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Forskning visar att vi kommer ihåg: 
 

10 % av det vi läser,  

20 % av det vi hör,  

30 % av det vi ser,  

50 % av det vi hör och ser,  

70 % av det vi diskuterar,  

80 % av det vi upplever och  

95 % av det vi lär ut till andra. 
 

(William Glasser 1925-2013) 



   

 

Sammanfattning:  
Syftet med studien var att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 uppfattar och definierar 

begreppet utomhuspedagogik. Därtill undersöktes hur och i vilken utsträckning denna 

pedagogik används i lärarnas undervisning samt vilka faktorer som kan påverka 

användningen. Studien baserades på en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade 

intervjuer utgjorde metoden och emiprin baserades på lärarnas olika uppfattningar, 

erfarenheter och åsikter om utomhuspedagogik. Resultatet visar att lärarna definierar 

begreppet utomhuspedagogik på fem olika sätt. Lärarna upplever att utomhuspedagogiken 

bidrar till ökad förståelse och djupare kunskapsinlärning hos eleverna eftersom kunskapen 

sätts in i ett verkligt och konkret sammanhang. Den tillåtande atmosfären som 

utomhuspedagogiken skapar gör att fler elever blir delaktiga i undervisningen. 

Utomhuspedagogiken används i varierande omfattning vilket bl.a. beror på lärarnas egna 

prioriteringar samt bristande kunskaper inom utomhuspedagogik och bristande erfarenheter av 

utomhusundervisning. Studiens slutsatser är bl.a. att lärarna som har mer utbildning inom 

utomhuspedagogiken definierar begreppet mer komplext och använder den oftare jämfört med 

de lärare som inte har någon utbildning inom området. Därför måste lärarna ges möjligheter 

att utvidga sin kompetens inom det utomhuspedagogiska området eftersom bristande kunskap 

och erfarenhet gällande att praktisera utomhuspedagogik skapar en osäkerhet och rädsla.  
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Folk tänker på naturen som något som är separerat från människan. Men ju mer 

vi lär oss förstå den, desto mer inser vi att den är en del av oss, en del av 

mänskligheten. Vi är en del av naturen och naturen är en del av oss. Vi är 

oskiljaktiga i den mån vi inser att vi är det. Och när vi tar ifrån människor 

naturen, tar vi ifrån dem möjligheten att vara hela människor. 
 

(Louv, 2010, citerad i Ekvall, 2012) 
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1 Inledning 
År 2008 var ett speciellt år eftersom det då för första gången fanns fler människor i världen 

som levde i tätorter än på landsbygden och i Sverige år 2011 bodde cirka 85% av 

befolkningen i städer (FN, 2011, refererad i Ekvall, 2012). Richard Louv (2005) 

introducerade termen ”nature-deficit disorder” som på svenska kan beskrivas som ”en 

störning på grund utav bristande naturkontakt” och menade att det finns en generation av barn 

som växer upp utan direkta erfarenheter av naturen. En generation som växer upp med 

internet, TV och digitala spel, vilket resulterar i att de sällan blir exponerade för naturen. Han 

höjer ett varningens finger och framhåller att unga människor behöver spendera mer tid i 

naturen och att det finns många anledningar till detta, bland annat att det är bra för hälsan men 

även för att det kan medföra förbättrade studieresultat.  

 

Nyfikenhet för naturen börjar i tidig ålder och många livslånga attityder och förhållningssätt 

utvecklas tidigt i livet och därför måste eleverna erbjudas möjligheter till att skapa 

erfarenheter med och i naturen tidigt under barndomsåren (Ernst & Tornabene, 2012). Som 

lärare i de yngre åldrarna har man en betydelsefull roll när det gäller att ge eleverna dessa 

utomhuserfarenheter för att de möjligtvis ska kunna utveckla positiva attityder för 

utomhusmiljön (Blatt & Patrick, 2014). Genom att inkorporera utomhuspedagogik som ett 

regelbundet inslag i undervisningen kan man erbjuda dessa möjligheter till erfarenheter i 

utomhusmiljön.  
 

”Att sitta inne i ett klassrum och läsa om livet utanför är som att läsa en kokbok utan att få 

möjlighet att tillaga och äta maten.” (Lättman-Masch & Wejdmark, 2011, s. 11). 

 

”Inlärning är erfarenhet. Allt annat är bara information.” Albert Einstein (1879-1955).  

 

I dagens skola sker inlärningen för det mesta endast genom utnyttjandet av två sinnen dvs. 

ögonen och hörseln (Lättman-Masch & Wejdmark, 2011). Författarna skriver dessutom att 

dessa två sinnen inte används maximalt eftersom synen övervägande används för att titta på 

endimensionella texter eller bilder och hörseln utnyttjas för det mesta när man ska lyssna på 

fakta som någon annan tagit reda på. De hävdar att vi måste erbjuda eleverna en möjlighet till 

egna förstahandserfarenheter istället för att övervägande hänvisa till andrahandsupplevelser 

dvs. upplevelser som någon annan varit med om. Här kan utomhuspedagogiken spela en 

viktig roll. Om man tillämpar en utomhuspedagogik som är baserad på upplevelse, plats och 

erfarenhet och om man lämnar klassrummet för att gå ut i naturen kommer eleverna att 

erbjudas en mer konkret och praktisk lärandemiljö (Szczepanski, 2007). Om man arbetar med 

en pedagogik som bygger på fysisk erfarenhet kommer lärandet sannolikt bli mer djupinriktat 

eftersom den fysiska kontakten med naturen ökar autenticiteten i lärandet (Szczepanski, 

2008).  

 

Människor lär på olika sätt eftersom vi är unika individer och det innebär att vissa lär sig bäst 

genom att läsa, titta på bilder eller lyssna på läraren, medan andra behöver känna, lukta, 

smaka och beröra för att lära. Detta har att göra med att vi har olika inlärningsstilar 

(Szczepanski, 2008). Lgr 11 betonar att undervisningen i skolan ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Alla elever är som sagt unika och lär sig på 

olika sätt och därför kan utomhuspedagogiken vara ett alternativ till den mer traditionella 

undervisningen där mycket behandlas med papper och penna. Att inte få uppleva det man 

läser om skapar enbart en ytlig kunskap, men om man får möjlighet att koppla sina egna 

upplevelser och erfarenheter till textbaserad kunskap kan man fördjupa lärandet genom att 

reflektera över och diskutera det man upplevt (Szczepanski, 2008). Att veta något innebär inte 
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att man automatiskt förstår. Elever måste få lära i naturliga sammanhang och bli berörda, vi 

måste gripa för att begripa för att utveckla begreppsförståelse (Szczepanski, 2007). Detta är 

utomhuspedagogikens kärna och om man låter textbaserad bildning växelverka med att låta 

eleverna utnyttja sina sinnen och kroppar kommer undervisningen att breddas. Om eleverna 

får uppleva det som ska läras in kommer det skapa en större förtrogenhet än att enbart läsa om 

det i en lärobok (Szczepanski, 2008). Utomhuspedagogiken ger möjlighet för ”klassrummet” 

att existera överallt och en möjlighet att visa för eleverna att lärande kan ske i alla situationer, 

miljöer och sammanhang (Dewey, 1915, refererad i Fridh & Elfwing, 2014).  

 

Svenska elevers resultat inom naturvetenskap har under de senaste åren gått från att ligga över 

och omkring OECD:s (The Organisation for Economic Co-operation and Development) 

genomsnitt till att till ligga under genomsnittet. Resultaten har sjunkit konstant. OECD:s 

rapport från 2015 pekar på att detta kan bl.a. bero på att lärandemiljöerna som eleverna 

erbjuds inte alltid är befrämjande för lärande och att dessa miljöer inte är tillräckligt utmanade 

för eleverna. Vidare står det att de undervisningsmetoder som lärarna använder sig utav 

möjligtvis inte är effektiva samt att elevernas attityder mot skolan har försämrats avsevärt från 

2003 fram till 2012. Man har sett en ökning av svenska elever som känner att det man lär sig 

och gör i skolan inte är användbart. En lösning som OECD presenterar är att man behöver 

säkerställa bättre undervisning och undervisningsmetoder som svarar mot elevernas olika 

lärandebehov (OECD, 2015). Denna rapport visar på att undervisningen i svenska skolan 

behöver utvecklas och här skulle utomhuspedagogiken kunna spela en stor roll eftersom det är 

ett annat sorts lärande än den undervisning och det lärande som vanligtvis bedrivs inom 

klassrummet. Utomhuspedagogiken är ett konkret, verklighetsbaserat och meningsfullt 

lärande som eleverna ofta upplever motiverande eftersom det finns en koppling mellan det 

eleverna lär sig i skolan och deras vardag (Dahlgren, 1997).   

 

Lgr11 framhåller även att eleverna ska erbjudas en varierad och balanserad undervisning när 

det kommer till innehåll och arbetsmetoder (Skolverket, 2011). Forskning av Fägerstam 

(2012) har visat att genom att arbeta med utomhuspedagogik som ett komplement till den mer 

traditionella undervisningen i klassrumsmiljö får eleverna variation i sin inlärning vilket i sin 

tur kan leda till ökad motivation hos eleverna. Dessutom tenderar utemiljöer vara mer 

varierande och mindre strukturerade jämfört med inomhusmiljön i klassrummet (Ernst & 

Tornabene, 2012).  

 

Om jag går till mina egna erfarenheter av skolan, både som elev och lärarvikarie, har det 

bildats en uppfattning hos mig att utomhuspedagogik inte används varken i stor utsträckning 

eller regelbundet i undervisningen. Mina erfarenheter från min lärarutbildning vid högskolan 

är också sparsamma inom det utomhuspedagogiska området. Detta är intressant eftersom det 

finns forskning som betonar att det är övervägande positiva effekter med denna 

undervisningsform (Szczepanski, 2008; Fägerstam, 2012). Även Lgr11 betonar och 

framhåller denna undervisningsform (Skolverket, 2011). Ferreira, Grueber och Yarema 

(2012) menar att brister gällande fokus på utbildning om miljön leder till att de flesta lärare 

som avslutar sina lärarutbildningar är omedvetna om hur man kan använda utomhuspedagogik 

för att undervisa i naturvetenskap, språk, matematik och SO. Bristande kompetens och 

kunskap kring utomhuspedagogik är två av de begränsningar som forskning identifierat som 

faktorer som styr användningen av utomhuspedagogik (Dyment, 2005; Moffett, 2011; 

Fägerstam, 2014). Det här är också något som Fägerstam (2012) belyser och menar att bristen 

på kompetens och kunskap leder till en osäkerhet som bidrar till att man väljer bort denna 

sorts pedagogik och ägnar sig hellre åt sådan pedagogik som man känner att man behärskar. 

Fägerstam kom även fram till att lärarna kände att de inte hade tillräckligt med tid och 
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resurser för att kunna ägna sig åt utomhuspedagogik. Detta kombinerat med att stöd från 

arbetskollegor och rektor saknades gjorde att utomhuspedagogiken valdes bort. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare, med utgångspunkt i deras 

spontana uppfattningar, definierar begreppet utomhuspedagogik samt i vilken utsträckning 

och hur denna pedagogik används och tar plats i deras dagliga undervisning. Vidare 

undersöks hur lärare ser på möjligheten att stimulera lärande inom naturvetenskap utifrån ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt och om lärare ser utemiljön som en pedagogisk resurs som 

man kan ta tillvara på. Studien kommer även att undersöka vilka faktorer som påverkar 

användandet av utomhuspedagogik.  

 

Det är spänningsfältet mellan utomhuspedagogikens möjligheter till djupinriktat lärande och 

eventuella hinder, som gör det intressant att göra en intervjustudie med lärare från årskurs 1 

upp till årskurs 3 för att ta reda på vilka uppfattningar, erfarenheter och åsikter de har om 

denna form av pedagogik. Avsikten med denna undersökning är att med hjälp av lärarnas 

uttalanden försöka skapa ökad kunskap och större förståelse gällande hur den 

utomhuspedagogiska praktiken ser ut inom en specifik kommun.  

 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 
 

1. Vad innebär utomhuspedagogik för lärarna? 

 

2. Varför arbetar lärarna med utomhuspedagogik? 

 

3. Hur arbetar lärarna med utomhuspedagogik?  

 

4. I vilken utsträckning arbetar lärarna med utomhuspedagogik? 

 

2 Litteraturgenomgång 

2.1 Definitioner av utomhuspedagogik och begreppsanvändning 

Utomhuspedagogik är ett brett begrepp som kan infatta många olika aktiviteter som sker på 

flera skilda sätt i utomhusmiljöer. Det kan handla om att lära sig genom att använda och utgå 

från de resurser som finns i utomhusmiljön eller att lära sig om närmiljön och samhället. Det 

kan även handla om att träna olika förmågor som till exempel att samarbeta med andra, 

utveckla nya färdigheter eller att skapa sig kunskap och förståelse utifrån egna erfarenheter 

utomhus. Det är svårt att finna en gemensam och allmän definition av utomhuspedagogik 

eftersom tolkningen av begreppet varierar. Tolkningen påverkas av bland annat vilken kultur 

man befinner sig i, vilken syn man har på kunskap och undervisning samt andra lokala 

förhållanden som t.ex. vilken sorts natur och närmiljö man har tillgång till (Ekvall, 2012).  

 

2.1.1 Utomhuspedagogik som en alternativ plats för undervisning 

Flera forskare menar att det blir utomhuspedagogik bara om man flyttar ut undervisningen 

från en klassrumskontext till en utemiljö. Detta betonas av Zink och Burrows (2008) eftersom 

de karakteriserar utomhusundervisning som utbildning som sker i naturen eller utomhus. 

Kendall, Murfield, Dillon och Wilkin (2006) definierar utomhuspedagogik på ett liknande sätt 

eftersom de ser det som ett strukturerat lärande som sker utanför klassrummet under dygnets 
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alla timmar. ”Education outside the classroom can be defined, in its broadest sense, as any 

structured learning experience that takes place beyond the classroom environment during the 

school day, after, school or during the holidays” (Kendall et al., 2006, s. 1). Denna definition 

innebär att man bara byter platsen för undervisningen och bedriver den på liknande sätt som 

om den skulle tagit plats i klassrummet. Man utnyttjar inte de resurser som finns i 

utomhusmiljön utan ibland tar man med sig saker ut från klassrummet.  

 

2.1.2 Utomhuspedagogik som ett sätt att lära 

Andra forskare definierar utomhuspedagogik som en utomhusundervisning som skapar 

möjligheter för ett mer integrerat och ämnesöverskridande lärande samt att 

utomhusundervisningen är ett sätt och en metod för att nå läroplanens mål. Enligt Fägerstam 

(2014), som har tittat på hur det ser ut i Skandinavien, består utomhuspedagogik vanligtvis av 

ett skolbaserat lärande som tar plats utanför klassrummets väggar, t.ex. på skolgården eller i 

naturen, och att det finns ett ämnesövergripande perspektiv i de flesta fall. Rickinson et al. 

(2004) beskriver utomhusundervisning som ett lärande som liknar informellt lärande men att 

det är inriktat mot aktiviteter som finner sin grund i läroplanen och skolans ämnen. Dessutom, 

precis som Fägerstam (2014) skriver, menar de att dessa aktiviteter tar plats i eller nära skolan 

i ett skogsområde samt att olika ämnen är integrerade med varandra. En del av Hammerman, 

Hammermans och Hammermans (2001) definition av begreppet innebär att man använder 

utomhusmiljön som ett laboratorium för lärande och med detta menar de att 

utomhuspedagogik är ett sätt att nå läroplanens mål och syften.  

 

2.1.3 Utomhuspedagogik som en pedagogisk resurs 

Forskarna som defininerar utomhuspedagogik som en pedagogisk resurs menar att platsen har 

stor betydelse för lärandet eftersom man utnyttjar de resurser som finns där och de betonar 

även att det ska finnas en växelverkan både mellan inomhus- och utomhusundervisningen och 

mellan upplevelse och reflektion. Förutom att Hammerman et al. (2001) anser att 

utomhuspedagogik är ett sätt att nå skolans mål, betonar de att utomhuspedagogik även 

innebär att utomhusmiljön används som en förlängning av klassrummet. Denna förlängning 

används för att skapa ett utomhuslaboratorium där eleverna får möjligheter till direkta 

erfarenheter som innefattar arbete med naturliga material och verkliga situationer som i sin tur 

ökar medvetenheten för miljön och livet. Nationalencyklopedin definierar utomhuspedagogik 

på ett likartat sätt eftersom den framhåller betydelsen av platsen, växelverkan och verkliga 

upplevelser: 

 
Utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. Termen 

introducerades under tidigt 1990-tal och kopplas till en pragmatisk reformpedagogisk 

bildningstradition som ser kunskap som aktivitet. Den bygger på en växelverkan mellan 

autentiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i form av tolkning, 

vägledning och reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas större delen av 

undervisningstiden. Undervisningssituationen kan förläggas både i urbana och rurala 

miljöer, och genom att lärandet förutom utevistelse även förutsätter mer rörelse framhålls 

ofta de positiva effekterna för elevernas hälsa (www.ne.se, 2008, refererad i Szczepanski & 

Dahlgren, 2011).  

 

Nationalencyklopedins definition påminner om NCU:s (Nationellt Centrum för 

Utomhuspedagogik) definition eftersom NCU också framhäver vikten av en växelverkan dels 

mellan upplevelser och reflektion och dels mellan textbaserad och icke textbaserad bildning. 

Dessutom betonar de, precis som Nationalencyklopedin, att platsen har stor betydelse för 

lärandet eftersom miljön och dess resurser som finns omkring oss är en konstant 

kunskapskälla. NCU vid Linköpings universitet definierar utomhuspedagogik på följande sätt:  

http://www.ne.se/
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Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

 

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

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. 

  
Utomhuspedagogik vill vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar 

att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön 

är en ständigt aktuell kunskapskälla. Här finns ett rikt material för såväl historiska 

tillbakablickar som studier av nutid och framtid inom olika ämnesområden (NCU). 

 

2.1.4 Användning av olika begrepp 

För att variera språkbruket i detta examensarbete kommer också andra termer förutom 

utomhuspedagogik förekomma. Dessa ord är utomhusundervisning, undervisning utomhus, 

lärande utomhus och utomhuslärande.  

 

Begreppet utemiljöer används för samtliga platser som finns bara man tar ett steg ut över 

tröskeln dvs. det kan vara skolgården, skogen, lekplatsen, samhället, gräsmattan, 

asfaltsplanen, ängen, strandkanten osv.  

2.2 Vad säger läroplanen? 

I Sverige har vi olika nationella styrdokument som skolan ska följa, bland annat har vi 

skollagen och läroplanen, Lgr11. I läroplanen nämns inte begreppet utomhuspedagogik dock 

finns det andra delar av läroplanen som kan kopplas till utomhuspedagogik, vilket ska påvisas 

senare i texten. Detta har antagligen att göra med att läroplanen endast anger vilka mål och 

kunskaper som ska uppnås medan det inte står någonting om hur eller vilka metoder man ska 

använda för att nå dessa mål. Val av metod ligger hos läraren och det är upp till läraren att 

reflektera över vilka metoder som är mest lämpliga för att nå kunskapsmålen (Skolverket, 

2011).  

 

Vidare är skolans uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande så att eleverna får en 

livslång lust att lära. Detta kan göras genom att stimulera elevernas nyfikenhet, 

självförtroende och kreativitet men även genom att låta eleverna lösa problem och pröva egna 

idéer (Skolverket, 2011). Utomhuspedagogiken har möjligheter att skapa denna livslånga lust 

att lära eftersom den låter eleverna utnyttja sin nyfikenhet och kreativitet som en drivkraft för 

lärandet i själva upplevelsen, samtidigt som eleverna i upplevelsen får prova sina egna tankar 

och idéer (Dahlgren, 1997).  

