas genom tre analysbegrepp, förstå; hur lärare förstår, vilja; hur lärare vill, kunna; 

att kunna använda sig av utomhuspedagogik.  

Målsättningen är därmed i första hand att få kunskap om lärares förståelse och kompetens 

gällande implementering av utomhuspedagogik i NO-ämnen, för det andra att ta reda på 

lärares motivation till att implementera utomhuspedagogik och för det tredje att undersöka 

deras kunnande, dvs. deras syn på möjligheter och begränsningar för att kunna implementera 

utomhuspedagogik i undervisningen.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka varför utomhuspedagogik används av vissa lärare men inte 

implementeras i större utsträckning som arbetssätt i lärares undervisning för naturorienterande 

ämnen med utgångspunkt i riktlinjer ur skolans uppdrag.  

För att på ett lättare sätt precisera min analys har jag formulerat tre specifika frågeställningar: 

1) Vad är lärares förståelse av utomhuspedagogik för naturorienterande ämnen utifrån 

riktlinjerna ur skolans uppdrag?  

2) Vad betyder lärares vilja av utomhuspedagogik utifrån riktlinjerna ur skolans uppdrag?  

3) Hur återspeglas förståelsen och viljan i att kunna genomföra utomhuspedagogik? 

2. Bakgrund 

I detta kapitel lyfts fram olika aspekter som kan förankras i syftet. Avsnittet inleds med en 

bakgrundsbeskrivning av utomhuspedagogikens innebörd, som berör definition, historik, 

motiv och verksamhetsinnehåll. Vidare tar jag upp varför utomhuspedagogik och 

naturorienterande ämnen går hand i hand med varandra. 

                                                 
2 Se 5.1 Metodval 
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2.1. Vad är utomhuspedagogik? 

Vid Linköpings universitet finns ett nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) och 

deras definition av utomhuspedagogik lyder som följer: 

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

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl. 

innebär: 

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

- att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas  

-    att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.” (NCU, 2016) 

Definitionen säger alltså inte att lärande genom utomhuspedagogik måste ske enbart utomhus 

utan handlar mer om att lärandet måste grunda sig i erfarenhetsbaserade och 

handlingsinriktade förstahandsupplevelser, både ute och inne. Pedagogikforskarna Dahlgren 

och Szcepanski (2011) skriver att denna syn på lärande grundar sig i Aristoteles empirism 

(384–322 f.Kr.) som i sin filosofi utgick från sinnen och praktiska erfarenheter av 

verkligheten vilket betyder att det du ska lära om, behöver du uppleva och erfara med hjälp av 

din kropp och dina sinnen. Under upplysningstiden har Jean-Jaques Rousseaus (1712–1784) 

slagord tillbaka till naturen återspeglat den här idétraditionen genom olika aktivitetsinriktade 

undervisningsmetoder. Rousseau betonar starkt vikten av barnets möte med verkligheten samt 

sinneserfarenhetens pedagogiska betydelse genom följande rader i sin bok Émile eller Om 

uppfostran:  

”Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande kommer in genom 

hennes sinnen, är hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i filosofi är våra 

fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att lära oss tänka 

förnuftigt; det är att lära oss lita på andras förnuft, att lära oss mycket och ingenting 

veta.” (Rousseau, 1978, s. 49) 

Dahlgren och Szcepanski (2011) nämner flera andra betydelsefulla pedagoger som under 

1900-talet, argumenterade för undervisning i det fria och lärande med hjälp av alla sinnen och 

kroppen som i sin tur lade grunden till 1900-talets reformpedagogiska rörelse och 

reformskolor. Ellen Key (1849–1926), John Dewey (1859–1952), Maria Montessori (1870–

1952) och Célestine Freinet (1896–1966) är några som kan nämnas i detta sammanhang. 

Samtliga förespråkar för att aktivera fler sinnesintryck i lärandet genom konkreta upplevelser, 

den skapande fantasin och handens görande. Den amerikanska filosofen och pedagogen John 

Deweys (1859–1952) pedagogik learn to do by knowing and to know by doing beskrivs av 

forskarna Dahlgren & Szcepanski (2011) som en växelverkan mellan textbaserade och icke 

textbaserade praktiker där teori och praktik förenas i ett naturligt natur- och kulturlandskap. 
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Dewey (1859–1952) menar att det är genom egna praktiska handlandet som eleverna blir 

berörda och skapar föreställningar och begrepp om verkligheten och att det är relationen 

mellan handling och kunskap som är essensen till lärandeprocessen. I utbildningen måste 

eleven ges möjligheter att aktivt pröva och experimentera. Dewey förespråkar ingen fri och 

kravlös utbildning utan tvärtom ett målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar och 

fördjupar elevens utveckling (Dewey, 2004).  

Undervisning som hämtar inspiration från direkta upplevelser av verkligheten har ett starkt 

fäste speciellt i den engelsktalande delen av världen. Två av de tidigare exemplen från 1900-

talets reformpedagogik är scoutrörelsens etablering i England och land grant kurser i Cornell 

University samt Ohio State University, USA, i syfte att öka kontakten med naturen genom 

friluftsliv och naturmöten (Dahlgren & Szcepanski, 2011). Utomhusverksamheter som läger, 

vandringar, fältstudier användes till att uppfostra och träna ungdomarnas grundläggande 

attityder praktiska färdigheter, självständighet och gruppsolidaritet för att bli goda 

medborgare. Så småningom utvecklades rörelsen till att handla om undervisning ute i det fria 

där man på ett tydligare sätt ville nå olika kunskapsmålen i styrdokumenten men fortfarande 

behålla handling och naturintresset i fokus (ibid).  

Reformpedagogikens effekter fick även fäste i Sverige precis som i de andra europeiska 

länderna genom åskådningsundervisning där man skulle knyta an undervisningen till verkliga 

upplevelser. Petra Rantatalo (2002) beskriver i sin historiskt orienterade avhandling att ett 

nytt ämne under namnet Hembygdsundervisning med arbetsövningar infördes med 1919 års 

undervisningsplan. Syftet med ämnet var att betona hembygden som en samlad enhet för att 

undervisa i naturkunnighet, historia och geografi. Rantatalo (2002) påpekar att 1900-talets 

experimenterade reformskolor använde sig av undervisning i det fria som ett komplement till 

klassrumsundervisning för att lära känna eleverna och komma åt verkligheten. Detta skedde 

genom bl.a. skolresor, cykelutfärder och sommarvandringar. Ratatalo (2002) sammanfattar 

den gemensamma utgångspunkten till den utomhusbaserad undervisning i början av 1900-

talet som en kritik riktad mot traditionella undervisningsformer och ett intresse för att 

utveckla arbetsmetoder som stod mer i samklang med barnets psykologiska utveckling. 

”Bland liberalt sinnade folkskollärare växte missnöjet mot det som de kallade för 

’formalism’ och ’verbalism’ och de arbetade för att utveckla nya arbetsmetoder” 

Rantatalo (2002, s. 77). 

Idag är utomhuspedagogik ett tvärvetenskapligt forskningsområde som betonar 

kunskapsutveckling genom aktivitet utan mellanled. Lärandemiljön kan vara allt från 
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skolgården, parken, staden vi bor i, natur- och kulturhistoriska museer till närmiljön, 

landsbygden med sjöar och vattendrag och skogslandskap. Dahlgren & Szczepanski (2004) 

menar att ”platsens lärandefunktion blir därigenom ett viktigt redskap som kan levandegöra 

läroplanens intentioner” (2004, s. 12). Utomhuspedagogik används idag som komplement till 

övrig undervisning för att eleverna ska förstå och komma ihåg bättre genom konkretisering 

och förtydligande av teoretiska modeller och sammanhang. 

2.2. Utomhuspedagogik och NO-ämnen 

Varför tillämpar naturorienterande ämnen så bra för just utomhuspedagogik, finns det någon 

grund för det? Som bekant är naturvetenskapliga ämnen experimentella till sin karaktär där 

mätningar, fältarbete, exkursioner, laboratorier, osv. utmärker deras karaktär. I Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) beskrivs naturvetenskapliga ämnen 

med självständiga kunskapsområden och kursplaner för vart och ett av ämnena biologi, fysik, 

kemi och teknik, samt vissa gemensamma mål för att sträva mot för de tre första ämnena. 

Däremot är arbetsformer och undervisningsmetoder inte reglerade utan är en angelägenhet för 

lärare på den kommunala nivån. I det centrala innehållet för de naturvetenskapliga ämnena i 

årskurs 1–3 kan vi läsa teman som ”året runt i naturen”, ”kropp och hälsa”, ”kraft och 

rörelse”, ”material och ämnen i vår omgivning” och ”berättelser om natur och 

naturvetenskap”. Alla ska främja barnens utforskande av omvärlden genom bl.a. enkla 

fältstudier och observationer i närmiljön (Lgr11, rev 2016, s. 157–159). Naturvetenskapliga 

ämnen är läran om naturen och ger en beskrivning och förståelse av hur naturen fungerar i sin 

vidaste bemärkelse. Som jag har tidigare nämnt benämns utomhuspedagogik3 som ett 

komplement till den traditionella klassrumsundervisningen inomhus. Då är den didaktiska 

frågan ”vad som kan göras utomhus (som idag görs inomhus) för att öka motivationen och 

förstahandserfarenheten?”. Brügge och Szczepanski (2007) anser att det finns flera 

utgångspunkter i utomhuspedagogik som kan levandegöra kunskapen genom att integrera 

natur, miljö, teknik, friluftsliv och kultur. Barn kan på egen hand och i sin egen takt utforska, 

undersöka och experimentera med olika välkända naturliga föremål som t.ex. växter, djur, 

småkryp eller vatten. Även de vanligaste tillverkade föremålen som t.ex. vindsnurror, 

rutschkana, cykelpump bidrar till att utveckla lärande och skapa förståelse inom NO-ämnen 

under olika teman. Dahlgren (2007) menar att utomhuspedagogik erbjuder eleverna en 

helhetsförståelse. Vad det gäller naturvetenskapliga ämnen är detta extra tydligt eftersom när 

                                                 
3 Dahlgren, Sjölander, Szczepanski & Strid, 2007; Dahlgren & Szcepanski, 2011 
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man är utomhus, i naturen, kan verkligheten synliggöras med utomhuspedagogik så att barnen 

kan lättare förstå vad som händer i naturen (ibid). ”Genom massiv sinnlig stimulering, under 

lärprocessen via lukt, smak-, känsel, -syn och hörselintryck, ökas också vår minneskapacitet” 

(Szczepanski, 2007, s. 11). Att väcka barnens intresse och upptäckarglädje via 

utomhuspedagogik är inte så svårt. Dahlgren (2007) skriver att ”utomhuspedagogik är 

rimligen en plats för lärandet såväl som ett innehåll för lärandet.” (Dahlgren 2007, s. 52). I en 

direktupplevd undervisningssituation, på sin rätta plats i rätt sammanhang förstärker 

inlärningsprocessen. Jag tänker, nog skulle barnen få ett annat perspektiv när man står ute 

med barnen i skogen eller nära en rabatt/odlingsbädd och säger: 

”Ta upp en näve jord: i din handflata av mull ryms nästan lika många levande organismer 

som det finns människor på Jorden, fem miljarder! Nyttiga jordbakterier, som fixerar 

kväve och driver runt näringsämnen i sinnrika kretslopp. Det är dessa osynliga varelser 

som tillverkar mullen vi odlar i; ett matjordstäcke som blir trettio, fyrtio centimeter tjock 

på hundra år. De flesta av dessa organismer är doldisar för oss men vi har en ”kändis” 

därnere i markens mörka värld -daggmasken …” (Edman, 2007, s. 120) 

Som lärare är det viktigt att koppla ihop olika ämnesområden samt fundera över vilka 

utemiljöer man har att tillgå om man vill använda sig av utomhuspedagogik. Enligt Brügge 

och Szczepanski (2007) är lärarens roll mycket viktig då det fordrar en viss kunskap dels i 

aktuellt område men även om platsers innehåll för att kunna tillgodose naturens resurser till 

fullo. Även Rickinson et. al. (2004) påtalar i sin studie om betydelsen av lärares 

förhållningssätt mot lektioner utomhus och menar att det finns olika orsaker till hur lärare 

väljer att tillämpa utomhuspedagogik i sin undervisning. 

3. Teori och styrdokument 

I det här kapitlet kommer jag presentera studiens analytiska ramverk som består av två delar. 

Första delen innefattar vad styrdokumenten säger om utomhuspedagogik. Vidare presenteras 

studiens teoretiska utgångspunkt; implementeringsteorin. 

