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ABSTRAKT 

 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares i grundskolans senare års uppfattningar 

och erfarenheter av utomhuspedagogik, samt i vilken mån och i vilket syfte som de 

använder sig av utomhuspedagogik. Studien utgår ifrån intervjuer med fem lärare 

verksamma i grundskolans senare år. Studien visar att lärarna har positiva uppfattningar 

och erfarenheter av utomhuspedagogik och anser att det har betydelse för elevernas 

lärande. Lärarna upplever bland annat att utomhuspedagogik bidrar till en ökad 

förståelse och djupare kunskapsinlärning hos eleverna genom att kunskap sätts i ett 

verkligt sammanhang. Studiens resultat har analyserats och diskuterats utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. 

Nyckelord: utomhuspedagogik, utomhusundervisning, sociokulturellt perspektiv  
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1 INTRODUKTION 

 

Inlärning är erfarenhet. Allt annat är bara information. 

Albert Einstein (1879-1955). 

I takt med att samhället förändras, förändras även skolvärlden och dess innehåll och 

utformning. Skolan har förändrats från en plats där utlärning stod i fokus och där 

läraren var en förmedlare av teoretisk kunskap för eleverna att ta till sig, till dagens 

skola där lärarens uppdrag är att skapa en miljö och situationer som främjar 

elevernas lärande. Den svenska läroplanen för grundskola, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2011) presenterar flera punkter som pekar på att 

skolans uppdrag är att utveckla eleverna till kreativa och ansvarstagande individer 

som är aktiva i sin egen utveckling av kunskaper och erfarenheter. Hannaford (1995) 

menar att inlärning inte sker isolerat i våra huvuden, utan är en process som sker i 

hela kroppen med kropp, själ, våra tankar och sinnen i en helhet. Utifrån detta synsätt 

främjas lärande av ett arbetssätt som blandar praktiska och teoretiska aktiviteter och 

låter dem komplettera varandra. Liknande synsätt kan också ses i Lgr 11 där 

Skolverket (2011) poängterar att eleverna ska ha möjlighet att både tillägna sig och 

ge uttryck för sina kunskaper och erfarenheter på olika sätt genom varierade och 

balanserade arbetsformer.  

I april 2013 uppmärksammade Skolverket, via en text på sin hemsida, en studie 

skriven av Fägerstam (2012)  som i den menar att ett sätt att sammanfläta teori med 

praktik är användande av utomhuspedagogik som medför variation i arbetssätt. 

Enligt Fägerstam (2012) är användande av utomhuspedagogik ovanligt under 

grundskolans senare år. Även våra egna erfarenheter från verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder på olika skolor i grundskolans senare år är att utomhuspedagogik 

sällan används i undervisningen. Våra egna erfarenheter tillsammans med 

Fägerstams (2012) studie fick oss att reflektera kring möjliga anledningar till detta. 

Vår egen reflektion utmynnade i att det är upp till läraren att avgöra hur 

undervisningen byggs upp och med vilka hjälpmedel, och vi ville därför undersöka 

vad lärare själva har för tankar kring begreppet utomhuspedagogik och deras egen 

användning av utomhuspedagogik som arbetssätt. Syftet med föreliggande studie är 

således att undersöka lärares uppfattningar av utomhuspedagogik som 

undervisningsmetod och dess betydelse för lärande i grundskolans senare år. 
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Studiens inriktning mot grundskolans senare år grundas på att den tidigare forskning 

som har tagits del av främst inriktas mot förskolan eller grundskolans tidigare år. På 

så sätt kan studien bidra till att eventuellt bredda forskningsläget.  
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2 BAKGRUND 
 

I detta avsnitt presenteras definitioner av begrepp som är väsentliga för denna studie. 

Därefter belyses utgångspunkter för utomhuspedagogik och dess historia samt 

skolans styrdokument. Sedan presenteras tidigare forskning inom området och 

slutligen det teoretiska perspektiv utifrån vilket studiens resultat analyseras. 

2.1 Begreppsdefinition 

 

Utomhuspedagogik är ett brett begrepp som är tolkningsbart utifrån många olika 

synsätt. I föreliggande studie var det av värde att utgå ifrån en definition av 

begreppet utomhuspedagogik inför samlandet av empiri och bearbetningen av 

resultatet. Nationellt centrum för utomhuspedagogik (hädanefter NCU) är en 

kompetenspool för forskningsutbildning inom utomhuspedagogik som bland annat 

vill öka förståelsen för utemiljön som ett komplement till klassrums- och textbaserat 

lärande. Enligt NCU (2013) kan utomhuspedagogik definieras på följande sätt: 

Utomhuspedagogik ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 

och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är 

ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bland annat innebär: 

- att 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, 2013). 

Utifrån denna definition används i föreliggande studie begreppet utomhuspedagogik 

som den pedagogik som kombinerar den traditionella inomhusmiljön med 

utomhusmiljö för att bilda en gemensam arena för lärande, och som lägger vikt vid 

lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion samt som lyfter fram platsens 

betydelse för lärande. 

I föreliggande studie används även begreppet upplevelsebaserat lärande. Det har 

visat sig vara svårt att hitta en tydlig definition av begreppet upplevelsebaserat 

lärande.  
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Följande citat utgör definition för lärande genom upplevelse och erfarenhet. 

“Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of 

experience” (Kolb, 1984, s.38). Danielsson (2004) tolkar citatet och menar att det 

klargör att lärande är en process samt att kunskap utvecklas genom individens 

upplevelser. 

2.2 Utgångspunkt för utomhuspedagogik 

 

Szczepanski (2007) förklarar att kärnan i utomhuspedagogik till stor del bygger på 

upplevelsebaserat lärande som sker när eleverna får förstahandserfarenheter utomhus 

relaterade till den plats där lärandet sker. Lärandet blir verklighet i samverkan med 

böcker och andra textbaserade praktiker. Enligt Szczepanski (a.a.) är förflyttningen 

av undervisningen från den formella platsen, insidan av skolbyggnaden, till levande 

landskap positivt för de kreativa lärprocesserna. Uttalandet grundas på tidigare 

forskning som bland annat visar att de sterila miljöer som insidan av en skola oftast 

erbjuder inte stimulerar till lärande. Dahlgren och Szczepanski (2004) understryker 

dock att poängen med utomhuspedagogik inte bara är att förflytta lärandet för att 

sedan undervisa på samma sätt, utan att metodiskt ta till vara de möjligheter som 

erbjuds i utomhusmiljön. Lärandet som sker utomhus bör därför ses som ett 

komplement till den traditionella undervisningen, eftersom växelspelet mellan olika 

miljöer har visat sig vara en faktor för framgångsrikt lärande (a.a.).  

Enligt Brügge och Szczepanski (2011) är syftet med utomhuspedagogik att 

levandegöra olika begrepp som ofta förklaras på ett abstrakt sätt i skolans 

undervisning. Utomhuspedagogik möjliggör en undervisnings- och 

inlärningssituation där begrepp belyses i dess rätta sammanhang. Detta aktiverar 

flera av våra sinnen, vilket bidrar till en större upplevelse och en förstärkt 

inlärningsprocess. Utgångspunkten för utomhuspedagogik som lärandeprocess är 

således den direkta upplevelsen av lärandesituationen och undervisningsplatsen samt 

att lära med hela kroppen, det vill säga att ”kombinera rörelse, kunskap och 

utomhusmiljö till en helhet” (Brügge & Szczepanski, 2011, s.26). Samtliga författare 

poängterar att utomhuspedagogik är applicerbar på fler ämnen än de som har en 

självklar koppling till natur och utevistelse såsom biologi och idrott och hälsa, och att 
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utomhuspedagogik bygger på och bjuder in till ämnesövergripande undervisning 

(Szczepanski, 2007; Dahlgren & Szczepanski, 2004; Brügge & Szczepanski, 2011).  

2.3 Historia 

 

Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att även om begreppet utomhuspedagogik 

är ett relativt nytt begrepp i Sverige, kan historian utifrån vilken begreppet har 

utvecklats härledas långt tillbaka i tiden, så långt tillbaka som till filosofen 

Aristoteles. Aristoteles (384-322 f.Kr.) utgick ifrån människans sinnen med en 

organisk, holistisk syn på naturen och att själv uppleva och erfara, vilket har följt 

med i utvecklingen av utomhuspedagogik. Flera filosofer har utvecklat dessa 

tankegångar om den direkta sinnesupplevelsen sedan dess (a.a.).  

Bildningshistoriska och pedagogiska företrädare för utomhuspedagogik återfinns 

även de långt tillbaka i historien. Comenius (1592-1670) var en tjeckisk pedagog 

som betonade betydelsen av det autentiska undervisningsinnehållet samt den 

autentiska undervisningsmiljön, och använde trädgården och utemiljö som en 

metafor för det konkreta lärandet (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Vidare blev 

Rousseau (1712-1784), en fransk författare och filosof inom litteratur och pedagogik, 

betydelsefull för det som utvecklades till grunderna i utomhuspedagogik. Han 

menade att de direkta sinnliga erfarenheterna och leken är vad som stimulerar barnet, 

och att mötet mellan barnet och verkligheten är viktigt under dess uppväxt (a.a.).  