 

Skolan är en plats där det finns tillgång till många kunskapskällor och kunskap kan komma i 

uttryck i olika former. Lgr 11 nämner fyra olika kunskapsformer – fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet – och framhåller att dessa olika kunskapsformer ska samverka och 

kombineras för att ett balanserat lärande ska kunna skapas som till slut bildar en helhet. Att ge 

eleverna sammanhang och en helhetssyn är en viktig uppgift för skolan (Skolverket, 2011). I 

läroplanen för grundskolan står det bland annat att ”skolan ska främja elevernas harmoniska 

utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer” (Skolverket, 2011, s. 10). Dessutom ska undervisningen anpassas 
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efter varje elevs behov och förutsättningar eftersom ”skolans uppgift är att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart” (Skolverket, 2011, s. 7). Vidare betonas att det alltid finns olika 

vägar att nå målen och att undervisningen inte kan utformas lika föra alla. Utomhuspedagogik 

är en arbets- och undervisningsform med fokus på hela sammanhang och som skulle kunna 

passa vissa elever bättre än den traditionella undervisningen inom klassrummets väggar. Alla 

elever är unika och lär sig på olika sätt och eftersom Lgr11 efterfrågar en varierad 

undervisning skulle utomhuspedagogik vara ett alternativ.  

 

Under de olika kursplanerna för  de naturvetenskapliga ämnena (biologi, fysik och kemi) står 

det att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en förtrogenhet med respektive 

ämnes begrepp, modeller och teorier samt en förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med 

erfarenheter från undersökningar av naturen, människan och omvärlden. I skolarbetet ska de 

praktiska och sinnliga perspektiven uppmärksammas såväl som de intellektuella och det ska 

finnas en möjlighet för eleverna att få uppleva olika sätt att tillägna sig kunskaper. För en 

välbalanserad och enhetlig bildningsgång ska eleverna få uppleva känslor och stämningar men 

även få möjlighet till att pröva utforska, tillägna sig och gestalta kunskaper och erfarenheter 

(Skolverket, 2011). Genom utomhuspedagogiken skapas det möjligheter till egna 

undersökningar och upplevelser eftersom man framhåller det praktiska arbetet med kroppen 

och alla sinnen. Dessutom kan detta kopplas till definitionen som betonar att 

utomhuspedagogiken är en pedagogisk resurs eftersom den betonar en växelverkan mellan 

sinnlig och boklig bildning. Denna växelverkan skapar nya vägar för hur man lär sig och visar 

eleverna att det finns flera sätt att tillägna sig kunskaper. Genom att befinna sig i en utemiljö 

och använda dess resurser kan man skapa nya känslor och stämningar hos eleverna (NCU). 

Detta kan möjligtvis leda till att eleverna visar respekt och omsorg för närmiljön och 

eventuellt får en större förståelse för miljön sett ur ett nationellt men även globalt perspektiv, 

vilket även är ett av skolans mål (Skolverket, 2011).  

 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det dessutom att skolan ska sträva efter att varje skoldag 

erbjuda eleverna möjlighet till fysisk aktivitet vilket kan uppnås genom regelbundna inslag av 

utomhuspedagogik i undervisningen då den förutsätter mer rörelse än undervisning i 

klassrummet (Szczepanski & Dahlgren, 2011).  

2.3 Teoretisk bakgrund och syn på lärande  

Denna studie baseras på Deweys och Vygotskijs teorier om lärande och kunskap eftersom 

deras idéer och tänkande har relaterats till utomhuspedagogiken och dess forskningsområde. 

Dewey (1859-1952) och Vygotskij (1896-1934) var båda förespråkare för en meningsfull 

undervisning som var kommunikativ och som grundades sig på verkliga och konkreta 

erfarenheter och upplevelser i meningsfulla situationer och sammanhang. De betonade det 

sociala samspelets betydelse för lärandet, dvs. att lära med hjälp av andra som har mer 

kunskaper (Szczepanski & Dahlgren, 2011). 

 

2.3.1 Pragmatismen och John Dewey  

Pragmatismen har sitt ursprung i USA och en av dess främsta förespråkare var den 

amerikanska didaktikern och filosofen John Dewey. Grundtanken för denna kunskapsteori är 

sambandet mellan kunskap och vardag. Intressant och värdefull kunskap är enligt en 

pragmatiker den kunskap som man kan ha användning av i det vardagliga livet. I denna 

kunskapssyn skiljer man inte på teori och praktik utan anser att dessa samspelar och bildar en 

helhet. Kunskap ska kopplas till människors konkreta erfarenheter och Dewey framhöll vikten 

av upplevelser med alla sinnen dvs. verkliga livserfarenheter där kunskap kan uppstå genom 

personlig kontakt med den verkliga verkligheten i sociala sammanhang (Säljö, 2012). Lärande 
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för Dewey var en kontinuerlig rekonstruktion av erfarenheter och han menade att det 

praktiska handlandet utgjorde en egen kunskapsform som den abstrakta påståendekunskapen 

inte kunde förmedla (Dewey, 1915; Dahlgren, 1997).  

 

Dewey ansåg att det fanns en klyfta mellan elevernas vardagserfarenheter och 

skolerfarenheter och menade att skolans värld och kunskaper hade blivit en värld för sig. 

Enligt honom skulle skolan och undervisningen bygga vidare på och knyta an till elevers egna 

erfarenheter vilket också var pedagogens främsta uppgift. I skolan skulle eleven komma i 

kontakt med kunskaper och erfarenheter som man inte kunde skaffa sig i vardagen eftersom 

undervisningen skulle fördjupa elevernas förståelse av omvärlden (Säljö, 2012).  

 

Dewey var även kritisk mot skolans och undervisningens fokus på själva produkten av 

lärandet, medan lärandeprocessen hamnande i bakgrunden. Han menade att skolan nöjde sig 

med att eleverna kunde memorera fakta och information även om de sedan inte kunde sätta in 

det i ett annat sammanhang eftersom kunskapen inte var förankrad i elevernas egna 

erfarenheter (Säljö 2012). Enligt Dewey blev denna memorering ett problem i undervisningen 

eftersom den förmedlade kunskapen bestod av något som någon annan hade varit med om. 

Han menade att verkligheten blev då förvandlad till abstrakta generaliseringar och idéer 

baserade på andras förstahandserfarenheter som i många fall kunde bli främmande för den 

lärande (Dewey, 1915, refererad i Szczepanski, 2008). I och med fokuseringen på produkten 

hävdade Dewey att man inte mätte elevernas förtrogenhet gällande skapandet och 

användningen av kunskapen utan det man mätte var elevernas förmåga att endast återge känd 

information. Dessutom om eleverna inte fick möjlighet att använda informationen själva 

uppfattades kunskapen som meningslös (Säljö, 2012).  

 

Enligt Dewey skedde verkligt lärande i meningsfulla och sociala sammanhang. Han menade 

att det är genom kommunikation med andra som vi kan expandera våra erfarenheter och det är 

tack vare språket som vi kan förstå och analysera världen. För att elever ska kunna ta till sig 

kunskaper behövs det mer än fakta, information och språket som hjälp. Dewey betonade att 

det som ska läras in måste beröra eleven på djupet samt utveckla elevens tänkande, elevens 

förmåga att resonera och elevens förmåga att använda kunskaper. Om detta inte skedde skulle 

det man lärde sig bli isolerade bitar, ofta utan inbördes sammanhang och struktur (Säljö, 

2012). Kunskap skulle ses som en aktivitet utifrån elevernas behov och intressen (Szczepanski 

& Dahlgren, 2011). Skolan skulle anpassas efter eleverna och deras erfarenheter (Säljö, 

2012).  

 

Den fulländade pedagogen var, enligt Dewey, kapabel att möta elevernas frågor och 

nyfikenhet samt hade förmågan att kunna koppla samman elevernas egna erfarenheter i 

undervisningen så att kunskapen fördjupades (Säljö, 2012). Lärarrollen skulle vara stödjande 

och vägledande med ett fokus på eleven som individ (Szczepanski & Dahlgren, 2011).   

 

2.3.2 Det sociokulturella perspektivet och Vygotskij  

Den sociokulturella traditionen har sitt ursprung från den ryske pedagogen och filosofen Lev 

Semenovich Vygotskji. Det sociokulturella perspektivet innebär kortfattat att kunskap och 

lärande skapas hos eleven i samspel med omgivningen. Lärande och utveckling sker i sociala 

sammanhang och man lär av varandra. Vygotskij menade att elever, för att kunna 

begreppsliggöra världen,  är beroende av stöd och hjälp av den mer kompetente 

medmänniskan som både kan vara en lärare eller en klasskamrat. Han pratade också om den 

närmaste proximala utvecklingszonen som innebär att det du kan utföra med hjälp av någon 

annan idag, kan du göra själv imorgon (Säljö, 2012).   
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I detta perspektiv innehar språket en mycket central roll och Vygotskij själv refererar till 

språket som redskapens redskap. Det är genom kommunikation med andra människor som vi 

kan uttrycka oss och detta hjälper oss att organisera vår omvärld. Det är genom språket vi kan 

kommunicera med världen och kan skapa gemensam förståelse med våra medmänniskor 

(Säljö, 2012). Vygotskij betonade vikten av social interaktion eftersom det var en viktig 

driftkraft för utvecklingen av intelligensen, sinnliga erfarenheter och eget tänkande. Han 

menade att för att man ska kunna tillägna sig, men även upptäcka, naturvetenskapliga begrepp 

och teorier måste man tillbringa tid med personer som använder dessa när de bland annat 

förklarar, diskuterar, berättar eller löser problem. Det handlar om att bli medlem och 

medskapare i en kultur, en sorts kulturering. För att kultureras krävs både social stimulans och 

egen bearbetning av innehållet. I skolans värld är det lärarna som bär den naturvetenskapliga 

kulturen och det är elevernas som ska kultureras (Andersson, 2008).  

 

Vygotskij ansåg att det låg på skolans axlar att förmedla kunskap och han var speciellt 

intresserad av hur vi lär oss olika begrepp dvs. vetenskapliga och vardagliga begrepp. Enligt 

honom var det skolans uppdrag att bekanta eleverna med de vetenskapliga begreppen 

eftersom eleverna inte skulle möta dessa i sin vardag (Säljö, 2012). Dessutom hade han en 

uppfattning om att skolans undervisning om vetenskapliga begrepp kunde utveckla elevernas 

abstraktionsförmåga och teoretiska förståelse. En annan tanke som Vygotskji hade var att de 

vardagliga begreppen kunde växa uppåt och blir mer systematiska och generella tack vare 

stimulans från de vetenskapliga begreppen. Likväl betonade han att de vetenskapliga 

begreppen kunde växa neråt och fyllas med innehåll med hjälp av den levda erfarenheten. Det 

gällde att skapa en växelverkan mellan ett vardagligt och vetenskapligt plan, med andra ord en 

växelverkan mellan praktik och teori (Andersson, 2008). 

 

Vidare menade Vygotskji att det fanns möjligheter i skolan att låta eleverna möta de 

kunskaper som skulle låta eleverna förstå världen utanför den egna erfarenheten. För att 

tillförskaffa oss kunskaper använder vi, enligt det sociokulturella perspektivet, mediering dvs. 

redskap för att förstå och tolka vår värld. Det finns två sorters redskap, språkliga (mentala, 

intellektuella) och materiella (fysiska), och dessa redskap förekommer alltid tillsammans 

eftersom de är varandras förutsättningar. Kunskaper och färdigheter anses inom denna 

kunskapssyn som både praktiska och teoretiska. Teori och praktik är varandras förutsättningar 

och de är beroende av varandra. Man menar att i alla situationer förekommer det reflektion, 

kunskaper och fysisk handling dvs. att det finns ett samband mellan tänkandet och görandet. 

Det sociokulturella perspektivet framhåller och understryker att kunskap inte är något som 

man kan överföra mellan människor utan kunskap är något man deltar i. Med andra ord blir 

människor delaktiga i kunskaper och erfarenheter genom att samspela med andra i olika 

aktiviteter. (Säljö, 2012) 

 

Man skulle kunna säga att Vygotskij har skapat en social teori om lärande och utveckling där 

interaktion och kommunikation är nycklar till lärande. Den sociala aktiviteten skapar 

möjligheter för att kunskaper och upplevelser ska kunna delas mellan individer. (Säljö, 2012)  

2.4 Historisk återblick om utomhuspedagogikens rötter och idétraditioner 

Människan har under ca 200 generationer utvecklats och lärt sig av praktiska erfarenheter och 

muntlig tradition. I vårt samhälle i Sverige förläggs lärandet mestadels inom fyra väggar trots 

att det är en mycket ung företeelse om man ser till människans totala bildnings- och 

utvecklingshistoria (Brügge & Szczepanski, 2011). 
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Utomhuspedagogikens rötter kan man spåra tillbaka till de antika naturfilosoferna före Platon 

och Aristoteles. Under antiken sattes det teoretiska bildningsidealet framför det praktiska 

bildningsidealet, det fanns en tydlig åtskillnad som till viss del lever kvar än idag. Dock är det 

bland naturfilosoferna under denna tidsperiod som vi kan finna rötterna till praktisk kunskap 

och direktupplevelsers betydelse i den autentiska miljön utomhus (Dahlgren, 1997). 

Aristoteles (384-322 f.Kr.) hade en helhetssyn på naturen och utgick från våra sinnen och 

praktiska erfarenheter av verkligheten (Szczepanski, 2007; Brügge & Szczepanski, 2011). 

Eftersom den direkta sinnesupplevelsen är central inom utomhuspedagogik, när det kommer 

till inlärning, finns det tydlig koppling till Aristoteles. Aristoteles ska en gång ha menat att allt 

som finns i vårt medvetande härstammar från våra sinnen. (Dahlgren, 1997).  

 

En person som förde vidare det autentiska lärandets idétraditioner var Johann Amos 

Comenius (1592-1670) som talade för ett lärande som skulle ta plats i en autentisk miljö 

(Dahlgren, 1997). I hans skriftliga verk kan man läsa om ”att gå ut för att lära in” och med 

detta menade Comenius att om kroppen involverades genom att lukta, röra och känna under 

lärandeprocessen fick kunskapen liv och erfarenheten blev mer givande (Brügge & 

Szczepanski, 2011).  

 

En annan framstående person inom utomhuspedagogikens historia är Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1784) som utvecklade Comenicus metoder och betonade starkt mötet mellan barnet och 

verkligheten (Szczepanski, 2007).  

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

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

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

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

(Rousseau, 1763, citerad i Szczepanski, 2007, s. 16-17).  

 

Carl von Linné (1707-1778) var en bland andra professorer under sin livstid som bidrog till att 

undervisningsmetoderna fick en mer praktiskt inriktning och han tog ofta ut sina lärjungar i 

naturen för exkursioner och fältstudier (Dahlgren, 1997; Ekvall, 2012).  

 

Schweizaren Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) såg våra sinnen som den överordnade 

principen och sinnena låg till grunden för all kunskapsinhämtning och lärande (Dahlgren, 

1997). Den direkta åskådningen av verkligheten lyftes fram som ett komplement till 

klassrumsundervisning (Brügge & Szczepanski, 2011). Friedrich Fröbel (1782-1852) 

utvecklade Pestalozzis metoder och framhöll att lärarens uppgift var att väcka en känsla och 

nyfikenhet för naturen hos eleverna snarare än att förmedla kunskap. Han ansåg att kunskapen 

om naturen skulle byggas på upplevelser eftersom han betonade att man fick grundare och 

ytligare kunskap om man utgick från böcker (Dahlgren, 1997).  

 

Ellen Key (1849-1926) kämpade för en alternativ pedagogik där uterummet blev en viktig 

miljö för kunskapsbildandet (Szczepanski, 2007). Utgångspunkten för lärande och kunskap 

var de fältstudier som eleverna skulle få möjlighet att genomföra i verkliga livet (Dahlgren, 

1997). Key förespråkade att man skulle använda andra platser än klassrummet och hon 

betonade att man skulle söka kunskap i verkligheten och inte bara i biblioteken eftersom hon 

menade att ”bildning är det som är kvar när vi glömt allt det vi lärt” (Brügge & Szczepanski, 

2011).  

 

En annan kvinna vid namn Maria Montessori (1870-1952) ville utveckla ett holistiskt lärande 

där hela kroppen var involverad och omgivningen skulle ses som ett läromedel. Brasilianen 
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Célestine Freinet (1896-1966) förespråkade ett aktivt lärande utanför klassrummets väggar för 

att undvika att lärandet blev en passiv process där läraren enbart fyllde eleverna med kunskap. 

Han ville även poängtera vikten av att prata och reflektera över och om det man gör (Brügge 

& Szczepanski, 2011).  

 

John Dewey, som nämnts ovan, var en central teoretiker inom pragmatismen och hans arbeten 

har varit av stor vikt för utomhuspedagogikens grunder eftersom mycket av pragmatismens 

grundidéer återkommer inom utomhuspedagogiken. Dewey myntade begreppen Learning by 

doing, dvs. lära genom praktiskt handlande, och Learning under the skin, dvs. lära genom 

ökad kroppssensorik samt betonade han att den lärande skulle bli berörd av 

sinneserfarenheten. Allt detta är en del av utomhuspedagogikens grundläggande principer dvs. 

att lära praktiskt med kroppen och alla sinnen (Szczepanski, 2008). Både pragmatismen och 

Dewey betonar verkliga och konkreta upplevelser som centralt inom lärande och denna syn 

kan man återspegla inom utomhuspedagogiken då förstahandserfarenheten och upplevelsen 

står i fokus (Dahlgren, 1997).  

2.5 Varför ska man använda utomhuspedagogik? 

 
”That which ought and can be taught inside the schoolrooms should there be taught, and 

that which can best be learned through experience dealing directly with native materials and 

life situations outside the school should there be learned.” (Sharp, 1943, citerad i 

Szczepanski, 2013, s.14).  

 

Enligt den forskning som tagits del av i detta arbete finns det en mångfald av anledningar till 

varför man som lärare väljer att använda ett utomhuspedagogiskt arbetssätt i undervisningen. 

Det kan vara allt från att skapa en större motivation och delaktighet till att utveckla 

relationerna med och mellan eleverna. Dessutom vill man försöka skapa en känsla och 

förståelse för naturen. Andra motiv kan vara att man vill tydliggöra abstrakt 

undervisningsinnehåll och göra undervisningen mer konkret eller att man vill ha en varierad 

undervisning och använder utomhuspedagogiken som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen.  

 

2.5.1 Motivation och delaktighet 

Naturens oförutsägbarhet kan utnyttjas för att väcka nyfikenhet och motivation hos elever och 

lärande utomhus kan motivera och inspirera elever som inte lär sig bäst i klassrummet 

(Dyment, 2005; Ekvall, 2012). När sammanhanget och omgivningen går från en bokcentrerad 

inomhusmiljö till en naturcentrerad utomhusmiljö tycker eleverna att det blir mer meningsfullt 

(Dyment, 2005). I Fägerstams (2014) studie gällande utomhusundervisning betonades 

resultaten av att eleverna visade bättre attityd mot lärande och att elevernas motivation, 

deltagande och kommunikation ökade. Fler elever deltog aktivt och samarbetet mellan 

eleverna var mycket vanligare. Liknande resultat fann Fägerstam och Blom (2013), de såg en 

högre grad av interaktion mellan eleverna när undervisningen förlades utomhus.  

 

2.5.2 Etablerade roller och atmosfären förändras 

Fägerstam (2012; 2014) fann att speciellt blyga elever gynnades av undervisning utomhus och 

att detta berodde på att de etablerade rollerna och relationerna mellan eleverna utmanades när 

eleverna befann sig i en annan miljö som hade andra förutsättningar än klassrummet. Även 

gränserna mellan hög- och lågpresterande elever utmanades och blev otydligare eftersom 

eleverna i utomhusmiljön fick möjlighet att visa andra aspekter av sina personligheter likväl 

som olika förmågor och färdigheter. Detta framhåller Ericsson (2004) beror till viss del på att 
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naturen och utomhusmiljön inte är dömande, den har inget rätt eller fel utan här kan alla vistas 

utifrån sina egna förutsättningar och villkor. Vidare menar hon att i utomhusmiljön är det 

andra förutsättningar gällande prestationer och färdigheter vilket kan stärka de elever som inte 

alltid känner att de duger i den traditionella klassrumsmiljön. 

 

I Fägerstams studie (2014) uppfattade lärarna att eleverna var mer benägna att hjälpa varandra 

utomhus vilket kan förklaras med att det var en mer tävlingsinriktad atmosfär i klassrummet. 

