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Vårt syfte var att undersöka lärarens uppfattningar om utomhuspedagogik och hur de 
ser naturen som resurs för lärande.  Vår undersökning sträcker sig mellan årskurserna 1-
5. Metoden var kvalitativ och vi utförde semistrukturerade intervjuer med 9 lärare i de 
olika årskurserna, i tre olika skolor. Resultatet visade att de flesta lärarna hade en positiv 
inställning på utomhuspedagogik. De såg naturen som ett hjälpmedel för lärande, och 
att det ger många möjligheter som är positiva för barns lärande, fast de ansåg också att 
det fanns hinder med att bedriva utomhuspedagogik. På de tre skolorna hade lärarna 
uppfattningarna att utomhuspedagogik gjorde barnen mer delaktiga i undervisningen 
och lärarna framhävde liksom litteraturen betydelsen av att barnen får använda alla sina 
sinnen för en rikare inlärning. Hinder som presenterades var att det ansågs vara svårt att 
skaffa resurser, och att lärare inte har tillräckliga kunskaper med att bedriva 
utomhuspedagogik. 

Nyckelord: utomhuspedagogik, uppfattningar, lärare, lärande, natur
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1: Inledning
I detta arbete vill vi få en förståelse för hur lärare uppfattar utomhuspedagogik i skolans 
yngre år. Att vi valde att skriva om utomhuspedagogik är för att vi har tidigare 
erfarenheter inom skolan om att ha lektioner ute och som vi genom utvärdering tyckte 
gav bra resultat. Det följande citatet har inspirerat oss att forska vidare om 
utomhuspedagogik, det är Lättman - Masch & Wejdmark (2007) som skrivit i en av 
Naturskolans lärobok; ”Att sitta inne i ett klassrum och läsa om livet utanför är som att 
läsa en kokbok utan att få möjlighet till att tillaga och äta maten” (s. 11). 
Från våra erfarenheter tycker vi att det har varit utmärkt att vara ute med eleverna i 
naturen, för att då kan de använda hela sin kropp, med alla sina sinnen i 
lärandesituationen. Eleverna kan få större förståelse om livet utanför klassrummet på ett 
praktiskt sätt inte bara genom papper och penna. Vi tror att om eleverna ska lära sig ett 
visst ämnesområde behöver de uppleva det där det finns i verkligheten för att bli 
förtrogna med ämnet, så att det inte bara blir förknippat med skolan. Detta framhäver 
även Skolverket (2011) i Lgr 11 att ”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. 
Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll 
och arbetsformer” (s.7). Med varierat innehåll och arbetsform tänker vi på att använda 
naturen som en del i undervisningen. 
Brügge (2007), menar att nu för tiden tänker man i skolor i första hand på att ha klasser 
och rum inomhus och att skaffa datorer till varje elev. Istället för praktiskt skapande och 
tänka på att använda utomhuspedagogik väljer en del skolor att vara inne med klassen 
och läsa om livet utanför i en bok. Utelektioner är viktiga för kroppens behov av rörelse 
det är även viktigt för sinnlig erfarenhet såsom hjärnans stimulans.
Med vårt arbete vill vi visa hur lärare ser på utomhuspedagogik, samt vilka hinder och 
möjligheter som de stöter på när de planerar och utför utomhuslektioner. Ser lärare 
utemiljön som pedagogisk resurs? För att ta reda på det har vi valt att göra intervjuer 
med lärare som jobbar inom olika årskurser. Vår undersökning behandlar årskurs 1 till 
och med 5.

1.1 Syfte
Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur lärare uppfattar utomhuspedagogik i skolans 
yngre år. Vi vill veta om lärare använder naturen som resurs för lärande.  I vårt arbete 
vill vi ta reda på om lärare ser några möjligheter eller hinder med utomhuspedagogik.

1.2  Forskningsfrågor  
• Vilka uppfattningar har lärare om utomhuspedagogik?
• På vilka sätt anser lärare naturen kan vara en resurs för elevers lärande?
•  Vilka möjligheter och hinder finns det med utomhuspedagogik enligt lärarna?

1.3 Begreppsdefinitioner
Szczepanski (2008) presenterar en definition av utomhuspedagogik som lyder att; 
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Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 
reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som 
bl.a. innebär: 

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

•  att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 
• Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.,( s 15)

Vår definition av begreppet utomhuspedagogik innebär att läraren utnyttjar naturen 
som en resurs för barnens lärande. Med pedagogisk resurs menar vi att naturen ska vara 
en del i skolans verksamhet och att utemiljön kan komplettera inomhuslektionerna. Vi 
anser att naturen kan användas som resurs i alla ämnen i skolan. I vår definition om 
utomhuspedagogik ska barnen i alla åldrar i sin kunskapsutveckling på alla sätt få 
tillgång att vara ute och använda hela kroppen med alla sina sinnen.  Vi tycker att 
utomhuslektioner passar alla årskurser, men det kräver att läraren anpassar lektionerna 
till barnens ålder.  

Eskilsson & Szczepanski (1999) förklarar utomhuspedagogik som inriktade lärande 
processer som ofta kopplas till aktiviteter i utemiljö. De här miljöerna kan vara mer eller 
mindre ostrukturerade. Utemiljöer är mer okontrollerade men är ändå en helhet som till 
skillnaden från klassrummet där ämnena är uppdelade. Centrala delar av 
utomhuspedagogik är helhetsupplevelse, tematisk integration och direkt kontakt mellan 
eleven och föremålet för lärandet.  

I en avhandling utförd av Szczepanski (2007) visas en modell som han har utformat som 
förklarar utomhuspedagogik utifrån fyra aspekter; 

• Personlig och social utveckling
• Utomhusaktiviteter
• Miljöundervisning
• Hälsa

Med första punkten menar han innebär stärkande av gruppkänslan och övervinnande av 
fysiska och psykiska hinder och skapa trygghet genom samarbetsövningar. Med den 
andra punkten menade han kopplingen mellan lektionens innehåll och inlärning av 
begrepp till ämnen och teman utifrån läroplanen och lärarens uppsätta mål. Den tredje 
aspekten innehåller ekologi, och lärande för hållbar utveckling och lokalt och globalt 
utnyttjande av resurser.  Med fjärde aspekten menade han att den innefattar att öka 
medvetandet om den fysiska och psykiska hälsans betydelse för lärandet. 
Han menar att det är viktigt att skapa kommunikativa plan mellan olika ämnen oavsett 
om man är utomhus eller inomhus. I vår undersökning har fokuset varit på den andra 
aspekten som handlar om utomhusaktiviteter. 

Inom pedagogiken så finns det tre grundläggande aspekter som den planerande läraren 
bör tänka på, nämligen de pedagogiska frågorna; vad?, hur? och varför? det kan även 
tilläggas för vem?. Dahlgren & Szczepanski (1997) anser att utomhuspedagogiken är 
enda exemplet på hur pedagogiken förklarar lärandet plats, var. Inom den vardagliga 
debatten brukar utomhuspedagogik definieras som motsats till inomhuspedagogik och 
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med det har utomhuspedagogikens identitet fått en förenklad bild. 
Utomhuspedagogiken ger en möjlighet att öppna upp traditionella 
undervisningsmetoder mot ett tematisk lärande.  I lärsituationer som är direktupplevda i 
sitt rätta sammanhang och på sin egen plats, finns eller upplever man stämningar och 
lukt som inte har tagits bort.  Med utomhuspedagogiken uppkommer möjligheter till 
lärande av verkligheter, påpekar Dahlgren & Szczepanski (1997). De anser vidare att 
didaktiken genom utomhuspedagogiken bestämts utifrån vad den fysiska natur- och 
kulturmiljön har att ge lärandets innehåll. Det som starkt utmärker 
utomhuspedagogiken är föreningen av känsla, handling och tanke.  
 

1.4  Läroplanen 
Skolverkets läroplaner är viktiga styrdokument för lärare och personal som arbetar i 
skolan att förhålla sig till när de planerar och genomför sin undervisning. Vi har valt ut 
delar ur Lgr 11 som är läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Med förklaring till hur vi kopplar dessa till utomhuspedagogik, även om 
utomhuspedagogik inte finns med i läroplanen. Följande citat är utdragna från olika 
ställen ur läroplanens första del, där Skolverket (2011) skriver;

”främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 
kulturella och fysiska skolmiljön”. ( s.12 )
"visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv. " (s.13)
”verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt 
andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande 
miljö[…]”(s. 14)
"Läraren skall svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och 
arbetsformer." (s.15 )
Genom ett miljöperspektiv får de 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. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (s.10)

Som förklaring till dessa citat vill vi visa hur utomhuspedagogik kan bidra till att uppnå 
de utvalda kraven som läroplanen uttrycker. För att eleven ska utveckla en respekt och 
omsorg för närmiljön behöver eleven veta hur den ser ut och fungerar och genom att 
vara i den och lära sig om den får eleven en förtrogen kunskap om det, anser vi. Som 
olika arbetssätt och arbetsformer kan utomhuspedagogik vara en del. 

2: Litteraturgenomgång   

2.1 Teorier inom utomhuspedagogik
Under den här rubriken vill vi belysa två lärteorier som vi anser vara förenliga med 
utomhuspedagogik.  Den första är John Deweys "learning by doing" och "learning under 
the skin". Den andra är Lev Vygotskij, han har en teori som kallas sociokulturell, där han 
talar om artefakternas betydelse för människans utveckling.
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 2.1.1 John Dewey (1859-1952) 
 Dahlgren & Szczepanski, (1997)  beskriver Deweys pedagogiska filosofi med att den 
djupaste kunskapen som en individ har är vetskapen om hur man gör. Sysselsättning och 
färdigheter bör vara det centrala i elevens lärande. Man lär sig genom att göra något, det 
så kallade ” learning by doing”.  Dewey förklarar det sistnämnda (i Sjödén, 1999) på 
följande sätt;

”När undervisningen, under inflytande av ett skolastiskt kunskapsbegrepp som bortses från allt 
utom vetenskapligt formulerade fakta och sanningar, inte inser att det elementära eller initiala 
lärostoffet alltid existerar som ett aktivt görande som omfattar användning av kroppen och 
hantering av material, avskiljs lärostoffet från elevens behov och syften och blir bara till något 
som måste memoreras eller när så krävs rabblas upp”. (s. 231)

Dewey menar (i Sjödén, 1999) att miljön kan antigen hindra eller gynna en levande 
individs karaktäristiska aktiviteter. Dewey anser att det bara finns ett sätt där vuxna 
avsiktligt styr elevernas lärande, och det är genom att kontrollera omgivningen där 
eleverna befinner sig och tänker och känner. Miljön är en del av indirekta fostran, och 
han menade att fostran aldrig sker direkt.  
Dewey anser att (i Sjödén, 1999) teoretisk och praktisk kunskap förutsätter varandra och 
individer är i stort behov av att bli berörda för att utveckla sin kunskap.  För att få 
varaktigt resultat behövs i utbildning både ”minds on” och ”hands on” detta betyder att 
teori och praktik går hand i hand, man kan inte skilja de åt varandra. 
Szczepanski (2008) beskriver Deweys pedagogiska miljö där Dewey visar i sin 
progressiva pedagogiska modell för skolbyggnader att gemensamma utrymmen såsom 
matsal, kök, textil- och snickeriverkstad blir symboler för praktiskt lärande. Biblioteket 
är centrum för teorin om kunskap i handling. Skolan omgärdas även av grönområden 
som bidrar till en närhet till närliggande parker och landsbygd. Lärandet blir en del av 
deltagandet av samhällets praktik, outsagt innebär det att verkligheten i skolan öppnas 
mot samhället. Skolbyggnader bör ha en kontakt till utomhusmiljön. Det ska vara öppna 
dörrar mot verkligheten både fysiskt och mentalt inom pedagogiken. Lärare kan ha mer 
eller mindre öppna dörrar till de kognitiva och mentala rummen. Med andra ord en 
förflyttning av perspektivet från inomhus till utomhus eller tvärtom. Man kan här se en 
teori om att låta platsen vara läraren. Dewey menade att eleverna inte enbart ska söka 
kunskap i biblioteket utan det ska också göras i verkligheten utanför skolans väggar. 
Exempelvis så övades matematik genom trädgårdsarbete eller hantverk. Han ville att i 
skolan ska utomhusmiljön vara en viktig kunskapskälla.