3.1. Utomhuspedagogik och läroplanen 

Grundskolans läroplan (Lgr 11) ger stöd till att använda olika arbetsformer samt uppmanar för 

vistelse i skolans närmiljö under det centrala innehållet kopplat till skolämnen som geografi, 

biologi, idrott och hälsa, kemi och fysik. Även om det inte står något specifikt om 

utomhuspedagogik i styrdokumenten finns utdrag i Lgr11 som i min mening kan tolkas i 

utomhusdidaktisk riktning. De intervjuade lärarna fick besvara frågeställningarna utifrån fyra 

riktlinjer i Lgr 11 som valdes ut av mig. Genom att låta respondenterna diskutera/reagera över 
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riktlinjerna har jag haft möjlighet att undersöka deras ställningstagande kring valt ämne på ett 

konkret sätt. Det är även viktigt att poängtera att jag inte har avsikt i att belysa ytterligare eller 

undersöka aspekter från centralt innehåll samt syftebeskrivningen i naturorienterande ämnen 

som ett eget teoretiskt ramverk. Däremot är studiens frågeställningar förankrade i 

naturvetenskapliga ämnen. 

Citat 1:       

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras 

vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet 

att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra.” (Lgr 11, rev 2016: kapitel 1, s. 9) 

Citatet ovan syftar på att uppmana elevers nyfikenhet och kreativitet genom aktiv tillämpning 

av egna idéer samt främja deras samarbetsförmåga och ansvarskänsla genom olika handfasta 

övningar som lika väl kan tillämpas utomhus genom observationer och fältstudier i närmiljön. 

Citat 2: 

”Genom ett miljöperspektiv får elever möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 

själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 

och globala miljöfrågor.” (Lgr 11, rev 2016: kapitel 1, s. 10) 

Ett annat övergripande uppdrag som skolan har är att utveckla elevers medvetenhet kring 

globala miljöfrågor som citatet ovan nämner samt visa hur man som människa bör visa 

respekt och omsorg för närmiljön. Denna omsorg tros kunna utvecklas genom olika 

fältstudier, andra typen av enkla undersökningar som ska få handla om naturen, människan, 

vatten, luft samt kraft och rörelse (Lgr11, rev 2016, s. 162–163). 

Citat 3: 

”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.” (Lgr 11, rev 

2016: kapitel 1, s. 10) 

Som citat 3 antyder ska skolan utgå från ett helhetsperspektiv genom varierande arbetsformer 

som kan tolkas inom ramen utomhuspedagogik (Lgr11, rev.2016, s. 160). Enkla fältstudier, 

naturvetenskapliga undersökningar och dokumentation av dessa undersökningar med hjälp av 

text, bild och andra uttrycksformer nämns som metoder vilket kan kopplas till 

utomhuspedagogik.  

Sista citat jag har valt handlar om variation om olika uttrycksformer och ger stöd till att vistas 

och utforska närmiljön för att uppfylla skolans mål. 



 8 

Citat 4: 

”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. 

Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina 

olika former.” (Lgr 11, rev 2016: kapitel 2, s. 13). 

Alla ovan nämnda citat kommer att användas i samband med intervjuerna för att få en 

förståelse för hur lärarna förhåller sig till styrdokumenten inom ramen utomhuspedagogik. 

3.2. Implementeringsteorin 

Implementering av en reform eller en ny arbetsmetod i en verksamhet har beskrivits i olika 

teoretiska termer av forskarna Knut Sundell och Haluk Soydan (2008) samt statsveteran 

Anders Sannerstedt (2001). Idag använder vi ord som genomföra, tillämpa, verkställa och 

förverkliga till vardag när vi pratar om implementering. Genom att studera en 

implementeringsprocess kan vi bli medvetna om hur olika relevanta aktörer ta sig an och 

förverkligar nya idéer och arbetssätt. I detta avseende tycker jag att implementeringsteorin är 

adekvat som analysverktyg till min studie. Implementering definieras enligt Sundell & 

Soydan, (2008) på följande sätt: 

”Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en 

ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används som avsett och med 

varaktighet” (2008, s. 14). 

Ett implementeringsproblem innebär att politiska beslut inte tillämpas så som beslutfattarna 

avsett. Det finns många olika aktörer i olika instanser som påverkas när beslut eller nya 

metoder ska implementeras. Oftast handlar det om stora projekt med många inblandade och 

för att projektet ska fortlöpa smärtfritt krävs en typ av behandlingstrohet, dvs. att den nya 

metoden verkligen kommer till användning så som det var avsett (Sundell & Soydan, 2008, s. 

26). En anledning till att implementeringen ofta misslyckas är att intresset som har kanske 

visats tidigare av en mindre grupp professionella, inte växer i organisationen och därmed 

leder till att den nya metoden begränsas eller upphör helt (ibid). En ny metod behöver 

förankring i organisationen samt kräver tydlig planering och gynnsamma förutsättningar för 

förändringsarbetet.  

Enligt Sannerstedt (2001) finns två roller i den politiska arenan, beslutsfattarrollen och 

verkställarrollen (2001, s. 20). Han tar även upp begreppet street-level bureaucrats vilket 

betyder närbyråkrater som arbetar med människor på ett professionellt sätt som är i daglig 

direktkontakt med individer till exempel inom skolan, sjukvården och socialtjänsten (ibid). 

Närbyråkrater har ett större handlingsfrihet i sitt arbete och utgår ifrån individuella hänsyn när 
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de utformar sitt vardagliga arbete. Det finns två olika implementeringsperspektiv. Båda har 

olika utgångspunkter vad det gäller var de olika besluten ska fattas. Bottom-upp perspektivet – 

nedifrån och upp betyder att politiska beslut utformas av närbyråkraterna som befinner sig i 

organisationens lägre grad. Med detta menar Sannerstedt att implementering av politiken 

uppstår vid kontakten mellan närbyråkraterna i detta fall av lärare och befolkningen, dvs. 

elever, skolledning och kollegor (Sannerstedt, 2001, s. 24–25). Top down – uppifrån och ned 

handlar om att politiska beslut fattas av organisationens topp och genomförs via en 

styrningskedja, som t.ex. skollag eller genom ett beslut från kommunal skolstyrelse som 

påverkar den enskilda skolan och undervisningen i klassrummet (ibid). Skillnaden mellan 

dessa två perspektiv är att nedifrån-perspektivet utgår ifrån tillämparens handlande medan 

uppifrån-perspektivet tar sin utgångspunkt i beslutfattarnas avsikter (ibid). Sannerstedt (2001) 

menar att båda perspektiv är lika viktiga där det ena inte kan vara överlägset det andra. 

Snarare handlar det om att se dessa teoretiska synsätt som två olika strategier för hur 

implementeringsforskning bör studeras (ibid). 

Implementeringsprocessen består av fyra olika faser. Författarna Sundell & Soydan (2008) 

menar att det finns viktiga begrepp att känna till för att maximera metodernas effekt i de olika 

faserna. För det första ska metoden grunda sig i kontrollerad forskning, dvs. att den har 

vetenskapligt stöd som baseras på evidens och systematiska forskningsöversikter (Sundell & 

Soydan, 2008, s. 16). Implementeringar i människovårdande organisationer som t.ex. skolor 

ska inte på något sätt skada enskilda individer. Det är också viktigt att säkerställa att de 

inblandade förstår och är eniga om målen över det som ska implementeras för att senare 

undvika missförstånd och ineffektivitet. Den andra fasen handlar om kunskapsspridning där 

implementeringsprocessen kommuniceras till organisationen antingen formellt via 

föreläsningar, konferenser, nyhetsbrev, osv. eller informellt genom mun-till-mun-metoden där 

kollegor berättar för varandra om nya metoder (Sundell & Soydan, 2008, s. 16–25). Under fas 

tre är själva användandet av metoden som är avgörande om reformen genomförs enligt 

intentionerna. Enskild persons beslut om att använda eller inte använda en ny metod avgörs 

ifrån om hen får kunskap om metoden vilket i sin tur skapar en attityd till nya metoden.  Ifall 

implementeraren, i detta fall läraren upplever att nya metoden är svårtydd kan detta medföra 

att man blir ovillig till att använda sig av den nya metoden. Den sista fasen handlar om det 

systematiska arbetet kring metoden för att säkra vidmakthållandet så att den blir en del av det 

ordinarie arbetet (ibid). 
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Som det har tidigare nämnts kommer jag att undersöka varför utomhuspedagogik inte 

implementeras i större utsträckning som arbetssätt i lärares undervisning för naturorienterande 

ämnen med utgångspunkt i riktlinjer ur skolans uppdrag. Skolans styrdokument har en 

styrande roll i lärarens arbetssätt och formas av politiska beslutsfattare. Enligt Sannerstedt 

(2001) kan bristande styrningsföljning förklaras om man utgår ifrån verkställaren genom tre 

nödvändiga villkor; förstå, vilja, kunna. 

• Verkställaren skall förstå beslutet  

• Verkställaren skall vilja genomföra beslutet 

• Verkställaren skall kunna genomföra beslutet (Sannerstedt, 2001, s. 29). 

 Förstå innebär att ”den direkta styrningen skall vara entydig” (ibid). En vaghet i styrningen 

kan vara att närbyråkrater i detta fall lärare inte har kompetens och/eller rätt utbildning för att 

tillämpa metoden. Jag vill i min studie koppla förståelsen till lärares kunskap, hur lärare ser 

på sin egen roll samt hur lärare tolkar utvalda riktlinjer utifrån läroplanen Lgr11 när det gäller 

utomhuspedagogik inom ämnet NO. 

Vilja handlar om att närbyråkraters motivation och engagemang i att genomföra beslutet. Utan 

engagemang är det svårt att förmedla kunskap och färdigheter till elever och därmed uppnå 

skolans mål. Finns inte viljan kommer detta med all säkerhet att leda till ett 

implementeringsproblem. Det kan finnas många anledningar till varför verkställaren gör 

motstånd som till exempel att man tycker att beslutet är olämpligt eller att man saknar 

specifika kompetens. I min studie kopplar jag vilja till lärares egna motivation och 

övertygelse i sitt val av arbetssätt.   

Kunna i detta fall innebär olika slag av resurser som behövs för att utföra beslutet vilket i 

detta fall är utomhuspedagogik inom ämnet NO. Det behövs, till exempel, personal med rätt 

kompetens, utrustning, tillgång till skolgård eller närmiljö för att kunna realisera 

utomhusundervisning.    

I studien använder jag mig av ovannämnda tre begrepp, förstå, vilja, kunna och dess innebörd 

för att analysera och kategorisera mitt empiriska material som jag har fått fram genom 

kvalitativa intervjuer. 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning inom området. Forskningen jag 

har valt består av tre internationella vetenskapligt granskade artiklar. 

Ola Magntorn och Gustav Helldén (2007) i sin kvalitativa studie Reading nature from a 

bottom-up perspective undersöker om elever i åk 4 kan läsa naturen som helheter med hjälp 

av ett ”bottom-up” perspektiv. I studien ska eleverna lära sig om ett ekosystem med 

utgångspunkt från en sötvattensräka. Studien utfördes mestadels utomhus där eleverna fick 

fånga, utforska, beskriva och namnge olika vattenorganismer. Därefter intervjuades eleverna 

av forskarna tre gånger, i början, i mitten och i slutet av studien. Elevernas uppgift var att 

relatera olika organismer till varandra för att visa hur väl de förstår sig på naturens samband 

med hjälp av utomhuspedagogik. Studiens resultat visar bland annat att eleverna mindes väl 

de djur de hade fångat själva samt kunde sammankoppla dessa arter med andra objekt i 

ekosystemet. Studien visade att eleverna fick en ökad förståelse för abstrakta processer i 

naturen. Då studien fokuserar på vilket tillvägagångssätt man kan ha när man arbetar med 

utomhuspedagogik anser jag att den är relevant för min studie.  

I kvalitativa studien, Lärares uppfattningar av lärande och undervisning utomhus som 

publicerades av Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski år 2011, är syftet att belysa 

frågan om utomhuspedagogikens eventuella särart. Författarna menar att det råder ingen 

alltjämt samstämmighet om vad utomhuspedagogik är och har därför utifrån ett teoretiskt 

perspektiv valt att undersöka lärares uppfattningar om lärande och undervisning utomhus. I 

studien ingick två grundskolor åk F-6 med totalt 15 respondenter. Deras empiriska material 

resulterade i att begreppet ”utomhuspedagogik” är mångfacetterat med tydliga indelningar 

utifrån fyra kategorier; ” olika fysiska miljöer som plats för lärande”, ” olika sätt att lära”, 

”olika objekt för lärande” och ”olika former av kroppsligt lärande”. Frisk luft, motion, rörelse, 

anses betydelsefullt men även etablerandet av det kroppsliga minnet och möjligheten till lära 

av varandra. Studien är intressant för min del då den visar hur utomhuspedagogik förstärker 

och främjar kroppslig och sinnlig erfarenhet som leder till ett bättre lärande. 