Även Sveriges store naturvetare, Linné, (1707-1778) förespråkade fältstudier och att 

lära. Linné tog ofta med sig sina studenter ut i naturen för att upptäcka. Linnés 

pedagogik i form av fältstudier försvann dock senare då hans efterföljare ersatte 

denna pedagogik med förmedlingspedagogiken. Pedagogiken möjliggjorde inte 

någon direktkontakt med naturen, något som bl.a. Key (1849-1926), en svensk 

författare och pedagog, ifrågasatte och kämpade mot. Key förespråkade att barn ska 

söka kunskap i och lära av verkligheten istället för endast i böckerna. Hon kämpade 

för en alternativ pedagogik där det verkliga livet skulle utgöra utgångspunkt för 

undervisning och lärande. Under denna tid var även Dewey (1859-1952), amerikansk 

filosof och didaktiker, verksam. Dewey ansåg att människor genom att göra saker får 

praktiska erfarenheter som utvecklar dem och utvecklade begreppet ”learning by 

doing” (”att lära genom att göra”). Han menade att kunskapstilläggningen underlättas 
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genom praktisk användning av materialet och att de upplevda konkreta 

erfarenheterna fungerar som bryggor i tankestrukturen, för att binda samman och 

förstärka inlärningen av den teoretiska kunskapen. Dewey menade att praktiskt 

genomförande ger människan erfarenheter som krävs för att tillägna sig kunskap, 

men även att det krävs reflektion för detta. Reflektion berör bland annat förståelsen 

av de tidigare erfarenheternas betydelse, något som kan ses som en röd tråd i 

utomhuspedagogik (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  

2.4 Skolans styrdokument 

 

När lärare i skolans verksamhet planerar sin undervisning sker detta utifrån 

lärandemål i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

Lgr11. Lärarens tolkning av läroplanen är avgörande för hur läraren kan använda sig 

av utomhuspedagogik i undervisningen. Läroplanen och skollagen utgör 

styrdokument som reglerar och utformar verksamheten i den svenska skolan.  I 

skollagen framhålls att utbildningen inom skolväsendet ska främja elevers utveckling 

och lärande (Skollagen, 2010:800). Utbildningen ska även främja elevers personliga 

utveckling till aktiva, kreativa och ansvarskännande individer och medborgare (a.a.). 

Dewey och Rousseaus tankar har varit betydelsefulla för det som utvecklades till 

grunderna i utomhuspedagogik. Dewey menade att praktiska erfarenheter leder till 

lärande. Rousseau i sin tur menade att de direkta sinnliga erfarenheterna och mötet 

mellan barnet och verkligheten stimulerar barnet till lärande (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). Dessa tankar går att urskilja i Lgr11 (Skolverket, 2011) där det 

står beskrivet att i skolans undervisning ska de praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna uppmärksammas.  

I avsnittet om skolans värdegrund i Lgr11 betonas att lärare inom skolan ska arbeta 

för att eleverna ska utveckla en respekt för miljön. I avsnittet som berör skolans 

uppdrag står det beskrivet att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig 

fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Skolan ska även främja elevernas 

harmoniska utveckling genom att variera innehåll och arbetsformer (Skolverket, 

2011). I Lgr11 betonas även att läraren ska organisera och genomföra 

undervisningen så att eleven får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och 

sammanhang. Eleverna ska även ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande (a.a.). 
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2.5 Tidigare forskning 

 

Utomhuspedagogik är ett begrepp öppet för tolkning. Det finns ett stort antal 

genomförda studier inom ämnet, men på grund av begreppets möjlighet för vid 

tolkning skiljer sig definitionerna och därmed också fokus i studierna åt. Till 

föreliggande studie gjordes valet att använda studier med liknande syfte; att 

undersöka och presentera lärares uppfattningar, erfarenheter och användande av 

utomhuspedagogik enligt en liknande definition som den som används i denna 

studie.  

2.5.1 Uppfattningar och erfarenheter av 
utomhuspedagogik 

 

En projektstudie genomförd av Moffett (2011), med huvudsyfte att presentera vad 

utomhuspedagogik kan tillföra matematikundervisningen, undersökte lärares 

attityder till och tankar om utomhuspedagogik. Projektet genomfördes bland 28 

lärarstudenter och åtta verksamma lärare i England. De verksamma lärarna i Moffetts 

(a.a.) studie svarade att deras erfarenhet var att eleverna ofta hade svårt att tillämpa 

de kunskaper som de tillägnade sig under traditionella omständigheter i klassrummet 

till att lösa verkliga problem i vardagen, men att detta är något som 

utomhuspedagogik möjliggör eftersom den teoretiska kunskapen förstärks av det 

praktiska görandet utomhus. Lärarna hade en positiv bild av utomhuspedagogik och 

menade att ett sådant tillvägagångssätt kan berika matematikundervisningen. En 

granskning av tidigare forskning inom utomhuspedagogik av Rickinson (2004) visar 

att lärarnas bild av utomhusundervisning är att det kan öka elevernas möjligheter till 

lärande.  Även Fägerstams studie (2012) pekade mot att utomhuspedagogik enligt de 

medverkande lärarna har positiva effekter för eleverna och deras lärande. Fägerstam 

(a.a.) genomförde en studie i svenska och australiensiska skolor där syftet var att 

undersöka både lärares och elevers erfarenheter och uppfattningar om 

utomhuspedagogik och lärande samt dess betydelse för elevernas lärande. Lärarnas 

uppfattning var bland annat att utomhuspedagogik kan öka elevernas delaktighet i 

undervisningen. En annan uppfattning var att elever som är blyga i klassrummet är 

mer aktiva då undervisningen bedrivs i en utomhusmiljö. Användandet av 

utomhuspedagogik ansågs även kunna förbättra relationen mellan lärare och elever 
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(a.a.). Detta poängterar även Rickinson (2004) som menar att utomhuspedagogik har 

positiv inverkan på relationen mellan elever samt mellan elever och lärare. Dessa 

resultat står i enlighet med det som Tal (2001) presenterar i sin studie, genomförd i 

Israel, där det beskrivs att de medverkande lärarna ansåg att utomhuspedagogik 

ökade elevernas deltagande i undervisningen och dessutom bidrog med goda 

möjligheter för grupparbeten. Dock var lärarna inte enbart positiva till att själva 

bedriva undervisningen utomhus. En del lärare menade att undervisningen löper stor 

risk att påverkas av yttre faktorer vilket kan påverka elevernas möjligheter till 

lärande. Majoriteten hade emellertid en positiv inställning till utomhuspedagogik, 

eftersom de ansåg att de positiva aspekterna övervägde de negativa (a.a.). 

Respondenterna i Moffetts (2011) studie såg även de flest fördelar med att bedriva 

utomhuspedagogik, bland annat de praktiska arbetsuppgifter som det medför samt 

miljöombytet, vilket även respondenterna i Tals (2001) studie belyste. Där 

poängterades det att den omgivande miljön ska skapa ett sammanhang kring det 

innehåll som förmedlas och att utomhuspedagogik i många fall kan förstärka 

innehållet genom den konkreta och autentiska miljön. Detta ansågs i sin tur kunna 

gynna elevernas kunskapsutveckling (a.a.). Tals (2001) resultat stöds av Szczepanski 

m.fl. (2007) interventionsstudie genomförd i två svenska grundskolor där de 

intervjuade lärarna ansåg att utomhuspedagogik ger eleverna en möjlighet att koppla 

ihop teori och praktik samt att se saker i sitt rätta sammanhang. I studien poängteras 

det även att utomhuspedagogik medför en autenticitet när eleverna kan se saker i 

verkligheten istället för på bilder i sina böcker. I studierna poängteras det att utöver 

de positiva effekterna på elevernas lärande, ansåg respondenterna också att 

utomhuspedagogik kan möjliggöra en utveckling av den egna undervisningen och att 

miljöombyte uppmuntrar till utveckling av undervisningsmaterialet som används 

(Szczepanski m.fl., 2007; Tal, 2001). 

2.5.2 Möjligheter och hinder med utomhuspedagogik 
 

En studie genomförd av Dyment (2005) syftade till att undersöka vilka eventuella 

möjligheter och hinder som de intervjuade lärarna såg med utomhuspedagogik. 

Studiens resultat presenterar en rad olika faktorer som lärarna i större eller mindre 

utsträckning ansåg hindra en förflyttning av undervisningen till en utomhusmiljö. 

Majoriteten av lärarna svarade att självförtroendet spelar en stor roll för användandet 
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av utomhuspedagogik och att det delvis handlar om att många lärare kan vara rädda 

för att förlora kontrollen över eleverna eller sin undervisning om de går utanför det 

trygga klassrummet. Lärarna betonade att det är av vikt att lärarutbildningarna förser 

lärarstudenter med de färdigheter och det självförtroende som krävs för att våga 

använda uterummet för undervisning. Av de tillfrågade lärarna trodde majoriteten att 

anledningen till att lärare inte använder sig av utomhusmiljön till att undervisa är 

föreställningar om hur undervisning ska bedrivas. Bland annat menade de att den 

konventionella uppfattningen om skolan är att det ska finnas ett rätt svar att tillgå och 

dessa ska läraren ha i förväg samt att undervisningen först och främst ska tilltala 

elevernas intellekt.  Det påpekades att dessa föreställningar kunde vara ett hinder för 

att flytta undervisningen utomhus eftersom att de inte stämmer överrens med de 

kvaliteter som utomhusundervisning erbjuder. Det menas att resultaten av 

undervisning genom utomhuspedagogik är mindre förutsägbara och inte 

nödvändigtvis mätbara och där själva upplevelsen av lärandet ligger i fokus.  