För att öka den pedagogiska mångfalden ville Dewey öppna upp skolan mot den sociala 
tillvaron i samhället. I verkliga situationer skulle ett samspel mellan teori och praktik 
äga rum. Dewey ville att barnen skulle ha en varierad och aktiv relation till miljön i sin 
närhet. Den direkta erfarenheten som medförs i upplevelser skulle vara överordnat 
lärandets former och verktyg. Dewey bedrev en egen förskola där han praktiserade sina 
pedagogiska teorier om skolan i samhället, med mottot; ”learning by doing” och 
”learning under the skin”. Det första mottot syftar på att lära sig genom att handla 
praktiskt och det andra är att lära sig genom en vidgad kroppssensorik. Det som 
framhävs i undervisningen är äkta upplevelser i sin rätta miljö där sinnena samverkar 
och hela kroppen deltar i aktiviteterna. Dewey ansåg (i Szczepanski, 2008) att 
människans intellekt utvecklas i fysiska och sociala miljöer och stimulansen behöver 
komma från många olika platser.
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2.1.2 Lev Vygotskij (1896- 1934)  
 Vygotskij (i Strandberg, 2006) hade en lärteori som han kallade kulturhistorisk, med 
det menade han den kontext där lärandet äger rum. Vygotski ( i Strandberg , 2006) 
menade att det är viktigt att tänka igenom skolans rum eftersom de har stor inverkan på 
barns lärande. Ett rum kan underlätta lärande eller försvåra lärandet. Detta eftersom de 
förmedlar och bär på erfarenheter, kunskaper, förväntningar och känslor. Rummen ska 
bland annat ge tillgång till aktivitet menade han. För det lärande barnet har vetandet en 
mindre betydelse jämfört med görandet. Innan barnet äger visshet om något, gör barnet. 
Genom att göra skapas ett utgångsmaterial som barnet sedan kan förvandla till vetande. 
Strandberg menar inte att intellektuella utmaningar är betydelselösa, men att konkreta 
aktiviteter i samspel med andra ska få stor plats. Han menar vidare att aktiviteten har 
viktig roll i barnets lärande och rummet har stor betydelse för hur barnet känner att det 
har tillgång till betydelsefulla aktiviteter. Olika rum ger möjligheter till olika aktiviteter 
och olika lärområden gynnas av olika aktiviteter. Vygotskijs teori (i Öberg Lindsten, 
1995) om barns lärande visar  att barn är i behov av att få mycket erfarenheter från 
verkligheten, han menar att mer erfarenheter som barnen får ger rikare fantasi som är 
nödvändig för barnets skapande verksamhet. 
Vygotskij hade (i Strandberg , 2006) ett uttryck som han kallade kulturellt medierad 
aktivitet, med det menas barnets kulturella utveckling är beroende av tillgången till 
verktyg och tecken. Han menade att tänkande inte uppstår i hjärnan, det växer fram när 
barnet är aktiv och ömsesidigt integrerar med den omgivande kulturen och med hjälp av 
artefakter. Med hjälp av verktyg och tecken skapar individen en uppfattning av världen. 
Det är det som är mediering, att det finns något mellan miljön och individen. När barnet 
gör något i världen utnyttjar det verktygen som sked eller penna.  När barnet tänker 
utnyttjar det tecken som ord, siffror och kartor. Tecken och verktyg bär på erfarenheter 
som byggts upp genom historien och de hjälper dig att tänka och att göra. Det ska finnas 
tillgång till verktyg och tecken för att lärande ska uppstå, de behöver vara intressanta, 
utmanande och relevanta för de områden som ska undersökas. En annan viktig del 
förutom tillgång till aktivitet i ett lärande rum är tillgången att barnets inre motivation 
tillfredställs. Rummet ska uttrycka förväntan och en önskan att barnet ska utvecklas. Ett 
rum kan frambringa hopp eller hopplöshet. I förhållande till artefakterna i rummet 
utvecklar barnet känslor och tankar. Drivkraften för barnens utveckling finns inte bara i 
deras huvuden, det finns även i sakerna, på väggarna och i förväntningarna hos 
personalen. 
Vygitskij påpekar ( i Strandberg, 2006)att det som finns i uterummen finns även i någon 
annan form i böcker. Han menar att det finns fåglar i böcker och det finns fåglar i 
skogen. I räkneboken finns det geometri och i bergen finns det geometri.  Det hela finns 
överallt, skillnaden är i hur det uppenbarar sig. Vygotskijs teori handlar hela tiden om 
vad som finns som inre och yttre aktiviteter. Individens inre aktiviteter föregås alltid av 
de yttre aktiviteterna som individen varit med om i sin närmiljö och i interaktionen med 
andra. Vidare anser Strandberg att utemiljöer är riktiga skatter för lärande och 
utveckling, och att de oftast har som egenskap att vara helt gratis. 

2.2 Utomhuspedagogikens historia  
Brügge, Glantz & Sandell (2002) menar att nu för tiden har arbetssättet inom skolan 
förändrats, till att barn får vara inomhus och lära sig i ett klassrum. Förr i tiden var det 
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vanligare att hela klassen brukade vara ute och lära sig på ett praktiskt sätt och genom 
muntlig tradition. Författarna anser vidare att anledning med utomhuspedagogiken är 
att de äldre traditionerna ska återskapas genom att eleverna får möta naturen i sitt 
lärande. De anser att det är viktigt för att eleverna ska skapa en helhet av samhället och 
om kulturen som de lever i. 
   
Aristoteles (384-322 f.kr.) var en betydelsefull individ för utomhuspedagogiken, han 
hade ett stort intresse för att läsa om förändringar som sker i naturen. Han såg på 
naturen som en helhet och med dess sammanhang. De flesta som arbetar med 
utomhuspedagogik har liknande tankar som Aristoteles. Aristoteles filosofi om inlärning 
är att sinnenas upplevelse är det viktigaste. Dahlgren & Szczepanski (1997) håller med 
hans filosofi om att använda sinnen för att då får barnen uppleva verkligheten på riktigt. 

En annan betydelsefull individ för utomhuspedagogikens historia var Johann Amos 
Comenius (1592-1670), som var en pedagog från Tjeckien. Han ansåg att vad som är 
viktigt för inlärning och anskaffandet av erfarenheter är att kroppen och sinnena blir 
delaktiga. Vidare anser han att undervisning och innehållet ska äga rum i verkliga 
miljöer Brügge m, fl. (2002). En annan filosof är Jean-Jacques Rousseau (1712-1784), 
som ansåg att inlärning Ökar och utvecklas genom lek och genom  fysiska erfarenheter. 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) hade en inlärningsteori om att sinnena är det 
centrala i vår kunskapsutveckling. Denna teori utvecklades senare av Fröbel (1782-1852) 
som har haft betydelse för metodologin inom utomhuspedagogik. Då han förklarar att 
barnen ska lära sig att uppskatta och älska naturen genom att vara i den. Det har 
betydelse för deras fostran. Lärare bör varje vecka vara ute i naturen med barnen och 
göra gemensamma aktiviteter. Lärarens roll blir att väcka en nyfikenhet och en känsla 
för naturen hos barnen. En upplevelse ska vara grunden till kunskap om naturen, 
menade Fröbel, om detta skriver Dahlgren och Szczepanski (1997) . Senare blev John 
Dewey (1859-1952) en betydelsefull person av den progressiva pedagogiken som handlar 
om att grunden för erfarenhet skapas av omgivingen omkring oss med hjälp av våra 
sinnen. Paulo Freire (1921- 1997) anser att det är bra för barnen att vara aktiva utomhus 
i undervisningen i en annan miljö, och inte bara i klassrummet. De ska även få tillgång 
till reflektion utomhus, det är viktigt med att skapa dialoger om det man ser i naturen för 
att tillsammans med andra utveckla sin förståelse för omvärlden. Brügge m.fl. (2002)

2.3 Naturen som resurs för lärande
För att utveckla ett förhållande mellan människa och natur behövs en regelbunden 
naturkontakt. En sådan kontakt har alltid funnits eftersom vi människor är en del av 
naturen. Nu för tiden har relationen förändrats och det ser olika ut i olika kulturer och 
samhällen. Den stora förändringen av människans relation till naturen skedde under 
omflyttning från jordbruk till inomhusarbete i staden, menar Glantz, Grahn, och 
Hedberg (2007).  
Alla människor har lärt sig olika saker i naturen, i naturen samarbetar kulturella 
mönster med människans biologiska villkor. Brügge (2007) anser att utomhuspedagogik 
bör komplettera den traditionella undervisningen och den bör ingå som en naturlig del i 
alla ämnen. ”genom att komplettera det vanliga klassrummet med det utvidgade 
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klassrummet uterummet har man möjlighet att öka nyfikenheten och motivationen.” (s. 
27)
I naturen kan vi skaffa hållbar kunskap, och bli inspirerade och känslan växer för 
naturen. Den känsla man får i naturen skapar ett engagemang och möjligheter till egen 
utveckling. Att samverka i naturen med andra bildar utmaningar, individerna får 
använda sin kreativitet, problemlösningsförmåga och att klara av svårigheter 
tillsammans. Naturen bidrar också till att vi människor får uppleva och lära med alla 
sinnen, detta leder till nyfikenhet och lusten att lära, menar Brügge & Szczepanski 
(2007). 
 Johansson (2004) anser att det är bra för människans utveckling att få en känsla av 
naturen och det som lever i den. Det är inte bara teoretisk kunskap som kan vårda 
naturen. I känslan finns värdering, identifiering, och attityder. Genom att få tillgång att 
vårda andra levande varelser får eleverna utveckla sina identiteter. Barnen är olika och 
de har olika inställningar om djur, det gäller att ge de positiva upplevelser som leder till 
att väcka nyfikenhet och lusten att lära . Ytterligare anser han att om man ser hur barn 
beter sig mot djur kan man se hur de tänker och tycker, det kan hjälpa till att lära barn 
hur de ska behandla avvikande individer på ett sakligt sätt. Johansson (2004) anser att 
vi kan synliggöra för barnen olika sätt som djur lever på utan att lägga till moraliska 
perspektiv. Om barnen får utveckla en vårdande ställning till allt levande i naturen, 
kommer barnen att förstå att alla livsformer är lika viktiga och har samma värde.   