Lidestav, Ottander & Wilhelmsson (2015) artikel Teachers Intentions for Outdoor Learning: 

A Characterisation of Teachers‟ Objectives and Actions är en del av Birgitta Wilhelmssons 

avhandling (2012), Teachers' intentions for outdoor education: conceptualizing learning in 

different domains. Syftet är att studera lärarnas avsikter och pedagogiska mål med lärande 

utomhus samt hur väl dessa mål stämmer överens med det faktiska utfallet av 
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utomhusaktiviteterna. För att undersöka detta intervjuas nio lärare med hjälp av semi 

strukturerade intervjuer och totalt tjugosex observationer genomförs på elever mellan 8–11 år. 

Resultatet visar att lärarna har många anledningar till att lära utomhus, vilka inkluderar bl.a. 

att använda utomhuspedagogik som ett komplement till att fördjupa teoretiska kunskaper 

genom praktiska övningar, utforska verkliga objekt och fenomen, att stimulera positiva 

känslor för naturen samt främja samarbete bland elever. Författarna menar att det framträder 

en typologi av fyra lärartyper; en som fokuserar på sociala och affektiva mål, en annan som 

betonar praktiska utomhusaktiviteter för att uppnå formella kunskaper och de andra två som 

anser att kognitiva mål är viktigt i första hand för att stärka konceptuella kunskaper vilket 

leder till djupare förståelse och förbättring av meta-kognitiv kunskap. Även lärarnas argument 

presenteras för utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen vilket har att göra med 

elevernas upptäckarglädje, motivation och engagemang. Resultatet visar att det finns en rad 

möjliga lärandemål i utomhuspedagogik och att lärare styrs av vad de värderar och hur de 

uppfattar lärandet. Forskarna menar att lärarna måste reflektera noga över vilka redskap som 

används för att uppnå målen. Studien är relevant då jag anser att den belyser lärares 

intentioner med utomhuspedagogik samt hur de reflekterar kring sina val och egen roll 

särskilt i naturorienterande ämnen. 

5. Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt metodval, urval av lärare, etiska 

överväganden samt studiens tillförlitlighet. 

5.1. Metodval 

Den metodologiska ansatsen i studien som jag har valt är fenomenografisk4 där fokus ligger 

på att undersöka lärares uppfattningar om varför utomhuspedagogik används av vissa lärare 

men inte implementeras i större utsträckning som arbetssätt i lärares undervisning för 

naturorienterande ämnen. Fenomenografiska forskningansatsen är en kvalitativ 

forskningsmetod som syftar till att beskriva människors helt olika uppfattningar av ett 

fenomen, i mitt fall, lärarnas sätt att erfara utomhuspedagogik. Ett fenomenografisk 

utgångspunkt innebär att ”göra en empiriskt grundad beskrivning av olika sätt att uppfatta 

omvärlden” (Larsson 1986, s. 13). Inom fenomenografi utgår man från den förståelse av att 

människor upplever och erfar olika saker på olika sätt och därmed agerar olika vilket innebär 

                                                 
4 Se Larsson (1986, s.1–49), Stukát (2011, s. 34–37) och Bryman (2011, s.32–35) 
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att ”man är ute efter innebörder istället för förklaringar, samband och frekvenser” (Stukát 

2011, s. 37). Starrin & Svensson (1994) menar att fenomenografiska forskningen studerar 

människors olika uppfattningar av företeelser och forskarens intresse ligger i att beskriva 

dessa olikheter som resultat. För att identifiera och beskriva variationer av människors 

uppfattningar har man valt att särskilja det som kallas ”första ordningens perspektiv”, dvs. 

vad något egentligen är och ”andra ordningens perspektiv”, dvs. hur något uppfattas av andra 

människor” (Starrin & Svensson, 1994, s. 118–119). Enligt fenomenologin är vad- och hur-

aspekten ömsesidigt beroende av varandra. Som människa måste man ha en uppfattning av 

vad ett fenomen är innan man kan resonera om hur det är konstruerat. Fenomenografiska 

undersökningar fokuserar i första hand på den andra ordningens perspektiv (ibid).  

Fenomenografiska studier används inom det pedagogiska och didaktiska området och har 

vanligen öppna kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod vilket jag också har valt att 

använda mig av i min studie. Genom att tillämpa kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

kommer jag kartlägga ”andra ordningens perspektiv”, dvs. lärares uppfattningar om studerade 

fenomenet inom ämnet NO. Empiriska materialet presenteras utifrån den fenomenografiska 

forskningstraditionen som ligger till grund för denna studie och även delar av uppsatsens 

disposition. Enligt Larsson (1986) är avsikten med databearbetningen att finna kvalitativt 

skilda kategorier vari uppfattningarna kan beskrivas (1986, s. 20). I praktiken innebar det att 

jag läste igenom min transkriberade text flera gånger för att komma in i arbetet och urskilja de 

mest säregna och betydelsefulla i uttalandena. Nästa steg var att finna likheter och skillnader i 

respondenternas utsagor för att se vilka uppfattningar bör gestaltas i form av ett 

kategorisystem.  Varje kategori har illustrerats med olika citat för att hjälpa läsaren att fånga 

innebörden i den gestaltning som gjort av en uppfattning. Enligt den fenomenografiska 

analysmetoden har forskaren utrymme att tolka de svar och uppfattningar som sägs i 

intervjudata (Larsson 1986, s. 38).  För att kunna undersöka lärarnas uppfattningar av 

studerade fenomenet har tolkning och analys gjorts även efter Sannerstedt (2001) och Sundell 

& Soydan, (2008) resonemang om implementering och implementeringsteorins begrepp 

förstå, vill och kunna vilket behandlar specifika kriterier som behövs för att implementering 

av beslut ska kunna ske. På så sätt har beskrivningskategorierna satts i relation till varandra 

med hjälp av en logisk och gemensam struktur där kategorierna utgör delar av resultaten och 

diskussionsdelen representerar hela resultatet. 
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5.2. Urval 

För att få svar på mina frågeställningar i min studie valde jag att intervjua lärare som 

undervisar i naturorienterande ämnen i årskurs 1–3 i Stockholms kommun och närliggande 

kommuner. Mitt andra urvalskriterium var att intervjua lärare som hade varierande grader av 

vana att arbeta med utomhuspedagogik i sin dagliga verksamhet. Hur sällan eller ofta lärare 

arbetar med utomhusundervisning påverkar givetvis intervjuade personens tankar och 

ställningstagande vilket jag anser är relevant för min undersökning för att få ett representativt 

resultat för studiens syfte. Mitt urvalsförfarande definieras enligt Stukát (2011) som ett 

strategiskt urval där man väljer ut ett antal intressanta urvalskriterier som man tror har 

betydelse för hur man svarar. För att få tag på respondenter började jag att söka på 

Stockholms stad och närliggande kommuners officiella webbplatser utifrån mina 

urvalskriterier ovan där jag fann presentationer av grundskolor som berörde området 

utomhuspedagogik/uterum i skolarbetet. Jag frågade även egna kontakter om tips. Av de 43 

grundskollärare som jag kontaktade via ett missivbrev5 kunde sex lärare avsätta tid för en 

intervju. Anledningen till att svarsfrekvensen var så låg kan bero på många faktorer som t.ex. 

tidsbrist, ointresse för ämnet eller att man känner sig obekväm i att bli intervjuad. Eftersom 

tanken med kvalitativa studier är att försöka upptäcka okända mönster och ett annorlunda sätt 

att resonera kräver hela arbetet och de upprepade genomläsningarna mycket lång tid. Jag 

anser därför i relation till uppsatsens omfattning och tidsram att sex lärare är tillräckligt att ha 

med i min studie och att mitt empiriska material har varit tillräckligt stort för att göra 

intressanta kategoriseringar och tolkningar.   

5.3. Genomförande 

Jag har till att börja med läst styrdokumenten för att se vad och vilka delar som kan tolkas i 

utomhusdidaktisk riktning. Därefter har jag med hjälp av implementeringsteorin och tidigare 

forskning försökt att se problematiken och hur jag ska hitta ett tillämpligt tillvägagångsätt. 

Intervjufrågor som ska besvara mina forskningsfrågor har krävt en hel del eftertanke för att 

det ska bli så specifikt som möjligt. Intervjufrågorna har varit av en öppen karaktär där Starrin 

& Svensson (1994) menar att fenomenografiska intervjun ska ge möjlighet till respondenterna 

att avgränsa, behandla och definiera innehållet utifrån den egna förståelsen av företeelsen 

(Starrin & Svensson, 1994, s. 123). Det var i förväg bestämt vilka begrepp som skulle täckas 

                                                 
5 Bilaga 1 
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in under intervjutillfället. Jag har utgått från en intervjuguide6 som jag valde att dela ut vid 

intervjutillfället där samtliga frågor ställdes likadant till alla respondenter för att fånga hur 

lärarna implementerar utomhuspedagogik som arbetssätt. Jag har även använt mig av 

Brymans tips och färdigheter 8.1 i samtliga intervjuer vilket innebär att beröra ett antal 

huvudsakliga synpunkter som att beskriva vem intervjuaren är, undersökningen syfte, varför 

respondenten har valts ut, försäkra respondentens anonymitet, att ge respondenten tillfälle att 

ställa frågor, osv. (Bryman 2011, s. 212). I samband med intervjuerna fick respondenterna ge 

sitt samtycke till att bli inspelade via en voice recorder på mobiltelefon. Ljudupptagning 

användes för att jag skulle kunna fokusera på själva intervjun och respondentens svar, motiv 

och känslor. Intervjuerna varade mellan 40–50 minuter. Samtliga respondenter fick välja 

intervjuplatsen själv vilket var genomtänkt från deras sida för att vi skulle vara ostörd i 

klassrummet eller i personalrummet.  

Transkriberingen av intervjuerna gjordes inom loppet av några dagar. Samtliga intervjuer 

skrevs ut ordagrant och i sin helhet. Starrin & Svensson (1994) skriver att redan vid 

intervjusituationen, både i vad som förmedlas och hur det förmedlas, kan en första tolkning 

ske (Starrin & Svensson, 1994, s. 125). Min strävan i arbetet av bearbetning av det empiriska 

materialet och redovisningen har varit att presentera respondenternas uppfattningar så 

datanära som möjligt. Detta har jag gjort med stöd av utdrag ur intervjuerna i form av citat 

men även i form av löpande text där jag har försökt belägga de uppfattningar jag funnit i 

beskrivningskategorierna. Detta tillvägagångssätt kommer att ge läsaren en sammanhängande 

bild av intervjumaterialet. 

5.4. Etiska överväganden 

Under insamling och bearbetning av mitt empiriska material har jag hållit mig inom ramarna 

för Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav som måste uppfyllas för att kunna genomföra en 

forskning. 

Informationskravet innebär att de som berörs av studien skall informeras och ge sitt samtycke 

i att delta i studien. Samtliga respondenter fick information om syftet och hur upplägget var 

tänkt samt att de kan avbryta sitt deltagande när som helst dels via missivbrevet men även i 

samband med intervjuerna. 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan vilket uppfylldes då respondenterna samtyckte till medverkan i studien. 

                                                 
6 Se bilaga 2 
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Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning skall ges största 

möjliga anonymitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Detta krav uppfylldes genom att informera samtliga respondenter om sin 

anonymitet.  

Nyttjandekravet innebär att den information som samlats in får endast användas för 

forskningsändamål. Informationen får inte utnyttjas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften. 

5.5. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Studiens tillförlitlighet handlar om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Reliabilitet som 

begrepp betyder enligt (Stukát 2011) mätnoggrannhet och kan ha en annan innebörd för en 

kvalitativ undersökning än hur man mäter inom en kvantifierad och naturvetenskaplig 

forskning.  Författaren menar att feltolkningar av frågor och svar hos respondenten och/eller 

intervjuaren kan leda till reliabilitetsbrist (ibid). I min studie har jag därför valt att använda 

mig av samma intervjufrågor/innehåll på ett halvstrukturerat sätt för att urskilja lärares 

perspektiv och syn på ämnet. Med mina följdfrågor ville jag komma åt bakomliggande 

resonemang och tankegångar. Denna intervju modellen kan ha inneburit en risk där 

respondenten påverkas av mina följdfrågor ifall hen anser att mitt fokus är viktigare och 

anpassar sitt svar efter det. Detta å andra sidan kan tolkas väldigt olika av olika respondenter.  