Utöver detta såg lärarna andra potentiella hinder i att områdena runt skolan inte var 

utformade för att kunna användas till att kunna ha lektioner eller att skolledningen 

inte uppmuntrade och stöttade den sortens undervisning. De ansåg att lärare har så 

många andra uppgifter att hinna med under arbetsdagen att det är svårt för dem att 

sätta sig in i innovativa verksamheter, samt att klimatet kunde vara ett problem för 

att undervisa utomhus. Dock ansåg lärarna att tid och resurser var ett litet problem i 

detta sammanhang, eftersom det enligt dem bara är att gå ut genom dörren. Detta 

strider mot resultatet som Moffett (2011) presenterar, där respondenterna beskrev 

dåligt väder och brist på tid för planering som faktorer som kan utgöra stora hinder 

för att genomföra en utomhuspedagogisk lektion.  

Även resultatet av studien genomförd av Fägerstam (2012) visar att dåligt väder är 

en faktor som lärarna anser försvårar genomförandet av utomhuspedagogiska 

lektioner. Resultatet av Moffetts (2011) studie visar en rad likheter med tidigare 

presenterade studier, till exempel att respondenterna ansåg att lärarens tro på sig själv 

och sin förmåga att organisera är avgörande för huruvida utomhuspedagogik används 

eller inte, eftersom de påpekade att det krävs mer planering inför sådan undervisning 

och mer övervakning av eleverna under tiden.  Även Bentsen m.fl. (2010) 

genomförde en studie med avsikt att undersöka vilka hinder som lärarna ansåg fanns 

för att bedriva undervisning i utomhuspedagogik. Studien genomfördes på 1 073 
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skolor i Danmark. De hinder som lärarna upplevde fanns när det kom till att bedriva 

undervisning i utomhuspedagogik kan delas in i tre kategorier; ekonomiska, 

kulturella och brist på närhet till lämpliga utomhusmiljöer. Gällande ekonomiska 

hinder var det främst kostnader för transport, extra lärare och fortbildning för lärare 

som belystes. Kulturella hinder beskrevs som skoltraditioner, brist på kompetens 

kring utomhuspedagogik och schematekniska hinder. Den tredje kategorin, bristen på 

närhet till lämpliga utomhusmiljöer, beskrevs i sin tur kunna medföra 

schematekniska och ekonomiska hinder då transporter till och från lämpliga miljöer 

kan vara både kostsamma och tidskrävande. 

2.5.3 Omfattning av och syften med utomhuspedagogik  
 

Utöver möjligheter och hinder syftade studien genomförd av Dyment (2005) även till 

att undersöka omfattning och syfte med lärares användande av utomhuspedagogik. 

Studien avsåg även att undersöka om och i så fall hur grönområden på och omkring 

skolornas områden användes för undervisning av fem olika ämnen. Resultatet visar 

att de flesta tillfrågade lärarna ansåg att även om grönområdena användes till viss 

del, användes de inte tillräckligt och inte i närheten av så mycket som de ansåg att 

det fanns potential till och att detta var något negativt. Resultatet visar även att det 

var små skillnader i omfattning och syfte med lärares användande av 

utomhuspedagogik i de olika skolorna (a.a.). Även Bentsen m.fl. (2010) undersökte i 

vilken utsträckning utomhuspedagogik används i skolorna. Studiens resultat visar att 

en minoritet av de tillfrågade skolorna regelbundet bedrev obligatorisk undervisning 

i utomhuspedagogik.  

Hur stor andel av de undervisande lärarna som bedrev undervisning i 

utomhuspedagogik varierade mellan de olika skolorna. Resultatet visar även att en 

mindre del av de deltagande skolorna planerade att inleda undervisning i 

utomhuspedagogik i större omfattning inom de närmaste åren. Resultatet av 

Fägerstams (2012) studie i svenska skolor visar att lärarna använder sig av 

utomhuspedagogik i en liten utsträckning samt att användandet av 

utomhuspedagogik i undervisningen skiljer sig mellan olika lärare. Moffett (2011) 

påvisar ett liknande resultat där endast ett fåtal av lärarna som deltog i studien 

använde sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. Enligt respondenterna låg det 

främsta syftet med användandet av utomhuspedagogik i att öka kunskapen och 
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förståelsen hos eleverna, genom att ge dem möjlighet att använda sina matematiska 

färdigheter och erfarenheter i verkliga situationer (a.a.). I Tals (2001) studie 

presenteras liknande syften för användning av utomhuspedagogik. Respondenterna 

sa sig använda sig av utomhusmiljöer som hjälpmedel för att konkretisera begrepp 

och teori och sätta dessa i ett sammanhang. De menade att användandet av 

utomhuspedagogik medförde att eleverna fick använda fler sinnen vid inhämtandet 

av ny kunskap eftersom de kunde se, lukta på och röra vid saker. Dessa poängterades 

som huvudanledningar till att förflytta undervisningen från de traditionella 

klassrummen till utomhusmiljö. Respondenterna i studien av Szczepanski m.fl., 

(2007) menar även de att eleverna kan använda sina sinnen på ett helt annat sätt än 

vad man gör inomhus vilket lärarna i studien anser kan vara positivt för elevernas 

lärande. 

2.6 Sociokulturellt perspektiv 

 

I tidigare forskning inom ämnet utomhuspedagogik fann vi kopplingar till litteratur 

vi har läst som berör det sociokulturella perspektivet. Ett sociokulturellt perspektiv 

valdes därför som teoretiskt ramverk för denna studie. Tolkning och diskussion av 

studiens resultat kommer således att ske utifrån detta perspektiv. Det sociokulturella 

perspektivet har utvecklats från Vygotskijs (2001)  tankar om att lärande sker i 

sociala sammanhang. Säljö (2010) menar att viktiga delar i det sociokulturella 

perspektivet är språket och kommunikationen. Vygotskij (2001) menar att när 

eleverna inte kan ta nästa steg i sin kunskapsutveckling tar de hjälp av en kamrat och 

hamnar då i den proximala utvecklingszonen. När eleven är i den proximala 

utvecklingszonen kan de ta nästa steg i utvecklingen genom kommunikationen med 

sin kamrat (a.a.). 

Hundeide (2006) menar att ett sociokulturellt perspektiv lägger vikt vid att barns 

utveckling styrs av den kultur som barnet växer upp i. Säljö (2010) har liknande 

tankar och menar att de sätt på vilka vi lär och tar del av kunskaper är beroende av i 

vilka kulturella omständigheter vi lever i. Det beror även på hur vi tänker och agerar 

i allmänhet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv anses kommunikation och 

interaktion mellan människor vara viktig för utveckling av kunskap då 

kommunikationen skapar en länk mellan olika personers tänkande (Hundeide, 2006; 
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Säljö, 2010). I ett sociokulturellt perspektiv har tänkande en kollektiv och 

kommunikativ karaktär genom att tänkande ses som något en person deltar i och som 

hjälper personen att skapa förståelse som sedan kan förmedlas via kommunikation 

(Säljö, 2010). En utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att man 

intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och 

kognitiva resurser. Inom ett sociokulturellt perspektiv är det inte frågan om 

människan lär sig något eller inte utan vad de lär sig av de situationer de ingår i. Att 

människan alltid är delaktig i ett lärande är ett grundläggande antagande i ett 

sociokulturellt perspektiv (a.a.).  

Ifall man ska studera lärande ur ett sociokulturellt perspektiv bör man 

uppmärksamma tre olika företeelser som samverkar med varandra och är 

betydelsefulla för lärande och kunskapsutveckling (Säljö, 2010). Den första 

företeelsen är utveckling och användning av intellektuella redskap. Intellektuella 

redskap är till exempel räknesystem, formler, regler och vetenskapliga metoder och 

begrepp. Den andra företeelsen är utveckling och användning av fysiska redskap och 

verktyg. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap och verktyg en 

speciell betydelse. Med redskap och verktyg menas de resurser, både språkliga och 

fysiska som vi har tillgång till och som vi använder när vi agerar och förstår vår 

omvärld. I ett sociokulturellt perspektiv är det således viktigt att intellektuella, 

språkliga och fysiska verktyg förmedlar en korrekt bild av verkligheten (a.a.). Den 

tredje företeelsen är kommunikation och de olika sätt människor utvecklat former för 

samarbete i kollektiva verksamheter (Säljö, 2010).  

I en sociokulturell teoriram är föreställningen om en ändpunkt i människans 

kunskapsutveckling orimlig. Eftersom de kulturella, intellektuella och fysiska 

redskapen i människans omgivning fortsätter att utvecklas kommer även människans 

kunskaper och intellektuella förmåga att vidareutvecklas (Säljö, 2010). Människans 

förutsättningar förändras genom införandet av ny teknik och nya kunskaper. I takt 

med denna utveckling flyttas hela tiden gränsen för människans intellektuella och 

fysiska förmåga i praktiska verksamheter. Detta visar att lärande och utveckling inte 

bara styrs av biologisk mognad utan i hög grad av den fysiska miljön och tillgängliga 

redskap (a.a.). 
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I ett sociokulturellt perspektiv relateras kunskaper till sammanhang. Kunskap ses inte 

som något individen endast har utan något individen använder i vardagliga 

situationer för att identifiera och lösa problem på ett ändamålsenligt sätt (Löfstedt 

m.fl., 2010; Säljö, 2010). 
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3 SYFTE 
 

Syftet med studien är att undersöka lärarnas uppfattning av utomhuspedagogik som 

undervisningsmetod och dess betydelse för lärande i grundskolans senare år. 

Forskningen som har tagits del av i arbetet med denna studie är främst inriktad mot 

grundskolans tidigare år, vilket föranledde valet av studiens inriktning. De 

huvudfrågeställningar som studien utgår ifrån är följande:  

- Vilka uppfattningar och erfarenheter har lärare i grundskolans senare år av 

utomhuspedagogik? 