2.4 Varför utomhuspedagogik? 
Ericsson (2004) argumenterar för utomhuspedagogik på det sättet att eleverna bör 
erbjudas olika tillfällen då deras tidigare kunskaper och erfarenheter möter situationer 
utanför skolan. Då blir kunskaperna inte anknutna till att enbart förstås inom skolan. 
Strotz & Svenning (2004) menar med utomhuspedagogik att det är praktisk verksamhet 
som är utgångspunkten för kunskap.  Deras tankar inspirerades från John Deweys teori 
för att lära sig något måste man börja med att” göra”. Som en fördel med 
utomhuspedagogik enligt Strotz& Svenning (2004) är att det skapar en naturlig dialog 
mellan eleverna och det är ett viktigt begrepp för en grundläggande förutsättning för 
kunskapsbildning. Genom dialogen får barnen reflektera över sin kunskap och det är en 
förutsättning för utveckling. De anser även att dialogen mellan lärare och eleven är 
viktigt och att den ska bygga på tillit till läraren. Och att det är en fördel att läraren ska 
ha en tilltro till elevens förmåga och avstå från misstro.    
Lättman – Marsch och Wejdmark (2011) menar att naturskolans argument om 
utomhuspedagogik är att det ger större möjligheter till att använda alla sinnen, och det 
hjälper att skapa diskussioner och elever får samverka på ett naturligt sätt. Ytterligare 
kan det komma att hitta olika vägar till att lära och få möjligheter till delaktighet.  Också 
leken och fysiska aktiviteter kan bli en naturlig del i elevens lärande. Utomhuslektioner 
kan ge elever en känsla för naturen. 
Szczepanski (2009) har gjort en studie där han genom intervjuer med lärare tagit reda 
på deras uppfattningar om utomhuspedagogik. Resultaten pekade bland annat på att 
kroppsrörelsen spelar en stor roll i elevens inlärning. Utomhuspedagogiken ger också 
elever möjligheter till förstahands erfarenheter. Detta hjälper elever att öka deras 
sinnesstimulerande i utemiljön. Utomhuspedagogiken gynnar lärande i alla ämnen men 
främst inom matematik och naturkunskap, anser Szczepanski. Det ger också möjlighet 
till att barnen får möta det konkreta lärandet där ämnet det lär sig om har sitt ursprung i 
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verkligheten.  Utomhuslektioner ger möjligheter att skapa spänning, möjligheter till 
fysiska aktiviteter, fascination och utmaningar. 
En annan studie utförd av Grahn (2007) visade i sitt resultat att elever som vistas 
mycket utomhus rör på sig mer, då de får större möjligheter att använda alla sinnen än 
vad de får inomhus. Hur utomhusmiljön ser ut har ingen betydelse, vart än barnen 
befinner sig så är de fysiskt aktiva och använder alla sinnen.  Han kom även fram till att 
förskolebarn som är ute i en naturrik miljö blir bättre på att koncentrera sig, behärska 
sig och utveckla sin motorik.  Om barnen är ute varje dag i en naturrik miljö kan det 
hjälpa de att uppnå mål som förskolans läroplan har att arbeta mot. 
Eskilsson & Szczepanski (1999) menar att en fördel med utomhuspedagogiken är att den 
ger elever större motivation och förståelse för omvärlden. Med omvärlden menas natur, 
kultur och samhälle.  Genom utemiljöns olika utseende och den sinnliga upplevelsen av 
miljön kan elevernas nyfikenhet stimuleras, som är en förutsättning för lärande. Den 
lärandes eget behov, egen kunskapsnivå och egna förutsättningar bör utgöra valet av det 
som ska studeras. Med det utvecklas den betydelsefulla motivationen och nyfikenhet 
som krävs för en aktiv lärandeprocess ska uppstå. En undersökning som utfördes av 
Nordahl (1994) med elever från 6-12 år, resulterade i att elever tycker att det roligaste i 
skolan är aktiviteter utomhus, och aktiviteter som elever själva fick välja och sociala 
aktiviteter utan någon äldre elever eller lärare som styr. Det som eleverna tycker är 
tråkigt i skolan är när de vistas mycket inomhus, att vara ensamma och att underkastas 
av vuxnas bestämmelser. 
Szczepanski (2007) anser att människor kan lära sig mycket genom att vistas utomhus. 
Där finns en större möjlighet då barnen på ett naturligt sätt kan använda alla sinnen och 
dessa får samarbeta, de ser, känner, smakar, luktar och hör. Detta gynnar 
skaparförmågan, samarbete och lusten att upptäcka och utforska nya saker. Ericsson 
(2004) anser att utomhuspedagogik är betydelsefullt och har mer att erbjuda än lärande 
i klassrummet. När elever är ute kan de använda sig av sina naturliga sätt att röra sig. De 
blir mer aktiva och delaktiga i undervisningen och aktiva barn lär sig mer, anser 
Ericsson. Genom att skaffa sig nya erfarenheter kan det underlätta att förstå abstrakta 
företeelser, menar Ericsson. Brügge (2007), anser att lärandet idag först och främst äger 
rum inomhus och ofta framför datorn. Utomhuspedagogiken kan bidra till att undvika 
den traditionella motsättningen som hon tycker finns i skolan av teorier och praktiken. 
Hon anser vidare att utomhuspedagogiken är en betydelsefull grund för kroppens 
rörelsebehov och av fysisk, sinnlig erfarenhet och rörelse på samma sätt som för 
hjärnans stimulans.    

Dahlgren & Szczepanski (1997) skriver om forskning som har gjorts i Kanada och USA 
som handlar om utomhuspedagogik. Författarna ser många olika riktningar som 
forskats fram inom ämnet, men mycket blir kopplat till att ”lära genom att göra” 
Forskningen är baserad på observationer och är mest textobunden till sin form. 
Resultatet av deras forskning visade att det traditionella utbildningssystemet har en del 
brister. Kunskaperna blir kortvariga och ytliga, och bidrar till att individens inlärning 
inte blir lika betydelsefull som den skulle kunna bli. Målet med utomhuspedagogik är att 
den ligger till grund för användbar kunskap, detta skapar en aktiv process för elevernas 
kunskapssökande. Lärandeprocessen främjas av utemiljö som källa till kunskap, och 
skapar motivation till lärande, anser Dahlgren & Szczepanski (1997).
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Dahlgren & Szczepanski (1997) anser att utomhuspedagogik gynnar den lärande eleven 
då denne får se sig själv i en upplevd situation. I naturen finns inte rätt eller fel och det 
gör att barnen är oförberedda och det byggs upp en starkare social gemenskap. 
Utomhuspedagogik kan skapa upplevelser av den historiska människans livsvillkor och 
förmåga att lösa problem. Naturens sammanhang kan skapa förhållande mellan 
gruppens medlemmar som bidrar till personlighetsutveckling och trygghetskänsla och 
tilltro till varandra. Varje gruppmedlem får insikt om sin egen förmåga i gruppen.      

2.5 Svårigheter med utomhuspedagogik 
Enligt Strotz & Svenning (2004), är ett hinder med utomhuspedagogik att läraren är 
rädd att tappa kontrollen om man undervisar utomhus. Det kan vara så att lärare känner 
sig osäkra i naturen och i situationen utomhus. De menar för att utomhuspedagogik ska 
bli meningsfull behöver lärare vara trygg med att inte vara den som alltid har svar. Om 
man har en trygg läraridentitet, och har en bra självkänsla, utan att känna att man måste 
ha alla svar så kan det även vara en förutsättning för att lära av sina misstag. 
Eskilsson & Szczepanski (1999)  beskriver en empirisk studie av biologiundervisning 
utförd av Patrik Grahn. Där resultaten visade att 65 % av lärarna inte klarade av att 
genomföra aktiviteter utomhus, på låg- och mellanstadiet och i förskolan blev resultatet 
20- 25%. En förklaring till dessa hinder var att det inte fanns lämpliga områden att 
utföra utomhusaktiviteter på. Författarna tror även att en orsak kan vara att det kan 
finnas brister i lärarnas utbildning på kunskaper om hur man arbetar utomhus, som gör 
att de saknar förtrogenhetskunskaper från aktiviteter om hur de kan använda naturen 
som klassrum och läromedel. 
En svårighet med utomhuspedagogik är att de flesta lärare i dagens skolor saknar 
erfarenhet och utbildning om hur utomhuspedagogik ska utföras. Lärarstudenter får 
inga större kunskaper om undervisning utomhus. Lärare som jobbar med 
utomhuspedagogik anser att det är svårt att införa vissa begrepp och objekt på ett 
praktiskt sätt utomhus. Lärare tycker även att eleverna får mindre tillgång till datorer 
om de jobbar utomhus, detta anser Tan & Chu (2009). 
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2.6 Lärarens roll i utomhusmiljön 
Enligt Johansson (1990) innebär det att vara lärare i naturen, vara den 
person som leder barnen i miljön, och skapar tillfällen för barnen där 
de får leka och uppleva naturen och hämta kunskap från växter och de 
som lever av växterna. På så sätt får barnen större förståelse för våra 
livsvillkor. Elever och lärares gemenskap ute kan ge närmare relation 
mellan barnen och vuxna. Johansson (1990) förklarar att barnets lust 
att leka och nyfikenhet finns även kvar inom oss vuxna.  Han anser 
vidare att som lärare bör man vägleda barnen med att vara ute i 
naturen för att barnen kan få möjligheter att återuppleva sina 
naturupplevelser inomhus när de se på TV eller på naturbilder eller 
sagor som är kopplade till natur. Barnen som inte upplevt naturen har 
inte förmåga att tolka naturbilder, om barnen inte har fått en fysisk 
känsla av naturen kan de inte skapa fantasi om själva sagan eller 
naturbilderna, anser Johansson. Vidare menar författaren att om 
barnen har en nära naturkontakt med det som lever och dör, kan det 
vara utvecklande för personligheten och identiteten och att få öka sitt 
begreppsförråd. 

Johannson (1990) har gjort en modell i form av en pyramid som hon tycker 
att lärare ska följa i undervisningen utomhus. Det första hon vill att 
barnen har med sig är, färdigheter, som att vara trygg i naturen och ha 
roligt. Det andra steget är att upptäcka naturen. Tredje steg är att 
barnen ska utveckla sina kunskaper genom att se sammanhang och 
förstå sin egen roll i naturen.  Det sista steget är att barnen ska utveckla 
attityder genom att ta ställning och påverka andra. 

Brügge & Szczepanski (2007) anser att allt ledarskap handlar om vilken människosyn 
lärare har. Hur läraren förhåller sig till andra människor. Ledarskap handlar om att 
klimatet inom gruppen ska kännas stödjande, och det ska vara tillgängligt att lära av 
varandra och det ska inte finnas någon rädsla för att göra bort sig och eleverna ska våga 
be om hjälp.  Alla ska få tillgång att växa och trivas med de andra, anser Brügge & 
Szczepanski (2007). De vuxna måste tänka på att utgå från barnens intressen när de 
jobbar utomhus. Vidare anser de att läraren inte alltid måste kontrollera barnen och 
befinna sig med dem för att det ska fungera. Lärare måste hitta ett bra sätt genom att 
samarbeta inte bara leda sina elever, och kanske göra saker tillsammans, då kan lusten 
att lära växa för barnen. De anser vidare att lärarna är vana att vara ledare inomhus, 
utomhus har läraren inte full kontroll över situationen. Det gäller att vara flexibel och ha 
förståelse att planeringen inte håller, det kan vara det som gör att det blir spännande, 
roligt och lärorikt.   
Ericsson (2002) anser att lärare måste dokumentera och reflektera över elevernas 
agerande i utemiljön.  Resultatet av lärarens dokumentation kan bidra till att stödja 
eleverna och agera tillsammans med de och på distans kan lärare observera eleverna. 
Aktiviteterna kan hjälpa läraren att upptäcka sidor i gruppen som läraren inte 
uppmärksammat tidigare.  Att låta eleverna arbeta självständigt ger läraren möjlighet att 
se nya sidor hos eleverna Brügge, Glantz & Sandell (1999).  Det är viktigt att läraren 
möter elevernas tankar, rädslor och känslor med ett respektfullt agerande. 
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Utomhuspedagogik ska inte bara vara en engångsföreteelse, det ska finnas med 
regelbundet under hela skoltiden.