Validiteten är ett betydligt svårare begrepp som syftar på hur bra ett ”mätinstrument mäter det 

man avser att undersöka” (Stukát 2011, s. 134). I min studie gäller detta för hela 

undersökningsprocessen men speciellt mitt mätinstrument i detta fall att mina intervjufrågor 

lever upp till studiens syfte på ett giltigt och rättvist sätt. Jag har undvikit formulera 

svårtolkade frågor samt förhållit mig neutral genom att inte tolka eller värdera under samtalet 

med respondenterna. 

Resultatet ger inblick i några utvalda lärares tankar och uppfattningar om hur 

utomhuspedagogik implementeras i den vardagliga skolundervisningen. Stukát (2011) nämner 

smygrepresentativitet som betyder en felaktig generalisering när man refererar till 

undersökningens respondenter (Stukát 2011, s. 72). Med detta menas att generaliseringar som 

”lärarna”, ”grundskolelärarna” smygs in i texten istället för att på ett lämpligt sätt referera till 

”de studerade lärarna” eller ”mina respondenter”. Resultatet går inte att generalisera till alla 

skolor och lärare då det är intervjuade lärarnas egna uppfattningar om utomhuspedagogik. 
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6. Resultat och analys  

Resultat och analys har sammanfogats då jag under intervjun ställde frågor som tillsammans 

skulle leda mig till svar på mina frågeställningar. På så sätt undviker jag upprepning av 

resultatdelen. Utifrån respondenternas svar har jag valt ut de delar som relaterar till mitt syfte 

och analyserat deras uppfattningar utifrån mina frågeställningar som baseras på 

implementeringsteorins analysbegrepp: förstå; hur lärare förstår, vilja; hur lärare vill, kunna; 

att kunna använda sig av utomhuspedagogik. Mina frågeställningar är: 

1) Vad är lärares förståelse av utomhuspedagogik för naturorienterande ämnen utifrån 

riktlinjerna ur skolans uppdrag?  

2) Vad betyder lärares vilja av utomhuspedagogik utifrån riktlinjerna ur skolans uppdrag?  

3) Hur återspeglas förståelsen och viljan i att kunna genomföra utomhuspedagogik? 

Dessa tre begrepp utgör huvudkategoriseringen och därmed indelningen i detta kapitel. Varje 

huvudkategori indelas i olika underkategorier med relevant intervjuutdrag för att illustrera 

resultatet och avslutas med en kort sammanfattning av huvudkategorin. Jag har även använt 

mig av utvalda riktlinjer från Lgr 117 som respondenterna har resonerat kring vid 

intervjutillfället. Kapitlet inleds med en presentation av de personer jag har intervjuat. 

Respondenter 

Respondenterna betecknas med nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lärare 1 som undervisar i åk 3, har en 

grundskollärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 1–7 med Ma/No inriktning. Hen 

har arbetat inom skolan tjugo år och har regelbundna utomhusklasser var tredje vecka hel dag. 

Lärare 2 tog sin mellanstadielärarexamen för trettio år sedan och har jobbat med både yngre 

barn och barn i mellanstadiet. Hen undervisar i åk 2 och har utomhuspedagogik varannan 

vecka en hel dag. Lärare 3 har trettio års erfarenhet som lågstadie- och mellanstadielärare 

efter hen tog sin samordnade lärarutbildningsexamen och undervisar just nu i åk 3. Hen 

använder sig av utomhuspedagogik varannan vecka en halv dag antingen på förmiddag eller 

eftermiddag. Lärare 4 tog sin mellanstadielärarexamen för trettiofem år sedan och har jobbat 

som lågstadie- och mellanstadielärare inom skolan. Hen undervisar i åk 3 och försöker ha för 

närvarande utomhuspedagogik med sin klass en halv dag var tredje vecka. Lärare 5 som 

undervisar i åk 3 har jobbat som lärare i fyra år och är utbildat till idrottslärare med 

behörighet att undervisa åk 1–6. Hen har utomhuspedagogik varannan vecka en hel dag och 

även enstaka korta lektioner på skolgården. Lärare 6 har jobbat som lärare i två år och har en 

                                                 
7 Se kap. 3.1 Utomhuspedagogik och läroplanen, s.6 
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grundlärarexamen med inriktning mot arbete i F-3. Hen undervisar i åk 1. Hen har inga 

regelbundna utomhus lektioner utan endast sporadiska lektioner för vissa teman. Samtliga 

intervjuade lärare är behöriga att undervisa i naturorienterande ämnen. 

6.1. De intervjuade lärarnas förståelse  

När det gäller frågan som berör lärarnas uppfattningar om sin egen förståelse av 

utomhuspedagogik för naturorienterande ämnen utifrån riktlinjerna ur skolans uppdrag har två 

underkategorier identifierats.  

6.1.1. De intervjuade lärarnas bakgrund och erfarenheter 

Vad det gäller frågan om lärarnas förståelse över sin egen kunskap och kompetens samt sin 

egen roll som lärare i utomhuspedagogiska sammanhang framträder olika förutsättningar i 

svaren. Lärare 2, 3 och 5 ansåg sig besitta både teoretisk och praktisk kunskap och kompetens 

för att undervisa med hjälp av utomhuspedagogik. En annan gemensam nämnare för samtliga 

respondenter förutom en är att det finns ett stort personligt friluftsintresse. Detta visar en sida 

av förståelse, nämligen att respondenterna vet hur man vistas ute i naturen vilket kan vara en 

avgörande förutsättning för att få ut det bästa möjliga av platsen om man väljer att förlägga 

lektionen ute i naturen, t.ex. i skogen.  Från Lärare 3 kan man även utläsa en förståelse över 

hur viktigt det är att träna barnen ifall något oförutsett skulle inträffa vilket kan grundas i hens 

friluftserfarenheter sen tidigare tillbaka.  

Citat 1: 

” Jag har gått en utomhuspedagogikkurs… Jag är även utbildat inom friluftsfrämjandet, 

så jag är utbildad till både barnledare men även till utbildare för att utbilda barnledare. 

Jag är även utbildad inom orientering så att jag är ungdomsledare och då är man ju också 

väldigt mycket ute i skogen... Därmed har jag en utbildning som är väldigt bred från flera 

håll inte bara skolans håll.  Så jag känner att jag har en stor kompetens att vara ute. Jag 

har gått ut själv ibland men då är det viktigt att utbilda barnen också… vad gör vi om det 

händer något eller om vad jag kan behöva hjälp med” (Lärare 3). 

Citat 2: 

”Jag är en natur intresserade person från grunden så jag är ju alltid trygg liksom när jag är 

ute… och det känner ju barnen också” (Lärare 2). 

Lärare 5 lyfter fram sitt eget personliga intresse för friluftsliv och hur det skapar en entusiasm 

kring hens utomhusundervisning. 

Citat 3: 
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” Dels för att jag har läst mycket idrott tror jag bidrar till att jag har valt att jobba på det 

här sättet men jag har även gått en grundkurs i äventyrspedagogik, så det är dom 

utbildningarna jag har… sen så tycker jag själv att det är så himlans kul och jag är ute i 

skogen, jag gillar att laga mat över öppen eld, det är ju för att jag har ett personligt 

intresse” (Lärare 5) 

Lärare 1 tar också upp sitt personliga intresse för friluftsliv samtidigt som hen påpekar hur 

ensam hen kände sig på skolan i början av sin karriär i att tillämpa utomhuslektioner.   

Citat 4: 

”Sen är det eget intresse att jag är naturvan och intresserad av att vara ute och är mycket 

ute själv på egen hand vilket jag har alltid varit…i början gjorde jag det ganska ensamt på 

skolan. Jag fick inga med mig så det var mer enstaka lektioner” (Lärare 1). 

Lärare 4 har ingen särskild utbildning inom utomhuspedagogik däremot den kompetens och 

kunskap hen besitter har hen erhållit utifrån lång arbetslivserfarenhet. 

Citat 5: 

”Jag har ingen längre utbildning eller någon magisterexamen men däremot har jag alltid 

jobbat väldigt mycket med utomhuspedagogik mesta möjliga mån… jag har alltid sett det 

värdet att vara ute i verkligheten, jag ser att alla de åren jag har erfarenhet att möta barn 

och ungdomar har det gett mig väldigt mycket konkret upplevelse och erfarenhet av hur 

jag kan jobba” (Lärare 4). 

Lärare 6 anser sig inte besitta någon större kompetens förutom inläst litteratur genom 

grundlärarutbildningen och enstaka lektioner utomhus. 

Citat 6: 

”När du frågade mig om jag ville ställa upp då tänkte jag men jag använder mig inte av 

utomhuspedagogik… för då tänker jag att det är ju när man har matte eller svenska och 

använder sig av naturen på olika sätt… och att det inte är bara i just No-ämnena... men 

sen när jag tänkte just No-ämnena, har vi varit ute och tittat på löv bland annat… Jag har 

ingen särskild utbildning men vi har läst en hel del utomhuspedagogik litteratur inom 

NO-kursen på grundlärarprogrammet” (Lärare 6) 

6.1.2. Utformning av lektioner 

I det centrala innehållet för de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1–3 kan vi läsa teman som 

”året runt i naturen”, ”kropp och hälsa”, ”kraft och rörelse”, ”material och ämnen i vår 

omgivning” och ”berättelser om natur och naturvetenskap”. Teman utgör ett ramverk för 

lärare om vad en NO lektion ska innehålla vilket också är ett sätt att förklara hur naturen 

fungerar. Under intervjuerna framkommer att samtliga respondenter har en förståelse om de 

nämnda riktlinjerna samt påpekar även en klar koppling till utomhuspedagogik genom deras 

yttranden. Något som särskilt lyfts fram i samband med utformningen av NO lektioner är hur 
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utemiljöer och material kan ses som en möjlighet i sig då detta skapar en helhet och ett flöde 

av utforskande som för barnen ter sig ytterst meningsfulla. 

Citat 7: 

”Idag bygger Lgr11 mycket på att du ska se helheter, att man inte ska kunna jeopardy 

kunskaper och är man ute så blir det en helhet… varför är det inte snö ute just nu?  vart 

tog allt snö vägen? Aha, nu är det blött ute, det var inte blött för ett tag sedan, var finns 

det vatten nu?... att det blir naturligt att tänka kretslopp eller näringskedjor, 

näringspyramider, livscykler… det blir ju verkligen att man knyter ihop säcken och att 

det blir synligt, barnen ser en mening med att kunna det” (Lärare 3) 

Citat 8: 

”Det handlar ju om att lägga så mycket som det är praktiskt möjligt av undervisningen 

utomhus och öka tiden utomhus och fundera över varje moment… är det här någonting 

som jag gör med fördel ute eller bör det göras inne eller kan jag ta del 1 inomhus och del 

2,3,4… utomhus… att försöka mecka alla dom förmåner som finns då att ha 

utomhuspedagogik… att ge helheten, att ge tryggheten, och framförallt att inte bara sitta 

och titta på filmer och i böcker utan man måste ut och se och uppleva det på riktigt… att 

växla mycket inne och ute” (Lärare 4) 

En annan typ av förståelse ligger också i att hur man som lärare utformar sin undervisning så 

att en mer aktiv kunskap, dvs. där känsla, handling och tanke förenas i sin helhet. Lärare 5 

berättar att hen brukar antingen utgå från något litet där hen sätter ihop olika begrepp och/eller 

små fenomen som en start på något nytt tema. 

Citat 9: 

”Jag brukar tänka att antingen så tar vi ut någonting litet vi har jobbat med eller så har vi 

det som en liten check, nu har vi jobbat med dessa delar, vi sätter ihop det till ett äventyr 

och vi kollar av eller så kan det vara lite mer som en start på något nytt, till exempel, nu 

ska vi jobba med liv i vatten, då börjar vi med håva, titta och sen när vi blir lite 

intresserade, vad är det här, hur många ben har den,  så att man gör det innan man har lärt 

sig… att de blir nyfikna på att slå upp och titta i en bok… så jag gör lite olika där…eller 

till exempel vattnets olika former, säger vi… att man då har pratat om det, man kanske 

sen går ut och leker en lek så att man kan vara i dom här vattenmolekylerna allihopa…  

nu är vi fast form, nu är vi flytande och nu är vi gasform, hur ser vi ut då? i NO blir det 

mycket saker som man nästan måste göra ute som till exempel om man ska lära sig av liv 

i vatten jag då är väl det passande att gå ut och titta på liv i vatten, eller om man ska tala 

om eld då gör man en eld” (Lärare 5) 

Citat 10: 

”Utomhuspedagogik är en annan typ av arbetsform, vissa behöver det och vissa kan visa 

att dom kan där ute… ibland tänker jag om jag inte hade varit ute eller gjort något 

praktiskt… hade dom eleverna fått lära sig” (Lärare 3) 
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En annan viktig aspekt som nämns i utformningen av NO-lektion är fysisk aktivitet. Lärare 6 

menar att utomhuspedagogik ger utrymme för att röra på sig vilket skapar variation i 

undervisningen.   