- På vilket sätt och i vilket syfte använder sig lärare i grundskolans senare år av 

utomhuspedagogik i sin undervisning?  
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4 METOD 
 

I detta avsnitt motiveras studiens metodval. Vidare redovisas studiens etiska 

förhållningssätt och studiens urval, genomförande och databearbetning tydliggörs. 

En diskussion förs kring studiens reliabilitet och validitet. Slutligen förs en 

metoddiskussion kring kritiska aspekter i genomförandet av studien. 

4.1 Metodval 

Enligt Kvale (2010) bör studier vars syfte är att undersöka om det finns identifierbara 

mönster eller varierande handlingsmönster ha en kvalitativ ansats. Kvantitativa 

studier kännetecknas av att författarna söker svar på frågor kring hur ofta, hur många 

eller hur vanligt (a.a.).  Då denna studie syftar till att undersöka lärares erfarenheter 

och uppfattningar valdes en kvalitativ ansats. Kvale (2010) hävdar att genom 

intervjustudier ges intervjuaren möjlighet att ta del av intervjupersonens erfarenheter 

och beskrivningar av utvalda teman.  Lantz (2013) menar att intervjuernas struktur 

möjliggör för intervjupersonen att fördjupa sina svar och att själva beskriva hur de 

uppfattar olika fenomen, varför semistrukturerade intervjuer valdes som 

undersökningsmetod. Semistrukturerade intervjuer innebär att vid intervjun utgår 

frågeställaren från en lista med teman som ska beröras under intervjun och frågorna 

ställs i en bestämd ordning. Intervjupersonen ges stor frihet att utforma svaren (Patel 

& Davidsson, 2003).  Denna intervjustruktur valdes då den ger respondenten 

möjlighet att själv välja när de vill begränsa sina svar och när de vill besvara 

frågorna mera utförligt.  

4.2 Etiskt förhållningssätt 

I de forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

finns det grundläggande individskyddskravet som kan konkretiseras i fyra 

huvudkrav; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att deltagarna är införstådda 

med vad forskningen syfte är. Samtyckeskravet innebär att deltagarna skall vara 

medvetna om att deltagandet är frivilligt och att de när de vill har möjlighet att 

avbryta sitt deltagande i studien. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas 

identitet inte offentliggörs, och nyttjandekravet innebär att de deltagandes svar samt 
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personuppgifter endast används till forskningsändamål (a.a.). Då lärare kontaktades 

för deltagande i intervjuerna informerades de om deras uppgift i undersökningen 

samt studiens syfte. Lärarna som deltog i studien behandlades i enlighet med de 

forskningsetiska principerna genom att de fick ta del av informationen att 

deltagandet var frivilligt samt att de när som helst fick avbryta sitt deltagande. Vidare 

informerades deltagarna att personuppgifter samt uppgifter kring den skola de arbetar 

på inte kommer att offentligöras eller spridas vidare. Detta medför att 

intervjudeltagarna inte kommer att kunna identifieras av utomstående vilket är i 

enlighet med konfidentialitetskravet.  

4.3 Urval 

 

Utifrån tidigare erfarenheter av intervjuundersökningar var vi medvetna om att det är 

svårt att få tag i lärare som vill delta i intervjustudier. Samtliga lärare som 

kontaktades för intervjuer i studien var lärare som vi hade varit i kontakt med 

tidigare. Ett av kriterierna för urvalet var att lärarna skulle arbeta i grundskolans 

senare år och ha erfarenhet av läraryrket, eftersom detta är studiens inriktning. De 

fem lärarna som ställde upp i undersökningen arbetar i grundskolans senare år och 

representerar tre olika skolor i två olika kommuner. Valet av skolor och kommuner 

grundades på personliga kontakter med lärare på de aktuella skolorna. De intervjuade 

lärarna har olika ämnesbehörighet. I enlighet med de forskningsetiska principerna så 

tilldelades de intervjuade lärarna fingerade namn för att lärarnas identitet inte skulle 

avslöjas. Nedan följer en presentation av de fem intervjuade lärarna: 

Henrik har arbetat som lärare i 18 år och undervisar för tillfället i årskurs 6-9, ämnet 

idrott och hälsa. Har ingen specifik utbildning i utomhuspedagogik utöver 

friluftsdelen under idrottslärarutbildningen. En specifik utbildning i 

utomhuspedagogik är inte något som han känner att han saknar. 

Magdalena har arbetat som lärare i 25 år och undervisar för tillfället i biologi och 

geografi i årskurs 6-9. Har utbildning i utomhuspedagogik. 

Jörgen har arbetat som lärare i 11 år, ämnena geografi, historia samt idrott och hälsa. 

Undervisar för tillfället i årskurs 6-9. Har ingen specifik utbildning i 

utomhuspedagogik, förutom friluftslivsdelen under idrottslärarutbildningen. Skulle 

vilja ha utbildning om det erbjöds, i så fall som kompetensutveckling. 
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Ida har arbetat som lärare i 33 år undervisar för tillfället i årskurs 6-9, ämnena 

svenska och engelska. Har läst 15 hp utomhuspedagogik.  

Sven har arbetat som lärare i 12 år, undervisar i årskurs 6-9, ämnena teknik och 

träslöjd. Har utbildning i utomhuspedagogik, 7,5 hp.  

 

4.4 Genomförande 

 

Den första kontakten med intervjupersonerna togs via mail för att fråga om de var 

villiga att delta i intervjuer för studien. I detta mail beskrevs studiens syfte samt 

intervjuernas innehåll. När lärarna bekräftat att de ville delta bokades intervjuer in på 

lämpliga datum och tider. Lärarna intervjuades på respektive skola i ett avskilt rum 

för att de skulle kunna besvara frågorna obehindrat och för att intervjuerna inte 

skulle avbrytas. Vid samtliga intervjuer närvarade de båda författarna för studien. 

Under intervjuerna valdes en författare ut som frågeställare och den andra författaren 

intog en passiv roll under intervjun. Innan intervjuerna påbörjades informerades 

lärarna om intervjuernas struktur samt hur deras identitet skyddas. Lärarna 

informerades även att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande i studien. 

Vid intervjuerna utgick vi ifrån förutbestämda frågor där intervjupersonerna hade 

möjligheter att fördjupa och utveckla sina svar. Intervjuerna tog mellan 20-30 

minuter att genomföra.  Samtliga intervjuer spelades in för att möjliggöra 

transkribering.  

4.5 Databearbetning 

 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades inspelningarna från samtliga 

intervjuer för att möjliggöra resultatsammanställning. Den text som transkriberingen 

resulterade i granskades och relevanta likheter och mönster markerades. Även 

relevanta avvikande svar markerades för att lyfta fram olikheter i lärarnas 

erfarenheter och uppfattningar. De markerade svaren sammanställdes och 

tematiserades. Utifrån dessa tematiseringar framarbetades underrubriker vilka utgör 

strukturen för studiens resultatredovisning. 
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4.6 Reliabilitet och validitet i studier med kvalitativ 
ansats 

 

Flertalet kvalitativa forskare har diskuterat hur pass relevanta begreppen reliabilitet 

och validitet är för kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). Utifrån dessa 

diskussioner har begreppen anpassats för kvalitativ forskning. Begreppet reliabilitet 

har indelats i extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet beskriver i vilken 

utsträckning det är möjligt att replikera undersökningen. För att uppnå en hög extern 

reliabilitet har metodval, urval och genomförande beskrivits. Kvalitativ forskning 

anses överlag vara svår att upprepa då intervjupersonernas erfarenheter och 

uppfattningar är föränderliga vilket resulterar i att upprepningar av studien kan ge 

annorlunda resultat (Bryman, 2011; Trost, 2010). Intern reliabilitet syftar på 

bearbetning och tolkning av data som medlemmarna i forskningsgruppen gör utifrån 

insamlade data. För att få så hög intern reliabilitet som möjligt beskrevs 

tillvägagångssättet vid studiens databearbetning för att underlätta replikering av 

studien. Bryman (2011) och Johannessen (2003) menar att bearbetningen och 

tolkningen av data är svår att replikera då olika forskningsgrupper kan utföra olika 

tolkningar av insamlade data. Detta medför att de kvalitativa studierna är svåra att 

replikera.  

Validitet beskriver i vilken utsträckning det finns en överensstämmelse mellan den 

undersökningsmetod som har använts och studiens syfte (Denscombe, 2009; 

Johannessen, 2003). För att anpassa validitetsbegrepp till studier med kvalitativ 

ansats har begreppet indelats i intern och extern validitet (Bryman, 2011). Intern 

validitet innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan studiens resultat 

och resultatanalysen. För att stärka studiens interna validitet har resultatanalysen 

kopplats till tidigare forskning. Den interna validiteten kan utgöra en styrka i 

kvalitativa undersökningar då forskaren säkerställer en hög grad av 

överensstämmelse mellan begrepp och observationer. Extern validitet berör den 

utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och 

situationer. Extern validitet utgör ett problem för kvalitativa forskare då de har en 

tendens att använda sig av fallstudier och begränsade urval (a.a.). Studiens 

utgångspunkt syftar inte till att generalisera resultatet vilket medför att studien har en 

låg grad av extern validitet. 
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4.7 Metoddiskussion 

 

Vid genomförandet av en studie finns flera undersökningsmetoder att välja mellan. 