2.7 Sammanfattning
De inledande teorierna har varit inspirerande för många pedagoger som arbetar med 
utomhuspedagogik, Deweys teori om att praktisk handling leder till lärande har även 
haft inflytande på läroplanen. Vygotskijs teori om att inre aktivitet föregås av yttre social 
aktivitet tas också fasta på i läroplanen. Utomhuspedagogiken har inte funnits som 
begrepp förrän nu, förr var det naturligt att undervisa utomhus. Nu vill många tillbaka 
till det arbetssättet som förr var det enda. Därför har ett behov uppkommit att införa ett 
begrepp för detta, nämligen utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik kan förklaras 
utifrån de fyra aspekterna, utomhusaktiviteter, hälsa, personlig och social utveckling och 
miljöundervisning. Den står för pedagogikens fråga var?, alltså lärandets plats. 
Utomhuspedagogik bör inte ses som det enda rätta sättet, utan ska kompletteras med 
inomhusaktiviteter och teorier. Det hjälper till att öka nyfikenheten och motivationen. 
Alla författare nämner betydelsen av sinnenas närvaro vid inlärningen. Om barnen får 
möjlighet att vårda naturen kan de få en känsla för den som kan bidra till en hållbar 
utveckling och framtid. I naturen får barnen röra sig på sitt naturliga sätt, vilket är 
gynnsamt för inlärningen. Det är även gynnsamt för barnens skaparförmåga, då de får 
utforska och upptäcka. De svårigheter som finns med utomhuspedagogik anses vara att 
lärare har bristande kunskaper och att de inte är trygga med att undervisa med naturen 
som klassrum. De finner heller inga lämpliga områden. Det som utomhuspedagogik kan 
bidra till är att barn utvecklar ett positivt lekbeteende, bättre koncentrationsförmåga, 
deras kroppsliga motorik får utvecklas och även deras sociala kompetens.  Kunskaperna 
kopplas inte bara till skolan, om de befinner sig där det de lär sig om, är närvarande. 
Elever bör vistas ute i naturen för att de ska få erfarenheter av den och att de ska få 
förmåga att återuppleva sina naturupplevelser inomhus, för utan dem kan de inte tolka 
bilder eller texter som skildrar naturen. Pyramiden som presenteras är ett hjälpmedel 
som lärare kan ha nytta av om de känner sig osäkra vid utomhuslektioner. Läraren bör 
utgå från barnens intressen och inte vara för kontrollerande och vara beredd på att 
planeringen inte måste följas exakt. Genom dokumentation och reflektion kan läraren 
finna nya sidor hos sina elever som de kanske inte visar upp i klassrummet. 
Utomhuspedagogik ska vara ett regelbundet inslag i undervisningen. 

3: Metod
Vår arbetsmetod bestod av kvalitativa intervjuer med 9 lärare från tre grundskolor med 
årskurserna förskoleklass till och med årskurs 6. Intervjufrågorna var semistrukturerade 
för att vi vill att lärarna skulle förmedla sina egna tankar och känslor. Intervjuerna var 
semistrukturerade för att vi som undersökare vill ingripa så lite som möjligt, och låta 
läraren få utveckla sina idéer och fullfölja sina tankegångar, vi har tagit stöd till detta i 
Denscombe (2009). 

3.1 Val av metod 
Den metoden som valdes för den här studien är kvalitativ forskning och vi har 
inspirerats av grundad teori. Denscombe (2009) menar att grundad teori innebär att 
fältarbete är det huvudsakliga i forskningsarbete. Tillvägagångssättet med grundad teori 

14



är att datainsamlingen sker på fältet inte bara i starten utan under hela undersökningens 
gång och syftet blir att koppla samman varje förklaring med det som sker i praktiska 
situationer ur verkliga livet. Han anser att grundad teori är lämplig för kvalitativ 
forskning, studier av mänsklig interaktion och småskaligforskning.  I detta arbete valdes 
en kvalitativ forskning för att våra frågeställningar främst kan förklaras med intervjuer, 
anser vi. Bjørndal (2005) beskriver att fördelen med denna metod är att det ger 
möjlighet till en helhetssyn på den sociala processen och sammanhang, det är också 
ostrukturerat och flexibelt. Genom intervjuer får vi utförligare och djupare information 
än vad enkäter ger. Vilket är en bra förutsättning vid tolkningen av svaren.
Den kvalitativa forskningen som vi har valt till vår studie, har sin bakgrund i 
humanistisk vetenskap där det centrala läggs på uppfattningen av helheten och den är 
överordnad summan av delarna. I den här metoden vill man karaktärisera eller gestalta 
något genom djupintervjuer och forskaren vill beskriva och förstå enskilda fall. Andra 
sätt kan vara att genomföra öppna intervjuer, och ostrukturerade observationer. 
Forskarens förförståelse ligger till stort vikt som tillgång för tolkningen av det insamlade 
materialet.  Mätningens tillförlitlighet kan bli osäker på grund av de få intervjuade 
personer och därför går det inte att göra några generaliseringar, beskriver Stukát (2011). 
Fördelen med kvalitativ undersökning är att den till stor utsträckning kan ge en 
helhetssyn på sociala processer när det handlar om ett mindre antal undersökningar 
som dock inte går att generalisera, menar Bjørndal (2005). Uppläggningen blir flexibel 
och ostrukturerad, som ger utrymme för förändringar i uppläggningen beroende av det 
material som samlas in under tiden och vad det ger för information som ger 
undersökarna mer insikter om det som studeras. 

3.2 Urval
Denna studie består av kvalitativa intervjuer på tre olika skolor i Eskilstuna kommun. 
Orsaken till att vi valde de skolorna var för att vi tänkte att de ligger inom olika delar av 
kommunen. Skola 1 är mycket nära skogen, och har fin natur omkring skolan och är 
belägen vid ett villaområde, skolan har ingen speciell inriktning.  Skola 2 ligger i ett 
hyreshusområde och enheten för årskurs 4-6 har ingen utformad skolgård. Skola 2 har 
som inriktning kultur, detta för att majoriteten, 90 % av eleverna har utländsk 
bakgrund. Skola 3 är belägen på landsbygden. Vårt syfte var att ta reda på hur lärare som 
arbetar i kommunalt styrda skolor uppfattar utomhuspedagogik. Studien består av 9 
intervjuer med lärare. Urvalet är som följande, 3 lärare från årskurs 1, 1 lärare från 
årskurs 3 och 5 lärare från årskurs 5. Lärarna som vi har intervjuat blev 
rekommenderade av andra lärare på skolorna, och några fick vi välja istället för andra 
som inte hade tid eller ville ställa upp på intervjuerna. Lärarna från de tre skolorna var 
positiva till att ställa upp. 

Här följer en kort presentation av de medverkande lärarna av våra intervjuer. Vi ställde 
frågor angående lärarnas bakgrund innan vi gick in på själva intervjun angående 
utomhuspedagogik. Intervjufrågorna finns som bilaga 1. Presentationen bygger på dessa 
bakgrundsfrågor som lärarna var och en själva har svarat på. Namnen är påhittade.
Lärare Skola Inriktning Arbetat 

inom skolan
Utbildning i 
utomhuspedagogik
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Britta, 40 år Skola 1, 
åk 1

Matte, No, 
engelska

18 år ingen

Maria, 30 år Skola 1, 

åk 1

Svenska, So 6 år ja

Sanna, 35 år Skola 1, 
åk 5

Matematik, no 5 år Ingen

Lisbet, 55 år Skola 1,
 åk 5

Svenska, so 12 år ingen

Mona, 30 år Skola 2,          
åk, 1

Idrott, svenska, 
Matematik

5 år ja

Fatima, 32 år Skola 2,
åk 3

No, svenska 10 månader ingen

Tina, 45 år Skola 2,
åk 4-6

No, teknik 2 år ja

Johan, 35 år Skola 2,
åk 4-6

Svenska, so 6 år ingen

Pia, 37 år Skola, 3, 
åk 5

Engelska, so 6 år ingen

3.3 Bearbetning av empirin
Efter att varje intervju var genomförd transkriberades det inspelade materialet. Vi 
skapade oss en överblick av det transkriberade materialet genom att skriva ut det och 
läsa det flera gånger.  Vi läste materialet med utgångspunkt i våra frågeställningar och 
skrev ner varje uttalande som hörde samman med varje frågeställning.  Därefter delades 
deltagarnas uppfattningar upp i olika kategorier. Kategorierna är utformade efter att 
kunna svara på frågorna i den här studien. Sedan gjorde vi jämförelser av svaren och 
letade efter likheter och skillnader.

3.4 Etiska aspekter

Vetenskapsrådet har framställt en rapport som gäller etiska principer som forskare inom 
humanistisk – och samhallsvetenskapliga områden bör följa. De består av fyra 
huvudpunkter: 
Informationskrav, detta betyder att den som ska intervjuas ska få fullständig 
information om undersökningen och att det är frivilligt att ställa upp och avbyta när som 
helst. Vi har både muntligt och skriftligt informerat intervjuade om detta. 
Samtyckeskravet innebär att de som ska bli intervjuad har rätt att samtycka och 
godkänna sin medverkan, och har rätt att göra det frivilligt. De intervjuade har muntligt 
godkänt att medverka. Med konfidentialitetskravet menas att de undersökande måste ta 
hänsyn till att behandla uppgifterna anonymt, deltagarna ska bli säkra på att ingen 
annan kan komma åt materialet, och det ska inte gå att gissa vem som har sagt eller gjort 
vad. Vi har inte skrivit några namn och vi har raderat inspelningarna, och deltagarna har 
fått upplysning om detta. Nyttjandekravet betyder att det använda materialet, kommer 
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bara att behandlas utnyttjas vid forskningen. Materialet får inte finnas tillgängligt 
offentligt men deltagarna ska få tillgång till material som berör dem, enligt 
Vetenskapsrådet (2011). Det materialet som vi har samlat in har vi använt endast till vår 
uppsats, och de intervjuade har fått möjligheten att se över deras uppgifter.  
Med hjälp av ett missivbrev fick deltagarna information om att intervjun var frivillig och 
att de hade rätt att avbryta den när de vill.  Deltagarna fick information om att materialet 
får användas endast till forskningssyfte, och att inspelningen ska raderas efteråt, och att 
de ska vara anonyma. Det kommer inte heller framgå vem som har uttryckt sig om vad. 

3.5 Genomförande 
Intervjuerna ägde rum på de utvalda skolorna hösttermin 2012. Alla intervjuerna 
gjordes med inspelningsapparat så kallad diktafon som vi lånat från högskolan. 
Intervjuerna inleddes med att läraren svarade på frågor om sin utbildningsbakgrund, 
erfarenheter och ålder. Alla lärare fick samma frågor och i samma ordning för att vi som 
undersökare lättare skulle kunna göra jämförelser av svaren. Vi valde att börja intervjun 
med att fråga om lärarens bakgrund. Detta enligt Dencombe (2009) medför att den 
intervjuade blir mer bekväm eftersom personen har en genomtänkt uppfattning om det. 
Författaren tipsar om att deltagaren får berätta om sig själv och sitt eget förhållningssätt 
till det studerade ämnet. Det gjorde vi genom att fråga om deras utbildningsbakgrund 
och om de fått någon utbildning inom utomhuspedagogik. Vidare fortsatte vi med 
frågorna som vi utformat utifrån våra forskningsfrågor om ämnet. Vi ställde endast 
dessa frågor som vi skrivit i förväg, vi lade inte in några följdfrågor eller liknande i 
samtalen. 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är begrepp för undersökningens kvalitet och tillförlitlighet. Med 
reliabilitet, enligt Thurén (1991) är att undersökningens mätningar är korrekt utförda 
och om någon annan skulle göra samma mätningar skulle det bli samma resultat. 
Denscombe (2009) menar dock att en kvalitativ studie omöjligt kan sträva mot 
fullständig reliabilitet. Vår undersökning är baserade på ett fåtal intervjuer av olika 
lärare och det är högst tänkbart att en upprepad undersökning med andra deltagare 
kommer att ge ett annat resultat än det som framställs i vår undersökning.