Utemiljön hade en avslappnad atmosfär utan den hierarkiska strukturen och detta 

uppskattades av lärarna, eftersom de fick möjligheter att komma närmare sina elever och 

förbättra relationerna. Maynard och Water (2007) betonar att lärare relaterar annorlunda till 

elever när de befinner sig i en utomhusmiljö. Lärarna är mindre didaktiska, mer avslappnade 

och lärarens roll går från att vara styrande till stöttande. Den annorlunda atmosfären och de 

skiftande rollerna är en anledning till varför många lärare uppskattar möjligheten att observera 

eleverna i en annan lärmiljö än klassrummet, dessutom får de en bredare bild och förståelse 

för sina elever (Ekvall, 2012).  

 

2.5.3 Skapa en känsla och förståelse för utemiljön 

Flera forskare påpekar utomhuspedagogikens möjligheter att ge eleverna en känsla och 

omsorg för naturen. Lättman-Masch och Wejdmark (2011) betonar att man bara kan få en 

känsla för naturen genom att vistas i den, det går inte att läsa sig till denna känsla. 

Regelbundna och positiva erfarenheter med naturen och utomhusmiljön kan främja en 

respekt, uppskattning och omtänksamhet för miljön som i sin tur kan utveckla en 

beskyddande känsla för naturen (Moffett, 2011; Ekvall, 2012; Ernst & Tornabene, 2012). 

Dessutom menar Wilhelmsson (2012) samt Szczepanski och Dahlgren (2011) att vistelsen 

utomhus kan gynna positiva känslor och attityder för att vilja vara utomhus generellt.  

 

2.5.4 Sinnenas roll samt mentala och kroppsliga minnen 

Man kan tro att människors kommunikation främst är verbal men egentligen sker 85% av 

kommunikationen via våra sinnen såsom känsel, smak, lukt och kroppsspråk (Szczepanski, 

2007). Lärande i utomhusmiljöer kan förbättra kunskap, göra att den består längre samt göra 

förståelsen stabilare eftersom det involverar en mer intensiv stimulering av sinnena jämfört 

med klassrumsundervisning där främst endast synen och hörseln utnyttjas (Fägerstam & 

Blom, 2013). Lärandet blir mer levande om man involverar många sinnen samt om man låter 

eleverna själva uppleva, undersöka och bearbeta fenomen i utemiljön eftersom detta skapar 

möjligheter för eleverna att hantera, lukta, känna och smaka på materialen som de lär med och 

från (Dyment, 2005).  

 
”All forms of outdoor learning provide direct experience with the natural world; outdoor 

learning is real learning and can therefore help to bring school subjects to life; outdoor 

learning is active and involves participants in learning through what they do, encounter and 

discover”. (Moffett, 2011, s. 278).  

 

Szczepanski (2007; 2008) betonar betydelsen som den massiva sinnesstimuleringen har och 

att elever lär med hela kroppen eftersom då ökas vår minneskapacitet. Detta instämmer med 

Blatt och Patricks (2014) resultat då de fann att konkreta erfarenheter från utomhusmiljön 

fungerar som mentala bilder som finns kvar i elevernas minne och hjälper dem att skapa 

förståelse. Även lärarna i Fägerstams (2014) studie rapporterade att eleverna som hade haft 

skolbaserat utomhuslärande lättare kom ihåg vad de hade lärt sig. Detta bekräftas i sin tur av 

Fägerstam och Blom (2013) som har sett en högre grad av långsiktig kunskapslagring för 

elever som undervisats utomhus och att utomhuskontexten har en stor påverkan på elevernas 
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långsiktiga minne. Szczepanski och Dahlgren (2011) menar att detta beror på att eleverna 

skapar både mentala och kroppsliga minnen och bilder som de kan knyta upp kunskaperna 

kring. Även Ferreira et al. (2012) betonar att elever blir mer motiverade att skriva om något 

som de varit med om och att eleverna kommer bättre komma ihåg de färdigheter som de 

utvecklat om det är kopplat till en plats och med kroppslig rörelse.  

 

2.5.5 Kroppsrelaterat och rörelseintensivt lärande 

Utomhuspedagogiken ger möjligheter till ett mer kroppsrelaterat och rörelseintensivt lärande 

eftersom rumsbegränsningarna upphör (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Maynard och Water 

(2007) framhåller att eleverna får fritt utrymme att röra sig utomhus och att detta bidrar till 

färre konfrontationer bland eleverna samt betonar att rörelse och lek är det mest naturliga och 

kraftfulla sätt att lära sig för barn. Szczepanski (2008) har funnit att elever som anses 

besvärliga och viljelösa i klassrummet tar ett annat ansvar när kunskapen som ska läras in blir 

mer fysisk och praktisk. Ernst och Tornabene (2012) betonar att eleverna utvecklar och får en 

bättre grovmotorik, balans och koordination om de får vistas och röra sig i naturen. Ericsson 

(2003) instämmer i detta eftersom hon i sin doktorsavhandling kom fram till att elever som 

fick använda rörelse eller fysisk aktivitet en timme per dag visade förbättrade resultat i 

motorik men även i koncentrationsförmåga och prestationer i svenska och matematik. 

Rörelsen har en betydande roll för lärandet eftersom det skapar, som nämnts ovan, kroppsliga 

minnen som kan förstärka och underlätta lärandet i och med att det blir mer konkret 

(Szczepanski & Dahlgren, 2011).  

 

2.5.6 Utomhusundervisning både konkret och varierat 

Konkretion och variation är något som återkommer bland flera forskare och Szczepanski och 

Dahlgren (2011) framhåller just variationens betydelse och konkretionen i den direkta 

erfarenheten som två faktorer som skapar närvaro och delaktighet hos eleverna. Ernst och 

Tornabene (2012) ser utomhusundervisningen som en möjlighet för direkt lärande med 

händerna vilket bidrar till att lärandet blir mer konkret. Att få se och ta på det man ska lära in 

skapar en konkretion som inte är möjlig i klassrummet eftersom den mestadels består av 

andrahandserfarenheter i form av texter och bilder. Andrahandserfarenheterna kan vara ett 

problem enligt Szczepanski (2008). Han menar att det är omöjligt att lära sig om naturen om 

man bara använder och litar på andrahandserfarenheter, man behöver konkreta och verkliga 

erfarenheter som man kan reflektera kring så man kan göra kunskapen till sin egen. 

Deltagande lärare i Szczepanskis (2008) studie betonade betydelsen av den variation och 

konkretion som finns ute i naturen. Ericsson (2004) påpekar att utomhuspedagogiken utmanar 

den begränsade traditionella undervisningsmiljön eftersom den erbjuder eleverna variation 

och nya möjligheter till lärande genom att eleverna får använda kroppen och sinnena när de 

bearbetar kunskapen. Vidare menar hon att för att en elev i de tidigare årkurserna ska kunna 

förstå ett abstrakt begrepp måste den eleven få många egna erfarenheter där begreppet 

involveras för att det sedan ska kunna leda till ett lärande. Elever behöver konkret erfara det 

som ska läras och inte bara läsa om det.  

 

2.5.7 Varför ha utomhusundervisning i de naturvetenskapliga ämnena?  

Fägerstam och Blom (2013) framhåller att utomhusundervisning kan vara ett sätt att få 

naturvetenskapen mer i överensstämmelse med elevernas vardagsliv och bredda elevernas 

förståelse för vad naturvetenskap handlar om. Naturvetenskep är till stor del ett relativt 

abstrakt skolämne som även är distanserad från vardagslivet. I dagens skola finns det få 

möjligheter att i det traditionella klassrummet praktiskt och meningsfullt arbeta med olika 

naturvetenskapliga idéer. Det finns dock forskning som pekar på att skolbaserat 

utomhuslärande skulle kunna vara ett sätt att kunna arbeta med dessa naturvetenskapliga idéer 
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på ett meningsfullt sätt eftersom utomhus blir det mer konkret, verklighetsanknutet och 

praktiskt (Fägerstam, 2014). Genom att lära sig naturvetenskap utomhus kan eleverna 

möjligtvis förstå att det inte enbart är något man behandlar teoretiskt genom att läsa om det i 

böcker utan att det är något som de kan vara en del av samt att det är relevant i deras 

vardagsliv eftersom naturvetenskap finns överallt runtomkring oss (Fägerstam & Blom, 

2013). 

2.6 Hur används utomhuspedagogik i undervisningen? 

Det finns många olika sätt att arbeta med utomhuspedagogik och uppfattningarna skiljer sig 

mellan olika forskare. Lärarna i Ernst och Tornabenes (2012) studie ser utomhusundervisning 

som en möjlighet för lärande i annan alternativ miljö och i Wilhelmssons (2012) studie 

användes utomhusundervisning främst för att det var en möjlighet för lärarna att skapa en 

alternativ plats för lärande. Lärarna i Wilhelmssons studie såg även utomhusundervisningen 

enbart som ett komplement till den ordinarie undervisningen som man kunde ta till när man 

ville göra något annorlunda. Här kan man se att dessa forskares resultat sammanfaller med 

den tidigare presenterade definitionen om att utomhuspedagogik enbart används som en 

alternativ plats för undervisning. Med andra ord används utomhuspedagogiken endast för att 

kunna bedriva undervisningen på en annan plats än i klassrummet utan att utnyttja utemiljöns 

resurser eftersom det räcker att man vistas utomhus.  

 

Szczepanski och Dahlgren (2011) pratar om att det finns ett behov att låta teori och praktik få 

mötas och att den pedagogiska potential som ligger i utomhuspedagogik är att den kan 

växelverka med den mer traditionella bokliga traditionen som finns inom skolans väggar. 

Vidare menar Szczepanski (2008) att utomhusundervisning används för att förstärka det 

lärande som sker i klassrummet, vilket också Fägerstam (2014) påträffat i hennes studie dvs. 

att utomhusundervisning oftast används för att bekräfta och stärka det man redan lärt sig 

inomhus. Fägerstam (2014) framhåller även att utomhusundervisningen med dess delade 

förstahandserfarenheter och rika minnen från upplevelserna kan fungera som värdefulla och 

gemensamma punkter för fortsatt och fördjupat lärande inomhus. Desto mindre, påpekar hon, 

används utomhusundervisning för att utvidga de redan befintliga kunskaperna. Av dessa 

forskare (Szczepanski, Dahlgren och Fägerstam) speglas en annan bild av 

utomhuspedagogiken dvs. den tidigare nämnda definitionen som betonar 

utomhuspedagogiken som en pedagogisk resurs. Inom denna definition lyfter man fram 

betydelsen av växelverkan mellan inomhus- och utomhusundervisningen samt platsens 

betydelse för lärandet för att skapa rika upplevelser och minnen för fortsatt lärande.  

2.7 I vilken utsträckning används utomhuspedagogik? 

Undervisning och lärande utomhus är inte vanligt i svenska skolor (Fägerstam & Blom, 2013) 

och bland många av världens länder råder det liknande förhållanden (Rickinson et al., 2004). 

Många forskare är enade om att utomhuspedagogik inte används regelbundet eller under hela 

skolåret. Större delen av de deltagande lärarna i Wilhelmssons (2012) studie genomförde 

utomhusundervisningen enbart under hösten och våren dvs. när vädret var fördelaktigt och 

lämpligt. Detta berodde på att eleverna inte hade lämpliga kläder och skor för att kunna vistas 

ute i naturen. I Maynard och Waters (2007) studie användes inte utomhusmiljön mellan 

november och mars och anledningen till detta var att lärarna enbart gick ut i bra väder så här 

var användningen av utemiljön beroende av gynnsamt väder och lärarens bekvämlighet.  

 

Dyment (2005) menar att det endast är en liten procent som använder sig av utomhusmiljön 

som ett klassrum. Szczepanski (2008) instämmer i detta eftersom han funnit att även om 

skolgården har en god biologisk mångfald utnyttjas den enbart under rasterna och används 
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inte som en lärmiljö. Fägerstam (2012) skriver i sin avhandling att fältstudier och lärande på 

skolgårdar ofta inte används av lärarna och att undervisning utanför skolbyggnaden är en 

sällsynt händelse. Hon kom fram till, precis som Dyment, att det var endast en minoritet av 

lärarna som regelbundet använde utomhusmiljön i undervisningen. Hon har även sett att 

utomhusundervisningen minskar med elevernas stigande ålder och att en anledning till detta 

kan vara att de tidigare årskurserna har ett mer flexibelt skolschema samt att lärarna där är 

mer effektiva i att använda skolgårdar och närliggande områden i utomhusundervisningen än 

när eleverna kommer upp i mellanstadiet och högstadiet.  

 

Enligt Dyment (2005) verkar det inte finnas någon begränsning angående vilket ämne som 

man kan lära ut i en utemiljö, dock visar studien att naturvetenskap tillsammans med idrott 

verkar vara de mest regelbundet undervisade ämnena och att det är betydligt mindre 

utomhusundervisning gällande språk, bild, geografi och matematik. Detta skiljer sig från 

Szczepanskis avhandling (2008) eftersom han kommit fram till att matematik är det ämne, 

förutom naturvetenskap, som oftast enligt lärare kan förläggas ute. I Fägerstams (2012) studie 

verkar det finnas en gemensam syn bland lärarna att det anses vara lättare för en lärare i 

naturvetenskap att undervisa utomhus jämfört med en språklärare. Blatt och Patrick (2014) 

menar att naturen kan integreras i vilket ämne som helst och liknande resultat fann även 

Ferreira et al. (2012) i sin studie. Deltagarna i studien insåg att många ämnesområden går att 

integrera med ämnen relaterade till miljön och att man borde se miljön som ett integrerat 

sammanhang för lärande.   

 

Fägerstam (2012) framhåller att anledningen till den begränsade användningen av 

utomhuspedagogik kan delvis bero på att den är mer kopplad och relaterad till specifika 

individer än till särskilda skolämnen. Med andra ord att användningen är mer kopplad till vad 

läraren personligen väljer och vill göra och mindre kopplad till vilka möjligheter till 

utomhusundervisning som skolämnet erbjuder. Detta bekräftas av deltagande lärare i hennes 

studie som anser att den individuella användningen av utomhuspedagogik bland dem är 

sannolikt mer relaterad till inre motivation hos pedagogerna än av påverkan av yttre faktorer 

(se mer under: Vad styrs lärarna av?).  

2.8 Möjliga hinder och begränsningar för undervisning utomhus 

Det finns flera forskare runt om i världen som har en oro över att det finns en brist gällande 

fältstudier i dagens skola eftersom det kan medföra att eleverna får en bristande förmåga i att 

kunna känna igen vanliga organismer i naturen, såsom växter och djur (Rickinson et al., 

2004).  

 

Rickinson et al. (2004) har i sin forskning identifierat fem olika områden som begränsar 

användningen av utomhuspedagogik:  

 Lärarens rädsla och oro för sina elevers säkerhet och hälsa. 

 Lärarens självförtroende och kompetens gällande undervisning och lärande utomhus, 

t.ex. lärarens ovana att undervisa utomhus vilket kan skapa en otrygghet.  

 Kraven från läroplanen gällande bland annat måluppfyllelse och mängden av 

kunskapsstoff som ska behandlas.  

 Brist på tid, resurser och stöd. T.ex. tidskrävande planering och icke flexibelt 

skolschema. 

 Större och mer omfattande förändringar inom och utanför utbildningssektorn. T.ex. 

större klasser.  
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2.8.1 Elevernas säkerhet och hälsa 

Maynard och Water (2007) framhåller lärarnas oro för säkerheten och eventuella rättstvister 

om någon elev skulle bli skadad. Lärarna i denna studie kände att det var svårt att kunna hålla 

uppsikt över alla elever hela tiden samt att kunna övervaka områden som man inte kunde se 

med blotta ögat. Även Ernst och Tornabene (2012) nämner säkerheten och just bristen på 

övervakning som ett hinder för att bedriva ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. I Moffetts 

studie från 2011 framkom det att säkerhet och hälsa var något som lärarna kände lite oro inför 

och att det var en utmaning att veta hur man skulle övervaka utomhusaktiviteter. I samma 

studie betonades det att det fanns andra hinder som ansågs vara större än säkerhetsfrågorna. 

Fägerstam (2012) menar i sin avhandling att detta inte ses som något hinder i den 

skandinaviska kontexten. 

 

2.8.2 Lärarens självförtroende och kompetens  

Ett stort hinder gällande att bedriva utomhusundervisning som framkom i Dyments (2005) 

studie var att många lärare saknade både självförtroende och färdigheter om hur man kunde 

utnyttja skolgården som ett utomhusklassrum. Många av de deltagande lärarna fann det svårt 

att kunna föreställa sig att undervisa utomhus då hela deras egen skolgång samt karriär som 

lärare hade tagit plats i det traditionella klassrummet inomhus. Vidare skriver Dyment att 

lärare ofta har standardrutiner och att det därför kan vara svårt att bryta mönster. Lärare som 

alltid undervisat i klassrummet känner sig bundna till det och har fått en känsla att det är 

enklare och säkrare inom dessa fyra väggar. Beträffande undervisning utomhus uttrycker 

lärarna en oro för att förlora kontrollen dels över eleverna men dels också på grund utav att 

lärare för det mesta är begränsade av traditionella antaganden om utbildning. Dessa 

antaganden kan bland annat innefatta ett behov av att behärska ämnesområdet och att man ska 

ha alla svar förberedda i förväg. När man går ut blir miljön svårare att kontrollera, 

lärandeutfallen blir inte lika förutsägbara om ens mätbara och lärandeerfarenheterna blir mer 

förkroppsligade vilket alla bidrar till att det blir svårare att behålla denna kontroll (Dyment, 

2005). Fägerstam (2014) är inne på nästan samma spår och menar att bristen på 

självförtroende och expertis kan medföra en känsla av att det är svårare att behålla disciplinen 

och strukturen utomhus. Hon betonar även att utomhusundervisning är mer krävande gällande 

mål och strukturerade lektioner eftersom detta krävs för att eleverna inte ska tappa fokus.  

 

Moffett (2011) framhåller lärarens brist på kunskap, tilltro och kompetens som nyckelfaktorer 

som ligger till grund för den utsträckning eleverna erbjuds undervisning utomhus. Hon menar 

att lärare är otillräckligt förberedda för undervisning utanför klassrummet och att de ofta 

saknar praktisk erfarenhet av sådant arbete. Carrier, Tugurian och Thomson (2013) instämmer 

med Moffett att det finns en brist i lärarnas förberedelse och att den otillräckliga kunskapen 

leder till brist i självförtroende. De betonar dock att det finns en brist i professionell 

utveckling dvs. att lärarna måste få tillgång till den kunskap som de saknar. I Dyments (2005) 

studie framkom det att majoriteten av de deltagande lärarna betonade behovet av fortbildning 

i utomhuspedagogik för att ge lärarna självförtroende och kunskap men även för att ge lärarna 

en trygghet för att kunna undervisa utomhus. Ernst och Tornabene (2012) ser en brist gällande 

lärarnas möjlighet till att få träna sig i att bedriva undervisning utomhus. Andra brister de 

pekar på är, som tidigare nämnts, självförtroende, kunskap samt uppfattad kompetens. 

Deltagarna i deras studie uppfattade svårigheter med att använda naturliga miljöer och detta är 

enligt studien möjligen kopplat till vad lärarna vill göra och vad de uppfattar som möjligt att 

genomföra.  
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2.8.3 Kraven från läroplanen 

Resultaten i Carriers et al. (2013) studie visade att även fast man har goda intentioner och en 

kultur på skolan som stödjer undervisning och lärande utomhus var det mycket svårt för 

lärarna i praktiken att kombinera den ordinarie naturvetenskapliga undervisningen i 

klassrummet med aktiviteter utomhus. Lärarna i studien påpekade att de kände sig begränsade 

av de tunga krav från läroplanen gällande undervisningsinnehållet eftersom tiden inte var 

tillräcklig. De bestämde sig för att det mest effektiva sättet att leverera innehållet inom 

naturvetenskap var genom traditionella metoder inom klassrummets väggar. Även i Dyments 

(2005) studie menade de deltagande lärarna att läroplanen kräver att majoriteten av 

undervisningen och lärandet i deras skolor tar plats inom klassrummet. Detta motiverar de 

med att det finns brister beträffande tydliga kopplingar och länkar till läroplanen när det 

kommer till utomhuspedagogik. Även Carrier et al. (2013) har funnit stöd i sin forskning att 

det finns brister på stöd i läroplanen för undervisning utomhus.  