För denna studie valdes en intervjumetod, men det finns flera andra metoder att 

använda sig av vid kvalitativa undersökningar. Ett alternativ hade kunnat vara att 

genomföra en enkätstudie. Detta valdes dock bort eftersom en sådan inte möjliggör 

spontana följdfrågor som vid en intervju, vilket ansågs nödvändigt i denna studie. En 

kritisk aspekt är att inga testintervjuer genomfördes innan studien påbörjades. 

Således kan vi inte utesluta att en annan intervjustruktur och utformning av 

intervjufrågorna hade kunnat resultera i ett annat resultat. Bristande erfarenhet av att 

genomföra intervjustudier är även det en aspekt som bör beaktas vid granskning av 

denna studie. Valet av kvalitativ ansats för studien kan försvaga densamma då 

ansatsen hämmar insamling av en större mängd data. Det begränsade antalet 

intervjuer som genomfördes bör även det beaktas vid granskning av studien. Ett 

större antal intervjuer hade resulterat i en större mängd data att bearbeta vilket i sin 

tur hade kunnat medföra skillnad i resultatet.  

Studien involverar fem respondenter utan större skillnader i ålder, etnicitet och social 

klass, vilket omöjliggör en jämförelse mellan dessa. I studien deltog både män och 

kvinnor, dock analyserades och kategoriserades resultaten inte utifrån kön. Även om 

detta inte är det huvudsakliga syftet skulle studien kunna ha dragit nytta av en sådan 

diskussion.  

Intervjuarnas relation till intervjupersonerna försvagar studiens externa reliabilitet då 

denna relation inte är densamma ifall studien replikeras. Att intervjuarna har 

personlig kontakt med respondenterna kan å ena sidan ha medfört att de valde att inte 

dela med sig av vissa åsikter eller erfarenheter på grund av till exempel skamkänslor. 

Å andra sidan kan det ha haft en positiv effekt, eftersom det kan ha medfört att 

intervjupersonerna kände sig mer bekväma med att bli intervjuade av någon som de 

känner. Utgångspunkten för studien är inte att ge ett generaliserbart resultat. För att 

möjliggöra en generalisering av studiens resultat krävs ett större urval av lärare, 

skolor och kommuner. Bearbetning och tolkning av data försvagar studiens interna 

reliabilitet då man aldrig kan säkerställa att bearbetning och tolkning av data sker på 

samma sätt vid replikering av studien. 
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Gällande studiens validitet kan det inte uteslutas att denna kan ha försvagats till följd 

av den begränsade erfarenhet som vad det gäller genomförande av studier med 

kvalitativ ansats. 
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5 RESULTAT 
 

Detta kapitel syftar till att presentera resultatet av intervjuerna som genomfördes till 

studien. Respondenternas svar delades upp i två underrubriker utifrån studiens 

frågeställningar och resultatet presenteras här nedan utifrån dessa. Lärarnas svar är 

inte presenterade ord för ord, utan sammanfattade. Direkta citat används för att 

tydliggöra respondenternas åsikter.  

5.1 Uppfattningar om och erfarenheter av 
utomhuspedagogik  

 

De intervjuade lärarnas uppfattningar och erfarenheter av utomhuspedagogik liknar 

varandra på flera sätt. Samtliga har en positiv inställning till utomhuspedagogik, men 

de kan alla beskriva både positiva och negativa aspekter av att använda det i 

undervisningen.  

5.1.1 Bilder av utomhuspedagogik 
 

De intervjuade lärarna har alla sin egen uppfattning om vad utomhuspedagogik är för 

något. På frågan om hur de skulle definiera begreppet utomhuspedagogik svarar en 

av lärarna att för honom är utomhuspedagogik när man flyttar ut undervisningen från 

klassrummet till en utomhusmiljö i närheten. Han säger att istället för att undervisa i 

det traditionella inomhusklassrummet kan lektionerna lika väl hållas i utomhusmiljö 

som inomhus. De andra lärarna finner det svårt att förklara vad utomhuspedagogik 

innebär för dem, men de är alla överrens om att det i begreppet ligger mer än bara ett 

byte av undervisningsmiljö. De nämner att det handlar om att utnyttja de resurser och 

möjligheter som naturen har, som inte finns inomhus. En lärare förklarar att hon tror 

att många missuppfattar begreppet och tror att all undervisningen utomhus är 

utomhuspedagogik, vilket hon menar inte är fallet.  

Det är ju inte så att så fort man är ute så är det utomhuspedagogik. Det är mer att man använder 

det som finns ute för att lära sig saker. Det är såklart jättebra att vara utomhus och ha 

undervisning, men det handlar om att man ska få ut något mer av det än om man är inomhus 

(Magdalena). 
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En annan lärare beskriver sin bild av begreppet på ett liknande sätt och säger att för 

henne innebär det att utevistelsen tillför något till lektionen, förutom miljöombyte. 

Samtliga intervjuade lärare beskriver sin inställning till utomhuspedagogik som 

positiv eller mestadels positiv. En förklaring som nämns är att inställningen beror på 

deras eget intresse för naturen och att de förmodligen inte skulle ha varit lika positiva 

om de inte själva hade ett intresse för att vistas utomhus.  

Det passar mig som person helt enkelt och det tror jag är en förutsättning för att det ska bli bra. 

Om man själv tycker att det är roligt kan man se möjligheterna med det och då blir det ju 

lättare. Om man tycker att det är krångligt ser man väl mest det negativa (Sven).  

För en lärare handlar det om att hon tycker att det är viktigt att använda alternativa 

arbetssätt och att allt inte behöver vara traditionellt i skolans värld. Dessutom menar 

hon att naturen är ett viktigt inslag i de ämnen som hon undervisar i och att det skulle 

vara konstigt om hon som geografi- och biologilärare inte såg utomhusmiljön som ett 

klassrum eller en resurs. De båda lärarna som undervisar i ämnet idrott och hälsa tror 

att deras positiva inställning till utomhuspedagogik beror på deras intresse för rörelse 

och hälsa, vilket de anser att utevistelse bidrar till.  

5.1.2 Möjligheter och hinder med utomhuspedagogik 
 

Även om lärarna är positiva till att använda utomhuspedagogik, kan de se hinder 

såväl som möjligheter med att utforma sin undervisning utifrån det. Samtliga lärare 

nämner vädret som en faktor som både kan förstärka och försämra en lektion ute i 

naturen. Det understryks dock att det inte är vädret i sig som hindrar, utan elevernas 

attityder till att vistas utomhus i sämre väderlekar samt deras kläder. Utrustning är 

något som nämns av majoriteten av lärarna som ett hinder för att genomföra en 

lyckad utomhuslektion.  

Regn är det värsta, för eleverna har inte kläder som är gjorda för att användas ute i sådant 

väder. Det är tråkigt, för man vinner ju inte så mycket på att sitta ute med ett gäng tjuriga 

elever. Meningen är ju att man ska få ut någonting av det (Sven).  

Lärarna nämner elevers attityder som en av de faktorer som kan försvåra 

utomhusundervisning, men majoriteten av lärarna menar ändå att detta inte kan ses 

som ett hinder. Det poängteras att det finns elever som har negativ inställning till den 

traditionella undervisningen i inomhusmiljö också men att dess vara eller icke vara 



23 

 

 

sällan ifrågasätts. Istället menas att det största hindret är läraren och de ökade kraven 

som ställs på denne.  

Det svåra är ju att det ställer krav på läraren för man måste ha de egenskaperna att man kan 

organisera och strukturera. I klassrummet har man hjälp av den fysiska miljöns fyra väggar, 

men när man går ut är det genast mycket mer som händer runtomkring. Man måste kunna 

förutse och hantera det (Jörgen). 

Lärares självförtroende och egen vana av skog och natur beskrivs av respondenterna 

som eventuella hinder eller möjligheter. Det poängteras att alla lärare kan gå ut med 

sina elever och hålla sin undervisning utomhus, men att inte alla kan utveckla sin 

undervisning genom utomhusmiljön, vilket de menar är den faktiska poängen med 

utomhuspedagogik. Flera av lärarna understryker att de lärare som inte känner sig 

trygga i skog och utomhusmiljö inte heller kan utveckla sin undervisning därigenom. 

De menar att det till och med kan ge motsatt effekt, det vill säga att undervisningen 

försämras eftersom det inte finns någon struktur för utomhusklassrummet. 

Även skolans placering och miljön runtomkring skolan nämns av lärarna som viktiga 

faktorer i arbetet med utomhuspedagogik. Flera av lärarna poängterar att de tror att 

den största anledningen till att utomhuspedagogik inte bedrivs på en skola är att det 

inte finns närhet till skog och större grönytor. Lärarna är överens att om det bara 

finns närhet till natur finns alla möjligheter för att bedriva utomhuspedagogik. 

Det viktigaste tror jag är att det är lättillgängligt. Vi har ju så nära till det här ute och då 

behöver det inte bli ett så stort projekt. Vi kan bestämma oss från ena stunden till den andra 

och det går ju inte om man inte har nära. Då kan man inte gå dit och måste ha buss eller 

cykel… Det blir jobbigt helt enkelt (Ida). 

I samband med skolans placering nämns även tid som en avgörande faktor huruvida 

utomhuspedagogik bedrivs på en skola eller inte. Några av lärarna menar att när 

lämplig utomhusmiljö inte finns i precis anslutning till skolan tar det extra tid att 

genomföra utomhuspedagogiska lektioner; tid som tas från själva undervisningen till 

transport.  
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5.1.3 Betydelse för elevers lärande 
 

Lärarna är överrens om att utomhuspedagogik har betydelse för elevernas lärande. 