Validitet innebär att i undersökningen har det som var tänkt att undersökas framställts i 
resultatet och inget annat. Stukát (2005) förklarar validitet är det som underökningen 
avser att mäta. Vi har förklarat hur vi menar och har tänkt med vissa frågor där 
deltagarna varit osäkra på vad de skulle svara och därmed förebyggt möjliga 
missförstånd, detta menar Denscombe (2009) höjer validiteten. Eftersom vi har varit två 
som har tolkat svaren och skrivit resultatet av dem tillsammans är det ytterligare något 
som höjt validiteten. Vi har med exakthet transkriberat det inspelade materialet utan att 
retuschera något. Det ser vi som en liten risk till missförstånd av svaren. Men ändå finns 
det en risk för att deltagarna inte är helt ärliga med sina svar. Enligt Denscombe svarar 
människor olika i intervjuer beroende på hur de uppfattar personen som intervjuar dem. 
Det som främst utmärker sig är kön, ålder och etnicitet som inverkar på hur villiga att ge 
eller hur ärliga människor är med sin information. Något som vi har varit medvetna om 
under intervjuerna och därför har vi försökt visa en så neutral sida som möjligt och varit 
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försiktiga med att ge vår syn på ämnet eller att kommenterat det som sägs. Vi kan dock 
inte säkerställa att vår egen identitet inte har format svaren. 

4: Resultat  
Utifrån våra kvalitativa intervjuer med lärarna redovisas resultaten utifrån kategorier 
som syftar till att svara på våra frågeställningar, med underrubriker som syftar på det 
som framkommit av intervjuerna. Vi har valt att benämna lärarna med fiktiva namn för 
att beakta anonymiteten. 

4.1 Resultatpresentation
Nedan följer resultatet som är utformat under olika rubriker baserade på de svar 
intervjuerna gav.

4.2 Lärarnas uppfattningar om utomhuspedagogik

4.2.1 Vad och var?
Alla lärare hade en positiv inställning till utomhuspedagogik. Sammantaget var synen på 
utomhuspedagogik att lära sig nya saker ute i naturen. Pia menade även att 
utomhuspedagogik är att vistas på olika platser inte bara i naturen utan både i skogen, 
på landet och i stadsmiljöer. Hon ansåg att utomhuspedagogik är viktigt för demokratisk 
fostran genom att låta eleverna få känna olika platser där de inte vistas på sin fritid och 
att de får känna för platser. Ett liknande förhållningssätt hade tre lärare på skola 2 då de 
menade att utomhuspedagogik inte bara är att lära sig nya kunskaper i naturen utan de 
anser att skolans roll också är att låta eleverna bli bekanta med områden som de normalt 
inte vistas i. Dessa lärare ansåg att många av deras utlandsfödda elever inte vistas i 
skogen och de ser skogen som en farlig plats där vi människor inte bör vistas. Så för dem 
blir syftet med utomhuspedagogik att låta barnen få bekanta sig med skogen och se att 
den inte behöver vara farlig och att det finns mycket att lära sig av naturen. Samtliga 
medverkande framhävde betydelsen av att utomhuspedagogik är mer än att endast vara 
ute och leka och grilla korv. Om det är utomhuspedagogik man talar om så ska det finnas 
ett syfte och tydliga mål. Mona menade att utomhuspedagogik inte bara är att klättra i 
träd, men att man får kombinera lektionsinnehållet med det. Några ansåg att om både 
lärare och elever trivs i miljön så förbättras lärandet. Johan menade att om naturen ska 
bli en pedagogisk resurs krävs det att läraren har en bra planering. Johan menade att 
olika miljöer stimulerar på olika sätt och att platsen har betydelse för lärandet. Tvärtom 
menade Tina att platsen för lärandet inte spelar någon roll, det är lärarens kompetens 
och planering som är det huvudsakliga. 

4.2.2 Inom vilka ämnen och i vilka åldrar?
Alla lärare utom en mellanstadielärare nämner som gemensamt att utomhuspedagogik 
kan med fördel användas inom skolans alla ämnen. Johan som inte håller med anser att 
hans ämnen, svenska och so inte lämpar sig för utomhuspedagogik. Tina menade att 
utomhuspedagogik lämpar sig bättre i de lägre åldrarna i skolan. Hon menade att i lägre 
åldrar kräver inte barnen så mycket och att det räcker med att leka ute eller träna på 
matematik genom att hämta fem kottar m.m. Men att eleverna i högre årskurserna 
förväntar sig mer av en lektionstimme. Fatima ansåg att hennes ämne  naturkunskap 
bara måste studeras utomhus i naturen eftersom det är den naturliga platsen för det 
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ämnet. Mona håller med henne om att det är främst no som utomhuspedagogik lämpar 
sig bäst för. Både Fatima och Maria nämnde att de gärna arbetar ämnesintegrerat och 
att utomhuspedagogik är ett bra hjälpmedel för det. 

Att man egentligen ska kunna arbeta med alla ämnen utomhus, att kunna använda sig av att  
vara ute i svenska, matematik man ska kunna ha matte ute i naturen och kunna använda de 
naturliga hjälpmedel som finns utomhus. Och det är utomhuspedagogik för mig, inte bara 

vara ute och grilla korv utan kunna använda naturen och det som finns utomhus integrerat i  
ämnena. (Fatima)

4.3 Naturen som resurs för lärande

4.3.1 Konkret lärande
Pia ansåg att det är bra att det finns en koppling till det man ska lära sig om och att 
eleverna får en känsla både fysiskt och mentalt och det man lär sig om blir då mer 
konkret. Hon sa också att klassrummet blir oändligt stort. Fatima har samma inställning 
som Pia om att det ska finnas en koppling till det man lär sig om både fysiskt och 
mentalt för att barnen lättare ska förstå. Hon menar att det räcker inte att vara i 
klassrummet och prata om att inte bryta av grenar eller att prata om allemansrätten. 
Eleverna behöver komma ut och vara i det, inte bara prata eller läsa om det. Fatima 
berättade om en lektion med svampar, då syftet var att lära barnen vilka svampar som 
finns och vilka som är ätliga och oätliga. Detta gjorde de ute i skogen för att se hur 
svamparna ser ut på riktigt, och inte bara se de i en bok då de kan vara svåra att känna 
igen när de ses i sin verkliga miljö. Tina berättade också om en lektion då eleverna skulle 
få lära sig känna igen olika molntyper, denna lektion gjordes utomhus då hon menade 
att det är där riktiga moln finns och att det är annorlunda att se ett moln i en bok jämfört 
med på himlen. Hon menade också att det är lättare för barnen att kunna se varför man 
inte ska skräpa ner i naturen om de ser rostiga burkar ligga i skogen. Då ser de och kan 
lättare förstå sambandet.

4.3.2 Material
Samtliga lärare i undersökningen anser att vid arbete med utomhuspedagogik 
bestäms materialet utifrån det naturen har att erbjuda. Pia håller med om att 
naturen har mycket spännande verktyg som inte klassrummet har att erbjuda 
och att de dessutom är gratis. Mona sa att kombinerat med de saker som finns i 
naturen kan man använda papper och pennor också. Som exempelvis att gå på 
tipspromenad. 
Tina ansåg att det viktigaste är att läraren har en bra planering och är förberedd och att 
det finns rätt material att tillgå vid genomförande av utomhuspedagogik. 

De  pedagogiska  hjälpmedlen  är  gratis  liksom  lärandemiljön.  Dessutom  får 
eleverna lära sig saker i en verklig kontext och inte bara läsa, lyssna eller se på det  
de  ska  lära  sig  om  i  ett  klassrum.  Att  vara  ute  är  dessutom  hälsosamt  både 
fysiologiskt och mentalt. Frisk luft är bra för hälsan. Klassrummet blir oändligt  
stort. Lärande blir mer konkret och verkligt. Som lärare måste man vara lite mer  
kreativ.(Pia)
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4.3.3 Språklig utveckling
Tre av lärarna på skola två lyfte att utomhuspedagogik kan hjälpa barnen att utveckla sin 
språkliga förmåga. De alla anser att eleverna på deras skola är i stort behov av det och att 
när de planerar utomhuslektioner så är syftet bland annat att utveckla elevernas språk. 
De menar att i naturen kan man finna många nya ord. Tina menade att på den 
mångkulturella skolan behöver barnen utveckla sitt språk och i naturen kan det erbjudas 
många nya ord och det är lättare att peka på saker och beskriva dem.

”… det blir ju visuellt att man kan se det på ett annat vis, och att man kan peka. För att 
vi har ju väldigt många barn med invandrarbakgrund som har dåligt prat med 
svenskan. Då är det lättare att peka och förklara på ett annat vis och att de får se 
saker.” ( Tina)

 Pia nämnde också att hon har arbetat med språket utomhus då hon har haft 
engelskalektioner, då har eleverna fått beskriva en miljö och de har fått samlat på sig ord 
som de arbetat med och översatt. Även på svenskan har de varit ute och tagit inspiration 
från naturen för att sedan skriva dikter om det de sett och upplevt utomhus. 

4.3.4 Kombinera ute och inne
Fem av de intervjuade förklarade hur de arbetar med att kombinera utomhuspedagogik 
med inomhuslektionerna. Fatima sa att innan hon går ut med klassen brukar hon 
förbereda dem i klassrummet först med fakta och bilder på det som de ska studera ute i 
naturen sedan. Pia däremot brukar först gå ut och hämta inspiration till lektioner som 
de kommer att arbeta med inomhus. Mona, Tina och Britta arbetar likartat med att 
kombinera utomhuslektioner med inomhuslektioner genom att genomföra något 
praktiskt ute och inne får eleverna koppla de praktiska övningarna med fakta ur böcker 
eller media.  Tina nämnde också att de praktiska övningarna oftast brukar få eleverna att 
tänka vidare på andra företeelser än de som var i planeringen och att det bidrar till att 
det blir lättare att få in elevernas intressen som hon kan få inspiration ifrån till fortsatt 
planering. 

4.4 Möjligheter 

4.4.1 Sinnesstimulans
De flesta deltagare var överens om att eleverna får tillgång att röra sig på sig mer och att 
det är positivt med den friska luften.
”Eleverna får röra sig mer, det är inspirerande, eleverna lär sig om att vara rädda om 
naturen.”(Britta)
Britta och Maria ansåg att utomhuspedagogik är lustfyllt och roligt samtidigt som det är 
lärorikt att arbeta med. Många av de intervjuade nämnde någonting om sinnenas 
närvaro vid utomhuspedagogik, och att det är lättare att involvera alla sinnena i lärandet 
utomhus, vilket de anser vara en utvecklande tillgång i barns lärande. Tina menade att 
eleverna får möjlighet att använda alla sinnen, att de får se naturen, de får lukta, de får 
känna, röra och höra. Hon menade även att sinnena även kan stimuleras inomhus om 
man tar in saker till klassrummet från naturen. Lisbet nämnde att platsen har betydelse 
för barnens utveckling av sin motorik och utomhus får de större tillgång till att leka och 
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använda alla sinnen. Ute händer det mycket och eleverna upptäcker nya saker, elevernas 
nyfikenhet och fantasi stimuleras på ett bra sätt, menade hon. Johan ansåg att en fördel 
med utomhuspedagogik är att det ger eleverna en ökad förståelse för omgivningen och 
att den kan bidra till variation från det invanda skolarbetet. 