 

Carrier et al. (2013) menar att några lärare har sett undervisning utomhus som ytterligare 

något som ska in i en redan trång och full läroplan. Detta påpekar även Fägerstam (2012; 

2014) dvs. att läroplanen redan är överfull men hon nämner också att den befintliga 

läroplanen inte är flexibel. Fägerstam och Blom (2013) skriver att kursplanen för 

naturvetenskap är distanserad från verkliga världen och de för även fram kritik gällande att 

läroplanen presenterar kunskap på ett splittrat sätt med brist på relevans och överföring. De 

menar att om man kunde förlänga klassrummet genom att även inkludera utomhusmiljön 

skulle detta medföra att eleverna antagligen skulle känna sig mer involverade och 

intresserade. Ett problem idag är att elever har svårt att se relevans i de naturvetenskapliga 

ämnena i skolan och dessutom har eleverna svårigheter med att kunna överföra den kunskap 

de lärt sig i skolan till användbar kunskap utanför skolan.  

 

Ett annat hinder som Carrier et al. (2013) fann var den press som lärarna upplevde gällande 

alla prov. Eftersom det är en stor mängd innehåll och mycket kunskapsstoff som ska 

behandlas i kombination med lite tid gör att det blir ett hinder för att kunna förlägga 

undervisningen utomhus. Det är mycket som ska hinnas gå igenom och många lärare upplever 

det som en konstant kamp mot klockan. Lärare ska lära eleverna inför prov så att de klarar 

dessa och några lärare ser inte utemiljön som det bästa sammanhanget för att förbereda 

eleverna inför proven. 

 

Kraven från läroplanen i form av innehåll och de kunskapsmål som eleverna ska uppnå skapar 

en tidpress, som vi sett ovan i texten, vilket i sin tur blir en begränsning gällande 

användningen av utomhuspedagogik. Nästa avsnitt behandlar också bland annat tidsbristen 

men här riktas fokus mot skolschemats uppdelning i lektioner samt att utomhuspdaogik är ett 

arbetssätt som kräver mer tid för planering och genomförande än traditionell undervisning i 

klassrummet.   

 

2.8.4 Brist på tid, resurser och stöd 

Fägerstam (2012) lyfter fram brist på tid, resurser och ett oflexibelt schema som stora 

begränsningar för utomhusundervisning. Majoriteten bland de deltagande lärarna i hennes 

studie ansåg att utomhusundervisning var tidskrävande och det tillsammans med ett oflexibelt 

schema skapade stora svårigheter för utomhusundervisning då en lektion oftast var för kort. 

Bristen på tiden på grund utav schemats uppdelningar i olika ämnen och lektioner gjorde det 

svårt för lärarna att lämna skolgården och var en anledning till att lärarna främst valde att 

stanna på skolgården eller i närheten av skolan. Tidsbristen var även en faktor gällande valet 

att ha undervisning utomhus eller inte. Enligt lärarna var klassrummet den mest effektiva 
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platsen för lärandet, vilket resulterade i att man hellre valde att stanna kvar i klassrummet 

(Fägerstam 2014). 

 

Avsaknaden av tid för planering och resurser är något som många forskare betonar är av vikt 

för att kunna undervisa utomhus (Ernst & Tornabene, 2012; Carrier et al. 2013; Fägerstam 

2014) och i Moffetts (2011) studie framkom det att tiden var den absolut vanligaste orsaken 

och utmaningen gällande utomhuspedagogik. Även lärarna i Fägerstams avhandling (2012) 

kände att de inte hade tillräckligt med tid och resurser för att kunna ägna sig åt 

utomhuspedagogik. Detta kombinerat med att man inte har stöd från arbetskollegor och rektor 

kan vara bidragande orsaker till att man väljer att inte ägna sig åt utomhuspedagogik 

(Dyment, 2005; Fägerstam 2012).  

 

2.8.5 Större och mer omfattande förändringar 

Moffett (2011) nämner att ändrade utbildningsprioriteringar kan ligga till grund för att man 

inte kan bedriva utomhuspedagogik samt att storleken på den klass eller grupp som man ska 

undervisa spelar en stor roll för om man väljer att gå ut eller inte. Som lärare vill man gärna 

känna att man kan behålla kontrollen över gruppen även när platsen för lärandet inte har några 

tydliga väggar. 

 

Även Dyment (2005) skriver om att utbildningsprioriteringar högre upp kan påverka på så vis 

att om det blir ökad betoning på läs- och skrivkunnighet samt räknefärdigheter med en syn att 

”undervisa för proven”, lämnar detta väldigt lite utrymme för undervisning utomhus. I hennes 

studie var det några lärare som spekulerade i att utomhusundervisning endast var ännu en 

utbildningsreform och en så kallad ”fluga” och var därför motvilliga att försöka undervisa ute. 

Det ville inte lägga ner tid på något som de trodde bara var en trend. Andra lärare i studien 

kände sig totalt överväldigade med det ökade antalet roller och ansvarsområden som man som 

lärare förväntades ta och på grund av detta inte hade kraften att sätta sig in i 

utomhuspedagogik och börja undervisa ute.  

 

2.8.6 Ytterligare möjliga begränsningar 

Förutom dessa fem huvudteman framkom det ytterligare några anledningar till den 

begränsade användningen av utomhuspedagogik:  

 Dåligt och olämpligt väder (Moffett, 2011; Fägerstam 2014).   

 Disciplinära problem som elevernas uppförande, brist på intresse från eleverna, brist 

på koncentration (Moffett 2011; Fägerstam 2012; 2014). 

 Dåligt utformade och designade skolgårdar som begränsade användningen (Fägerstam 

2014). 

 Bekvämlighet från lärarens sida (Ernst & Tornabene, 2012).  

2.9 Vad styrs lärarna av?   

Lärare styrs av deras kompetens, värderingar och hur de uppfattar lärande. Lärares 

undervisning karakteriseras av deras syn på kunskap, lärande och undervisning men den 

påverkas även av yttre faktorer som t.ex. lokala och nationella styrdokument, elevgrupper och 

tillgång på material. Att försöka förstå de underliggande anledningarna till lärares val av 

innehåll och undervisningsmetoder är ingen lätt uppgift. (Wilhelmsson, 2012) 

 

2.9.1 Lärarnas kompetens och värderingar 

Lärarnas val kan bero på vad de uppfattar är möjligt och vad de anser är viktigt dvs. deras 

kompetens och värderingar. Undervisningen är beroende av lärarens kompetens eftersom det 
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styr vad läraren känner är möjligt eller inte möjligt att genomföra i deras pedagogik. 

Undervisningen är även beroende av lärarnas värderingar eftersom det styr vad lärarna 

uppfattar vara de mest betydelsefulla i lärandet och utvecklingen hos deras elever 

(Wilhelmsson, 2012). Brodin och Lindstrand (2006) hävdar att lärare har en tendens att 

värdera aktiviteter inomhus högre än utomhusaktiviteter. Detta kan förklaras genom att 

utomhusaktiviteter är starkt kopplade till återhämtning och fritid medan inomhusaktiviteter är 

förknippade med lärande. Detta är enligt Brodin och Lindstrand ett problem dvs. att 

utomhusaktiviteter inte tolkas och uppfattas som lärande vilket medför deras låga värde.  

 

2.9.2 Lärarnas inre övertygelser 

Carrier et al. (2013) menar att lärarens personliga och pedagogiska övertygelser har stort 

inflytande på deras beslut gällande metoder, tolkning av läroplanen och undervisningens 

upplägg. De menar att lärarens övertygelser är rötterna till deras handlingar i klassrummet. 

Vidare framhåller de att även om lärare har liknande kunskaper i naturvetenskap kommer de 

inte att undervisa på samma sätt, dvs. gällande val av innehåll och metod. Detta beror på att 

det är lärarnas inre övertygelser om hur undervisning ska bedrivas som styr upplägget av 

undervisningen. Dessutom är lärares inställning till undervisning influerad av deras egna 

erfarenheter från när de själva gick i skolan. Detta medför att två lärare aldrig undervisar ett 

och samma ämnesinnehåll helt identiskt. Ernst och Tornabene (2012) instämmer i detta 

eftersom även de har funnit att lärares övertygelser är en kritisk del av deras yrkesutövning 

och att lärares övertygelser guidar deras handlingar och hur man väljer att lägga upp 

undervisningen.  

 

2.9.3 Lärarnas inre motivation 

Fägerstam (2014) betonar att den inre motivationen hos läraren är en viktig komponent och 

faktor när det kommer till beslutet om man ska gå ut eller inte med sin klass. Lärarna i hennes 

studie framhöll att inre motivation var ett måste för att kunna överkomma hinder såsom att 

lägga extra tid för planering och förberedelse men även för att lägga extra tid på själva 

genomförandet av utomhusundervisningen.   

 

2.9.4 Lärarnas intresse och erfarenheter 

Ernst och Tornabene (2012) framhåller att det finns en koppling mellan lärarens personliga 

intresse och erfarenheter samt vad man väljer att göra i skolan med eleverna när det kommer 

till utomhusundervisning. Med andra ord kan lärarens förmåga att kunna relatera till naturen 

vara en styrande faktor gällande valet att använda naturliga miljöer med eleverna i sin 

undervisning. De menar att läraren måste utveckla en personlig medvetenhet om och 

uppskattning av den naturliga miljön och en entusiasm att vilja dela naturen med eleverna. 

Ekvall (2012) understryker att ju tryggare man känner sig i naturen desto lättare är det att 

utveckla naturen till en plats med stora och rika möjligheter för lärande. Visar man rädsla och 

osäkerhet är det lätt att dessa känslor överförs till eleverna. Blatt och Patrick (2014) kom fram 

till att lärarstudenter som haft egna positiva erfarenheter i och av naturen ofta hade en positiv 

syn på miljön överlag och hade intentioner för framtida undervisning utomhus eftersom de 

vill föra vidare de positiva erfarenheterna de själva upplevt till deras elever. 
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3 Metod 
Den metodologiska forskningsansatsen i denna studie är kvalitativ och delvis 

fenomenografisk eftersom studien utifrån intervjuer analyserar uppfattningar och åsikter hos 

ett urval grundskolelärare i årskurs 1-3 gällande utomhuspedagogikens innebörd och 

användning i undervisningen. Den fenomenografiska metodens uppgift är att beskriva 

variationen i respondenternas uppfattningar genom att intervjusvaren placeras i kvalitativa 

beskrivningskategorier (Olsson & Sörensen, 2011). Intervjupersonerna kommer att benämnas 

som respondenter eftersom de uttrycker sina personliga uppfattningar och åsikter jämfört med 

en informant som redogör för sina observationer till forskaren (Kvale, 1997).  

3.1 Urval 

Urvalet består utav tio lärare, nio kvinnor och en man, från sju olika skolor i en och samma 

kommun. Att de manliga lärarna är underrepresenterade beror på att de tio lärare som deltagit 

i denna studie var de enda som var villiga att ställa upp. Detta medförde att det inte fanns 

möjlighet till att göra något ytterligare urval utan här blev det ett sorts bekvämlighetsurval. 

Åtta utav de tio lärarna arbetar på kommunala skolor och de andra två på en friskola. Valet att 

använda både kommunala skolor och friskolor samt att skolorna var utspridda geografiskt sett 

inom kommunen var för att uppnå en variation. Studiens huvudsyfte var att undersöka hur 

lärarna definierar utomhuspedagogik samt i vilken utsträckning och hur den användes i 

undervisningen och därför valdes både små landsbygdsskolor med 100-150 elever och lite 

större småstadsskolor med 200-400 elever. Alla skolor har stora skolgårdar och de har relativt 

nära till naturområden, dock skiljer närmiljöerna sig åt från varandra.  

 

Lärarna arbetar i de lägre årskurserna i grundskolan och de har arbetat mellan 3-42 år inom 

skolan. För sex av lärarna ingick det ingen utomhuspedagogik i deras lärarutbildningar och 

för de andra fyra lärarna var utomhuspedagogik endast ett litet inslag i utbildningen. En av 

dessa lärare sökte på eget initiativ en kurs som behandlade utomhuspedagogik och denna 

lärare är den enda av alla deltagare som har en poänggivande kurs inom utomhuspedagogik. 

Gällande fortbildning inom området är det sex lärare som saknar detta och de andra fyra har 

endast lite fortbildning i form av enskilda kursdagar eller att ”Skogen i skolan” har kommit 

och besökt skolan någon dag. (Tabell 1) 

 

Valet att genomföra intervjuer både med lärare som använder utomhuspedagogik och med 

lärare som inte använder det regelbundet var för att få båda perspektiven. Av de deltagande 

lärarna var det åtta lärare som tidigare hade använt utomhuspedagogik i sin undervisning och 

de resterande två lärarna hade aldrig använt denna undervisningsform. I dagsläget såg det 

annorlunda ut eftersom det var tre lärare som inte använde utomhuspedagogik, sex lärare som 

använde det ibland och endast en lärare som använde det regelbundet. Den lärare som 

använde utomhuspedagogik regelbundet arbetade på en landsbygdsskola med ca 100 elever 

och de hade nära till naturen, dock långt till sin skolskog. Fyra av de sex lärare som använde 

det sporadiskt kom från större småstadsskolor och de andra två lärarna var från 

landsbygdsskolor. Alla dessa skolor hade tämligen nära till naturen, men endast en av 

skolorna hade en egen skolskog.  
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Tabell 1. Information om respondenternas bakgrund, erfarenhet och utbildning 
  

  
  

 Årskurs Behörighet År i 

läraryrket 

Utomhuspedagogik i 

lärarutbildningen 

Fortbildning i 

utomhuspedagogik 

Lärare 

1 

3 Svenska, SO och idrott i 

årskurs  

1-7. NO, teknik och 

engelska i årskurs 1-6. 

20 år Nej. Nej. 

Lärare 

2 

3 Matematik, engelska och 

NO i årskurs 1-3. 

Svenska, SO och 

specialpedagogik i årskurs 

1-6. 

42 år Nej. Ja, lite. 

Lärare 

3 

2 Matematik, NO och idrott i 

årskurs 1-7. 

18 år Nej. Nej.  

Lärare 

4 

2 Teknik, bild och SO i 

årskurs  

1- 3.  

Svenska, matematik, musik, 

idrott och biologi i årskurs 

1-6. 

10 år Nej. Ja, lite.  

Lärare 

5 

1 Svenska, SO och engelska i 

årskurs 1-7. Matematik i 

årskurs  

1-3. 

5 år Ja, lite. Ja, lite. 

Lärare 

6 

3 Matematik och NO i årskurs 

1-7. Svenska i årskurs 1-3. 

Engelska i årskurs 1-6. 

14 år Ja, men bara för att 

läraren frivilligt valde 

till en kurs på 7,5 hp 

som hette Uteskolan. 

Ja, lite. 

Lärare 

7 

3 Svenska, SO, engelska och 

bild i årskurs  

1-7. 

26 år Ja, lite. Nej. 

Lärare 

8 

1 Svenska och SO i årskurs 1-

6. 

3 år Nej. Nej. 

Lärare 

9 

2 Idrott, bild och 

specialpedagogik i årskurs 

1-7. 

9 år Nej. Nej. 

Lärare 

10 

2 Svenska och engelska för 

åren 0-12 år. 

4 år Ja, lite. Nej. 

3.2 Etiska överväganden 

Som forskare har man ett vetenskapligt ansvar för att de uppgifter man presenterar vilar på 

vetenskaplig grund. Vetenskapsrådet (2011) påpekar att som forskare ska man beskriva för 

deltagarna vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra och minska risken för att känsliga 

uppgifter sprids, det så kallade individskyddskravet. Vetenskapsrådet presenterar fyra etiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa fyra har legat som grund för studiens utformning.  

 

Informationskravet 

Man ska förklara varför och för vem som forskningen är angelägen innan respondenterna ger 

sitt samtycke att delta i studien. Alla deltagande lärare mottog ett informationsbrev med en 

beskrivning av syftet för studien, hur intervjuerna skulle genomföras, att det var frivilligt att 

delta och att de hade möjligheten att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens 

gång.   

Information om respondenterna 
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Samtyckeskravet 

Enligt detta krav har respondenterna rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien och 

respondenterna gav sitt samtycke till att medverka i studien och till intervjuernas 

genomförande genom att komma till de inbokade mötena.  

 

Konfidentialitetskravet  

Det här kravet innebär att alla uppgifter om respondenterna och all information som ingår i 

studien ska behandlas konfidentiellt. Respondenterna informerades att i den slutgiltiga 

uppsatsen skulle deras personuppgifter tas bort och ändras till lärare 1, 2, 3, 4, 5 osv. för att 

skydda deltagarnas integritet och privatliv. Dessutom informerades respondenterna om att 

avslöjande ord samt språkliga mönster och kännetecken skulle justeras och ändras när 

informationen användes i uppsatsen. Detta innebär att de citat som används i detta arbete är 

avkodade gällande känsliga uppgifter.  

 

Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att all insamlad data endast får användas i forskningens syfte. Även detta 

informerades respondenterna om i det utskickade informationsbrevet. Alla intervjuer har 

spelats in och transkriberats varav utvalda delar från intervjuerna har använts i uppsatsen. 

Materialet (ljudfilerna) från denna studie kommer att bevaras och arkiveras vid Högskolan i 

Gävle och även detta blev respondenterna informerade om.  

3.3 Semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

 
Intervjun, framförallt den kvalitativa, är en av de metoder som används mest frekvent i 

examensarbeten i lärarutbildningen. Anledningen är att den ofta ger intressanta resultat om 

t.ex. … lärarens syn på elever, undervisning och planering samt förhållningssätt, 

målsättningar …. Intervjun ger, rätt använd, kunskaper som är direkt användbara i 

läraryrket (Johansson & Svedner, 2010, s. 34).  

 

I denna studie valdes semistrukturerade kvalitativa interjuver som metod för insamling av 

material p.g.a. deras flexibilitet och eftersom intresset låg i att ta reda på mer om lärarnas 

uppfattningar gällande utomhuspedagogik för att sedan analysera deras åsikter, tankar och 

kunskap inom denna undervisningsmetod (Bryman, 2002). Fenomenografin vill beskriva hur 

man tolkar, uppfattar och förstår sin omvärld och i den fenomenografiska ansatsen finns det 

något som kallas första och andra ordningens perspektiv. I första ordningens perspektiv riktar 

man sig mot företeelsen i sig dvs. vad något är medan den andra ordningens perspektiv 

fokuserar på hur en individ uppfattar denna företeelse i verkligheten (Olsson & Sörensen, 

2011). Att välja en fenomenografisk forskningsansats blev därför relativt naturligt eftersom 

det är variationerna – likheterna och skillnaderna – i uppfattningarna och beskrivningarna från 

respondenterna gällande hur de uppfattar utomhuspedagogiken, dvs. den andra ordningens 

perspektiv.  

 

Enligt Bryman (2002) har semistrukturerade intervjuer öppna och allmänt formulerade 

frågeställningar och det finns inget ”rätt” eller lämpligt svar. Intervjuaren har en uppsättning 

frågor som fungerar som ett frågeschema vilket betyder att frågornas ordningsföljd kan 

variera beroende på intervjusituationen. Det ger intervjuaren en viss spontanitet och 

möjligheter att återvända till frågeområden för att bekräfta eller utveckla tidigare svar dvs. 

möjligheter till uppföljningsfrågor. För respondenten ger det en möjlighet till att fritt få uttala 

sig och dela med sig av sina uppfattningar, erfarenheter och åsikter (Bryman, 2002). 

Utomhuspedagogik kan se mycket olika ut beroende på vem som är betraktaren eftersom 
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begreppet inte har en slutgiltig och bestämd definition. Spontaniteten ger enligt Bryman 

(2002) intervjuaren en större möjlighet att ställa frågor som inte finns med i frågeschemat 

vilket kan medföra ett djupare resonemang hos respondenten.  

 

En intervju kan gå fel antingen genom att respondenten inte är helt sanningsenlig eller genom 

att intervjueraren pressar sina åsikter på respondenten eller använder vinklade och ledande 

frågor, vilket i sin tur påverkar intervjuns trovärdighet (Johansson & Svedner, 2010). Med 

tanke på detta har jag använt mig utav öppna frågor i denna studie. Av de tio respondenterna i 

tabell 1 var det två stycken som kände mig sedan tidigare. Detta kan bli en begränsning 

eftersom det finns en relation mellan intervjuaren och dessa två respondenter och då kan det 

kanske vara så att de vill ge mig det svar som de tror att jag vill ha istället för att vara helt 

ärliga. Därför kan det vara att föredra att intervjua individer som inte har någon koppling till 

intervjuaren. I denna studie var majoriteten av respondenterna obekanta och okända för 

intervjuaren.  