Samtliga lärare tror att användandet av utomhuspedagogik kan bidra till en ökad 

förståelse och ett stärkt lärande för eleverna. De menar att utomhusmiljön på något 

sätt symboliserar verkligheten och att vistas i naturen ökar förståelsen. Utöver detta 

säger lärarna också att utomhus får eleverna känna vinden mot ansiktet och naturliga 

dofter, vilket aktiverar fler sinnen. De menar att kroppen och intellektet 

sammankopplas på ett annat sätt än inomhus. Dock påpekas det att det krävs en 

planering och struktur av undervisningen utomhus för att det ska ge en positiv effekt. 

En annan aspekt som nämns är att eleverna genom praktiskt arbete utomhus på ett 

bättre sätt förstår nyttan av vad de lär sig, det vill säga att de tydligt kan se att de får 

användning av just de kunskaperna. Några lärare säger att vissa elever måste få 

uppleva och inte bara läsa för att lära sig, och även om det inte nödvändigtvis måste 

ske utomhus tror de att det endast är positivt eftersom det är så tydligt kopplat till 

verkligheten. Det nämns av flera lärare att det är samarbetet mellan den traditionella 

inomhusundervisningen och arbetet utomhus som skapar ytterligare en dimension, 

eftersom eleverna både får läsa om och uppleva vad det är tänkt att de ska lära sig.  

Man måste växla mellan båda, annars blir det ingen förändring och då tappar man ju själva 

vitsen med det. Om man alltid skulle vara ute, skulle det ju bli samma sak som att alltid vara 

inne (Sven). 

Flera av lärarna menar att utomhuspedagogik bjuder in till mer spontant lärande och 

nytänkande. Det spontana lärandet kan ske genom att läraren ser och tar tillvara på 

det som händer i situationen och runtomkring under lektionens gång, förutom det 

som är planerat för lektionen. Enligt de tillfrågade lärarna är det en illustration av det 

verkliga livet där allt inte sker enligt planering och inte är tillrättalagt. Lärarna säger 

också att utomhuspedagogik ger eleverna en möjlighet att tänka mer fritt utanför de 

traditionella ramarna och vara mer kreativa.  

Man säger ju ofta att kulturen sitter i väggarna och alla bär med sig en bild av vad skolan är. 

Man tar med sig sina föräldrars bild och man ser hur filmer skildrar skolan och det blir ofta 

väldigt stereotypt. Det tror jag hindrar eleverna från att tänka fritt och utanför ramarna och då 

är utomhuspedagogik ett sätt att bryta det (Ida). 
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Majoriteten av lärarna kan inte se några nackdelar med att använda sig av 

utomhuspedagogik, men det nämns att det kan vara svårare att nå eleverna utomhus i 

och med vinden och andra väderfenomen. Angående en aspekt går åsikterna isär 

bland lärarna. En åsikt är att det krävs mer utrustning i och med användandet av 

utomhuspedagogik medan en annan åsikt är att det inte behöver krävas någon 

utrustning alls utöver det som används inomhus, till exempel penna och papper, samt 

elevernas kläder under de kallare årstiderna. Utöver detta säger en lärare att hon 

upplever att en del lärare tror att det blir stökigare bland eleverna att undervisa 

utomhus, men att detta inte är något som hon har upplevt utan snarare tvärtom.  

Utöver betydelsen för elevernas lärande upplever lärarna att det finns andra fördelar 

med utomhuspedagogik som kan motivera användande av detta i undervisningen. En 

positiv aspekt som nämns är att i och med att mönster bryts, kan även relationer 

bland eleverna och konstellationer inom klasserna ändras om.  

Jag märker att eleverna har lättare för att jobba med vem som helst. Sånt är ju så styrt i 

klassrummet av förutfattade meningar, men jag upplever att det inte följer med utomhus. Det 

tar udden av det som kanske hämmar dem i klassrummet (Ida). 

Flera lärare menar att själva naturupplevelsen är en positiv bieffekt av att flytta 

undervisningssituationen utomhus. De tror också att om naturupplevelsen är positiv i 

skolan, kan det motivera eleverna till att gå ut mer i naturen på sin fritid. Utöver detta 

nämns även ökad miljömedvetenhet och möjlighet till att få frisk luft som positiva 

bieffekter av utomhuspedagogik, även om dessa sällan är själva syftet med 

användning av uterummet i undervisningen.  

Lärarna anser att användande av utomhuspedagogik innebär möjligheter som inte 

kan nås på annat sätt, till exempel en verklig och icke tillrättalagd 

undervisningssituation. De menar att även om det går att genomföra praktiska 

lektioner även inomhus, erbjuder uterummet autentiska miljöer på ett annat sätt. 

Om man bara pratar om moln eller växter och visar bilder på dem blir allt så abstrakt. Utomhus 

kan vi ju se dem på riktigt, de kan till och med ta på det. Visst kan man ta in en växt, men 

varför det när vi kan gå ut och se var den växer på riktigt? (Jörgen). 

Majoriteten av lärarna upplever att deras elever överlag är positivt inställda till 

utomhuspedagogik i undervisningen, även om de är lite mer negativa när vädret är 



26 

 

 

sämre. Lärarna tror att det handlar om vana av naturen och tidigare erfarenheter av 

att vistas i utomhusmiljö.  

Jag har inte märkt av något negativt. Men å andra sidan har vi ju en liten skola på landet och 

alla eleverna bor ju här ute i skogen. De är redan vana vid att vara mycket utomhus (Sven).  

De lärare som märker av negativitet hos eleverna tror också att det har med vana och 

erfarenhet att göra och säger att de ser förändring i elevernas attityder under de 

perioder då de vistas mycket utomhus.  

Jag märker skillnaden hos dem före och efter vi har varit ute. I början är det jobbigt att gå ut 

och kanske bli lite smutsig. Efteråt tycker de oftast att det har varit roligt. Det är en tröskel som 

de ska över (Jörgen). 

5.2 Användning av utomhuspedagogik 

 

I vilket syfte och i vilken mån som lärarna använder sig av utomhuspedagogik i sin 

undervisning skiljer sig något. Samtliga lärare säger dock att de använder sig av 

utomhuspedagogik på ett eller annat sätt, men även på frågan om hur det används 

skiljer sig svaren något.  

5.2.1 Syften med användning av utomhuspedagogik 
 

Lärarna nämner flera olika anledningar till varför de använder sig av 

utomhuspedagogik, det vill säga i vilket syfte som utomhuspedagogik används i 

undervisningen. Flera av lärarna säger att variation i undervisningen är ett av de 

främsta syftena till att flytta klassrummet utomhus. Det nämns att man genom att 

byta miljö och variera praktiska och teoretiska arbetssätt skapar lärsituationer som 

inkluderar fler inlärningsstilar. Lärarna anser att det ger djup till undervisningen 

eftersom eleverna lär sig på olika sätt, och även att en elev inte alltid lär sig bäst på 

ett och samma sätt. Majoriteten av lärarna säger också att syftet med 

utomhuspedagogik bör vara att tillföra något extra till undervisningen, som till 

exempel en ny infallsvinkel på ett problem. Utöver detta nämns även frisk luft, 

människors ökade inomhusvistelse samt utomhusmiljöns möjligheter som 

anledningar till varför lärarna använder sig av utomhuspedagogik.  
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Utomhusvistelsen minskar genom hela livet och därför är det viktigt att visa eleverna 

möjligheterna med att vara utomhus. Det finns en glädje i att gå ut som man inte kan se om 

man inte själv befinner sig i det (Henrik). 

Ett annat syfte som lärarna nämner är att det på ett eller annat sätt ingår i flera av de 

ämnen som de tillfrågade lärarna undervisar i att använda utomhusmiljön i 

undervisningen.  

5.2.2 Omfattningen av användning av utomhuspedagogik 
 

Samtliga lärare påstår sig använda utomhuspedagogik på något sätt, men hur de 

använder sig av det och hur ofta skiljer sig på flera sätt. Några lärare menar att det är 

det aktuella ämnets karaktär som avgör vilken användning det finns av 

utomhuspedagogik och hur detta i så fall kan genomföras. De tycker att det bör 

finnas en naturlig koppling mellan utomhusmiljön och ämnet för att det ska vara 

meningsfullt att gå ut.  

Även om jag såklart tycker att man ska vara ute mycket, det är ju en stor del i idrotten, tycker 

jag inte att man ska behöva leta eller ”hitta på” anledningar till att gå ut. Det ska vara naturligt 

och tydligt (Henrik). 

Dessa lärare säger att de använder utomhuspedagogik genom olika undersökningar i 

och av naturen, friluftslivsaktiviteter, rundvandringar i utomhusmiljö och andra 

lektionsupplägg som kräver eller är tydligt hjälpta av utomhusmiljön. Några andra 

lärare säger att de gärna använder sig av utomhuspedagogik även till de ämnen som 

inte har samma naturliga eller tydliga koppling, till exempel språk, och menar att 

likväl som att man alltid kan vara inne skulle man egentligen alltid kunna vara ute. 

De menar att det alltid finns kopplingar till natur och utomhusmiljö och tycker inte 

att det är något negativt att söka efter dessa. Dessa lärare nämner lektionsupplägg 

som tipspromenader, inspirationspromenader och dramatiseringar av till exempel 

sagor ute i skogen.  

Att skriva dikter passar utmärkt utomhus. Eleverna känner lukterna och fukten bara genom att 

gå ut. De får ju känslan på köpet (Ida). 