4.4.2 Social träning 
Två mellanstadielärare menar att utomhuspedagogik kan bidra till att kunna 
kommunicera på ett bra sätt och kunna skapa bra kontakt med varandra i klassen och 
relationen mellan lärare och elever kan bli bättre. Sanna och Lisbet tycker att 
utomhuspedagogik kan vara till nytta för att utveckla sociala egenskaper. De håller med 
varandra om att det ger social träning, och kommunikation är bra att träna utomhus.
”… barnen får leka mycket fritt ute så de kan kommunicera med varnadra på ett bra 
sätt. Då leder det till att skapa bra kontakt med varnadra och med lärare. Det är bra 
att de lär känna varnadra för de är i behov av det i den här klassen.” (Lisbet)

4.4.3 Motivation
Sanna och Lisbet delade uppfattningen om att motivationen hos eleverna ökade vid 
utomhuspedagogik, de blev mer nyfikna och vill upptäcka nya saker, och deras intresse 
för ämnet blev större. De nämnde båda två att elever som har svårigheter i något ämne 
har lättare att ta till sig kunskaper om de arbetar utomhus, för att då blir de aktiva och 
vill lära sig. Mona menade att utomhuslektioner bidrar till att eleverna blir mer aktiva 
med hela kroppen och det gör att de minns aktiviteten bättre jämfört med 
inomhuslektioner. Pia delade den uppfattningen och förklarar skillnaden i elevernas 
lärande ute jämfört med inne,
” eleverna är mer engagerade och aktiva i sitt lärande… eleverna visar ett mer aktivt 
deltagande i de uppgifter de får och oftast ett större intresse” (Pia)
Fatima menade att barnen vill vara ute och att de blir motiverade till att lära sig 
utomhus. Till motsats av det framhävde Tina att det är svårare att motivera äldre elever 
och att de oftast är omotiverade till utomhuslektioner. 
Pia och Britta var överens om att när eleverna varit ute så blir de lugnare när de kommer 
in efteråt och har lektion. De får ork och lust att lära in och de får utlopp för sin 
kroppsliga energi, som gör de lugnare sen. Tina menade att eleverna ser utelektioner 
som att de bara får vara ute och leka och glömmer bort att det är en lektion. Tina 
berättade om att de haft en hel dag utomhus med flera klasser. Då hade både lärare och 
elever känt sig mycket gladare den dagen än andra vanliga skoldagar och att de minns 
aktiviteterna bättre.  

4.5 Hinder

4.5.1 Resurser och tid
Alla deltagare utom Johan som inte arbetar med utomhuspedagogik, var överens om att 
det är svårt att skaffa nödvändiga resurser som behövs vid utomhuslektioner, de menade 
att det kan vara svårt att som ensam lärare gå iväg utanför skolan med en hel klass. 
Många anser att det är stora klasser med för många elever att hålla kontrollen över själv. 
Det krävs mycket planering för att kunna genomföra och det tar mycket tid. Pia fick 
frågan om det finns några hinder för utomhuspedagogik, då svarade hon;
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”- Egentligen inte, förutom att man som lärare ska känna sig säker på hur man ska 
använda sig av utomhuspedagogik. Jag har också känslan av att det tar lite längre tid,  
så det är svårt att hinna med på en 40 minuters lektion. ”(Pia)
Sammantaget kan man säga att lärarna upplever att de inte får det stöd från skolan som 
de behöver för att planera och genomföra utomhuspedagogik. Fatima förklarar att när 
hon hade planerat en utomhusvistelse så skulle klassen få mat från skolan, men att hon 
var tvungen att åka och hämta den själv. Det tyckte hon blev ett hinder eftersom att hon 
även hade det pedagogiska ansvaret. Så hon hade önskat att de kunde få in extra 
resurser som stöd. Många påpekade att det var för lite resurser och svårt att boka 
vikarier eftersom det blir en extra kostnad för skolan. På skola 1 i lågstadiet handlar det 
däremot inte om kostnader eftersom de beskriver att de inte planerar i förväg och då blir 
hindret att skolan inte hinner med att skaffa fram nödvändiga resurser. Tina nämnde att 
hon gärna hade haft mer utelektioner, men att det inte är genomförbart på grund av 
bristande resurser och tid. Tina som förklarade att de i hennes arbetslag i årskurserna 4-
6 arbetar tematiskt och att varje lärare ansvarar för sina egna ämnen, och att det då blir 
en svårighet att ta med en klass ut, eftersom att efter hennes lektion kommer en annan 
lärare och har en lektion och tiden blir knapp till att hinna med något lärorikt. 
Johan menade att det kanske är svårt att hitta lämpliga platser för genomförandet av 
utomhuspedagogik. Britta, Maria och Tina såg att ett hinder var att barnen inte hade 
rätta kläder för att vistas ute i rådande klimat. 

4.5.2 Barn med särskilda behov
Mona menade att många barn är i behov av att vara inomhus i fyrkantiga ramar, 
eftersom de är så utsvävande. Vidare menade hon att det är svårt att gå ut med en del 
barn. Andra säger att de barn som är röriga menade hon, fungerar bättre utomhus men 
det hon ville säga var att de barnen har svårt att göra de aktiviteterna som planeras 
utomhus också. Det finns mycket saker som distraherar dem utomhus. Vidare berättar 
hon att hon tycker att det blir svårt med utomhuspedagogik då det finns elever med 
svårigheter och att dessa barn har svårt att samarbeta som man oftast gör när man är 
utomhus. 

”de barn som har det svårt har inte alltid lätt att vara utomhus. Ofta när man 
gör utomhuspedagogik så samarbetar barnen. Det är min syn på hur det 
brukar se ut, att man gör saker tillsammans. Barn som har svårigheter har 
oftast svårt att samarbeta ibland går det jättebra… Det är det jag känner att 
ibland kan barnen ha svårt för det, det är väl begränsningen.” ( Mona)

Hon ansåg att det är svårt att gå ut eftersom det är oroligt i gruppen och att barn hade 
försvunnit när hon haft utelektioner, det har gjort att hon inte törs gå ut längre med sin 
klass. 

4.5.3 Lärarens kompetens
Det är viktigt att man som lärare känner sig trygg och bekväm i den miljön där man 
vistas i undervisningen för att det ska bli bra för eleverna, anser några av 
lågstadielärarna.

Hinder överhuvudtaget är de man själv är de man sätter upp, så att egentligen 
finns det inga hinder om jag inte sätter upp dem själv.  Hindret för mig idag är att  
jag inte känner mig bekväm i och med att jag inte har så mycket kunskap hur jag 
kan använda naturen i mina ämnen.(Fatima)
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Vidare berättar Fatima att om hon som lärare inte känner sig trygg med att jobba med 
matematik utomhus så blir det ingen bra undervisningen för eleverna. Det är viktigt att 
läraren är bekväm med platsen och känner sig trygg och förberedd, ansåg Fatima. Pia 
har samma uppfattning som Fatima om att det är viktigt att läraren känner sig trygg 
med att använda sig av utomhuspedagogik. 
En av våra bakgrundsfrågor var om läraren hade någon kurs eller utbildning inom 
utomhuspedagogik. De flesta svarade nej på den frågan och de som svarade ja tyckte inte 
att den utbildningen de hade varit tillräcklig. Tina, Fatima och Mona ansåg att de kunde 
känna sig säkra på att ha utomhuspedagogik i sina ämnen. Tina menade att fast hon 
ansåg att hon fått utbildning i utomhuspedagogik tyckte hon inte att det går att läsa sig 
till allt. Hon menade att det behöver även praktiseras många gånger.

4.6 Sammanfattning
Här följer en sammanfattning av resultaten på lågstadiet och mellanstadiet.
Samtliga lärare på låg- och mellanstadiet hade samma uppfattningar angående att 
utomhuspedagogik medför att lättare få elevernas alla sinnen att stimuleras. Genom att 
sinnen får vara närvarande i elevernas lärande bidrar det till att minns lektionerna 
bättre och att eleverna blir mer motiverade och på ett lustfyllt sätt tar in kunskaperna. 
De flesta deltagare var överens om att frisk luft och tillgång till rörelse var en viktig del i 
utomhuspedagogik. Två lärare på lågstadiet pratade om att det är viktigt att det inte bara 
blir lek när man har utomhuspedagogik utan att man kan kombinera det med lärarens 
planering. På mellanstadiet sa några lärare också att eleverna inte är villiga att gå ut och 
det blir en svårighet att ta ut dem. Men, i lågstadiet är barnen mycket positiva till att 
vara ute. 
Några lärare menade att det kan vara svårt att genomföra lektioner med 
utomhuspedagogik för att det kräver mycket planering och rätt material som går att 
använda i alla väder. Men, å andra sidan var det en mellanstadielärare som tyckte att 
utomhus så finns redan allt material som behövs och det är gratis. 
De medverkande hade samma erfarenheter av att det är svårt att skaffa resurser när de 
tänker ha utomhuslektioner för att det är ont om personal och det blir en kostnadsfråga 
för skolan. På skola 1 i lågstadiet handlar det däremot inte om kostnader eftersom de 
beskriver att de inte planerar i förväg och då hinner inte skolan med att skaffa fram 
nödvändiga resurser. Samtliga deltagare menade att de har stora klasser som gör det 
svårt att ta ut dem som ensam lärare. På mellanstadiet sa en lärare att eleverna inte har 
rätt kläder för att kunna vara ute i det rådande vädret. Några deltagare känner att de 
saknar kunskaper och inte är bekväma med hur de ska använda naturen inom olika 
ämnen. 

5: Resultatanalys och Diskussion

5.1 Metoddiskussion
I vårt arbete valde vi att arbeta med en kvalitativ metod, vår avsikt var att göra en 
undersökning där vi kunde fördjupa oss på vårt område utomhuspedagogik. Vi ville 
undersöka skillnaden med att arbeta med utomhuspedagogik mellan lägre och högre 
årskurser mellan 1-6. Vidare tänkte vi utföra intervjuer eftersom det ger en tydligare bild 
av lärarnas syn och egna uppfattningar av ämnet. Det vi menar är att intervjuer enligt 
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Denscombe (2009) ger en jag och du relation med informanten jämfört vad en 
kvantitativ studie kan ge. I våra intervjuer bestämde vi tillsammans innan vi utförde 
dem att vi inte skulle ställa följdfrågor till informanterna för att vi vill att svaren skulle 
vara tydliga och bli enklare att jämföra. Enligt Denscombe (2009) kan en kvalitativ 
studie ge en mer rättvis bild av verkligheten, och informanterna kan ge exempel ur sin 
vardag i skolan.  Därför anser vi att det material som kommer fram i vår kvalitativa 
undersökning ofta har till följd att ge ett intressant och relevant resultat. Denscombe 
(2009) menar att vi som undersökare ska vara försiktiga med att visa vår syn på ämnet 
eftersom det inte får genomsyra vår studie. Därför har vi under intervjuerna varit 
neutrala och inte kommenterat åsikter. Vi är väl medvetna om att intervjuer med 9 
lärare inte kan visa ett generellt resultat. 
Vårt mål var att intervjua lärare på två skolor som arbetade i årskurserna 5 och 1. Vi ville 
också ta reda på elevernas syn på utomhuspedagogik genom att göra intervjuer. Tyvärr 
på grund av tidsbrist så valde vi bort det för att det skulle ta för lång tid att få intyg från 
föräldrar samt att vår studie skulle komma att bli för omfattande.
Avsikten var att genomföra intervjuer med lärarna i de önskvärda årskurserna blev inte 
av, eftersom vissa lärare inte var villiga att ställa upp på intervjuerna. Och då tillfrågade 
vi andra lärare på skolan som visade sig vara villiga att bli intervjuade. Intervjuerna gav 
olika mycket information än vad vi hade tänkt. En lärare som inte alls har arbetat med 
utomhuspedagogik hade väldigt lite att delge, det har vi så klart förståelse för. Men, 
eftersom vi ville ta reda på olika lärares uppfattningar oavsett om de jobbar med ämnet 
eller inte så är vi ändå nöjda. Vi ville också göra våra undersökningar på olika typer av 
skolor för att ge studien en något större bredd. Den skolan som ligger utanför stan på 
landsbygden hade ingen lärare på lågstadiet som hade tid att ställa upp, det tycker vi var 
synd. 