3.4 Genomförande 

Den första kontakten med studiens deltagare togs via mail för att undersöka vilka som var 

villiga att delta i en intervju. Detta mail innehöll en presentation av mig, vilken sorts studie 

det var, tidpunkt för när intervjuerna skulle genomföras samt en förfrågan om intresse för att 

delta. Då det endast var några enstaka som svarade på detta mail skickades det ut ytterligare 

ett mail till lärarna och även till deras rektorer och i detta mail bifogades informationsbrevet 

(se bilagor). När lärarna lämnat svar att de ville delta bokades intervjuer in på lämpliga datum 

och tider. För att undvika onödig stress var det viktigt att tiderna skulle passa lärarna så att de 

skulle känna att de verkligen hade tid att bli intervjuade.  

 

En pilotintervju genomfördes på 20 minuter före själva huvudstudien som ett test för att 

undersöka om intervjufrågorna var begripliga och tydliga samt för att undersöka om svaren 

verkligen berörde studiens frågeställningar. Johansson och Svedner (2010) framhåller detta 

med förintervjuer eftersom det ger en möjlighet till att kontrollera om frågorna är relevanta 

och förståeliga för respondenten. Dessutom var det ett tillfälle för mig att prova på rollen som 

intervjuare då detta var helt nytt för mig.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive skola under vårterminen 2016. Lärarna bestämde vart 

vi skulle sitta vilken kändes som det mest naturliga eftersom de kände till skolans lokaler. 

Den enda begäran från min sida var att sitta ostört i ett enskilt rum för att undvika störande 

moment. Sex av intervjuerna genomfördes i enskilda grupprum och resterande tre intervjuer i 

lärarnas klassrum. Majoriteten av intervjuerna (7 st) genomfördes utan några avbrott eller 

störande inslag. En av intervjuerna tog plats i ett grupprum som var direkt anslutet till ett 

klassrum och under intervjuns gång hade eleverna i detta klassrum musiklektion vilket gjorde 

att deras sång hördes in i grupprummet. I en annan intervju som tog plats i ett grupprum blev 

det sammanlagt tre avbrott varav två bestod av att lärarstudenten, som ansvarade för klassen 

då respondenten genomförde intervjun, kom och hade frågor till respondenten. Under det 

tredje avbrottet tvingades intervjun till en paus eftersom respondenten var tvungen att gå 

tillbaka till klassen för att avsluta dagen och låta eleverna gå hem.  

 

Alla intervjuer förutom en genomfördes individuellt. Valet att tillåta en gruppintervju med två 

närvarande lärare samtidigt var enbart för att få ett större underlag att analysera. Dessa båda 

lärare ville göra intervjun tillsammans. Dessutom var dessa lärare de enda i studien som 

uttalat sagt att de inte arbetade med utomhuspedagogik. Det var angeläget för studien att få 



 23 

med båda perspektiven dvs. både lärare som använde utomhuspedagogik i sin undervisning 

och de lärare som inte gjorde det.  

 

Intervjuerna utgick från ett förutbestämt frågeschema och alla intervjuer inleddes med frågor 

kring lärarnas namn, ålder, yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund för att få en uppfattning 

om variationsbredden i urvalet. Alla lärare fick dessa bakgrundsfrågor i samma ordning dock 

kunde ordningen på resterande frågor, de som var utformade utifrån uppsatsens 

frågeställningar, och eventuella följdfrågor variera beroende på intervjuns riktning. 

Anledningen till detta var för att ge respondenten möjlighet till att utveckla och fördjupa sina 

svar. Varje intervju avslutades med att fråga om respondenten hade några andra reflektioner 

eller om de ville tillägga något ytterligare kring området utomhuspedagogik. 

 

Frågorna var samma för alla respondenter däremot kunde följdfrågorna som ställdes skilja sig 

åt på grund utav vad intervjuaren uppfattade som viktigt och angeläget hos respondenten. I 

denna studie har alla frågor inklusive eventuella följdfrågor varit av öppen och sonderande 

natur samt utgått utifrån att det är respondentens personliga uppfattningar, erfarenheter och 

åsikter som står i centrum. Syftet med detta har varit att få ett så uttömmande och spontant 

resultat som möjligt. Exempel på följdfrågor som har använts är: ”hur kommer det sig?”, ”hur 

menar du?”, ”vad beror det på?”, ”vad tror du?”. 

 

Det fördes kompletterande anteckningar under intervjuernas genomförande gällande det jag 

ville att respondenterna skulle utveckla eller om något behövdes förtydligas. Detta kan dock 

bli en distraktion eftersom man lätt kan missa något intressant som respondenten säger när 

man själv sitter och antecknar (Bryman, 2002). I denna studie användes skrivande av 

anteckningar i minimal utsträckning.  

 

Intervjuerna tog mellan 15-60 minuter att genomföra och alla interjuver spelades in med både 

en diktafon och en mobiltelefon för att möjliggöra transkribering. Mobiltelefonen användes 

som back-up utifall det skulle bli något fel på diktafonen eller om batteriet skulle ta slut. De 

inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet samma dag eller de näst efterkommande 

dagarna efter intervjuns genomförande enbart för att informationen skulle vara aktuell i 

minnet. Transkriberingarna gjordes ordagrant och det togs med pauser och tvekande för att få 

en så berikad information som möjligt. Fördelen med att skriva ner ordagrant vad 

respondenterna har sagt är att man behåller deras egna ord och sätt att uttrycka sig på dvs. det 

som de säger registreras exakt. För det mesta i intervjuer är man intresserad av vad 

respondenterna säger men även hur de säger det vilket betyder att det är en stor fördel att 

spela in intervjuer och sedan lyssna på de flera gånger och skriva ner dem. Nackdelen med att 

transkribera intervjuerna är att det är en väldigt tidsödande process och det blir en hel del 

sidor att ta sig igenom i analysarbetet (Bryman, 2002).  

 

Johansson och Svedner (2010) talar om en tumregel som de benämner som mättnadskriteriet 

dvs. att man ska avbryta intervjuandet när det inte framkommer några nya uppfattningar, 

insikter, perspektiv eller varianter på svar, när man med andra ord har nått en slags mättnad. 

Efter genomförandet av nio intervjuer bedömdes mättnadskriteriet vara uppnått. 

3.5 Analysmetoder 

Analysmetoden beskriver hur arbetsprocessen kring det insamlade materialet har gått till och 

denna studies analys bygger på transkriberade intervjusvar från sammanlagt tio olika 

respondenter. Intervjusvaren som är kopplade till uppsatsens första frågeställning har 

analyserats med en fenomenografisk ansats eftersom det är lärarnas uppfattningar om själva 
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begreppet utomhuspedagogik som står i centrum. Denna ansats innebär att man fokuserar på 

kvalitativa skillnader och likheter i människors sätt att förstå och uppleva olika fenomen i 

omvärlden (Olsson & Sörensen, 2011). I de övriga frågeställningarna ligger fokus inte på 

lärarnas uppfattningar kring ett specifikt begrepp utan där uttalar sig lärarna om 

utomhuspedagogik genom sina åsikter, erfarenheter och tankar. Intervjuresultaten har 

redovisats genom att lärarnas uppfattningar och åsikter har styrt hur de har grupperats. 

Johansson och Svedner (2010) skriver att detta arbetssätt innebär att man letar efter 

återkommande teman och när man funnit ett tema grupperar man alla uttalanden som berörde 

detta i en och samma kategori. 

 

Varje intervju transkriberades ordagrant utifrån vad som sades på inspelningarna. Därefter 

skrevs allt material ut och det lästes igenom tre gånger i sin helhet för att skapa en bekantskap 

med texterna och för att få en överblick över vad varje respondent tyckte i stora drag. I den 

fjärde genomläsningen lästes materialet med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar och 

detta innebar att irrelevanta delar av texten ströks och det skrevs även nyckelord i marginalen 

för att skapa sammanhang och överskådlighet. Intervjusvaren markerades med 

understrykningspennor med olika färger för att få en tydligare struktur över vilka intervjusvar 

som hörde till vilken frågeställning. Därefter delades respondenternas intervjusvar och 

uppfattningar in i fyra olika kategorier där varje kategori symboliserade en av uppsatsens 

frågeställningar. Det här gjordes för att senare kunna analysera och jämföra utsagorna i 

respektive kategori för att leta efter mönster och variationer dvs. leta efter kvalitativa likheter 

och skillnader. Utsagorna har tematiserats och med utgångspunkt i tematiseringen 

framarbetades kategorier och underrubriker som utgör strukturen för studiens 

resultatredovisning. Under dessa underrubriker har de mest belysande utsagorna valts ut och 

citerats för att illustrera kategoriernas innebörder så tydligt som möjligt.  

 

Under uppsatsens första frågeställning har uppfattningarna kategoriserats i 

beskrivningskategorier och enligt Marton och Booth (2000, s.163) finns det tre kriterier 

gällande de egenskaper som beskrivningskategorier bör bestå av. Det första kriteriet är att 

kategorierna ska säga något tydligt om studiens fenomen, i detta fall utomhuspedagogik, för 

det andra ska kategorierna vara logiskt relaterade till varandra och slutligen ska även antalet 

kategorier begränsas för att man på så vis ska kunna ringa in den kritiska variationen. Detta 

har beaktats i utformandet av beskrivningskategorierna för uppsatsens första frågeställning. 

Beskrivningskategorierna gällande frågeställningen ”Vad innebär utomhuspedagogik för 

lärarna?” utformades enligt de tre definitioner som beskrevs under avsnittet med 

litteraturgenomgången dvs. ”Utomhuspedagogik som en alternativ plats för undervisning”, 

”Utomhuspedagogik som ett sätt att lära” och ”Utomhuspedagogik som en pedagogisk 

resurs”. Lärarnas intervjusvar har kategoriserats utifrån dessa definitioner och anledningen till 

detta var att nästan alla uppfattningar och beskrivningar som lärarna gav uttryck för kunde 

placeras inom dessa. Några enstaka utsagor kunde inte placeras under de redan befintliga 

definitionerna och därför har det tillkommit två kategorier – ”Att lära med kroppen genom 

rörelse” och ”Utomhuspedagogik ett svårdefinierat begrepp”. Beskrivningskategorierna är 

logiskt relaterade till varandra eftersom de bygger på varandra, med undantaget gällande 

kategorin som menar att utomhuspedagogik är ett svårdefinierat begrepp. I de övriga 

frågeställningarna har fokus legat på att tematisera lärarnas olika åsikter, erfarenheter och 

tankar i olika kategorier.  

 

Analysen och de kategorier som skapats täcker in hela variationen av respondenternas 

uppfattningar och åsikter, dock kommer inte resultatredovisningen innehålla citat från 

samtliga intervjuer. Dessutom kan en och samma respondent haft flera olika uppfattningar och 
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åsikter vilket innebär att det i vissa fall kan finnas citat från en och samma respondent i olika 

kategorier. De citat som valts ut är de citat som tydligast representerar respektive kategori.  

 

En intervju innebär ett utbyte mellan två eller fler personer gällande ett ämne som både parter 

är intresserade av och detta kan medföra en risk för att intervjuaren är partisk när svaren ska 

tolkas, speciellt när intervjuaren är bekant med ämnet. Vid analysen av materialet är det 

därför viktigt att ha en balansgång mellan närhet och distans till resulatet så att tolkningen inte 

påverkas av intervjuarens personliga värderingar och uppfattningar (Olsson & Sörensen, 

2011). Detta har jag haft i åtanke när analysarbetet av det insamlade empiriska materialet 

genomfördes.  

4 Resultat 

4.1 Vad innebär utomhuspedagogik för lärarna?  

De intervjuade lärarna har olika syn på vad utomhuspedagogik innebär och de definierar 

begreppet utomhuspedagogik på olika sätt (Tabell 2). Lärarnas uppfattningar har 

kategoriserats utifrån de tre definitioner av utomhuspedagogik som beskrevs tidigare i 

litteraturgenomgången: ”Utomhuspedagogik som en alternativ plats för undervisning”, 

”Utomhuspedagogik som ett sätt att lära” och ”Utomhuspedagogik som en pedagogisk 

resurs”. Det har tillkommit två kategorier ”Att lära med kroppen genom rörelse” och 

”Utomhuspedagogik ett svårdefinierat begrepp” eftersom några av lärarnas uppfattningar inte 

kunde placeras under någon av de tidigare nämnda definitionerna. 

 

Av tabell 2 framgår det att lärarna tolkar begreppet utomhuspedagogik olika och att det finns 

olika nivåer av hur man uppfattar begreppet. Det finns fyra lärare som ger uttryck för mer än 

en av dessa kategorier och därmed kan en och samma lärare finnas citerad på flera ställen i 

tabellen. Detta har att göra med att de olika kategorierna bygger på varandra dvs. de går från 

den enklaste till den mest komplexa. Kategorin som ser utomhuspedagogiken som en 

pedagogisk resurs inrymmer även det som de tidigare kategorierna redan tagit upp. De mest 

förekommande kategorierna är ”Utomhuspedagogik som en alternativ plats för undervisning” 

och ”Utomhuspedagogik som en pedagogisk resurs”eftersom båda kategorierna beskrivs av 

fem lärare vardera när de skulle förklara vad begreppet innebar för dem. Det är två lärare som 

framhåller att utomhuspedagogiken är ett sätt att lära med kroppen genom rörelse och under 

katergorin som betonar att utomhuspedagogiken är ett sätt att lära finner vi en lärare. 

Begreppet utomhuspedagogik anses vara svårt att tolka och svårt att hitta innebörden i enligt 

två av lärarna. 
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Tabell 2. Lärarnas olika definitioner av utomhuspedagogik 

  

 

 

Kategori Beskrivning Citat 

1. Utomhuspedagogik som 

en alternativ plats för 

undervisning 

 

Innebär att undervisningen 

flyttas till en utemiljö. 

”Att man har lektion ute. Helt 

enkelt.” (3) 

 

”För mig innebär det väl egentligen 

att man gör, i princip alla ämnen  

kan man undervisa i utomhus, på 

olika sätt….Ut från klassrummet 

kan man säga.” (1) 

 

2. Att lära med kroppen 

genom rörelse 

 

Betonar möjligheten att 

använda hela kroppen i 

lärandeprocessen. 

”…man tänker ändå lite att 

utomhuspedagogik att man rör sig 

mer…” (1) 

 

”Ja, att lära genom rörelse.” (5) 

 

3. Utomhuspedagogik som 

ett sätt att lära 

 

Innebär praktiskt skolarbete 

utomhus som har ett tydligt 

syfte och mål. Det ska finnas 

en koppling till Lgr11 och 

utomhuspedagogik används 

som metod för att uppnå 

läroplanens kunskapsmål.  

 

”…man är ute och gör någonting 

där barnen faktiskt lär sig 

någonting och det kan ju 

egentligen vara vad som helst som 

man relaterar till skolan då.” (10) 

 

”…allting handlar mycket om att 

koppla det man gör till förmågorna 

så bör man ju tänka till lite också 

så att det inte bara blir något man 

hafsar ihop.” (10) 

 

4. Utomhuspedagogik som 

en pedagogisk resurs 

 

Innebär att man tar tillvara på 

och utnyttjar naturens 

resurser och att naturen ska 

ingå i undervisningen.  

 

”För mig så är det att jag använder 

naturen som ett läromedel, som ett 

verktyg kan man säga.” (6) 

 

”Att man tar tillvara på naturen 

runtomkring…” (7) 

 

”…för det gäller egentligen att dra 

nytta från allt vi har runtomkring 

oss…” (10) 

 

   

Utomhuspedagogik ett 

svårdefinierat begrepp 

 

Svårt att tolka och definiera 

begreppet pga. bristande 

kunskap och erfarenhet. 

”…det beror på hur man tänker, 

om man tänker bara utomhus som 

utomhuspedagogik eller om man 

tänker sig någonting mer i själva 

begreppet.” (5) 

 

 

 

 

 

 

Utomhuspedagogikens olika definitioner 
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Frågeställningen för det här delavsnittet handlar om hur lärarna uppfattar och tolkar begreppet 

utomhuspedagogik, med andra ord vad utomhuspedagogiken innebär för dem. Då det framgår 

att det finns två lärare som ser begreppet som svårdefinierat har det undersökts om det finns 

några specifika faktorer som kan påverka hur lärarna väljer att definiera begreppet 

utomhuspedagogik (Tabell 3). Fyra av de tio lärarna ger uttryck för flera olika definitioner i 

intervjuerna, men den definition som anges i tabell 3 är den mest framträdande. 

 
Tabell 3. Sambandet mellan utbildningsnivå, användning och definition av 

utomhuspedagogik 
  

  
  

 Ingick 

utomhuspedagogik i 

lärarutbildningen 

Fortbildning i 

utomhuspedagogik 

Vill ha 

fortbildning  

Användning av 

utomhuspedagogik 
Definition av 

utomhuspedagogik 

Lärare 

3 

Nej. Nej. Ja. Använder inte. Nr 1  

Utomhuspedagogik som 

en alternativ plats för 

undervisning. 

 

Lärare 

8 

Nej. Nej. Ja.  Använder inte. Nr 1  

 

Lärare 

9 

Nej. Nej. Ja. Använder inte. Nr 1  

 

Lärare 

1 

Nej. Nej. Ja. 2-3 gånger/termin Nr 1  

 

Lärare 

4 

Nej. Ja, lite. Ja. 2-3 gånger/termin Nr 1  

 

Lärare 

10 

Ja, lite. Nej. Ja. 2-3 gånger/termin Nr 3  

Utomhuspedagogik som 

ett sätt att lära. 

 

Lärare 

7 

Ja, lite. Nej. Ja. 2-3 gånger/termin. Nr 4   

Utomhuspedagogik som 

en pedagogisk resurs. 

 

Lärare 

2 

Nej, 

utomhuspedagogik 

var inte uppfunnet 

då. 

Ja, lite. Ja. 2-3 gånger/månad Nr 4    

 

Lärare 

5 

Ja, lite. Ja, lite. Ja. 2-3 gånger/månad Nr 4    

 

Lärare 

6 

Ja, men bara för att 

läraren frivilligt 

valde till en kurs på 

7,5 hp som hette 

Uteskolan. 

Ja, lite. Ja. Regelbundet. Nr 4    

 

Tabell 3 visar att det finns ett samband mellan hur mycket utbildning lärarna har inom 

utomhuspedagogik, deras användning av den i undervisningen och deras definition av 

begreppet. De lärare som inte har någon utbildning i utomhuspedagogik använder den 

antingen inte alls eller mycket sällan i undervisningen och de definierar begreppet enligt den 

enklaste kategorin dvs. att man flyttar undervisningen till en utemiljö. När användningen av 

utomhuspedagogiken ökar till 2-3 gånger per månad eller att den används regelbundet ser man 

att dessa lärare har fått utbildning i utomhuspedagogik i sin lärarutbildning och/eller fortbildat 

sig lite inom det utomhuspedagogiska området under sin tid som verksamma lärare.  

 

Lärarnas utbildningsnivå, användning och definition  
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4.2 Varför arbetar lärarna med utomhuspedagogik?  

Syftet med denna frågeställning var att undersöka varför lärare väljer att använda 

utomhuspedagogik i sin undervisning dvs. vilka fördelar och positiva effekter de ser med den 

här sortens pedagogik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Lärarnas anledningar för att använda ett utomhuspedagogiskt arbetssätt i 

undervisningen. Den främsta anledningen är den som sitter i centrum ”Konkret lärande”.  

 

Konkret lärande: Majoriteten av lärarna framhåller utomhuspedagogikens möjligheter till ett 

konkret lärande där kroppen och sinnena involveras. De tror att eleverna lär sig mer när de får 

känna, lyssna, se, lukta och jämföra eftersom det ger en bättre bild av det man ska lära sig, det 

blir konkret. Lärare 2 betonar vikten av att man får möjlighet att arbeta med materialet i dess 

rätta och naturliga miljö. Det är upplevelsen och de känslor som framkallas som står i 

centrum. Lärare 4 menar att erfarenheterna man får genom undervisning utomhus är mer 

elevnära och användbara eftersom de är kopplade till verkligheten.  