Samtliga lärare säger att hur ofta användningen av utomhuspedagogik sker hos dem 

varierar. Frekvensen är dock olika för de olika lärarna. En lärare genomför 

utomhuspedagogiska lektioner med sina elever i snitt en gång i veckan under hela 

året, medan en annan lärare använder sig av utomhuspedagogik någon gång per 
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termin. Det poängteras av majoriteten av lärarna att det är årstidsbundet, men att det 

sker kontinuerligt. Majoriteten av lärarna tycker ändå att de använder sig av 

utomhuspedagogik i relativt liten utsträckning.  

Lärarna ser fördelar med att samverka med lärare i andra ämnen än deras eget i 

användandet av utomhuspedagogik, men majoriteten av dem menar ändå att det inte 

är något som sker speciellt ofta. Några lärare har haft ämnesövergripande projekt, 

men säger att det kräver mycket tid och planering vilket gör att det inte går att 

genomföra så ofta som de skulle vilja.  

Jag vill samarbeta med andra ämnen för att göra det så verkligt som möjligt, men det går ju 

nästan inte. Det är inte lätt att planera tillsammans med andra lärare när vi inte har någon 

gemensam tid till det (Magdalena). 

Dock säger en mindre del av de tillfrågade lärarna att de samarbetar mycket med 

andra lärare och att det faktiskt är en återkommande del i deras arbete med 

utomhuspedagogik.  

Vi samarbetar mycket med de ämnen som vi tycker passar bra ihop och det behöver inte alltid 

vara så stort. Om vi gör ett litet projekt i skogen på tekniken kan de ju redovisa det på svenskan 

(Stefan). 

Samtliga lärare säger i samband med detta att de upplever att deras kollegor är 

positivt inställda till att arbeta med utomhuspedagogik.  

När lärarna svarar på frågan om hur de skulle vilja att utomhusundervisningen på 

deras skola såg ut, svarar majoriteten av dem att de skulle vilja att lärarna 

samarbetade mer kring det över ämnena och att det skulle finnas en gemensam plan 

för användningen av det.  De menar att om fler lärare använde sig av det skulle det 

vara en naturlig del i skolan. En åsikt som nämns är att utomhuspedagogik bör vara 

som en del i den vardagliga undervisningen för alla lärare och att 

utomhusundervisning inte ska ses som en rolig undantagshändelse någon gång per år.  

Det ska finnas ett aktivt tänk kring det och inte vara någon happening där det blir att eleverna 

”slipper” den vanliga undervisningen för att det är fint väder just den dagen. Det måste ju 

finnas en tanke med varför man flyttar lektionen utomhus och då måste hela skolan jobba för 

det (Jörgen). 
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En annan lärare beskriver sin vision på ett liknande sätt och menar att man i skolan 

bör utnyttja närmiljön mer, eftersom skolan annars har en tendens att bli isolerad.  

Vi borde använda omgivningen mer än vad vi gör, så att skolan inte blir en isolerad del där 

man bara använder modeller av verkligheten. Vi har ju verkligheten utanför (Magdalena).  

En övervägande del av lärarna menar att de skulle vilja ha ett strukturerat upplägg 

kring användningen av utomhuspedagogik i varje ämne för att underlätta planeringen 

av det under terminens gång. Det poängteras även att en gemensam struktur för alla 

ämnen kring utomhuspedagogik skulle kunna medföra att det användes i större 

utsträckning i traditionella inomhusämnen som språk och matematik. Lärarna 

nämner också att de vill arbeta ämnesövergripande för att påvisa att alla skolämnen 

är länkade till varandra och en del av det verkliga livet. 
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6 DISKUSSION 
 

Nedan följer en diskussion där resultatet diskuteras i förhållande till den tidigare 

forskning som presenterades i bakgrundskapitlet. Diskussionen är presenterad under 

samma rubriker som i resultatkapitlet.  

6.1 Uppfattningar om och erfarenheter av 
utomhuspedagogik 

 

Under denna rubrik diskuteras det resultat som berör lärarnas uppfattningar om och 

erfarenheter av utomhuspedagogik.  

6.1.1 Bilder av utomhuspedagogik 
 

Samtliga deltagande lärare i föreliggande studie har en egen bild av vad 

utomhuspedagogik är för något och en egen definition av begreppet. Detta är även 

något som avspeglas i den tidigare forskning som har genomförts inom ämnet, 

eftersom olika studier definierar begreppet utomhuspedagogik på olika sätt. En 

tänkbar anledning till detta kan förslagsvis vara att det inte finns en allmänt känd 

beskrivning av vad utomhuspedagogik är, vilket var påtagligt i sökandet efter en 

begreppsdefinition till denna studie. En lärares bild av utomhuspedagogik är att det 

främst innebär att förflytta undervisningen från en inomhusmiljö till en 

utomhusmiljö, medans andra lärare framhåller detta som en vanlig missuppfattning. 

Även om lärarna har skilda definitioner och till viss del har svårt att beskriva sin bild 

av utomhuspedagogik, är majoriteten av dem överrens om att det inte enbart handlar 

om att flytta undervisningen utomhus, vilket framgår som en av grundstenarna i 

utomhuspedagogik (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Detta antyder att lärarna till 

viss del samtycker med den definition som NCU (2013) har arbetat fram och som har 

valts att utgå ifrån i denna studie. I denna begreppsdefinition framhävs även 

växelspelet mellan teori och praktik samt platsens betydelse, vilket inte någon av 

lärarna nämner när de beskriver vad utomhuspedagogik är. Dock poängterar de 

vikten av variation av platser samt av teoretiska och praktiska moment i andra 

sammanhang under intervjuerna. Det antyder att detta är något som lärarna ändå 

anser är en del av utomhuspedagogik.  
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Gällande lärarnas positiva inställning till utomhuspedagogik, menar de själva att det 

främst beror på deras eget intresse för miljö, natur, rörelse och utomhusvistelse. 

Detta kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv förklaras av att de tankar och 

uppfattningar som människan har styrs av de kulturella omständigheter vi lever i och 

även hur vi tänker och agerar i allmänhet (Säljö, 2010). I detta fall kan lärarna 

påverkas av skolans kultur och undervisningstraditioner, kollegors inställning till 

utomhuspedagogik samt vad skolledningen betonar som viktigt i skolans arbete. 

Utöver detta kan det argumenteras att lärarnas skilda utbildning i utomhuspedagogik 

påverkar deras synsätt på begreppet, eftersom det framkommer i empirin att de lärare 

som är mest positivt inställda även är de som har utbildning inom området.  

6.1.2 Möjligheter och hinder med utomhuspedagogik 
 

I resultatredovisningen från den tidigare forskning som har granskats framgår att ett 

flertal av de hinder som nämns i empirin till denna undersökning, även lyfts fram i 

redan genomförda studier. Likheter mellan ett flertal tidigare studier och 

föreliggande studie är att ekonomi och tid ses som hinder för att utveckla en 

välanpassad utomhuspedagogisk undervisning. Det finns även tidigare studier där 

lärare inte anser att tid och resurser utgör ett problem vid utveckling av 

utomhuspedagogisk undervisning. Detta belyser det faktum att lärare på olika skolor 

har olika förutsättningar för att utveckla utomhuspedagogisk undervisning. Faktorer 

som påverkar lärarnas förutsättningar att utveckla undervisningen kan vara lärarens 

organisatoriska förmåga samt tro på sig själv. I tidigare studier framkommer att 

flertalet lärare anser att utomhuspedagogisk undervisning ställer högre krav på den 

undervisande läraren. Utifrån detta är det intressant att reflektera över i vilken grad 

som lärarutbildningarna förser blivande lärare med kunskaper för att planera och 

utveckla undervisning i utomhusmiljöer. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ska 

den fysiska miljön i vilken undervisningen bedrivs ses som ett redskap som avgör 

vilket lärande som sker. Miljön anses därför ha en betydande roll för elevernas 

lärande och kunskapsutveckling (Säljö, 2010). 

Både i empirin till denna studie och av Moffett (2011) samt Fägerstam (2012) nämns 

vädret som en avgörande faktor angående hinder och möjligheter för 

utomhuspedagogik. En betydande skillnad är att respondenterna i Moffetts (2011) 

och Fägerstams (2012) studier menar att vädret i sig försvårar undervisningen, 
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medans lärarna i empirin för denna studie poängterar att det är elevernas inställning 

till vädret som försvårar. Det kan argumenteras att detta är beroende på lärarnas egen 

inställning till utomhusvistelse.  

Vad flera av lärarna understryker som bland det viktigaste är att en lämplig plats för 

att bedriva utomhuspedagogik är lättillgänglig och finns i direkt anslutning till 

skolan, något som Dyment (2005) också lyfter fram. Detta ligger väl i linje med det 

som Dahlgren och Szczepanski (2004) poängterar om att platsen har betydelse för 

undervisningssituationen.  

6.1.3 Betydelse för elevers lärande 
 

Både i empirin för denna studie samt i de tidigare forskningsresultaten är 

respondenterna eniga om att utomhuspedagogik har betydelse för elevers lärande. 

Szczepanski (2007) menar att kreativa lärprocesser är positiva för elevers tillägnande 

av kunskap och att förflyttningen ut till ett levande landskap ger goda förutsättningar 

för dessa. Empirin antyder att även lärarna anser att det är viktigt att eleverna får 

utlopp för sin kreativitet, vilket också poängteras i Lgr11 (Skolverket, 2011).  En av 

utgångspunkterna för utomhuspedagogik är att aktivera flera av människans sinnen i 

lärandeprocessen genom att skapa ett sammanhang för innehållet i undervisningen. 