5.2 Resultatanalys och Resultatdiskussion
Av resultatet framgår att utomhuspedagogik anses vara att lärande sker ute i naturen. 
Pia ansåg även att utomhuspedagogik innefattar lärande både i naturen och i 
stadsmiljöer. Vidare förklarade hon att det är viktigt att lära känna olika platser för en 
demokratisk fostran. Detta uttalande kan förknippas direkt till Dewey som menade att 
lärande ska vara en del av verksamheten i samhället, det betyder att skolvärlden ska 
öppnas mot samhället. Inom pedagogiken ska skolans väggar ha en öppenhet mot den 
yttre verkligheten både fysiskt och mentalt, enligt Szczepanski, (2008). Det är det som 
Dewey menade med ”learning by doing”. Skolverket, (2011) uttrycker i lgr11 även att 
förbereda eleverna på att verka i samhället;   

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 
att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer 
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 
(s.9 )

Vi anser att den här uppfattningen har sin grund i Deweys filosofi och att demokratisk 
fostran innebär mer än att låta eleverna ha inflytande i undervisningen som vi tänkte 
innan. Det innebär att ge eleverna en förståelse för hur livet ser ut i samhället och vilka 
delar det består av och hur individerna ska förhålla sig till miljön och andra individer 
som verkar där.
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Pia menade att arbeta med undervisning utomhus innebär att klassrummet blir oändligt 
stort. Denna syn delar även Brügge & Sczcepanski, (1999),
”I och med att naturen inte har några väggar begränsas inte lärandet utan nya 
möjligheter dyker ständigt upp.” (s. 28)
Enligt Strandberg, (2006) menade Vygotskij att rummet för lärande kan antingen gynna 
lärande eller hindra lärande. Detta ansåg även Dewey, enligt Sjödén (1999). Vi tänker att 
om undervisningen sker utomhus och inte har några väggar som begränsar lärandet 
borde det innebära att uterummet är gynnsamt för inlärning. 

Resultat visar att två av lärarna tycker att utomhuspedagogik kan bidra till att 
kommunikation uppstår på ett bra sätt och är ett bra sätt att skapa kontakter med 
varandra i klassen och med lärare, detta görs genom fri lek utomhus menar dem. Detta 
kan kopplas till Skolverket, (2011),

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att  
pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 
utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. (s, 9) 

Från våra erfarenheter av högskoleutbildningen har vi fått upprepad information om att 
det är viktigt att utgå från barnens perspektiv och deras intressen. Vi tycker att i 
läroplanen så står det tydligt att skolan ska ha det förhållningssättet till barnen. I 
läroplanen står dock inte att skolan ska arbeta just med utomhuspedagogik, men att den 
inger en frihet till egna tolkningar. Det är upp till varje lärare att göra sina tolkningar och 
det finns inte rätt eller fel, bara man når de uppsatta mål som står. Utomhuspedagogik 
kan skapa tillfällen för dialoger mellan lärare och elever och mellan elever själva. Detta 
leder till att elevernas intressen och inre motivation synliggörs, som kan hjälpa lärare i 
framtida planeringar, anser vi. Brügge (2007), skriver att små barn egentligen inte har 
behov av planerade aktiviteter, barnen har det naturligt i sig att upptäcka och njuta av 
naturen då tränar de sina sinnen. Utomhuspedagogik är viktigt för barnen för att träna 
samarbete och utveckla sociala kompetenser. Att göra lektioner ute kan vara en 
utmaning vilket fodrar ett samarbete som inte uppstår i klassrummet.  Med våra 
intervjuer fick vi uppfattningen om att i högre åldrar så krävs det mer planering och 
struktur för att det ska bli en bra lektion för barnen, och att i de lägre åldrarna inte krävs 
lika mycket struktur och planering. 
Lärarnas syn på hur man kan använda naturen som en pedagogisk resurs skiljer sig på 
så sätt att i skola 2 som är den mångkulturella skolan, så tänker många av lärarna på att 
använda naturen som en del av språkutvecklingen. De är måna om att eleverna skaffar 
sig ett rikt språk, eftersom de anser att många är svaga i svenska språket och är i behov 
av att få större ordförråd och utvecklar korrekt grammatik. Dessutom får eleverna lära 
sig att skogen inte är en farlig plats som de anser att många utlandsfödda tänker om 
skogen. Eskilsson och Szczepanski (1999) menar att utomhuspedagogik kan öka 
människors syn på människan som naturvarelse genom egna upplevelser och nya 
kunskaper som blivit anskaffade i naturen, det bidrar till att känslan av främlingskap 
minskar i det mångkulturella samhället. 
En av våra intervjuade menade att eleverna får en ökad förståelse om det som de ska lära 
sig om, om de får uppleva det i verkligheten. Exempelvis om de har ett miljötema och 
ska lära sig att inte skräpa ner i naturen och går ut i skogen och ser att där ligger skräp 
och rostiga burkar utslängda bland träd och buskar, menar hon att eleverna får en större 
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förståelse för syftet istället för att bara prata om det inomhus utanför sin kontext. 
Lärandet blir mer konkret och verkligt. 
I Lgr 11 står att lärande ska ske som en helhet av olika kunskapsformer, 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad 
och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den 
sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande 
och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. (s. 10)

Brügge m.fl. (1999) anser att detta praktiseras på ett bra sätt med utomhuspedagogik, 
för att lärande sker i verkliga miljöer och verkliga sammanhang. Dewey framhåller också 
vikten av äkta upplevelser i den autentiska miljön som det studerade ämnet befinner sig, 
där sinnena samverkar, är framgångsrikt för ett gott lärande, enligt Szczepanski, (2008). 
Vygotskij menade att allting finns överallt och att det är hur det uppenbarar sig som är 
skillnaden. Det som finns i naturen går även att läsa om i en bok. Individens inre 
aktiviteter föregås av yttre aktiviteter som individen har varit med om i sin omgivning 
och i samspel med andra. Han menar att den direkta upplevelen är överordnat teoretisk 
kunskap och att barns vetande alltid föregås av något de gör, enligt Strandberg (2006). 
Vi medhåller Brügge m.fl. att genom utomhuspedagogik kan detta väl uppnås. Samma 
lärare menade även att det går lika bra att ta in saker i klassrummet från naturen och att 
platsen inte har betydelse. Men om man ser på dessa föregående teorier om 
direktupplevelser i autentisk miljö, så kan det inte bli samma lärande inomhus som 
utomhus. Vi tänker att för läraren blir det ingen skillnad, men för elevernas upplevelser 
av ämnet gör det stor skillnad. 
Några lärare som intervjuades sa att när de har varit utomhus och haft praktiska 
lektioner så uppfattar de att eleverna kommer ihåg det som de har lärt sig om bättre än 
när de är inne och lär sig. Några av de intervjuade ansåg även att elevernas motivation 
ökade när de fått arbeta praktiskt utomhus. Dewey (1999) ansåg att elever allt oftare får 
vara åskådare i sitt eget lärande och att de får arbeta för lite med experimenterande. 
Forskarna Dahlgren & Szczepanski (1997) anser att praktisk handling leder till lärande. 
Eskilsson & Szczepanski (1999) menar att den lärandes eget behov, egen kunskapsnivå 
och egna förutsättningar bör utgöra valet av det som ska studeras. Med det utvecklas den 
betydelsefulla motivationen och nyfikenhet som krävs för en aktiv lärandeprocess ska 
uppstå. Vi tänker att därför är det viktigt att eleverna får möjligheten att arbeta praktiskt 
och att det ger djupare kunskaper som de har nytta av resten av livet. Dessutom är det 
viktigt att tillgodose barnens intressen. När sinnena får samarbeta blir det mer konkret 
och lättare att komma ihåg, det kan också bli lättare att minnas om eleven gör något som 
baseras på dess eget intresse. 
Några deltagare ansåg att eleverna jobbar bättre när de kommer in efter en 
utomhuslektion och att de upplever att koncentrationen blir bättre då. Szczepanski 
(2007) skriver om tidigare gjorda empiriska studier som har visat att det är onekligt att 
fysisk aktivitet och rörelse är friskfaktorer, och elever som har möjligheter att vara i olika 
utomhusmiljöer blir friskare och utvecklar sin koncentrationsförmåga. Genom våra 
erfarenheter av att arbeta med barn tycker vi att det är viktigt att barnen får vara 
delaktiga i skolan. Med att ge dem chansen att medverka med sina intressen kan de få ge 
förslag på utomhuslektionerna, eller att läraren tar reda på i förväg vilka intressen och 
behov som klassen har och planerar utifrån det som delges.
Deltagarna nämnde att de material som brukas i utomhuspedagogiken utgörs av det som 
naturen har att erbjuda. En av de intervjuade menade också att de dessutom är gratis. 
Mona nämnde att ihop med naturens resurser kan även mänskliga artefakter såsom 
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penna och papper användas. Det för våra tankar till Vygotskijs teori ( i Strandberg, 
2006) om artefakternas betydelse för lärande. Han menade att i rummet där lärandet 
äger rum är det viktigt att det finns tillgång till verktyg och tecken för att lärande ska 
uppstå.  Artefakterna behöver vara relevanta för det som ska läras in och dessutom 
intressanta och utmanande. Artefakterna utgör en länk mellan individen och miljön. Det 
är med hjälp av dessa som individen skapar en förståelse för omvärlden. Vygotskij 
kallade det för mediering,( i Strandberg, 2006).
Några lärare nämnde att de inte känner sig bekväma med att ha lektioner utomhus och 
att de anser att de inte har tillräckliga kunskaper om utomhuspedagogik. De som har 
haft kurser eller liknande tycker inte att det har varit tillräckligt för att de ska kunna 
genomföra lärorik utomhuspedagogik. Några önskade att de fått mer kunskaper. Denna 
avsaknad av kunskaper benämner Brügge m.fl. (1999) är ett hinder. Eftersom att det är 
viktigt att lärare har kunskaper inom utomhuspedagogik för att kunna planera rätt och 
genomföra det på ett lärorikt och utvecklande sätt. Vidare anser författarna att lärare bör 
vara beredda och flexibla på att utomhusmiljön varierar, och är ganska ostrukturerad. 
Planering som läraren hade tänkt kommer troligtvis inte att följas. Enligt våra 
erfarenheter så gäller detta även inomhus att man som lärare får vara flexibel med sin 
planering och att det sällan blir som man tänkt sig. 
Någon av de intervjuade sa att elever med särskilda behov oftast kan ha svårt att 
samarbeta med andra i klassen och att det blir ett hinder att ta med dem ut eftersom ute 
behöver man oftast samarbeta. Det kan kräva mer planering och förberedelse och 
nödvändiga resurser. Det får inte vara ett måste att vara ute. Som läroplanen uttrycker 
så ska lärandet utgå från barnens behov och intresse och elevernas inflytande. ”Läraren 
ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 
mognad.” (Skolverket, s. 15)
Från vår erfarenhet så är det en svårighet att kunna tillgodose alla elevernas önskan, och 
som lärare måste man också tänka på elever i svårigheter och hur dessa barn ska kunna 
inkluderas och att det ska ses som en grupprocess och inte individmässigt. 
Samtliga deltagare nämnde något om sinnenas närvaro vid utomhuspedagogik någon 
gång under intervjun. De hade förståelse för att desto fler sinnen som involveras i 
undervisningen kommer att ge en bättre inlärning som dessutom är varaktigare. 
Eskilsson & Szczepanski (1999) anser att genom utemiljöns variation och den sinnliga 
upplevelsen av miljön kan stimulera elevernas nyfikenhet som är en förutsättning för 
lärande. Sandell (1999) påpekar att våra sinnen och kroppar har under människans 
utvecklingshistoria anpassats för att klara ett liv i naturen, men att den idag används på 
ett helt annat sätt. Han frågar sig om vi är på väg att utvecklas till individer som förlorat 
vår förmåga att uppfatta skeenden i naturen som t.ex. knopparna på våren som 
omvandlas till blad och som senare på hösten faller till marken. Blir det bara två sinnen 
som får chansen att stanna kvar inom oss, det vi ser och hör på tv och radio? Sandell 
menar att det inte är någon slumpartad händelse att utomhuspedagogik har väckt stort 
intresse nuförtiden och för upplevelsebaserad kunskap. Vi som utfört studien har även 
fått vetskap om sinnenas betydelse för inlärning under vår utbildning. Vi tror även det 
som Sandell påpekar att utomhuspedagogik har stort intresse i skolor just för att vi 
börjar oroa oss för en evolution av människans sinnesförmågor som kommer att 
försämras. Däremot behöver det inte betyda att det är något dåligt bara att det sker en 