Citat 11: 

”När vi gick ut och tittade på löv till exempel då var det en sån dag när dom var trötta, 

spralliga, och det behövdes lite omväxling och då hade vi pratat om löv… så dom fick lite 

ombyte och rörelse… sen så tittade vi på löven och fick känna hur det kändes att det 

buktar ut på ena sidan och det är slät på andra sidan… Det var alla ämnen, NO (luft), 

estetik (bild), men även matte, vi räknade linjerna på löven” (Lärare 6) 

6.1.3. Sammanfattning av de intervjuade lärarnas förståelse 

Den upplevda kompetensen inom utomhuspedagogik bland respondenterna är hög. Fyra utav 

sex lärare i studien har gått någon form av kurs som behandlar utomhuspedagogik. Samtliga 

förutom en uttrycker ett personligt intresse och relation till friluftsliv som enligt dem själva 

skapar en trygghet i att vistas ute i naturen med barn. Denna kompetens som respondenterna 

upplever besitta genom fortbildning, friluftsvana och långa arbetslivserfarenheter bidrar till 

förståelsen till att implementera utomhuspedagogik som ett naturligt arbetssätt i NO 

undervisningen. Lärarnas förståelse för att implementera utomhuspedagogik inom 

naturorienterande ämnen utifrån intervjuerna kan sammanfattas under följande punkter: 

• Teoretisk och praktisk kunskap och kompetens ger trygghet 

• Stort personligt friluftsintresse och friluftsvana underlättar utevistelsen 

• Visa som lärare att du har intresse i att vara ute – var entusiastisk! 

• Lär dig att använda utemiljöer och material –  se möjligheterna! 

• Utforma lektionerna utifrån alla sinnen och kroppslig aktivitet  

 

6.2. De intervjuade lärarnas vilja 

Eftersom arbetsformer och undervisningsmetoder inte är reglerade i läroplanen utan är en 

angelägenhet för lärare på den kommunala nivån har deras vilja att jobba med 

utomhuspedagogik en stor påverkan på deras undervisning. Därför har jag valt att tolka 

begreppet vilja i form av lärarnas motivation och övertygelse över denna pedagogiks 

effektivitet som arbetssätt. Det finns en snarlik övertygelse i lärarnas uppfattningar om att 

utomhuspedagogik är ett arbetssätt som förknippas med NO undervisning.  
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6.2.1. Motivation till att använda utomhuspedagogik – ett komplement 

Den här underkategorin utmärks av respondenternas tydliga uppfattningar om att 

utomhuspedagogik är ett praktiskt arbetssätt där lärandet sker inte bara verbalt på ett kognitivt 

sätt utan med hela kroppen genom sinnlig stimulering, som lukt, känsel, hörsel, syn, smak och 

kroppslig rörelse. Just därför betraktas den här aktiva inlärningen som en viktig motivation 

från lärarnas sida. Nästan alla respondenter betonar betydelsen av en växelverkan mellan 

lärande inomhus och utomhus. Lärare 2, 5 och 6 poängterar att utomhuspedagogik är en 

självklarhet och menar att man jobbar ämnesövergripande. 

Citat 12: 

”Utomhuspedagogik bör finnas med som en del i arbetet alltid… Det är inte så att man 

gör allting ute men att det är en självklar del, precis som att man använder laborativt 

material eller att man använder digitala hjälpmedel...  i och med att det inte gäller bara ett 

ämne så kan den användas i alla ämnen, precis som man kan använda digitala verktygen i 

alla ämnen, det är mer som en metod” (Lärare 2). 

Under intervjuerna framkommer även att alla respondenter menar att det gynnar fler elever på 

grund av att de får mobilisera alla sina sinnen. På så sätt kan flera lärstilar stimuleras speciellt 

för de elever som har svårt att läsa information och skriva i böcker. Även elever som har svårt 

att sitta still och koncentrera sig gynnas då lärarna tycker att vissa elever blir lugnare i 

utemiljöer. Dessutom kan dessa elever få en chans att visa vad de kan i andra sammanhang 

och på andra sätt.  

Citat 13: 

”Oftast är ju dom eleverna som har kanske lite svårt att komma till sin rätt i klassrummet, 

dom som har jobbigt att sitta still, dom har mycket energi i kroppen eller vill göra saker 

och ting praktisk, eller far omkring och så, dom gynnas ju ganska mycket när man jobbar 

utomhus, dom brukar fungera bra när de gör saker och visar helt andra sidor ute” (Lärare 

2) 

Citat 14: 

”Utomhuspedagogik är en annan typ av arbetsform, vissa behöver det och vissa kan visa 

att dom kan där ute… ibland tänker jag om jag inte hade varit ute eller gjort något 

praktiskt… hade dom eleverna fått lära sig” (Lärare 5) 

En annan viktig aspekt som respondenterna lyfter fram för deras vilja i att använda 

utomhuspedagogik är betydelsen av förstahandserfarenheter, dvs. den direkta upplevelsen för 

själva lärandet. En direktupplevd inlärningssituation möjliggör en mer aktiv kunskap enligt 

lärare 2, 4 och 5. De nämner att naturen skapar en autentisk miljö som ger en 

helhetsupplevelse vilket underlättar för yngre barn att konkretisera abstrakta begrepp och 
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fenomen. Konkret och tydliga upplevelser av olika natur- och kulturfenomen i sitt naturliga 

sammanhang inkluderar även ”samhället” som t.ex. arbetsplatser, museer, etc. som kultur och 

fysisk lärmiljö och inte bara naturen eller skogen enligt lärare 1, 3, 4. 

Citat 15: 

”Därför finns det många kroppsliga vinster och att man tar in med hela kroppen, känner, 

luktar, provar, man är praktiskt igång. Om just NO, det finns ju där, det blir ju verkligt, 

istället för att läsa om svamparna.  Det blir ju verkligen handgripligt” (Lärare 1) 

Citat 16: 

”Konkretisera och förtydliga att det är viktigt att sinnesupplevelsen också förstärker 

kunskapsinhämtandet… Många saker är för abstrakta för barnen att förstå, framförallt i 

yngre åldrar och då måste man ut och se på det på riktigt, det är först då dom förstår vad 

man pratar om… Det här med att förtydliga och konkretisera med verkligheten, det 

behöver inte vara skogen utan det kan vara samhället och att faktiskt gå ut, titta, se, känna 

och uppleva saker” (Lärare 4) 

Citat 17: 

”Utomhuspedagogik för mig är när man lämnar klassrummet, att man går ut för att lära in 

men det behöver inte vara man är utomhus i skogen, det kan vara att jag går till en 

arbetsplats, att jag går till ett museum, det är utomhuspedagogik för mig…. Sen är det ju 

roligast att vara ute i skogen och göra olika saker men det är inte bara det som är utomhus 

utan det är när man går ut för att lära in, att man lämnar klassrummet och det blir mer 

”hands on” och upplevelse samtidigt som man lär sig” (Lärare 3). 

Lärare 1 betonar att samarbetet mellan barnen förstärks eftersom uterummet kan innebära nya 

möjligheter till att göra saker annorlunda. 

Citat 18: 

”Utomhusundervisningen tycker jag är när eleverna själva är med hela tiden, är aktiva. 

Använder hela kroppen, alla sinnen, det är mycket samarbete med andra barn och dom 

blir kreativa. Det blir något annat än att sitta och lösa uppgifter i klassrummet…” (Lärare 

1). 

Lärare 6, inställning skiljer sig lite från de andra då hon menar att ha olika arbetssätt är viktigt 

men att hen inte särskiljer utomhuspedagogik som ett eget arbetssätt än de andra arbetssätten i 

sin undervisning. Hen är den enda bland respondenterna som inte använder sig av 

utomhuspedagogik på ett regelbundet återkommande arbetssätt. Hens vilja till att 

implementera utomhuspedagogik är stark men hen beskriver en mer fragmentarisk 

uppfattning om hur lärande kan gå till utomhus. Däremot tycker hen att vistas ute gör barnen 

piggare. 

Citat 19: 
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”Jag tycker att det är viktigt, inte kanske just utomhuspedagogik men det är viktigt att 

variera sig…  att vistas ute gör skillnad till att de orkar mer och blir piggare… just i 

början av det här året tänkte jag på fotbollsplanen som vi har som är väldigt bra att samlas 

på… men då blir det också ifall gruppen inte samlas, då blir det ju också att dom gärna 

försvinner bort och rösten bär inte, man hör inte, dom hör inte och så där… om man har 

möjligheten att forma gruppen så kan man ju göra allt möjligt på den lilla gräsplanen” 

(Lärare 6) 

Sambandet mellan lärande, hälsa och fysisk aktivitet framhävs även av lärare 1 och 2 som 

menar att kroppsrörelser hjälper till att processa inlärningen.  

Citat 20: 

”Sen så tycker jag att rörelse är en stor bit. Att man är igång samtidigt som man processar 

saker o sådär ger jättemånga vinster. Tyvärr är barnen så stilla sittande idag. (Lärare 1) 

Citat 21: 

”Sen så att man rör sig mera det kommer mer och mer fram med hjärnforskning hur 

viktigt det är för barnen…  bara att man rör på sig mera som man alltid gör när man 

jobbar utomhus får man på köpet och det ökar faktiskt inlärningsförmågan” (Lärare 2) 

Lärare 2 menar också att det kan finnas fobier för spindlar eller ormar hos vissa elever som 

gör att det blir läskigt att gå ut, då barnen är spänd hela tiden om vad som ska hända men det 

är också något som barnen släpper efter ett tag när de får börja göra saker och jobba med sina 

uppgifter. Lärare 5 lyfter även fram att det är viktigt för hen att ge eleverna lite av den 

svenska kulturen genom att låta eleverna få uppleva friluftsliv och natur i samband med hens 

utelektioner. Lärare 3 tycker att vissa elever kan missgynnas på grund av att barnen inte har 

bra kläder efter väder men detta kan lösas på ett enkelt sätt med lite vilja och engagemang. En 

annan aspekt menar lärare 3 är att eleverna gynnas då språket blir bättre genom det utvidgade 

klassrummet och att sammanhållningen i gruppen blir synlig och förstärks genom olika 

uppgifter och aktiviteter utomhus. 

6.2.2. Riktlinjernas betydelse vid utformningen av undervisningen 

Vad det gäller frågan om riktlinjernas8 betydelse menar respondenterna att samtliga riktlinjer 

kan tolkas i utomhusdidaktisk riktning med kopplingar till naturorienterande ämnen. 

Användningen och utformningen av undervisningen utifrån riktlinjerna skiljer sig inte så 

avsevärt hos respondenterna. Vad det gäller citat 1, där elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende betonas, anses det passa in extra bra på utomhuspedagogik då uterummet 

skapar möjligheter för flexibel och situationsanpassad inlärning.  Lärare 1 menar att angivna 

riktlinjer ligger till grund för all hens planering och att hen vill stimulera barnen till att bli mer 

                                                 
8 Se kap 3.1 Utomhuspedagogik och läroplanen, s.6 
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kreativa och lustfyllda. Lärare 1 talar även om hens motivation över hur viktigt och avgörande 

det kan vara att göra ”det lilla extra” och visa ”entusiasm” för huruvida implementeringen 

skall lyckas. I detta sammanhang handlar det inte om vad hen ska lära ut, utan hens utförande 

med entusiasm kan spela roll för att barnen ska tycka att det är kul så att undervisningen ger 

effekt. 

Citat 22: 

”Jag tänker på temadagar där jag försöker tänka en hel dag som ett flöde så att liksom 

man börjar med att väcka lite nyfikenhet och för att få dom på spåret och sen så måste 

någon annan uppgift komma som får igång dom lite… efter lunchen har jag till exempel 

ett komma igång lek, inte kanske för att lära sig så mycket av den men för att få igång 

gruppsammanhållningen och skrattet…varva hela tiden med liksom teori och praktik och 

att det ska vara lustfylld och sen även kroppsligt. Jag tycker att det är viktigt att klassen 

ska vara van att gå ut. I början är det mycket entusiasm… göra det lite extra för att 

klassen ska tycka att det är kul att gå ut” (Lärare 1). 

Lärare 5 menar också att genom att göra saker tillsammans grundas en ömsesidig förståelse 

som gör att man lär av varandra samt tar ansvar för varandra och även tar ansvar för sitt eget 

lärande på ett annat sätt. Detta är en anledning till varför utomhuspedagogik är viktig för hen. 