 
”…när det gäller mäta till exempel behöver du ju egentligen verkligen göra det på 

något vis…mäta hundra meter, gå med ett sådant där hjul liksom…det tror jag att 

du behöver uppleva på så vis liksom…du ser det i verkligheten liksom så…man 

behöver använda kroppen om man säger så…” (4) 

 

Fysiska och mentala minnesbilder: Flera lärare betonar att de mentala och kroppsliga 

minnesbilderna som skapas när undervisningen tar plats i en utomhusmiljö blir små krokar 

som eleverna kan hänga upp sina kunskaper på och att de vid senare tillfällen kan relatera till 

dessa. Dessutom menar de att eftersom utomhusundervisningen inte är något som tillhör det 

vanliga fastnar det bättre i minnet än om man hade varit i klassrummet. 

 
”…barnen kom ihåg jättemycket men ofta förknippade dem det ju med någonting 

”ja men kommer du inte ihåg då, då gjorde vi det där” och då kan det ju vara 

någonting vi gjorde utomhus.” (6) 

 

Tillåtande atmosfär: Flera lärare framhåller att det är en mer avslappnad och tillåtande 

atmosfär utomhus och att detta bl.a. bidrar till ökat samarbete hos eleverna. Dessutom får 

läraren en möjlighet att umgås med eleverna på ett annat sätt i en annan miljö än klassrummet. 

Nya sätt 

att lära 

Tillåtande 

atmosfär 

Konkret 

lärande 

Skapa en 

känsla för 

naturen 

Växelverkan 

– teori och 

praktik 

 

Lärande 

med rörelse 

Fysiska och 

mentala 

minnesbilder 
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Detta bidrar till att läraren får se andra färdigheter och förmågor hos eleverna. Dessa lärare 

menar att de tysta eleverna får en möjlighet att visa sina kunskaper på ett annat sätt än vad 

som är möjligt i klassrummet vilket bidrar till ökat självförtroende. 

 
”…sen så ska de få leka och så får jag titta på dem när de leker. Vi säger om det är 

några som har varit utanför eller så och se för man kan titta på dem på ett annat 

sätt, man umgås på ett annat sätt, man kan få tid att prata med någon lite sådär…. 

Att jag ser barnen i en annan roll.” (6)  

 
”…att det är någon väldigt tyst som inte säger så mycket som faktiskt kommer fram 

och det är jättekul, jättehäftigt och då blir de andra liksom ”oj” och så får de en 

annan blick för den kompisen…” (6) 

 

Lärare 2 och 8 framhåller att utomhusmiljön kan ses som en mer stimulerande och avspänd 

lärandemiljö jämfört med klassrummet vilket bidrar till att elever som har 

koncentrationssvårigheter eller är omotiverade för skolan upplever skolsituationen som 

mindre stressande, krävande och ansträngande när man är utomhus.  

 
”…dem kan nog uppleva utemiljön som att de inte riktigt lär sig, man lurar dem 

lite….om man samlas i skogen i en glänta…då upplever man nog inte att man går i 

skola på samma sätt, upplever det inte lika kravfyllt tror jag, man känner sig nog 

friare.” (2) 

 

Tre andra lärare lyfter samma aspekt gällande att eleverna inte uppfattar utemiljön som en 

lärandemiljö och menar att det både är positivt och negativt. Positivt eftersom lärandet inte 

uppfattas som lärande och inte lika kravfyllt, men negativt för att vissa elever inte förstår vad 

de ska lära sig. Enligt lärarna finns det en tydlig bild hos eleverna att skola innebär att man 

sitter i klassrummet med penna och papper. 

 
”Dem upplever att dem inte har lärt sig när de varit ute, utan då måste man 

medvetandegöra dem, för dem har ju inte jobbat….Annars så vet dem inte vad det 

är som dem har lärt sig.” (4) 

 

Nya sätt att lära: Flera lärare understryker att utomhuspedagogik visar eleverna att man kan 

lära sig på flera olika sätt och visar att lärandet inte behöver vara bundet till teori, böcker och 

klassrummet. Lärare 2 och 10 framhåller att man har större chans att nå alla elever om man 

använder utomhuspedaogik eftersom utemiljön ger, som tidigare nämnts, andra 

förutsättningar än klassrummet. Speciellt de mer praktiskt lagda eleverna gynnas av ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt.  

 
”…att du kan hämta in kunskap varhelst du är liksom och, du kan bara, bara se dig 

omkring så kan du ha kunskapsmöjlighetsinhämtande eller var jag ska kalla det 

för.” (2) 

 

”…de här barnen som tycker matteboken är bland det värsta som finns, att två 

sidor i matten kan vara helt oöverstigligt…eller dem de kryper i kroppen på som 

behöver röra på kroppen och uppleva med kroppen när de räknar…. de (eleverna) 

kan ju vara en hel förmiddag och räkna i skogen men kan inte sitta en hel 

förmiddag i klassrummet och räkna.” (4) 

 

Lärande med rörelse: Några lärare menar att barn vistas för lite utomhus idag och att barn 

mår bra av att röra på sig och få frisk luft. Genom utomhuspedagogiken aktiveras kroppen och 
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eleverna får frisk luft vilket gör att de upplevs som mer skärpta och kan behålla 

koncentrationen längre när de sedan kommer in. Dessutom framhåller två lärare 

utomhuspedagogikens möjligheter till att träna upp balansen, motoriken och de stora 

kroppsrörelserna genom att vara ute i naturen.  

 
”Dem kommer på morgonen, dem har suttit i bilen hit kanske och ska ut med all 

energi i klassrummet och det är inte bra, så kan man kombinera det behovet att få 

utlopp för energin med att få in någonting undervisningsmässigt så är det ju liksom 

dubbel vinst.” (7) 

 

”…de (barnen) inte riktigt var van vid att koncentrera sig så intensivt länge…som 

det faktiskt krävs att de ska kunna när de går i 1-3:an så att jag tror att det 

(utomhuspedagogiken) är en inkörsport om man kanske börjar mer ute….Så att 

dem ska kunna koncentrera sig i större utsträckning…” (8) 

 

”…alltså rörelse för att de behöver träna upp sin motorik väldigt mycket alla 

egentligen men i ettan och tvåan speciellt.” (7) 

 

Skapa en känsla för naturen: Två av de deltagande lärarna hade en uppfattning om att man 

endast genom undervisning utomhus kan skapa en känsla, respekt och omtanke för vår natur 

och omvärld. Denna känsla för vår värld utvecklas då eleverna befinner sig i naturen och den 

går inte att läsa sig till.  

 
”…få en förståelse för hur allting hänger ihop. Jag tror att det, att man får en 

bättre känsla för det när man är ute på plats än när man bara sitter inne och läser 

om saker eller tittar på någon annan som gör på en film. Jag tror att för att vi ska 

få empati så måste det utvecklas tillsammans och uppleva tillsammans och i 

naturen för att förstå att vi måste vara rädda om den.” (6)  

 

Växelverkan – teori och praktik: Fyra lärare är övertygade om att utomhuspedagogiken 

skapar möjligheter för en växelverkan mellan teori och praktik samt att denna kombination är 

en nödvändighet för att skapa ett djupare och mer långvarigt lärande hos eleverna. Lärare 8 

framhåller att växelverkan hjälper eleverna att få ihop delarna så att de kan se helheten, 

medan lärare 6 framhåller att växelverkan skapar motivation och variation i elevernas lärande.  

 
”Jag tycker, alltså jag är helt övertygad om att man måste kombinera med 

konkreta handlingar, alltså det man gör kommer man ihåg. Att man gör det med 

kroppen, gör det aktivt, att man gör saker, ser saker och så kan man koppla ihop 

det med någon kanske teoretisk erfarenhet eller kunskap. Men för många i de här 

åldrarna är det ju väldigt mycket där man är med och gör som fastnar.” (7)  

 

”Man kan tänka att man har jobbat med ett område i NO och så kanske dem, det 

blir nästan för teoretiskt kanske vissa delar men när de få se det och kanske arbeta 

med det så får dem ihop helheten.” (8) 
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4.3 Hur arbetar lärarna med utomhuspedagogik?  

Under denna frågeställning var syftet att undersöka hur utomhuspedagogiken tar plats i 

lärarnas undervisning med hjälp av deras uppfattningar, åsikter och konkreta exempel från 

deras undervisning.  

 

4.3.1 Utomhuspedagogik i de olika skolämnena  

De ämnen som lärarna främst undervisar utomhus är naturvetenskap, matematik och svenska. 

Ytterligare ämnen som nämns av lärarna är bild, teknik, samhällskunskap, engelska och idrott 

men dessa kombineras mer sällan med utomhuspedagogik.  

 

Figur 2. Hur lärarna använder eller hur de tror att man kan använda utomhuspedagogiken i 

undervisningen 

 

Alla lärare framhåller att det egentligen inte finns något ämne som inte skulle vara lämpligt att 

undervisa i en utemiljö utan att det beror på läraren.  

 
”Det gäller väl liksom bara och hitta vad man ska göra…. Så att egentligen finns 

det ju inga hinder, det är väl vad man själv kommer på för idéer. Hur kreativ man 

är själv.” (2) 
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4.3.2 Lärarnas olika syn på hur man använder utomhuspedagogiken i undervisningen  

Fyra av lärarna använder utomhuspedagogiken som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen och ser det som något som de kan använda när det behövs. De ser 

utomhuspedagogiken som en metod som kan förstärka det som eleverna redan lärt sig i 

klassrummet eller att det används för att väcka ett intresse, som t.ex. start på ett nytt 

kunskapsområde.  

 
”Alltså ja, jag använder väl det nog mer som att bara ta till i undervisningen, jag 

ser det ju inte som att jag använder det konsekvent liksom tyvärr är det nog så…” 

(10) 

 

Lärare 3 och 7 understryker att när man använder och arbetar med utomhuspedagogik måste 

det finns en möjlighet för eleverna att leka sig till kunskaperna och de betonar vikten av att 

det både måste finnas en styrd aktivitet från lärarens sida samt fri lek. Möjligheten till fri lek 

är något som eleverna förväntar sig och det finns ett behov hos eleverna att få leka fritt. Några 

andra lärare är inne på nästan samma spår men framhåller att det ska vara fritt upptäckande 

där läraren är medupptäckare.  

 

Två lärare har ibland valt att hämta in saker till klassrummet från miljön bara för att eleverna 

ska få möjlighet att få känna och lukta. Detta görs om det inte finns möjlighet att ha 

undervisning utomhus, dock är en av dessa lärare medveten om att det fullt ut inte kan räknas 

som utomhuspedagogik.  

 
”Det kan ju faktiskt vara så att jag kan ha tagit med mig någon gång så får de sitta 

i klassrummet och känna och så. Det är ju något, jag skulle säga att det hamnar 

någonstans mittemellan, för det är ändå upplevelsen som är viktig, dem måste få 

göra det själv egentligen, det är ju det allra bästa. Så att när man har förberett och 

har med sig blir det bättre än att sitta och titta i böcker och på film, men det är 

ändå inte som att de upplever det själv…” (6) 
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4.4 I vilken utsträckning används och arbetar lärarna med utomhuspedagogik?  

Syftet med denna frågeställning var att undersöka omfattningen gällande användningen av 

utomhuspedagogik i de deltagande lärarnas undervisning. Lärarna fick motivera deras 

användning av utomhuspedagogik vilket förde oss in på vilka begränsningar som kan finnas 

när man arbetar med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt.   

 

4.4.1 Användningen av utomhuspedagogik i undervisningen  

Överlag är användningen av utomhuspedagogik sparsam och det är endast en lärare som 

beskriver att hen använder det regelbundet i sin undervisning. Ungefär 10 procent av denna 

lärares undervisning består av utomhuspedagogik. Figur 3 visar hur användningen av 

utomhuspedagogik ser ut bland de deltagande lärarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Lärarnas användning av utomhuspedagogik i undervisningen 

 

Alla lärare betonar att utomhuspedagogiken används för sällan och att samtliga skulle vilja 

arbeta mer med det. Majoriteten av lärarna vill arbeta mer regelbundet med 

utomhuspedagogiken, men vill inte arbeta övervägande med det.  

 

”…man känner ju att man vill mer än vad som egentligen händer så.”  

(8) 

 

”…dem är väldigt entusiastiska när vi väl har det vilket innebär att dem 

tycker nog det är otroligt roligt, eh, vilket egentligen är ett tecken på att 

man borde ha det fler gånger…” (10) 

 

4.4.2 Vilken tid under läsåret används utomhuspedagogik? 

Lärarna använder utomhuspedagogik olika mycket beroende vilken tidpunkt det är under 

läsåret. Som figur 4 nedan visar föredrar hälften av lärarna att bedriva undervisning utomhus 

antingen under hösten eller våren och de resterande lärarna framhåller att de helst arbetar 

utomhus både på våren och hösten. Ingen lärare anser att vintern är en lämplig årstid att ha 

utomhusundervisning. 

 

 

 

Regebundet

1 lärare

2-3 gånger/månad

2 lärare

2-3 gånger/termin

4 lärare

Använder inte 

3 lärare

ANVÄNDNINGEN AV UTOMHUSPEDAGOGIK
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Figur 4. Den tid på läsåret som lärarna tycker är mest lämplig för utomhuspedagogik 

 

Vår och höst: Lärarna har olika anledningar gällande vilken årstid de föredrar att bedriva 

undervisning utomhus och bland annat beror det på bekvämlighetsskäl. Med andra ord att det 

är bättre väder och enklare att ta sig ut i den meningen att det inte behövs tidskrävande på- 

och av klädning av osmidiga ytterkläder på våren och hösten. En annan anledning är att under 

våren och hösten händer det mycket förändringar ute i naturen vilket lärarna vill visa för 

eleverna.  

 
”Och så våren finns det så mycket som man vill att dem ska uppleva barnen och 

kolla liksom, se vad som händer, vad som faktiskt kommer upp ur jorden och sådär, 

det tror jag.” (8) 

 

”…men på våren så knoppar det ju sig då kan man liksom gå ut och titta, på hösten 

finns det svamp, det finns olika färger på löven… (5)  

 

Tre lärare framhåller hösten som perfekt för utomhuspedagogik eftersom det ger en möjlighet 

att forma ihop elevgruppen eftersom sommarlovet och att både eleverna och läraren behöver 

se varandra i andra miljöer än i klassrummet.  

 
”Jag tror lite är det väl att när man träffas efter sommaren så är de lite ovana och 

komma in i rutinerna och lära så att då kan det krävas att man göra lite andra 

saker…” (1) 

 

”…någonting har ju oftast hänt med gruppen över sommaren, de har mognat och 

utvecklats och då blir det andra konstellationer och andra grupperingar, något nytt 

barn har tillkommit eller fallit ur gruppen och då tycker jag att det är jättebra att 

ha utomhusmiljön som…en bra plattform…att utgå ifrån.” (2) 

 

Vinter: Ingen av de deltagande lärarna framhåller att vintern skulle vara passande för 

utomhusundervisning och detta motiverar lärarna främst utifrån bekvämlighetsskäl och att 

elevernas olämpliga kläder blir en begränsning. Sex av lärarna beskriver att eleverna för det 

mesta har olämpliga kläder för att kunna vistas och ha undervisning ute i naturen.  

 
”Mitt i vintern om det är många minusgrader så är det tyvärr så att många barn 

har så dåliga kläder så de fryser ju ganska snabbt om fötter och händer och det 

förstör ju lite om man ska vara ute om de hela tiden klagar på att de fryser.” (1)  

Årstid som föredras gällande 

utomhuspedagogiken 
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4.4.3 Vad begränsar användningen av utomhuspedagogiken?  

Förutom de två tidigare nämnda begränsningarna gällande vädret och olämpliga kläder finns 

det sex andra kategorier av begränsningar. De två mest centrala är ”Kraven från läroplanen” 

och ”Lärarens kompetens, kunskap, intresse och övertygelser”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Begränsningar vid användning av utomhuspedagogik 

 

Kraven från läroplanen: Över hälften av lärarna beskriver att den begränsade användningen 

av utomhuspedagogik beror på ett samband mellan elevernas stigande ålder och kraven från 

läroplanen dvs. ju äldre eleverna blir desto högre blir kraven. Det ställs större krav på eleverna 

eftersom de ska nå kunskapsmålen i slutet av årskurs 3, men det ställs även större krav på 

läraren eftersom den ska tillhandahålla rätt undervisning som ger eleverna redskapen så att de 

når dessa mål. Läroplanen med allt innehåll som ska hinnas med plus de nationella proven 

skapar en tidspress och detta medför att lärarna väljer bort utomhuspedagogiken och stannar 

hellre i klassrummet eftersom de tror att det är den effektivaste platsen för lärande. 

 
”Någon termin som vi hade ute, eller jag hade utomhuspedagogik i alla fall en 

gång i veckan. Det var när dem, när dem gick i ettan. Då liksom jobbade vi genom 

leken mer än man gör när barnen blir äldre. Det känns ibland som att ju äldre 

barnen blir ju abstraktare och liksom inrutade blir vi, med de här yngre kan man 

jobba mer fritt och man har inte samma krav och man kan lära på ett annat sätt.” 

(5) 

 
”…hur det var i skolan förr…när det fanns utrymme för det här 

(utomhuspedagogik), det fanns utrymme för att jag kunde vara otroligt mycket mer 

kreativ i min verksamhet…. Då kunde man skapa mycket mer av det här 

(utomhuspedagogik) men nu alla dessa måsten, alla dessa kunskapskrav vi 

har….Det är alldeles för målinriktat nu, alldeles för styrt av kunskaper och då 

menar jag alltså uppnåendemålen….var och en har precis näsan över ytan för att 

orka få sin egen, sitt eget ansvarsområde att fungera…tiden räcker inte…” (2)  

 

Lärarens kompetens, kunskap, intresse och övertygelser: Över hälften av lärarna menar att 

det största hindret är läraren själv och att det är lärarens kreativitet och fantasi som sätter 

gränserna. Dessutom betonar lärare 6 och 7 att det kan vara så att lärare skapar hinder som 

egentligen inte finns och att det bottnar i en bekvämlighet eftersom att man är väldigt inrutad i 

sitt schema och rutiner. Tre lärare påpekar att det finns en trygghet i klassrummet eftersom det 
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är lättare att behålla kontrollen där. Utomhus blir det mer fritt vilket medför svårigheter att 

samla gruppen, göra sig hörd och det finns många eventuella distraktioner. Några lärare 

beskriver att det finns en osäkerhet och kunskapsbrist gällande utomhuspedagogiken eftersom 

det är svårt att veta vad man kan göra utomhus med eleverna och hur man kan koppla det till 

målen och förmågorna i läroplanen. Lärare 4 framhåller att det behövs kontinuerlig 

fortbildning inom området för att utomhusundervisningen ska bli effektiv, men även för att 

man ska komma ihåg att man ska använda det och hur man kan använda det.  

 

Lärare 1 och 7 tror starkt på att läraren som person påverkar genom sitt eget intresse och 

erfarenheter. De understryker att om man själv trivs i naturen tar man säkerligen med sig 

eleverna ut oftare eftersom man känner sig bekväm med utemiljön och vet hur den kan 

utnyttjas i undervisningen. Dessutom menar de att det alltid är lärarens egna intressen och 

övertygelser som påverkar hur man väljer att lägga upp undervisningen. För om man väljer en 

metod och ett innehåll som man själv är engagerad i och intresserad av kan detta engagemang 

förhoppningsvis smitta av sig på eleverna. Lärare 4 är inne på samma spår men menar att 

läraren måste tro på det den gör och framhåller att stödet från kollegor och rektor är viktigt.  

 
”…för hur det än är så måste jag som lärare tro på det och gör jag inte det då gör 

jag inte ett bra jobb…. Vad vi ska jobba med vet vi ju, men hur jag gör det beror 

mycket på min klass och på mig….känner jag att alla andra tycker att det är 

konstigt eller att jag inte har stödet då gör jag det inte….Alla måste inte göra så 

men de måste förstå och tycka att det är bra och kan hjälpa till och jag tror man 

måste ha stödet.” (4)  

 

Elevgruppen och resurser: Fyra av de deltagande lärarna lyfter fram att gruppstorleken är en 

begränsning när det gäller utomhuspedagogik och att det finns ett samband med vilka 

personella resurser som man har att tillgå. Klasserna är för stora och det finns inte tillräckligt 

med resurser för att kunna ha utomhusundervisning. I årskurs 1 förläggs undervisningen 

oftare i en utomhusmiljö och då är det ett regelbundet inslag (minst 1 gång/vecka). Två lärare 

menar att det finns en tradition att man går ut med eleverna när de är yngre och att en 

bidragande orsak kan vara att man har tillgång till fritidspedagoger och förskolelärare på ett 

helt annat vis vilket skapar andra möjligheter. Andra lärare belyser att det inte är gruppens 

storlek som är av betydelse utan det som spelar roll är gruppens dynamik dvs. hur elever 

fungerar med varandra.  