Genom detta förstärks inlärningsprocessen och skapar en djupare förståelse (Brügge 

& Szczepanski, 2011). Både lärarna som deltar i denna studie och i studien 

genomförd av Szczepanski m.fl. (2007) poängterar att detta är en av de främsta 

effekterna som utomhuspedagogik har för elevernas lärande. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande anses sammanhanget vara viktigt för att 

eleverna ska kunna relatera innehållet i undervisningen till verkligheten. Detta i sin 

tur kan bidra till att eleverna ser betydelsen av det som de lär sig vilket även 

respondenterna i föreliggande studie uttrycker. Lärarna i föreliggande studie menar 

att en viktig förutsättning för detta är att det finns ett växelspel mellan 

inomhusundervisning och undervisning i utomhusmiljö eftersom de kompletterar 

varandra. Detta är också något som belyses i den definition av utomhuspedagogik 

som används i denna studie (NCU, 2013). En av de grundläggande tankarna i det 

sociokulturella perspektivet är att lärande sker i sociala sammanhang. Lärarna i 

denna studie framhäver att utomhuspedagogik kan medföra positiva effekter för 

eleverna i form av ökat samarbete då lärarna anser att utomhuspedagogik lämpar sig 
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väl för gruppuppgifter. Detta antyder att utomhuspedagogik kan vara en lämplig 

undervisningsmetod i elevsammansättningar som har svårt att genomföra 

gruppuppgifter i den traditionella klassrumsmiljön. Lärarna menar att när mönster 

bryts ändras relationer eleverna emellan. Det kan argumenteras att även detta skapar 

en större upplevelse för eleverna genom att möjligheterna för dem att kommunicera 

med fler blir större, vilket ur ett sociokulturellt perspektiv skulle kunna betyda att 

förståelsen blir djupare eftersom kommunikation och interaktion är grundläggande 

för kunskapsutveckling (Hundeide, 2006; Säljö, 2010).  

6.2 Användning av utomhuspedagogik  

 

Under denna rubrik diskuteras det resultat som berör lärarnas användning av 

utomhuspedagogik. Det presenteras även förslag till vidare forskning samt slutord.  

6.2.1 Syften med användning av utomhuspedagogik 
 

Ett av de främsta syftena med användning av utomhuspedagogik kan utifrån 

respondenternas svar tolkas vara variation i undervisningen eftersom ett antal lärare 

nämner just detta i flera olika sammanhang. De menar att det handlar om att variera 

både plats och miljö samt arbetssätt, dels för att fördjupa undervisningen genom att 

ge eleverna möjlighet att inhämta samma kunskaper fast på olika sätt, dels för att 

undvika en monoton undervisning. Detta syfte är dock inget som respondenterna i de 

internationella studierna vilka presenteras i denna studie lägger någon större vikt vid. 

En tänkbar anledning till detta kan vara att Lgr11 uttryckligen lyfter fram vikten av 

en varierad undervisning (Skolverket, 2011).  

Andra syften som framhålls av respondenterna är möjligheten att konkretisera 

innehållet som förmedlas med hjälp av den omgivande miljön, vilket även Tal (2001) 

belyser. Just detta syfte menar Dahlgren och Szczepanski (1997) går att urskilja långt 

tillbaka i historien gällande utomhuspedagogik, eftersom Comenius betonade vikten 

av en autentisk undervisningsmiljö.  

6.2.2 Variation i användning av utomhuspedagogik 
 

Szczepanski (2007), Dahlgren och Szczepanski (2004) samt Brügge och Szczepanski 

(2011) poängterar alla att idén med utomhuspedagogik inte är kopplat specifikt till de 
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ämnen som har en självklar koppling till natur och utevistelse, utan menar att det är 

applicerbart på samtliga ämnen i skolan. Några av respondenterna i föreliggande 

studie menar emellertid att det bör finnas en naturlig koppling för att det ska vara 

meningsfullt att bedriva undervisningen utomhus. De anser att lärare inte ska behöva 

hitta på eller leta efter anledningar till att flytta undervisningen utomhus. Dock anser 

majoriteten av respondenterna att kopplingar alltid går att finna och att även om 

lärarna behöver söka efter dem, är det inte något negativt. Utifrån respondenternas 

utryckta åsikter kan det urskiljas att de som menar att kopplingen inte behöver vara 

självklar är de lärare som har utbildning i utomhuspedagogik. 

Respondenternas svar antyder att användandet av utomhuspedagogik varierar dem 

emellan. Överlag anser de att de skulle kunna använda sig mer utav det, vilket även 

är uppfattningen som respondenterna i Dyments (2005) studie har. Fägerstams 

(2012) resultat visar att svenska skolor använder sig av utomhuspedagogik i liten 

utsträckning, vilket även denna studie antyder, samt att det är stor variation både 

mellan skolor och enskilda lärare. I Lgr11 betonas det att eleverna ska ges möjlighet 

att arbeta ämnesövergripande, vilket respondenterna i denna studie påvisar en stark 

vilja att göra. De flesta menar samtidigt att de i nuläget inte samarbetar med andra 

lärare över ämnesgränserna, eftersom de anser att de saknar tid till planering för 

detta. Några av lärarna arbetar dock ämnesöverskridande och säger att det inte 

nödvändigtvis behöver vara ett stort projekt. Det kan argumenteras att dessa 

skillnader grundas i olika förutsättningar såsom tid för gemensam planering etc. 

Ytterligare en anledning kan vara att lärarna har skilda uppfattningar om hur 

utomhuspedagogik skall bedrivas, vilket kan medföra svårigheter i samplanerad 

undervisning. Att olika skolor och lärare bedriver undervisning på olika sätt kan ses 

som en självklarhet, eftersom det är lärarens tolkning som lägger grunden för dess 

undervisning. Eftersom det inte uttryckligen nämns något om utomhuspedagogik i 

den svenska skolans styrdokument, är det heller ingen självklarhet att det bedrivs 

sådan undervisning. De lärare som använder sig av utomhuspedagogik utgår från 

sina egna individuella erfarenheter och uppfattningar när de tolkar kurs-, ämnes- och 

läroplaner, vilket leder till att även fast de strävar mot samma mål, ser 

undervisningen ändå olika ut.  
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6.2.3 Förslag till vidare forskning  
 

Under arbetets gång har flera olika frågor och funderingar utkristalliserat sig. Syftet 

med denna studie har varit att undersöka lärares uppfattningar och erfarenheter av 

utomhuspedagogik, samt hur och hur mycket det används. Ett förslag till vidare 

forskning är att genomföra en liknande studie på lärare i gymnasieskolan för att 

ytterligare bredda forskningsläget. Ett annat förslag till vidare forskning inom ämnet 

är att undersöka elevers uppfattningar och erfarenheter om utomhuspedagogik och 

jämföra dessa med lärares uppfattningar. Detta är av intresse för lärare för att kunna 

utveckla den utomhuspedagogiska undervisningen.  

6.2.4 Slutord 
 

Resultatet av denna studie antyder att lärare i grundskolans senare år har positiva 

uppfattningar och erfarenheter av utomhuspedagogik, men att det inte används i den 

utsträckning som de anser är möjlig. Det kan urskiljas att de medverkande lärarna 

ställer sig positiva till en ökad användning av utomhuspedagogik i framtiden. Som en 

lärare uttryckte det: 

Ju mer jag tänker på det nu, desto mer känner jag att jag vill använda mig av det oftare 

(Magdalena). 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat i skolan? 

2. Har du någon utbildning i utomhuspedagogik? Om inte, skulle du vilja ha 

det? 

Vad är lärarna i grundskolans senare års uppfattning av utomhuspedagogik? 

3. Hur skulle du definiera begreppet utomhuspedagogik?  

4. Vilken inställning har du till utomhuspedagogik?  

Möjlig följdfråga: Vad beror din inställning på? 

5. Hur skulle du vilja att utomhuspedagogikundervisningen såg ut på din skola? 

6. Vilka möjligheter och hinder anser du att det finns för att genomföra en 

utomhuspedagogisk lektion? 

I vilken mån och i vilket syfte använder sig lärarna av utomhuspedagogik i sin 

undervisning? 

7. Arbetar ni med utomhuspedagogik? 

Möjliga följdfrågor:  

Om nej, av vilken anledning?  

Om ja, av vilken anledning? Följdfrågor om ja: 

 Hur arbetar ni med utomhuspedagogik? 

 I vilket syfte använder ni er av 

utomhuspedagogik? 

 Hur ofta använder ni er av 

utomhuspedagogik i undervisningen?  

 Använder/utgår ni ifrån någon litteratur i ert 

arbete med utomhuspedagogik? 

 Samverkar ni med lärare i andra ämnen eller 

med andra skolor i er utomhuspedagogiska 

undervisning? 

Vilka erfarenheter har lärarna av utomhuspedagogikens betydelse för elevernas 

lärande?  

8. Vilken betydelse anser du att utomhuspedagogik har för elevernas lärande?  

9. Anser du att eleverna lär sig något speciellt genom utomhuspedagogik som 

inte nås genom annan pedagogik? 

Möjlig följdfråga: Vad i så fall? 

10. Vilka fördelar och nackdelar anser du att det finns med utomhuspedagogik?  
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Möjlig följdfråga: Bortsett från lärande, anser du att det finns några andra 

fördelar som kan motivera användande av utomhuspedagogik i undervisningen?  

11. Hur har du upplevt att dina kollegor ställer sig till utomhuspedagogik? 

Varför? 

 

 