Citat 23: 

”…och sen tänker jag på ta ansvar, det är också viktigt, det är en annan typ av ansvar man 

får ta utomhus… man måste ta ett ansvar för att faktiskt vara med och det blir väldigt 

tydligt vilka som inte tagit det ansvaret… det blir inte lika tydligt i ett klassrum för att där 

kan du sitta och titta i din mattebok men du jobbar inte egentligen, då syns det inte på 

samma sätt… men även också ta ansvar för miljön och sina saker” (Lärare 5) 

 Citat 2 från Lgr11 uppmanar till att tänka utifrån ”ett miljöperspektiv” och därigenom skapa 

ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Samtliga respondenter 

nämner att det är viktigt att tänka och handla utifrån miljön. Här lägger lärare 3 och 4 vikt i att 

ta upp miljöfrågor ute på sin plats när tillfället ges för att göra det mer påtagligt för barnen hur 

deras personliga handlingar kan påverka miljön på olika sätt.  

Citat 24:  

”När man går ut så blir det ju så tydligt om du kommer till ett ställe där naturen är 

påverkad av någonting, alltifrån kalhygge, till att det är något annat som har hänt i 

skogen, det blir så tydligt, eller att man bara hittar en död ekorre eller om det är någon 

som vill döda myror när man sitter och äter då kan man ingripa och säga, vad händer om 

alla myror skulle försvinna? Så att det alltid blir en diskussion kring miljön, varför man 

inte ska kasta skräp, vad händer med skräpet, osv?” (Lärare 3) 

Citat 25: 

” Man undersöker naturen med fotosyntes och olika ekosystem, vad naturen har och ger, 

och om naturens känslighet… ja, bara det här allra vanligaste, att gå ut och plocka skräp, 
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att man ser och reflekterar över sitt eget agerande, - brukar jag slänga skräp?... och då kan 

man sätta det i ett större perspektiv” (Lärare 4) 

Lärare 5 och 6 däremot uttrycker ett visst dilemma och osäkerhet över miljöfrågors 

komplexitet och säger att det är svårt för de yngre åldrarna att ta in ämnet. 

Citat 26: 

”Vi har plockat allt skräp vi ser på vägen, vi återvinner, men det är svårt för de här yngre 

åldrarna, att få det mer överbegripligt, miljöperspektivet är så stort” (Lärare 5) 

Citat 27: 

”Jag tänker att ju närmare man är naturen desto mer vill man väl värna om den… om man 

har mer kunskap då är inte skogen bara något man kastar bort så…Jag har inte jobbat 

med miljöfrågor på det sättet, det här är ju en åk1…” (Lärare 6) 

Vad det gäller citat 3 som handlar om att främja elevernas harmoniska utveckling genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer mottags av samtliga 

respondenter på ett positivt sätt. Lärare 6, 5, 3 och 2 lyfter fram ännu en sida av hur deras vilja 

kommer till uttryck, nämligen att man måste som lärare bemöta eleverna där de är och utgå 

från deras olika inlärningsstilar.  

Citat 28: 

”Här tänker jag att det är en självklarhet, det måste dom, för det blir annars enformigt och 

alla klarar inte av att bara sitta och skriva, jobba, göra… dom måste göra med hela sig” 

(Lärare 6) 

Citat 29: 

” När jag började som lärare, då sa jag så här - jamen alla dom som inte har ro i kroppen 

och sitta vid en bänk o jobba, dom måste vi också tänka på, vi sitter ju ändå i 

klassrummet 4–5 dagar i veckan, då kan man ju vara ute 1 dag i veckan, alla lär olika, 

vissa behöver lyssna, vissa behöver göra, vissa behöver se, men vi pratar inte så mycket 

om att vissa kanske behöver få va ute, få springa och lösa uppdragen” (Lärare 5) 

Lärare 1 och 4 tycker att eleverna kan få utlopp för sina känslor och kunskaper på ett annat 

sätt när de får vistas ute. Respondenterna menar att utemiljön kan hjälpa dem själva till att 

fånga upp elevernas kunskap genom olika uttrycksformer och arbetssätt som 

utomhuspedagogiken erbjuder.  

Citat 30: 

”Vissa elever kan blomma när de är ute och gör övningar.  Det är andra som visar på sina 

kunskaper och kan variera. Det är fint, dom kan ju vara kunniga på mycket annat än det 

som kanske visas dagligen. Och det är kanske lättare när vi är igång och får utlopp… för 

elever med mycket kryp i benen som kanske inte kan tillgodogöra sig klassrumsarbetet 

får visa på annat sätt” (Lärare 1) 
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Citat 31: 

”Den här mixen att jobba inne och ute tillför nya delar i relationer och också att du tränar 

dina förmågor utomhus” (Lärare 4)  

 

Citat 4 betonar att utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 

verksamhet. Lärare 2 är mån om att jobba utifrån känslor och stämningar. Hens sätt att 

uttrycka hur hen låter barnen redovisa genom en varierad sammansättning visar återigen ett 

sätt av utförande för hur arbetsformen utomhuspedagogik kan användas för att åstadkomma 

en harmonisk utveckling, inte bara inom NO men även inom andra ämnen.  

Citat 32: 

” Utforskande, nyfikenhet och lust att lära det är ju det man jobbar med hela tiden…Det 

passar ju också in just det här med att uppleva känslor och stämningar…att man bygger 

mycket på att använda olika sinnen...Barnen har fått till exempel redovisa saker och sånt 

och då kan det vara genom drama, eller genom bygga upp någonting med 

naturmaterial…man försöker visa kunskaper på andra sätt” (Lärare 2). 

Samma inställning finns även hos lärare 3 som menar att Lgr 11 bygger mycket på att se 

helheter och att arbetssättet tillåter att jobba ämnesövergripande där hen kan få in inte bara 

NO-ämnen men även matematik och mycket svenska med begrepp.  

6.2.3. Sammanfattning av de intervjuade lärarnas vilja 

Utifrån intervjusvaren kan man konstatera att den upplevda viljan hos samtliga respondenter 

är stark. Betydelsen av nämnda riktlinjer handlar om att skapa en harmonisk utveckling och 

anses vara viktiga instrument av alla respondenter men tillämpningen av dessa riktlinjer 

varierar enligt deras egna utsagor beroende på t.ex. fortbildning inom utomhuspedagogik, 

arbetslivserfarenheter, friluftsintresse och skolledningens förhållningssätt. Lärarna lyfter fram 

olika aspekter av utomhuspedagogik som kan gynna eller missgynna elever dock det som 

nämns som nackdel som t.ex. kläder och fobier kan åtgärdas och övervinnas enligt lärarna. 

Den gemensamma nämnaren för deras vilja är att barn lär sig på olika sätt och genom 

utomhuspedagogik kan de erbjuda barnen fler sätt att lära vilket också stämmer överens med 

skolans riktlinjer och uppdrag. Lärarnas vilja, dvs. deras egen motivation och övertygelse i att 

implementera utomhuspedagogik inom naturorienterande ämnen utifrån intervjuerna kan 

sammanfattas under följande punkter:    

• Skolans riktlinjer och uppdrag ligger i linje med lärarnas övertygelse och motivation 

• ger bättre koppling mellan teori och praktiskt görande utomhus 
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• flera kroppsliga sinnen aktiveras 

• gynnar fler lärstilar samt tillgodoser barnens olika behov 

• man jobbar ämnesövergripande 

• konkret och tydliga upplevelser, bättre verklighetsanknytning utomhus 

• att vara ute skapar nya möjligheter till att göra saker annorlunda 

• man förstår sammanhangen i naturen samt hur miljön påverkas bättre när man är 

utomhus 

• samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och lärande 

• hjälper till att övervinna rädsla och eventuella fobier 

• berikar barnens lärmiljöer och därmed språket 

• ger möjlighet till att uppleva svenskt naturliv, friluftsliv och kultur  

6.3. De intervjuade lärarnas kunnande 

För att implementeringen ska lyckas måste lärarna som har ”verkställarrollen” enligt 

implementeringsteorin, ha en förståelse och vilja för utomhuspedagogik men också kunna 

realisera det. Har lärarna de resurser som krävs för att kunna verkställa utomhuspedagogik i 

sin dagliga undervisning? För att få en uppfattning i lärarnas kunnande har respondenterna 

fått svara på frågor som berör resurser och begränsningar. Utifrån svaren har två 

underrubriker framträtt som lärarna anser bidrar mest till vad det gäller att kunna 

implementera utomhuspedagogik utifrån riktlinjerna ur skolans uppdrag. 

6.3.1. Materiella resurser 

Samtliga respondenter säger att materiella resurser har en betydelse för utomhuspedagogik 

dock skiljer sig uppfattningarna om hur stor eller liten betydelse det har i 

utomhusundervisningen i allmänt. Lärare 1 och 4 menar att det inte behövs en massa material 

utan det ska ses mer som en innovativ förmåga. De menar att man kan göra mycket av 

materialen själv genom enkla medel som gamla lakansbitar, cykelslangar eller genom att 

plasta/laminera text, osv. Det är också vanligt att man samlar sakerna på ett ställe som t.ex. 

rep, knivar, plastburkar, pinnar, skogens material, osv. för att återanvända vid senare tillfällen. 

Det som har stor betydelse för specifikt NO lektioner är avsaknaden av förstoringsglas, 

enklare luppar, hinkar och håvar, osv. Lärare 5 menar att det är mycket lättare att ha matte och 
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svenska ute för att där kan man skriva, laminera och sätta ut. Däremot om man endast har tre 

håvar och några luppar blir upplägget annorlunda och kanske svårare. En annan viktig 

materiel resurs som nämns av respondenterna är hur skolan ligger och tillgång till närmiljön. 

Att vistas på skolgården är definitivt möjligt enligt lärarna men om man däremot ska iväg till 

ett skogsområde krävs planering, personal och tillräckligt med tid för utevistelsen menar 

lärare 3. 

Citat 33: 

”Riktlinjerna i sig sätter inga begränsningar utan det är ju oftast som det är, det är ju 

liksom när man kommer ner till det praktiska, så kan det vara till exempel, schemat, 

resurserna, närmiljön som krånglar till det.” (Lärare 3)  

Sist nämns även kläder, utrustning samt mat beroende på årstid som en viktig aspekt i att 

kunna vistas ute. Speciellt under kallare årstider har detta en stor betydelse för att man ska 

hålla sig varm, torr och mätt enligt lärare 1, 2, 3, 4, 5.  

6.3.2. Upplevda begränsningar 

Det förekommer olika former av begränsningar enligt lärarnas utsagor vad det gäller att kunna 

implementera utomhuspedagogik. De flesta nämner tid, dvs. schemat men menar samtidigt att 

i lågstadiet har man en mer sammanhängande tid som ger möjligt till utevistelse under en 

halv- och/eller heldag. Lärare 4 menar att hen känner sig uppstyrd pga. nationella proven i åk 

3 vilket skapar en tidspress över vad man ska hinna med vilket också leder hens tankar till 

följande resonemang: 

Citat 34: 

”Det kan komma en rädsla, att det tar för mycket tid att gå ut att lära det här, eller går det 

här fortare om jag tar dom här momenten inomhus… jag tror att det finns en stor risk att 

genom nationella proven att det blir mycket mer stressigt, tidsuppstyrd och kravfullt… 

och att man inte tänker då på att,… men det ger genom att vara ute, det ger verkligen en 

förståelse… man fastnar i att man själv vill ha förmedlat dom här sakerna och att barnen 

ska hunnit träna men tidsbristen gör att jag väljer att stå kvar där inne” (Lärare 4) 

Lärare 5 uppfattning av tidsbrist skiljer sig däremot från lärare 4 och hen visar ett annat tänk 

över hur tiden kan disponeras genom att arbeta ämnesövergripande. 

Citat 35: 

”Det är bara det att promenadtid till skogen blir lektionstid…  vi har ju gjort ganska 

mycket också på vägen… jobbar vi med trafik, ja då tittar vi på saker på vägen, gjort 

massa lekar, den som går längst bak ska räkna 30 steg och sen knacka på nästa… och då 

är dem fokuserat på att räkna så man kan ju väva in ämnen under promenaden eller så kan 
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man välja ett ämne att prata om och då när vi stannar vill jag höra om vad du tänker… 

eller nu ska ni träna åttans tabell, ge uppgifter till varandra” (Lärare 5)   

Här blir det tydligt hur tidsbristen kan tolkas olika i form av begreppet att kunna. För lärare 4 

handlar att kunna om en begränsning där man överväger att välja bort utomhuspedagogik 

medan för lärare 5 är att kunna mer som en möjlighet där tidsbristen skapar förutsättningar till 

att arbeta mer ämnesövergripande under utsatt tid.    