 
”Jag tror inte att du går till skogen med en grupp som är väldigt stökig eller någon 

som är rymningsbenägen, då tror jag att man håller sig här och då spelar det 

ingen roll hur intresserad jag är av skogen utan då liksom går det bara inte.” (5) 

 

Lärare 4 och 8 beskriver att det kan finnas en begränsning om man har barn med särskilda 

behov i klassen eftersom dessa barn behöver den trygghet och struktur som klassrummet 

erbjuder. Om man flyttar ut undervisningen till en utomhusmiljö försvinner strukturen och de 

tydliga ramarna vilket kan göra att dessa barn inte kan fokusera och arbeta som vanligt 

eftersom de inte klarar av den nya undervisningsmiljön.  

 

Lågt prioriterat: Några lärare betonar att en anledning till den begränsade användningen kan 

vara att det lätt glöms bort och att det är lågt prioriterat eftersom det att mycket annat som 

man ska göra. Lärare 6 menar att det också är lätt att hamna i ett mönster som upprepar sig 

och som det är svårt att ta sig ur.  
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”Tyvärr så kan jag känna att man kommer på det efteråt…. det är ju vi vuxna som 

låser oss på något vis kan jag tycka då ibland. Och så ska barnen komma vidare 

och vidare och vidare och då blir det att, ja det glöms bort någonstans, rinner 

mellan fingrarna tycker jag lite grann tyvärr…. Och jag tror att man faktiskt 

tillämpar utomhuspedagogik mer än vad man gärna vill benämna också.” (8) 

 

Lärare 5, 8 och 10 saknar att det inte finns någon tydlig koppling mellan läroplanen och 

utomhuspedagogik och att det kan vara en anledning till varför den glöms bort eller hamnar 

mellan stolarna. Att det inte finns något krav ”uppifrån” gör att många lärare väljer bort 

utomhuspedagogiken. Dessa lärare tror att för att det ska bli mer utomhuspedagogik i skolan 

behövs det ställas mer krav samt vara tydligare specificerat i läroplanen.  

 
”…att det finns så många vuxna som väljer bort det (utomhuspedagogik), 

pedagoger som faktiskt väljer bort det så om det inte finns något direkt krav heller 

högre uppifrån, då tror jag att det är många som inte tar det egna initiativet 

tyvärr…” (8) 

 

Schemats uppdelning och tidskrävande: Att allt är schemalagt och uppdelat i lektioner i 

skolan framställs som en begränsning enligt fyra lärare. Dessa lärare ser elevernas scheman 

som ett hinder och att det finns en rädsla att eleverna ska få för lite minuter i vissa ämnen.  

 
”…det är ju minuter som barnen ska ha och vi har redan för lite av vissa saker. 

Det är väl lite därför också man är så stressad, det är också en faktor till varför 

man är så stressad i och kanske vara inne och faktiskt köra på eftersom vi har för 

lite tid, timplanstimmar.” (8) 

 
”…eftersom vi har långt till skolskogen till exempel då ser jag liksom vi tappar ju 

minuter på att gå…. och så ser man bara, ja men den där promenaden dit, ja och 

så när vi kommer dit så har vi en kvart där och så ska vi, måste vi skynda oss 

tillbaka. Det är det där att man ska skynda sig, det är en stress att man har 

någonting att passa jämt, antingen ska man tillbaka till lunchen, skynda sig 

tillbaka till taxin…att jag ska ha rastvakt….Det är tiden, det är tidsbrist, allting 

som hela tiden pockar på och det är att sitta fast i minuter och sitta fast i ett 

schema. Att om 40 minuter, vi har det är i 40 minuter sen ska vi ha musik eller, 

man sitter fast, man är inge flexibel, det är ett stort hinder det för att göra saker 

ute.” (6) 

 

Flera av de deltagande lärarna beskriver utomhuspedagogik som en tidskrävande uppgift och 

att tiden för att ändra sin nuvarande undervisning till en mer utomhuspedagogiskt inriktad 

finns inte. Tid för att kunna planera undervisning utomhus finns inte heller och dessutom 

menar lärare 4 att det finns en begränsning gällande tillgängligt utomhuspedagogiskt material 

som man kan använda eftersom det är inget som används regelbundet på hens skola.  

 
”…tid för planering och genomförande och efterarbete för det är så mycket annat 

som man ska hinna så att jag tror, man ska inte skylla på det för det handlar ju om 

prioriteringar, man jag tror att det är därför som jag inte använder det så ofta.” 

(5) 

 
”Det beror ju på materialet också när man är utomhus och om man ska tillverka 

allting själv, som man gjorde ibland, då blir det mindre…. Det blir för mycket 

runtomkring, för så är det ju, än om det finns färdiga material och så.” (4) 
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Skolans läge: Alla lärare förutom lärare 9 och 10 beskriver att skolans läge antagligen har 

större betydelse än vad man tror gällande vilken utsträckning man väljer att arbeta med 

utomhuspedagogik. Dessa lärare betonar vikten av att ha nära till naturen och att det därtill 

bör vara en rik utemiljö. Om man har en bra genomtänkt skolgård, nära till naturen eller nära 

till en rik kringmiljö blir det lättare att förlägga undervisningen utomhus.  

 
”…vi har långt till skolskogen. Så jag drar mig för och gå till skolskogen för det är 

för långt att gå, när vi kommer fram då har vi oftast inte så mycket tid kvar till 

lektionsupplägg och det tycker jag är tråkigt…. Vi skulle ha mer bärbuskar, fler 

träd av dem som finns i Sverige, dem här som man ska lära sig, jag önskar att vi 

hade en ek här till exempel.” (6) 

4.5 Sammanfattning 

Lärarna definierar begreppet utomhuspedagogik på olika sätt men de definitioner som är mest 

framträdande är ”Utomhuspedagogik som en alternativ plats för undervisning” som innebär 

att man flyttar undervisningen till en utemiljö och ”Utomhuspedagogik som en pedagogisk 

resurs” som innebär att man bland annat utnyttjar det som finns i naturen i sin undervisning. 

Det kan urskiljas ett samband mellan lärarnas utbildnings- och erfarenhetsnivå inom det 

utomhuspedagogiska området och hur de väljer att definiera begreppet. Lärarna som hade mer 

utbildning använde utomhuspedagogiken i en större utsträckning och hade en mer komplex 

bild av begreppet.  

 

Resultaten visar att utomhuspedagogik skapar ett konkret lärande där både kropp och sinnen 

är delaktiga. Upplevelsen är viktig eftersom den möjliggör för eleverna att kunna skapa både 

fysiska och mentala minnesbilder som de kan hänga upp sina kunskaper kring. Den tillåtande 

atmosfären framhåller flera lärare som en viktig faktor eftersom den skapar andra 

förutsättningar för eleverna att visa sina färdigheter och förmågor. Även att 

utomhuspedagogikens möjligheter till rörelse, växelverkan och skapandet av en känsla för 

naturen är fördelar som yttras.  

 

Lärarna arbetar helst med naturvetenskap och matematik utomhus, men även svenska 

förekommer bland några lärare. Det finns en generell uppfattning om att alla ämnen går att 

undervisa utomhus bara man är tillräckligt kreativ. Utomhuspedagogiken används på olika 

sätt av lärarna; ibland som ett komplement, ibland som en metod som kombinerar styrda och 

fria lekar eller att man ibland tar in material från naturen i klassrummet.  

 

Utomhuspedagogiken används sparsamt av de deltagande lärarna eftersom det endast är en 

lärare som använder det regelbundet i sin undervisning. Fyra lärare använder det någon gång i 

månaden, två lärare någon gång per termin och resterande tre lärare använder det aldrig. De 

årstider som lärarna föredrar att undervisa utomhus är hösten och våren. Ingen lärare nämner 

att de bedriver undervisning utomhus under vintermånaderna. Detta motiveras av 

bekvämlighetsskäl såsom väder och olämpliga kläder samt att det sker mer i naturen på våren 

och hösten.  

 

Ytterligare begränsningar som finns är främst kraven från läroplanen och lärarens kompetens, 

kunskap, intresse och övertygelser. Utöver dessa beskrivs elevgruppen, tillgängliga resurser, 

schemat och skolans läge som begränsningar. Dessutom är utomhuspedagogiken något som är 

lågt prioriterat samt att det är en tidskrävande undervisningsmetod gällande planering, 

genomförande och material.  
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Validitet beskriver i vilken utsträckning det finns en överensstämmelse mellan den 

undersökningsmetod man har använt och studiens syfte (Bryman, 2002). För denna studie 

valdes en kvalitativ intervjumetod. En kvalitativ studie har möjligheter att ge en mer rättvis 

bild av verkligheten eftersom respondenterna kan prata utifrån sina egna erfarenheter som 

lärare i skolan. I denna studie har metoden fungerat väl och eftersom studien baseras på en 

grupp lärares personliga uppfattningar, erfarenheter och åsikter kring fenomenet 

utomhuspedagogik kändes det mest naturligt att använda kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. För att öka trovärdigheten i studien ytterligare kunde man ha kombinerat 

intervjuerna med deltagande observationer för att verkligen ”se världen genom deltagarnas 

ögon”. Intervjuer bygger på verbalt beteende vilket kan medföra att det som respondenterna 

tar för givet inte verbaliseras, men att det däremot skulle kunnat bli tydligt i en deltagande 

observation (Bryman, 2002). Syftet med studien var inte att göra en generalisering utan att ge 

en kontextuell förståelse dvs. en förståelse gällande de deltagande lärarnas uppfattningar, 

värderingar och åsikter gällande utomhuspedagogik. Detta medför att studiens resultat kanske 

inte kan överföras till andra sociala kontexter och situationer (Bryman, 2002). 

 

I denna studie fanns det två lärare som jag var bekant med sedan tidigare och intervjuarens 

relation till respondenten kan försvaga studiens reliabilitet eftersom om studien skulle 

replikeras av en annan forskare skulle denna relation inte vara densamma (Bryman, 2002). 

Denna personliga relation kan ha medfört att dessa lärare inte valt att dela med sig av vissa 

åsikter eller erfarenheter dvs. att de kanske inte varit helt sanningsenliga och eventuellt gett 

intervjuaren de svar som de trodde att den ville ha. Däremot kan denna personliga relation 

även haft en positiv effekt på så vis att dessa två lärare möjligtvis kände sig mer bekväma i 

intervjusituationen eftersom de blev intervjuade av en person som de kände.  

 

Min erfarenhet av intervjumetoden har varit begränsad. Enligt Kvale (1997) är en intervju inte 

bara ett insamlande av muntligt material utan han menar att det även är en stund då både 

intervjuaren och respondenten samarbetar för att skapa en förståelse tillsammans. En viktig 

del utav intervjun är intervjuarens förmåga att bibehålla fokus på studiens frågeställningar och 

intervjuns frågor och samtidigt vara mottaglig för respondentens svar samt vara lyhörd för att 

kunna urskilja vad som är viktigt för respondenten. Johansson och Svedner (2010) menar att 

detta är ett vanligt fel vid kvalitativa intervjuer dvs. att intervjuaren inte lyssnar tillräckligt 

noga utan har redan börjat tänka på nästa fråga som man ska ställa. Detta kan göra att man går 

miste om värdefull information, då man inte kan ställa goda uppföljningsfrågor. Öppenheten 

och lyhördheten för vad som sägs under intervjun är betydelsefull och nödvändig. Som 

intervjuare ligger konsten i att vara neutral men fortfarande känslig för respondentens 

budskap och uppfattningar (Olsson & Sörensen, 2011). Dessutom finns det ett slags 

maktförhållande mellan intervjuaren och respondenten med tanke på att det är intervjuaren 

som introducerar ämnet och även styr samtalet genom förutbestämda frågor (Bryman, 2002). 

Detta gör det ännu viktigare att vara lyhörd, öppen och respektfull så att respondenten känner 

förtroende för intervjuaren och känner att det den säger tas på allvar (Johansson & Svedner, 

2010). Mina färdigheter som intervjuare och min intervjuteknik var sannolikt bättre i de sista 

intervjuerna än i den första. Jag kände mig mer bekväm i rollen som intervjuare under de sista 

intervjuerna vilket gjorde att jag lättare kunde lyssna på vad respondenterna verkligen 

uttryckte samt att min förmåga att ställa uppföljningsfrågor hade förbättrats. Detta kan ha 

påverkat studiens reliabilitet eftersom om en mer erfaren intervjuare hade gjort intervjuerna 

hade resultaten möjligen blivit annorlunda och bättre.  
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Både Johansson och Svedner (2010) samt Bryman (2002) betonar att det är viktigt att 

intervjuaren är försiktig med att visa sin egen uppfattning och syn på ämnet eftersom det kan 

finnas risk att den kommer att genomsyra studien. Under intervjuerna har jag försökt varit så 

neutral som möjligt dock har det hänt vid några tillfällen att jag har reagerat positivt och 

kommenterat respondenternas svar, men dessa delar av intervjuerna har inte tagits med som 

resultat i studien. En annan aspekt som dessa författaren nämner är att man inte ska använda 

sig av ledande eller vinklade frågor och i denna studie har frågorna formulerats som öppna 

frågor. Under genomlyssningen och transkriberingen av intervjuerna har det upptäckts att det 

ibland har förekommit ledande frågor men även dessa delar har undvikits att ta med i 

resultatredovisningen.  

 

Några av lärarna var lite besvärade av diktafonen och idén om att bli inspelade och det kan ha 

medfört att vissa intervjuer inte blev så djupa som man förväntat sig. Detta påpekar även 

Bryman (2002) är en begränsning som påverkar studiens reliabilitet. Dessutom när 

bandspelarna väl slogs av efter sista intervjufrågan fortsatte några lärare prata väldigt fritt om 

olika teman som tagits upp under intervjun. Det som kom fram efter att diktafonen slagits av 

var ofta intressant information för studien och respondenterna hade mycket tydligare 

uppfattningar och åsikter då. Även detta beskriver Bryman (2002) som något som är vanligt 

förekommande i intervjuer och att det ofta inte är uppskattat att i dessa fall slå på 

bandspelaren igen. Dessa spontana uttalanden innehåller ofta avslöjande information eller 

åsikter. Det man kan göra då, menar Bryman, är att skriftligt antecknar dessa utlåtanden så 

fort det finns tillfälle för det och detta gjordes utav mig i föreliggande studie.  

 

Kvale (1997) skriver att svårtolkade frågor bör undvikas i en intervju för att kunna uppnå hög 

validitet och därför genomfördes en pilotintervju innan huvudstudien. Syftet med 

pilotintervjun var att testa intervjufrågorna men trots detta fick jag vid några tillfällen, när 

lärarna blev osäkra, förklara hur jag hade tänkt vid utformadet av frågorna. Detta kan ha 

påverkat hur lärarna sedan valde att besvara frågorna. Frågorna gällande utemiljön som 

pedagogisk resurs, platsens betydelse för lärandet och frågorna om hur man arbetade med och 

diskuterade kring utomhuspedagogik på respondenternas skolor kändes överflödiga eftersom 

de inte var direkt kopplade till uppsatsen syfte eller frågeställningar. Dessutom avslutades 

intervjun med en hypotetisk fråga om framtiden och Bryman (2002) påpekar att man ska akta 

sig för sådana frågor eftersom det är svårt att sätta sig in i hur man kommer att göra och tycka 

i framtiden, det är bättre att ställa frågor som gör att lärarna kan utgå från sina egna 

erfarenheter.  

 

Enligt Bryman (2002) ses kvalitativ forskning som svår att replikera och det beror på att 

denna form av forskning är väldigt subjektiv eftersom resultaten i kvalitativ forskning ofta 

bygger på forskarens uppfattningar om vad som är betydelsefullt samt att det etableras ett 

förhållande mellan respondenterna och forskaren. Det viktigaste redskapet vid insamlingen av 

data i kvalitativ forskning är enligt Bryman forskaren själv eftersom det som forskaren väljer 

att inrikta sig på är beroende av hens intressen. I denna studie har urval, metodval, 

genomförandet av datainsamlingen och analysprocessen beskrivits så detaljerat som möjligt 

för att på så vis försöka nå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. 

5.2 Vad innebär utomhuspedagogik för lärarna?  

Både resultaten från denna studie och från tidigare forskning påvisar att utomhuspedagogik är 

ett mångtydigt begrepp som det är svårt att finna en gemensam och allmän definition på. I 

forskningslitteraturen hittades inte någon generell innebörd av begreppet utomhuspedagogik 

utan tre olika definitioner. Nästan alla uppfattningar bland respondenterna i denna studie kan 
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placeras inom någon av de tre definitionerna och detta måste ändå till viss grad visa att dessa 

tre synsätt på utomhuspedagogiken är väl spridda. Att lärare definierar utomhuspedagogik 

olika har antagligen mycket att göra med att det inte finns någon korrekt definition, utan 

lärarna måste utgå från sig själva och då antar jag att lärarens kompetens, lärarens syn på hur 

undervisning ska bedrivas och hur man tänker kring de didaktiska frågorna (vad, hur, varför) 

spelar en stor roll.  

 

Alla lärare i denna studie anser att undervisningen måste förflyttas och ta plats i en utemiljö 

för att kunna räknas som utomhuspedagogik och enligt Dahlgren (1997) är 

utomhuspedagogiken den enda exemplet på en pedagogik som anger vart lärandet ska äga 

rum dvs. utomhus. Det här kan dock leda till en förenklad bild av utomhuspedagogiken dvs. 

att det enbart är motsatsen till inomhuspedagogiken (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Denna 

förenklade bild visar sig hos tre lärare i min studie eftersom de anser att bara man flyttar 

undervisningen till en utemiljö blir det utomhuspedagogik.   

 

Fyra lärare menar att utomhuspedagogiken är en pedagogik där man utnyttjar och tar tillvara 

på de resurser som finns i naturen (Tabell 3). Det räcker inte med att bara gå ut, utan 

meningen är att naturen ska användas och ingå i undervisningen. Eftersom lärarna betonar att 

man använder det som naturen har att erbjuda, dvs. att man samlar på sig material och arbetar 

kring dessa, framhåller de platsens betydelse för lärandet. Denna syn på utomhuspedagogik 

går i linje med hur Hammerman et al. (2001) och NCU (Nationellt Centrum för 

Utomhuspedagogik) beskriver utomhuspedagogiken. De betonar att den ger möjligheter till 

direkta erfarenheter som innebär arbete med naturliga material och att platsen är betydelsefull 

för lärandet eftersom utemiljön med dess resurser ska ses som en konstant kunskapskälla.  

 

Man kan även diskutera lärarnas varierande utbildning inom det utomhuspedagogiska 

området och hur detta kan påverka deras synsätt på begreppet. Som framkommer i empirin 

finns två lärare som anser att utomhuspedagogik är ett svårdefinierat begrepp eftersom de har 

bristande kunskap och erfarenhet inom området. De lärare som har mest utbildning inom 

utomhuspedagogiken använder denna undervisningsmetod mer frekvent jämfört med de som 

inte har utbildning i området. Dessutom definierade dessa lärare utomhuspedagogiken enligt 

den mest komplexa kategorin dvs. utomhuspedagogiken som en pedagogisk resurs. Här kan 

man se att lärarnas varierande utbildning och erfarenhet inom området är faktorer som 

påverkar användningen och hur de väljer att definiera och tolka begreppet. Det här ger en 

indikation om att det är viktigt att lärarna får utbildning inom utomhuspedagogik eftersom det 

verkar generera både en större användning samt en mer komplex bild av utomhuspedagogik. 