27



nödvändig förändring för vår överlevnad, eftersom att evolution handlar om överlevnad. 
Nya förmågor växer fram. 
I resultatet framgick att lärarna arbetar med att kombinera praktiska lektioner utomhus 
med teoretiskt arbete i klassrummet på olika sätt. Pia såg uterummet som en 
inspirationskälla till teoriarbete som kan göras inomhus. Detta för tankarna till Dewey  (i 
Sjödén, 1999) som ansåg att teoretisk och praktisk kunskap kompletterar varandra. 
Individer har behov av att bli berörda för att utvecklas kunskapsmässigt. Dewey ansåg 
att för att få ett hållbart lärande behöver undervisningen bestå av både ”minds on” och 
”hands on” som betyder att teori och praktik förutsätter varandra och de går inte att 
skilja på. Det har även inspirerat många andra som skriver och forskar om 
utomhuspedagogik. Detta framhåller även lgr11, och det är nog därför lärarna har 
uppdagat detta i intervjuerna tror vi. Det kan också vara för att läroplanen uttrycker att 
lektionerna ska vara varierade och att kunskap kommer i olika former. Det finns säkert 
andra sätt att se på saken också. 

6: Slutsatser
Innan vi började med vår undersökning om själva ämnet utomhuspedagogiken, var vår 
uppfattning om vad som menas med begreppet utomhuspedagogik inte så bred. Vi visste 
att det betyder att det innebar att ha lektioner ute istället för inne. Men vi ville genom 
undersökningen att ta reda på om pedagoger använder utomhuspedagogiken i skolan, 
och vilka hinder och möjligheter de stöter på.  Lärarna ser naturen som en pedagogisk 
resurs genom att den har mycket material att erbjuda och det finns inga begränsningar. 
En möjlig begränsning är lärarens kompetens.  Det krävs kunskap om hur vi som lärare 
kan praktisera utomhuspedagogik, så det blir en berikande lektion för eleverna. 
Intervjuerna har dock visat mycket tydligt att många lärare kändes sig inte bekväma med 
utomhuspedagogik för att de inte hade läst tillräckliga kurser om det och inte fått 
praktisera det under sin utbildning. Genom undersökningen fick vi större förståelse om 
våra frågor, vi kunde även få uppfattning om hur vi kan använda utomhuspedagogik i 
vårt arbete som lärare. Utifrån intervjuerna fick vi reda på att ordet utomhuspedagogik 
sågs inte endast vid lek och rörelse och frisk luft. Det krävs mycket planering och rätt 
material. Vi kom fram till genom vårt arbete att lärarnas uppfattningar är likartade i de 
både stadierna, mellanstadiet och lågstadiet. Innan arbetets gång hade vi uppfattningen 
om att utomhuspedagogik utförs mest i skolans lägre åldrar, men den uppfattningen 
förkastar vi genom vår undersökning. Men, vi kan inte heller förkasta det helt eftersom 
vår metod inte kan utgöra några generaliseringar. På de tre skolorna där intervjuerna 
skedde har lärarna insett hur betydelsefullt det är att eleverna lär sig med hela kroppen, 
och att använda olika sinnen i undervisningen. Utomhuspedagogik binder ihop kunskap, 
rörelse, och omgivning till en helhet, menar Brügge, Glantz & Sandell, (2007).            
    

7: Nya forskningsfrågor

• Vad har utomhuspedagogiken och naturen för betydelse ur elevers perspektiv? 
• Varför är utomhuspedagogik inte ett obligatoriskt ämne i skolan?

Vilken ändring i elevernas lärande kan ske om det blir ett obligatoriskt inslag? 
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8: Pedagogisk relevans
Det har varit intressant att undersöka hur skolor arbetar med utomhuspedagogik och vi 
har fått mycket lärdom och insyn om vilka möjligheter och hinder som lärare påträffar. 
Det gav oss en överblick om hur vi kan förbättra våra aktiviteter utomhus och 
undervisning i vårt framtida yrke som lärare. Vi fick uppfattningen om att skolor bör 
fundera på att införa kurser i utomhuspedagogik. Eftersom många lärare ansåg att de 
hade fått för lite av det, och gärna önskade sig mer.  På vår nya arbetsplats tänker vi ha 
det som förslag att skolan kan ordna kurser för alla lärare både för mellanstadiet och 
lågstadiet. Eftersom lärarna tyckte det var positivt med utomhuspedagogik både för 
äldre elever och för de yngre. Vi fick känslan av att utomhuspedagogik är populärare på 
lågstadiet, men att båda stadierna var positiva till ämnet trots att de ser det på olika sätt. 
Vi menar att på lågstadiet ser lärarna mer leken och rörelsens betydelse vid 
utomhuslektioner, och på mellanstadiet är målen mer teoretiska. Det kan förklaras 
genom Vygotskijs syn ( i Öberg Lindsten, 1995) att barns skapande genomgår olika 
perioder under uppväxten. Varje åldersnivå har sin egen förmåga att ta in kunskap och 
varje ålder har sitt eget uttryckssätt och typiska skapande.
I vårt resultat och i tidigare forskning benämns att det finns många positiva effekter på 
barns lärande med utomhuspedagogik. Det måste finnas ett bakomliggande syfte och 
genomtänkt planering för att skapa det. Lärare behöver ha tillräckliga kunskaper och 
känna trygghet för att skapa lyckade utomhuslektioner. Barnens fysiska behov är också 
nödvändiga att tillfredsställa för att skapa bra lärtillfälle. Utomhuspedagogik kan skapa 
en helhet av lärandet och lärandet sker i sitt sammanhang. Utomhusundervisningen 
måste vara stimulerande, engagerande och motiverande för att lektionerna ska ske på ett 
lärorikt sätt, precis som det måste vara inomhus också. 

9: Tack
Till att börja med vill vi tacka de deltagare som vara villiga att ställa upp på våra 
intervjuer och gjort vår undersökning möjlig. Vi vill också tacka alla lärare som träffat på 
våra VFU- skolor som har inspirerat oss till att forska om det här ämnet, och givit oss 
lust att arbeta med det i framtiden. 
Till sist ett stort tack till Margaret Obondo som var vår handledare för den hjälp och 
goda råd som har varit till stor hjälp för oss.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till lärare
Bakgrundsfrågor:
1. När utbildade du dig till lärare? Vilken inriktning har du, vilket ämne och vilka åldrar?

2. Hur länge har du arbetat inom skolan?

3. Har du någon utbildning i utomhuspedagogik?

4. Anser du att utbildningen har varit tillräcklig? Och varför?
5. Hur gammal är du? 

Intervjufrågor:

• Vad innebär utomhuspedagogik för dig?
• Vilken betydelse har platsen för lärandet?
• Finns det hinder med utomhuspedagogik?
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• Vilka fördelar finns det med att undervisa utomhus?
• Får du stöd av skolan när du planerar och utför utomhuslektioner?
•  Tycker du att naturen kan vara en pedagogisk resurs? Varför, varför inte?
• Vad gör ni på utelektionerna, har ni något mål med utomhuslektionerna? 
• Ser du någon skillnad i elevernas lärande när de har utelektioner jämfört med 

inomhuslektioner? Hur?

Bilaga 2
Hej,
Vi heter Emilie Sjöberg och Shatha Abbas och studerar på Mälardalens högskola, 
lärarprogrammet med inriktning mot yngre åldrar, förskolan till årskurs 6. Just nu skriver 
vi vårt examensarbete som handlar om utomhuspedagogik. Vårt syfte med forskningen om 
utomhuspedagogik är att ta reda på lärares uppfattningar om ämnet och om det finns 
skillnader i hur utomhuspedagogik bedrivs i yngre och äldre årskurser. 
Den metod som vi har valt är att göra intervjuer med lärare i årskurserna 1 till 6. Vi anser 
att vår studie är av vikt då vi vill skapa oss en förståelse om vilka hinder eller möjligheter 
lärare stöter på med att bedriva utomhuspedagogik i olika åldrar. 
Vi har valt att utföra intervjuer på två olika skolor för att få en något bredare studie. Även 
om vi vet att det inte går att göra några generaliseringar utifrån 8 lärarintervjuer. Det 
viktigaste för oss är att få reda på lärares åsikter, tankar och uppfattningar. 
Det jag undrar är om några lärare på er skola som är verksamma inom årskurserna 1 till 6 
vore intresserade av att ställa upp? Det jag eftersträvar är 2 lärare från årskurs 1 och 2 
lärare från årskurs 5. Varje intervju kommer att ta ca. 30 minuter. Uppgifterna som vi 
samlar in kommer endast att behandlas i forkningssyfte. Det är helt frivilligt att ställa upp, 
deltagarna kommer att vara anonyma och inspelningar kommer att raderas efteråt. Det är 
helt fritt för den personen som blir intervjuad att avbryta när som helst om så önskas. När 
den färdiga uppsatsen publiceras kommer det inte att vara möjligt att spåra vem som sagt 
vad. Samma intervjuer kommer att ske på en annan skola. 

Några tidsförslag för intervjuerna, torsdagar eller fredagar kl: 14:30 dock senaste datum 
2/11. 

Kontaktuppgifter; Telefon: 0735410454
                                    Email: emilie_sjoberg@hotmail.com
Handledare för examensarbetet är Margaret Obondo,
Telefon; 016 153634
Email: margaret.obondo@mdh.se

Med vänliga hälsningar/ Emilie Sjöberg och Shatha Abbas
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