En annan viktig faktor som lyfts fram av lärare 2 och 3 är också vikten av skollednings attityd 

för att kunna bedriva en kontinuerlig utomhuspedagogik. Utan förståelse från skolledningen 

och kollegor kan man bli lätt ifrågasatt vilket uppfattas av respondenterna som en begränsning 

i att kunna implementera utomhuspedagogik. Det bör påpekas att lärarna som lyfter fram detta 

har upplevt detta i sina tidigare arbetsplatser, inte på nuvarande arbetsplatser. Lärare 6 ser 

skolledningens betydelse från ett annat perspektiv. Hen menar att hens egen kunskap och den 

befintliga skolkulturen som råder på skolan blir en form av begränsning i att kunna 

implementera utomhuspedagogik då detta arbetssätt inte får utrymme i planeringar eller 

kollegialt utvecklingsarbete. En uppmuntrande skolledning är avgörande för hens val.  

Citat 36: 

”Jag tror att det har mycket att göra med kulturen på skolan man jobbar… hade jag 

kommit till en skola där alla jobbade med utomhus, kanske, låt säga fem lektioner i 

veckan, dvs. en gång varje eftermiddag…då hade jag säkert också hängt på och gjort det 

mer kontinuerligt… men det gör dem inte här så jag har inte gjort det heller… men jag 

skulle vilja jobba mer utomhusinriktad” (Lärare 6) 

Citat 37: 

”Sen på skolan har jag rektorn med mig och hela sättet att tänka, att utomhuspedagogik 

stärker barnet, att det här är bra för olika barns behov, att vara ute och lära sig på andra 

sätt… så är det inte på alla skolor, man blir lätt ifrågasatt också… det har varit mer 

beroende av vilken skolledning det har varit, kommentarer som; ska du ut och mulla 

igen… att man har blivit ifrågasatt…” (Lärare 3) 

Citat 38: 

”Det ligger på skolledningen också, vill man ha folk som jobbar med utomhuspedagogik, 

då ska man också erbjuda någon slags fortbildning i det, annars gör man det bara om man 

har ett intresse själv” (Lärare 5)  

Lärare 1 lyfter fram även att föräldrar kan ha en ifrågasättande inställning när man arbetar 

utomhus. Då är det extra viktigt att man har en uppbackning från skolledningen i sitt val och 

kunnande. 

Citat 39: 



 31 

”Att man får brottas mot föräldrar som tycker att det tar tid istället för att det är 

undervisning som sker utan hur ska ni hinna med den viktiga undervisningen. Man måste 

vara ihärdig och stå på sig inte ge sig direkt, nu finns det ju forskning också för att bevisa 

att det finns underlag för detta. Det är inte bara för att jag gillar och det är inte bara för att 

gå ut och grilla heller” (Lärare 1)   

Lärare 3 påpekar att hen alltid förbereder barnen innan undervisningen utomhus. På så sätt 

menar hen att barnen får en tydlig bild av vad som förväntas av dem och vilka mål som ska 

uppnås. Detta kan ses som ett sätt för att underlätta ens eget arbete samt utevistelsen och 

därmed kunnandet. Hen säger även att föräldrarna ska ta del av samma information vilket kan 

tolkas som att man vill undvika liknande konflikter som lärare 1 påpekar ovan.  

Citat 40: 

”Det är väldigt viktigt också med att man förbereder barnen, det får inte va bara en 

”happening” utan man faktiskt berättar barnen tydligt om syftet och vilka mål som ska 

uppnås, och även att föräldrarna får den informationen” (Lärare 3)  

Flera anledningar lyfts fram vad det gäller frågan varför utomhuspedagogik inte har fått fäste i 

större utsträckning i lärares undervisning generellt. Lärare 1 menar att de flesta lärare tänker 

på att dem inte har tid och tålamod då man måste träna in barnen för utomhuspedagogik. Att 

träna upp kan innebära hur man tar sig från en plats till en annan, hur man samlas, lära barnen 

att det är lektion fast man är ute. Hen menar att detta tar tid i början men om man gör det 

kontinuerligt och inte ger upp då kommer man att spara tid så småningom. 

Citat 41: 

”En svårighet som jag kom på är att när man börjar jobba med en grupp som inte är van 

att jobba med utomhuspedagogik, då tror ofta barnen att vara ute är samma som frilek, 

och då kan det vara svårt att genomföra det som man hade tänkt” (Lärare 1) 

Okunskap, osäkerhet och rädslor är några andra viktiga anledningar till varför 

utomhuspedagogik inte har fått fäste i dagens skolor enligt lärare 4 och 5. Båda menar att 

många lärare känner sig trygga innanför klassrummets väggar och om man går ut finns det 

faror som måste hanteras vilket gör att man inte har samma kontroll där ute. Det kan handla 

om att barnen springer iväg eller skadas. Lärare 5 lyfter fram bekvämligheten som en 

ytterligare orsak. Hen menar att de flesta lärare känner att det är lite jobbigt att vara ute när 

det är kallt till exempel.  Vidare betonar hen att det krävs mer planering och framförhållning. 

Utifrån egna erfarenheter vet hen att planera en utomhuslektion tar längre tid än att planera en 

inne lektion på grund av att det mesta ska lamineras, skolmaten skall beställas i förväg och 

allt ska packas ner i en vagn tidigt på morgonen samma dag om man ska vara ute en hel dag i 

skogen. 
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En annan orsak menar lärare 2 är att man måste tänka nytt vilket tvingar lärarna att lära nya 

sätt att undervisa, nya övningar och nya aktiviteter som tar tid. Hen menar att det finns en 

tröskel men när man väl kommer över den tröskeln då ser man helheten. 

Lärare 3 nämner en annan typ av rädsla som handlar om överlag att man som lärare inte ska 

kunna svara på alla frågor som dyker upp i skogen till exempel. Hen menar att det är något 

som lärarna och eleverna bör jobba tillsammans för att lösa den problematiken. 

Citat 42: 

”…och då kan man jobba med saker på skolgården, genom att odla till exempel, kan man 

visa olika växter, det kanske finns små kryp som man kan inventera tillsammans… ovana 

rädslor utifrån den vuxne men då får man vara på skolgården som är en begränsad yta… 

och sen kan man ta nästa steg ut…” (Lärare 3) 

6.3.3. Sammanfattning av de intervjuade lärarnas kunnade 

För att kunna implementera utomhuspedagogik i sin undervisning ser respondenterna en del 

begränsningar i det praktiska som tidsbrist, personal, tillgång till skogsområden och 

närmiljön. Lärarna betonar att skolledningens stöd är viktig, dels för att få hjälp med 

utförandet och för att känna sig självsäkra i sina kunskaper och förmågor och dels gentemot 

föräldrar och t.o.m. kollegor som eventuellt har en ifrågasättande inställning. Lärarnas 

uppfattningar om begreppet att kunna implementera utomhuspedagogik inom 

naturorienterande ämnen utifrån intervjuerna kan sammanfattas under följande punkter: 

• Undervisningsmaterial behöver inte vara avancerad, oftast handlar det om kreativitet 

• Gemensam utrustning för NO lektioner kan vara dyrt att inskaffa och upplevs därför 

som en begränsning 

• Skolans omgivning och närmiljön kan ses som en positiv resurs eller som en 

begränsning beroende på vad som finns att tillgå 

• Arbetsschemat och undervisningstiden är en grundförutsättning för att kunna lägga 

undervisningen utomhus. 

7. Diskussion 

Detta kapitel kommer att inledas med en avslutande diskussion kring studiens metod, innehåll 

och slutsatser utifrån resultatet av mitt empiriska material. Jag gör även en återkoppling till 

studiens huvudsyfte och frågeställningar och sätter svaren på dessa i relation till tidigare 

forskning och litteratur. 
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Studiens huvudsyfte var att undersöka varför utomhuspedagogik används av vissa lärare men 

inte implementeras i större utsträckning som arbetssätt i lärares undervisning för 

naturorienterande ämnen med utgångspunkt i riktlinjer ur skolans uppdrag. Den 

metodologiska ansatsen i studien som jag har valt är fenomenografisk genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Metodiken är anpassningsbar och följsam och 

ger möjlighet att nå djupare genom att ställa följdfrågor. Nästan alla lärare svarade lika 

utförligt på varje fråga. Uppfattningarna som de intervjuade lärarna har är deras sätt att erfara 

utomhuspedagogik och är induktiv och kvalitativ. Utgångspunkten har varit att undersöka 

efter innebörder och beskrivningar om varför utomhuspedagogik används av vissa lärare men 

inte implementeras i större utsträckning som arbetssätt i lärares undervisning inom ämnet NO 

enligt respondenternas utsagor.  

7.1. Varför använder vissa lärare utomhuspedagogik? 

Ett resultat utifrån första frågeställningen vad är lärares förståelse inom utomhuspedagogik 

för naturorienterande ämnen utifrån riktlinjerna ur skolans uppdrag var att lärarna beskrev 

utomhuspedagogik som ett betydelsefullt redskap för att gå ut och lära in abstrakta saker och 

fenomen med hjälp av sinnen och kroppslig rörelse. Detta gav möjlighet till att utvidga 

klassrummet och utforma lektioner så att de skapade en helhet och ett flöde av utforskande 

och lustfyllt lärande. Genom att låta elever uppleva och lära med alla sinnen som beskrevs i 

citat 7 till 11 fick elever stöd i sitt eget lärande. Detta stämmer överens med Lidestav, 

Ottander & Wilhelmssons (2015) studie som kom fram till att lärande genom 

förstahandserfarenheter i rätt kontext där man knyter samman teori och praktik leder till 

välförstådd kunskap för olika naturfenomen. Magntorn och Helldén (2007) påtalar också i en 

studie där eleverna fick fånga, utforska, beskriva och namnge olika vattenorganismer hur 

dessa förstahandserfarenheter och minnen har betydelse för barns inlärning. Enligt forskarna 

visar studien att eleverna fick en ökad förståelse för abstrakta processer i naturen då barnen 

bland annat mindes väl de djur de hade fångat själva samt kunde sammankoppla dessa arter 

med andra objekt i ekosystemet.  

Resultatet kring den andra frågeställningen vad betyder lärares vilja inom utomhuspedagogik 

utifrån riktlinjerna ur skolans uppdrag visar att lärarnas motivation och övertygelse om 

utomhuspedagogikens effektivitet som arbetssätt är hög och ligger i linje med skolans 

riktlinjer och uppdrag. De generella förmågor som beskrivs under varje ämnesområde kan 

kopplas till lärarnas utsagor i denna studie som till exempel undersöka, beskriva, utforska, 
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kommunicera, lösa problem, omsätta idéer osv. Studien visar att det finns en snarlik 

övertygelse i lärarnas uppfattningar om att utomhuspedagogik är ett arbetssätt som förknippas 

naturligt med ämnet NO och att majoriteten av eleverna gynnas genom tillämpningen av 

utomhuspedagogik enligt intervjuade lärarna. Det lyfts fram att elever med olika svårigheter 

gynnas lite mer då den traditionella klassrumsundervisningen har begränsade uttrycksformer. 

Det kan vara elever med koncentrationssvårigheter eller som har svårt att sitta still längre 

stunder.  Att utomhusmiljön är en möjlighet till utveckling för barn med särskilda behov 

påtalas även i Dahlgren & Szcepanskis (2011) studie. På samma sätt som vissa elever lär sig 

bättre ute, så finns det andra elever som gillar att sitta och läsa för sig själva inomhus. Det är 

möjligt att de senare eleverna skulle kunna missgynnas av utomhuspedagogik men detta 

ansågs inte av de intervjuade lärarna vara ett hinder för att gå ut då man ändå hade större 

delarna av undervisningen inomhus i klassrummet enligt bl.a. citat 13, 14, 28, 29. 

Respondenterna lyfte fram utomhuspedagogik som ett rörelsebaserat lärande där det finns ett 

samband mellan rörelse, hälsa och lärande. Samma slutsats dras även av Dahlgren & 

Szcepanski (2011) i en studie som påpekar kroppsrörelsens betydelse för lärande. 

Resultatet utifrån andra frågeställningen visar även att de intervjuade lärarna motiverar sitt val 

av utomhuspedagogik med att erbjuda eleverna en undervisning där det finns en växelverkan 

mellan teori och praktik. Detta stöds av Dahlgren & Szcepanskis (2011) studie där forskarna 

skriver att ”växelspel mellan teori och praktik skapar goda förutsättningar för lärande i alla 

ämnen” (2011, s. 43). Författarna menar att begreppet utomhuspedagogik är mångfacetterat 

med tydliga indelningar utifrån fyra kategorier; ” olika fysiska miljöer som plats för lärande”, 

”olika sätt att lära”, ”olika objekt för lärande” och ”olika former av kroppsligt lärande”. 

Samma resultat trädde fram även i min studie där dessa indelningar påtalades ibland samsynat 

och ibland individuellt i lärarnas utsagor, som t.ex. i citat 17 där ”olika fysiska miljöer” som 

skog, arbetsplatser, muséer nämns. I citat 29 nämns ”olika sätt att lära”. Citat 12 visar alla 

ämnen och citat 15 endast NO som ”objekt för lärande” och till sist är citat 20 ett exempel för 

”olika former av kroppsligt lärande”.  

Resultat från mitt empiriska material visade också att samtliga lärare förutom lärare 6 

uttryckte en vilja att ge eleverna möjlighet att uppleva den svenska kulturen genom svensk 

natur och friluftsliv. Brügge och Szcepanski (2007) menar att de flesta barn som växer upp 

idag saknar en naturlig kontakt med naturen som fanns förr. Detta gör att barnen upplever 

skogen som farlig vilket kanske till och med sitter kvar som en känsla även i vuxen ålder. På 
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så sätt är utomhuspedagogik en viktig del i att skapa nyfikenhet för att upptäcka naturen och 

därmed erbjuda elever det helhetsperspektiv som naturens autentiska miljö skapar.  

Sammanfattningsvis utifrån resultat gällande andra frågeställningen kan man konstatera att 

varje lärare har sin egen vilja, dvs. en inre motivation och övertygelse över varför 

utomhuspedagogik har en betydelse som en undervisningsmetod. Lidestav, Ottander och 

Wilhelmsson (2015) belyser också i sin studie att lärarnas motivation och intentioner är olika 

och att det är sannolikt så bland lärare i allmänhet. Forskarna menar att lärare behöver 

reflektera mer om hur olika pedagogiska verktyg kan vara anpassade för att uppnå de 

ämnesdidaktiska målen.  

7.2. Varför används utomhuspedagogik inte i större 

utsträckning? 

Resultatet angående den första frågeställningen ”vad är lärares förståelse inom 

utomhuspedagogik för naturorienterande ämnen utifrån riktlinjerna ur skolans uppdrag” 

visade att det är viktigt att ha förkunskaper och kompetens om hur man kan undervisa 

utomhus. Förutom lärare 6 hade samtliga lärare i min studie ett stort personligt intresse och 

erfarenheter av friluftsliv samt kompletterande fortbildningar inom utomhuspedagogik. Min 

slutsats utifrån lärarnas bakgrund är att detta personliga engagemang (det pedagogiska) och 

konkret utbildning (det ämnesdidaktiska) utgör viktiga förutsättningar för att ta sig an 

utomhuspedagogik som arbetssätt. Dessa lärare var öppna gentemot en flexibel inlärning och 

hade kunskap och kompetens om hur man vistas ute, hur man klär sig, vad man har med sig i 

ryggsäcken, hur man tränar in barnen för utomhuslektioner och vad man gör om något 

oförutsägbar skulle inträffa i utomhusmiljöer. Detta grundade sig i en tyst kunskap som 

baserades på en mängd erfarenheter som var lagda till andra erfarenheter som för lärarna i 

denna studie ledde till ett positivt ställningstagande. Enligt Strotz och Svenning (2004) måste 

man utföra något praktiskt och praktisera regelbundet för att förstå en helhet.  

Mot denna bakgrund visar resultaten att oviljan i att undervisa utomhus oftast grundade sig i 

osäkerhet, rädsla och avsaknad av praktisk erfarenhet när det gäller vistelse och undervisning 

i utomhusmiljö. Denna oro nämns även av Brügge och Szcepanski (2007) som menar att 

omotiverade och oroliga lärare kan varken inspirera elever eller se möjligheter i att utnyttja 

olika utomhusmiljöer. Detta kan förklara varför bara få lärare använder sig av 

utomhuspedagogik och att vissa som provat den inte fortsätter med den. Ett sätt att lösa detta 

är att lärarutbildningarna skulle erbjuda mer undervisning i utomhuspedagogik så att lärarna 
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kunde få mer kunskap samt känna sig mindre oroliga inför utomhuspedagogiska aktiviteter 

och för att kunna lättare inspirera och motivera sina elever (Brügge och Szcepanski,2007; 

Strotz och Svenning, 2004; Lidestav, Ottander & Wilhelmsson (2015).  

Resultatet kring den tredje frågan hur återspeglas förståelsen och viljan i att kunna 

genomföra utomhuspedagogik visade att lärarnas uppfattningar om begreppet kunna, dvs. i att 

kunna realisera utomhuspedagogik inom naturorienterande ämnen var starkt sammankopplad 

till begreppen förståelse och vilja vars innebörd diskuterade ovan. De begränsningar och 

utmaningar som nämns av nästan alla intervjuade lärare ligger i det praktiska som 

planeringsarbetet, personal, kläder, utrustning, tillgång till skogsområden och närmiljön. 

Dessa kan delvis förklara varför utomhuspedagogik inte används av fler lärare och i större 

utsträckning. Dock såg lärare med längre erfarenhet av utomhuspedagogik inte material och 

kläder som ett hinder för att gå ut då lärarna menade att det oftast handlade om enkla saker 

och att det gick att lösa med lite engagemang, fantasi och uppfinnighet. Däremot kunde 

utrustning som håvar, luppar, kikare, förstoringsglas och annat som behövdes på exkursioner 

kan vara problematiskt att inskaffa pga. ekonomiska begränsningar. En förutsättning som 

spelade in och ansågs viktigt i lärarnas utsagor i citat 37, 38, 39 var kollegiets och 

skolledningens inställning till att implementera utomhuspedagogik på ett kontinuerligt sätt. 

Det var nödvändigt att skolledningen gav stöd och skapade förutsättningar för lärare att dela 

med sig sina erfarenheter till varandra. En av lärarna nämner i citat 36 att utomhuspedagogik 

diskuteras överlag väldigt lite i arbetslagen och uppgav detta som en av orsakerna varför hen 

inte hade utomhuspedagogik i större utsträckning. Därför kan bristen på stöd från 

skolledningen och bristande intresse bland lärare anses som ytterliga skäl till varför så få 

lärare väljer att prova implementera utomhuspedagogik och varför de som provat den tidigare 

inte fortsätter med den.    

7.3. Slutsatser  

Trots de intervjuade lärarnas positiva uppfattningar om utomhuspedagogik samt forskning 

och litteratur som stödjer deras uttalanden ovan är svenska skolverksamheten av tradition 

förlagd inomhus. Med detta menar jag inte att man ska flytta all undervisning utomhus men 

att man borde vidga denna positiva syn och försöka förstå värdet av att det finns andra vägar 

till kunskapande. För att utomhuspedagogik ska implementeras i större utsträckning krävs en 

involverande och engagerande skolledning som kan skapa bättre möjligheter för elever och 

lärare på ett mer konkret och påtagligt sätt för att anknyta undervisningen till upplevelser och 
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förstahandserfarenheter. Detta skulle sålunda kunna bidra till djupare och bredare förståelse 

för implementering av utomhuspedagogik.   

Detta stämmer också överens med mitt resultat då en av intervjuade lärarna som inte hade 

någon fortbildning och större erfarenhet inom utomhuspedagogik uttryckte en starkare ovilja i 

att ha regelbundna utomhuslektioner med sin klass. Däremot var övriga lärare i studien 

överlag väldigt positiva och hänvisade till forskning och beprövad erfarenhet samt gjorde 

tydliga kopplingar till skolans riktlinjer och uppdrag när de utformade sin undervisning, bl.a. i 

citat 22, 23.   

Sammanfattningsvis kan man säga att lärarnas utsagor visar en djup förståelse över att 

använda utomhuspedagogik i lärandet och en positiv vilja i att implementera 

utomhuspedagogik i sin undervisning. Dock visade studien även att det fanns vissa praktiska 

hinder såsom tidsbrist för planering, personalfrågor samt eventuella brister i lärares 

ämneskunskaper och pedagogiska kompetens som anses vara utmaningar i implementeringen 

av utomhuspedagogik. Lärarna tillskrivs en stor roll i utförandet av utomhuspedagogik då 

läraren är den som ska planera och strukturera givande lektioner med tydligt syfte och 

målsättningar (Magtorn &Helldén, 2007; Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2015).  

Motsatsen till detta menar Strotz & Svenning (2004) och Szczepanski (2008) i sina studier att 

många lärare idag saknar den erfarenhet och de kunskaper som behövs för att bedriva 

utelektioner och hantera större elevgrupper utomhus. Detta gör att man som lärare känner sig 

utsatt och i en svagare position. Denna osäkerhet och rädsla var således främsta anledningen 

till varför utomhuspedagogik inte kan implementeras i större utsträckning. För att denna 

pedagogik ska bli en naturlig del av undervisningen krävs lärarfortbildningar riktade mot 

lärare för att öka spridningen. Även informella diskussioner bland lärare och engagemang hos 

enskilda lärare kan hjälpa till att öka intresset. Det är också viktigt att redan under 

lärarutbildningarna få in kurser som behandlar utomhuspedagogik för att integrera denna 

arbetsmetod ännu mer hos nyexaminerade lärare. Allt detta ger givetvis ingen garanti för att 

utomhuspedagogik ska bli mer vanlig men det kommer att hjälpa till att skapa förutsättningar 

för att öka användandet. Utifrån denna studie och inför min framtida lärarprofession har jag 

konstaterat att använda utomhuspedagogik är nödvändigt som ett komplement till den 

klassrumsbaserade undervisningen för att kunna möta alla elevers olika behov samt erbjuda 

en helhetsupplevelse med ett meningsfullt lärande. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Josefine Kayalioglu och jag läser min sista termin på grundlärarutbildning vid 

Södertörn högskola och skriver just nu min C-uppsats. Eftersom jag har ett personligt intresse 

för utomhuspedagogik som blivande lärare har jag valt att rikta min studie gentemot detta 

område. Syftet med uppsatsen är att undersöka utomhuspedagogik inom naturorienterande 

ämnen och hur den implementeras i lärarnas vardagliga skolundervisning i åk 1–3: hur 

förståelsen gentemot utomhuspedagogik ser ut, huruvida lärare upplever att de får stöd i att 

realisera utomhuspedagogik, samt hur ämnesplanen för naturorienterande ämnen används rent 

praktiskt i samband med planeringen av undervisningen. Jag är intresserade av att få ta del av 

individuella lärares tankar och åsikter kring dessa frågor. 

Till min studie önskar jag därför intervjua lärare i åk 1–3 som undervisar i naturorienterande 

ämnen som använder sig av utomhuspedagogik i varierande grader som arbetssätt.  

Jag kommer att följa de forskningsetiska principerna, dvs. att alla uppgifter som lämnas 

kommer att behandlas konfidentiellt och jag utelämnar alla personuppgifter så att det inte går 

att identifiera någon enskild undersökningsdeltagare. 

Intervjun kommer att ta ca. 40–50 minuter. Jag hoppas att du kan tänka dig att ställa upp och 

jag önskar gärna få ett besked snarast möjligt. 

 

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta mig via: 

E-post:  

Mobil:  

 

Med vänliga hälsningar, 

Josefine Kayalioglu, Lärarstudent (åk F-3), Södertörn högskola 
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Bilaga 2. Intervjufrågor  

• Ålder?  

• Vilken typ av lärarutbildning har du? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vad är utomhuspedagogik för dig? 

• Anser du att du har kunskap och kompentens i att undervisa med hjälp av 

utomhuspedagogik inom NO? På vilket sätt? Har du någon särskild utbildning inom 

utomhuspedagogik?  

• Vad betyder de nämnda riktlinjerna från Lgr11 för dig?  

• På vilket sätt utformar du din undervisning inom NO utifrån riktlinjerna som nämns 

ovan? Beskriv. 

• På vilket sätt upplever du att det är viktigt att arbeta med utomhuspedagogik som 

arbetssätt? Motivera varför. 

• På vilket sätt gynnas eller missgynnas eleverna utifrån detta arbetssätt? Beskriv. 

• Vilka resurser har du tillgång till på skolan för att använda dig av utomhuspedagogik 

inom NO som arbetssätt? Upplever du att det finns några begränsningar? På vilket 

sätt? Förklara gärna med exempel. 

• Vilka resurser tycker du saknas för att du ska kunna arbeta med utomhuspedagogik 

inom NO utifrån dessa riktlinjer? Ge gärna exempel. 

• Varför tror du att utomhuspedagogik inte har fått fäste i större utsträckning i lärarnas 

undervisning som ett arbetssätt?  

• Vill du tillägga något mer som du anser är viktigt att lyfta fram kopplat till 

utomhuspedagogik utifrån nämnda riktlinjer? Något vi inte har berört? 
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