 

Ingen av lärarna som definierar utomhuspedagogiken som en pedagogisk resurs betonar 

vikten av växelverkan mellan inom- och utomhusundervisningen samt mellan upplevelse och 

reflektion när de ombads att definiera begreppet. Detta kommer lärarna först in på när det ska 

förklara varför de väljer att arbeta med utomhuspedagogik i sin undervisning. Dahlgren och 

Szczepanski (2004) skriver att det centrala i utomhuspedagogiken är delvis att man flyttar 

lärandet till andra arenor än klassrummet, men det absolut mest centrala är att det finns en 

växelverkan mellan inomhus- och utomhusundervisningen samt en växelverkan mellan 

upplevelse och reflektion. Därmed kan man konstatera att egentligen ingen av lärarna i 

studien definierar begreppet utomhuspedagogik enligt den mest komplexa definitionen, 

”Utomhuspedagogik som en pedagogisk resurs”, utan enbart berör en del av den här 

definition. Anledningen till detta är säkerligen att lärarna har inte tillräckligt med kunskap i 

området eller har inte reflekterat tillräckligt mycket kring vad utomhuspedagogiken innebär. 

Flera lärare sa efter intervjuernas slut att de samtal vi haft hade fungerat som ett reflekterande 
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samtal och att det hade påverkat dem på så sätt att de fått en insikt och utvecklat sin syn på 

vad utomhuspedagogik är.  

5.3 Varför arbetar lärarna med utomhuspedagogik?  

5.3.1 Möjlighet till konkret lärande 

Majoriteten av de deltagande lärarna framhåller att den främsta anledningen till varför de 

väljer att arbeta med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt är för att det möjliggör konkretion. Att 

eleverna får arbeta med kroppen och sinnena är värdefullt eftersom lärarna har en tro att 

eleverna lär sig mer och att kunskaperna består längre. Både Fägerstam och Blom (2013) samt 

Szczepanski (2007; 2008) har funnit att lärande i utomhusmiljöer påverkar den långsiktiga 

kunskapslagringen i positiv riktning och att den massiva sinnestimulering som skapas när vi 

lär utomhus ökar minneskapaciteten. Lärarna i föreliggande studie framhåller också 

upplevelsens centrala roll eftersom den framkallar känslor som tillsammans med den 

kroppsliga aktiviteten skapar både mentala och kroppsliga minnen. Detta gör att eleverna 

lättare kan komma ihåg vad de lärt sig eftersom de kan koppla det till en händelse eller ett 

minne där fler sinnen än de som används i klassrummet har aktiverats. Samma resultat har 

Blatt och Patrick (2014), Fägerstam (2014) och Szczepanski och Dahlgren (2011) sett 

eftersom deras studier visar att konkreta erfarenheter från utomhusmiljön finns längre kvar i 

elevernas minne och att en stor faktor till detta är just att eleverna har något att hänga upp 

kunskaperna kring. Både de deltagande lärarna i denna studie och i Ernst och Tornabenes 

(2012) studie menar att utomhuspedagogiken är ett direkt och konkret lärande eftersom man 

får se och ta på det som ska läras in vilket skapar en konkretion som inte är möjlig i 

klassrummet. Szczepanski (2008) menar att det med större sannolikhet skapas ett mer 

djupinriktat lärande om man använder en pedagogik som bygger på fysisk erfarenhet eftersom 

den direkta kontakten med naturen ökar autenticiteten i lärandet. Lärarna i denna studie menar 

att utomhusundervisningen fastnar bättre i minnet än inomhusundervisning vilket kan bero på 

det Szczepanski pratar om ovan.  

 

Lärare 1 framhåller vikten av att arbeta med materialet i dess naturliga miljö vilket även 

Dahlgren (2007) menar när han beskriver att utomhuspedagogiken handlar om att utveckla 

kunskaper och färdigheter i de sammanhang som de kommer att användas i. Utifrån en 

pragmatisk kunskapssyn är detta självklart eftersom den betonar att den kunskap man tillägnar 

sig ska vara användbar i vardagliga livet (Säljö, 2012). Lärarna i studien beskriver att 

utomhuspedagogiken är perfekt inom matematiken och naturvetenskapen när eleverna bl.a. 

ska mäta omkrets och avstånd eller observera växter och djur. De kunskaper och färdigheter 

som eleverna utvecklar i dessa aktiviteter kommer de kunna använda utanför skolan i andra 

sammanhang eftersom de upplevt kunskapen och inte bara läst om det. Både Dewey och 

Vygotskij menar att undervisningen ska grunda sig på verkliga och konkreta erfarenheter och 

upplevelser i meningsfulla situationer och sammanhang (Szczepanski & Dahlgren, 2011). 

Lärarna i denna studie instämmer i detta eftersom de anser att det konkreta lärande som 

skapas utomhus ger en bättre bild av det man ska lära sig jämfört om man befunnit sig i 

klassrummet där kunskapen till stor del förväntas bli memorerad utan förankring i elevernas 

egna erfarenheter.  

 

Det är intressant att lärarna i studien betonar att utomhuspedagogiken skapar möjligheter för 

att göra det abstrakta mer konkret inom naturvetenskapen och att elever som är omotiverade 

för skolan kan blir motiverade igen eftersom undervisningen blir elevnära och mer knuten till 

verkligheten. Enligt OECD (2015) har svenska elevers resultat inom naturvetenskap sjunkit 

konstant från 2003 till 2012 och samtidigt har man sett en ökning av svenska elever som inte 

känner att det man lär sig i skolan är användbart. Dewey framhöll redan tidigt på 1900-talet 
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att det finns en klyfta mellan elevernas skolerfarenheter och vardag dvs. att skolan hade blivit 

en värld för sig (Säljö, 2012). Även Sanderoth (2002) argumenterar för att elever i den 

västerländska världen ofta ser skolan som meningslös och att deras lust att lära försvinner 

med stigande ålder eftersom skolan har en tradition av fragmentering när det kommer till 

kunskap (Dahlgren, 2007). Resultaten från denna studie, dvs. vikten av konkret lärande, visar 

att lärarna menar att utomhuspedagogiken kan användas för att behålla den livslånga lusten att 

lära eftersom lärandet blir mer konkret, meningsfullt och mer kopplat till elevernas 

erfarenheter och värld. När eleverna får chans att bearbeta kunskapen genom att känna, lukta, 

jämföra, och se blir kunskapen deras egen. I klassrummet förmedlas kunskapen oftast genom 

andrahandskällor vilket kan medföra att den kan bli främmande för eleven (Dewey, 1915, 

refererad i Szczepanski, 2008).  Fägerstam och Blom (2013) har upptäckt att elever har 

svårigheter att överföra skolkunskaperna till användbar kunskap utanför skolan. Det här kan 

ha ett samband med att eleverna inte har gjort kunskaperna till sina egna utan möjligen 

upplever dem som lite främmande, vilket enligt mig kan medföra svårigheter att anpassa 

kunskapen till nya sammanhang. Dewey menar att om eleverna inte får möjlighet att använda 

den teoretiska kunskapen själva kommer den att uppfattas som meningslös (Säljö, 2012). 

Lärarna i denna studie stödjer detta och menar att om man arbetar med ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt kan man undvika denna abstrakta skolkunskap eftersom 

eleverna får möjlighet till verkliga upplevelser och kan på så vis utveckla en djupare kunskap.  

 

5.3.2 Möjlighet till en mer tillåtande atmosfär 

Den tillåtande och avslappande atmosfären som utemiljön erbjuder är den andra främsta 

anledningen till varför lärarna vill undervisa utomhus. De menar att man kan umgås på ett 

annat sätt utomhus vilket kan bero på att den hierarkiska strukturen blir mindre tydlig 

utomhus. Inne i klassrummet står läraren oftast längst fram och alla elever sitter ner och ska 

ha uppmärksamheten mot tavlan. Utomhus blir detta inte lika tydligt eftersom läraren inte har 

någon självklar plats såsom framme vid tavlan i klassrummet. Det medför att rollerna som 

lärare och elev inte blir lika distinkta utan man kan umgås på ett mer avslappnat sätt. 

Fägerstam (2014) pratar om detta och fann att när den hierarkiska strukturen försvinner 

öppnas möjligheter för att komma närmare sina elever. Lärarna i studien uppskattar 

möjligheten att umgås med eleverna på ett avslappnat sätt, vilket kan kopplas till Maynard 

och Water (2007) som kommit fram till att lärare relaterar annorlunda till elever när de 

befinner sig i en utomhusmiljö. Dessutom menar forskarna att rollen som lärare går från att 

vara styrande till stöttande och enligt Dewey ska lärarrollen vara stödjande och vägledande 

(Szczepanski & Dahlgren, 2011) och det verkar vara lättare att uppnå i en utemiljö jämfört 

med inne i klassrummet om man ser till lärarna i denna studie.  

 

Flera lärare i studien understryker att den tillåtande atmosfären utomhus bidrar till ökat 

samarbete mellan eleverna vilket kan ha att göra med det Fägerstam (2012; 2014) sett i sina 

studier dvs. att gränserna mellan hög- och lågpresterande elever utmanas och blir otydligare 

när undervisningen tar plats utomhus. Att den tävlingsinriktade inomhusatmosfären byts ut 

mot en mer avslappnad atmosfär utan den hierarkiska strukturen, både mellan eleverna och 

mellan läraren och eleverna, gör att samarbetet gynnas. Även Fägerstam och Blom (2013) har 

sett att samarbete mellan elever blir mycket vanligare utomhus. Vygotskij och det 

sociokulturella perspektivet understryker att lärande och utveckling sker i sociala 

sammanhang och att man lär av varandra (Säljö, 2012) och därmed bör det vara av vikt att 

lärare arbetar mer regelbundet med utomhuspedagogik eftersom det möjliggör, precis som 

resultaten i denna studie och tidigare forskning, ett större samarbete mellan eleverna jämfört 

med klassrumsundervisning.  
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De tysta och blyga eleverna, elever med koncentrationssvårigheter och skoltrötta elever 

framhålls av flera lärare i studien att de drar fördel av ett utomhuspedagogiskt arbetssätt 

eftersom utemiljön med sin avslappnade atmosfär erbjuder andra sociala förutsättningar än 

klassrummet. I utemiljön kan alla vistats utifrån sina egna förutsättningar och villkor eftersom 

den till viss del inte är dömande (Ericsson, 2004). Det finns inget rätt och fel när det kommer 

till hur eleverna förväntas bete sig och eleverna kan tänja på gränserna gällande vad de kan 

göra utan en rädsla att bli tillrättavisade. Inomhus förväntas de sitta stilla och vara tysta 

medan utomhus är det friare. Lärarna i studien beskriver att de blyga elevernas självförtroende 

växer när de får möjligheter att visa sina kunskaper och att de skoltrötta och okoncentrerade 

eleverna upplever skolsituationen som mindre stressande, krävande och ansträngande när 

undervisningen tar plats i en utemiljö. Här finns ett samband med det Ericsson (2004) menar 

med att utemiljön erbjuder andra förutsättningar gällande prestationer och färdigheter dvs. att 

dessa annorlunda förutsättningar stärker de elever som kanske inte alltid känner att de duger i 

den traditionella klassrumsmiljön. Även att läraren ändrar sitt beteende och blir mer stöttande 

i utemiljön kan bidra till att de tysta och blyga eleverna vågar mer.  

 

Det sociokulturella perspektivet menar att kunskap skapas hos eleven i samspel med 

omgivningen (Säljö, 2012). När undervisningen tar plats i en ny omgivning skapas nya sociala 

förutsättningar i och med att gränserna mellan olika grupper av elever och genom att de 

befästa rollerna som eleverna etablerat i klassrummet utmanas. I och med att atmosfären och 

omgivningen utomhus är tillåtande och mer kravfri skapas det en motivation hos eleverna 

eftersom lärandet inte alltid uppfattas som lärande. Lärarna i studien menar att det här beror 

på att det finns en tydlig bild hos eleverna att skola innebär att man sitter i klassrummet med 

papper och penna. Utomhuspedagogiken gör att fler elever blir aktiva deltagare i 

undervisningen och att även de tysta och blyga eleverna vågar ta plats och blir hörda. Det är 

viktigt att alla elever får, kan och vågar ta plats eftersom Vygotskij framhåller att det är 

genom kommunikation med andra människor som vi skapar gemensam förståelse för världen 

och våra medmänniskor (Säljö, 2012).  

 

5.3.3 Möjlighet till nya sätt att lära 

Flera utav de deltagande lärarna påpekar att utomhuspedagogiken ger möjligheter för nya sätt 

att lära och som tidigare nämnts gynnas vissa grupper av elever om man förlägger 

undervisningen i en utemiljö. Att utomhuspedagogiken erbjuder en variation gällande sätt att 

lära kunskap går i linje med vad läroplanen understryker dvs. att undervisningen i skolan ska 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov eftersom alla elever är unika och har olika 

inlärningsstilar (Skolverket, 2011). Även Dewey framhåller att kunskap är en aktivitet som 

ska utgå från elevernas behov och intressen (Szczepanski & Dahlgren, 2011) och att skolan 

ska anpassas efter eleverna och deras erfarenheter (Säljö, 2012). Elever är unika individer och 

det innebär att vissa lär sig bäst genom att läsa, titta på bilder eller lyssna på läraren, medan 

andra behöver känna, lukta smaka och beröra för att lära (Szczepanski, 2008). Lärarna i 

studien menar att de använder utomhuspedagogiken för att man har större chans att nå ut till 

alla elever eftersom fler sinnen är involverade och för att utomhuspedagogiken skapar 

möjligheter för en mer varierad undervisning. Ericsson (2004) betonar utomhuspedagogikens 

möjligheter till variation och möjligheter till nya sätt att lära eftersom kroppen och sinnena 

används vid bearbetningen av kunskapen. Då Lgr11 efterfrågar en varierad undervisning för 

att kunna möta alla elever känns utomhuspedagogiken som ett självklart val och därför är det 

inte besynnerligt att lärarna framhåller detta som en anledning till varför de väljer att använda 

utomhuspedagogik. Dessutom menar Lgr11 att eleverna ska få uppleva olika sätt att tillägna 

sig kunskaper vilket lärarna i denna studie också betonar eftersom de menar att 
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utomhuspedagogiken kan öppna elevernas ögon och få dem att förstå att kunskapsinhämtande 

kan ske i princip överallt.  

 

I studien påvisar flera lärare att särskilt de mer praktiskt lagda eleverna gynnas av ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt eftersom utemiljön skapar andra sätt att lära. Det här är i linje 

med Szczepanski (2008) som funnit att elever som anses besvärliga eller viljelösa i 

klassrummet tar ett annat ansvar när undervisningen blir mer praktiskt och fysisk. Dessutom 

påpekar lärare 4 att utomhuspedagogiken har en motiverande effekt för de mer praktiskt lagda 

eleverna eftersom hon har upptäckt att dessa elever, som knappt klarar en sida i matteboken, 

kan vara utomhus och räkna en hel förmiddag utan problem. Resultaten kan kopplas till 

forskare som menar att naturens oförutsägbarhet kan användas för att väcka nyfikenhet och 

motivation hos de elever som inte lär sig bäst i klassrummet (Dyment, 2005; Ekvall, 2012).  

5.4 Hur arbetar lärarna med utomhuspedagogik? 

5.4.1 Utomhuspedagogiken inom olika skolämnen 

Både lärarna i denna studie och Dyments (2005) studie framhåller att det egentligen inte finns 

något ämne som inte skulle kunna undervisas utomhus. Lärarna i föreliggande studie menar 

att användningen av utomhuspedagogik i de olika skolämnena begränsas av lärarens fantasi 

och kreativitet dvs. att det beror på vad läraren vill göra och vad den anser är möjligt att 

genomföra. Även Fägerstam (2012) menar att användningen är mer kopplad till specifika 

individer än särskilda skolämnen.  

 

Naturvetenskap och matematik är de två ämnen som lyfts fram som mest använda inom 

utomhuspedagogiken av både lärarna i denna studie och av tidigare forskning gjord av 

Szczepanski (2008) och Dyment (2005). Dyment har dock sett att det sker betydligt mindre 

utomhusundervisning inom bl.a. språk. I föreliggande studie har jag funnit motsatta resultat 

eftersom svenskan är det tredje mest undervisade ämnet utomhus, även fast det finns några 

lärare som understryker att det är svårare att undervisa svenska i en utemiljö. Bland lärarna 

kan man urskilja en gemensam syn på att det verkar vara lättare att bedriva 

utomhusundervisning i naturkunskap jämfört med ämnena svenska och engelska, vilket kan 

vara en anledning till varför naturkunskap används oftare utomhus. Denna gemensamma syn 

är även framträdande bland lärarna i Fägerstams (2012) studie.  

 

Det är en självklarhet att stimulera lärande inom naturvetenskap utifrån ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt och lärarna motiverar detta med att utomhusmiljön skapar 

möjligheter att göra det abstrakta mer konkret. Det här går i linje med Lgr11 som framhåller 

att eleverna ska utveckla en förtrogenhet med naturvetenskapens begrepp och utveckla en 

förståelse för dessa genom erfarenheter från undersökningar av bl.a. naturen (Skolverket, 

2011). Genom att eleverna får göra egna undersökningar och arbeta mer praktiskt och med 

fler sinnen blir naturvetenskapens abstrakta begrepp mer konkreta för eleverna och antagligen 

lättare att förstå och komma ihåg enligt lärarna. Även om naturvetenskapen är ett relativt 

abstrakt skolämne framhåller Fägerstam (2014) och lärarna i denna studie att skolbaserat 

utomhuslärande kan göra naturvetenskapens innehåll mer meningsfullt och mer konkret då det 

blir knutet till verkligheten. Ericsson (2004) beskriver att för att en elev ska kunna förstå ett 

abstrakt begrepp måste eleven få många erfarenheter där begreppet används för att det ska 

kunna leda till ett lärande. Om eleverna både får teoretiska och praktiska erfarenheter av 

begreppen ökar chansen för förståelse. Lärare 8 framhåller att när vissa delar blir för teoretiskt 

för eleverna kan de istället få uppleva och arbeta med det i verkligheten vilket bidrar till att de 

får ihop helheten.  

 



 46 

Jag tror att oavsett i vilket ämne man väljer att anamma ett utomhuspedagogiskt arbetssätt 

kommer begreppsförståelsen och den mer abstrakta kunskapen blir mer konkret och elevnära 

vilket finner sin grund i, precis som Dewey påpekar, att elever utvecklas i praktiska 

erfarenheter genom att göra saker. Enligt Dewey underlättas begreppsbildningen om eleverna 

får praktiskt hantera konkret material och om de får göra konkreta erfarenheter av 

omgivningen (Dahlgren, 1997). Att det är naturvetenskapen och matematiken som är de 

främst undervisade ämnen utomhus tror jag beror på att dessa ämnen enligt mig är de mest 

abstrakta skolämnena som eleverna möter i skolan. Därmed kräver dessa ämnen 

undervisningmetoder som gör det abstrakta mer konkret dvs. utomhuspedagogik. Biologin är 

det ämnesområde som undervisas mest utomhus enligt lärarna i studien och de menar att det 

är särskilt lätt att stimulera ett lärande genom ett utomhuspedagogiskt arbetssätt inom biologin 

eftersom det faller sig naturligt att vara utomhus då. Enligt Lgr11 ska eleverna i de yngre 

årskurserna bland annat studera årstidsväxlingar och hur djur och växter anpassar sig efter 

årstiden samt ska de kunna namnen på några vanligt förekommande arter (Skolverket, 2011). 

Lärarna framhåller att utemiljön är den bäst lämpade miljön för att studera dessa saker och 

möjligheten att få studera växter och djur i dess rätta miljö ses som extra värdefullt och därför 

används det ofta. När de kommer till de övriga ämnena tror jag att läraren kanske måste tänka 

till lite extra för att utomhuspedagogiken ska vara ett naturligt inslag i undervisningen och då 

enligt min tanke blir nog användningen beroende av lärarens kreativitet.  

 

5.4.2 Hur tar utomhuspedagogiken plats i undervisningen   

Några av lärarna i studien använder utomhuspedagogiken, precis som Wilhelmsson (2012) 

beskriver, som ett oregelbundet komplement till den ordinarie undervisningen och att den 

används när man vill göra något annorlunda. Bland fyra lärare utnyttjas utomhuspedagogiken 

för att förstärka befintlig kunskap eller för att väcka ett intresse kring ett nytt område. Detta 

stämmer delvis överens med Szczepanski (2008) och Fägerstam (2014) eftersom de funnit att 

utomhuspedagogiken främst används för att förstärka det lärande som redan skett i 

klassrummet.  

 

Szcepanski och Dahlgren (2011) betonar att utomhuspedagogikens potential ligger i 

växelverkan mellan den bokliga undervisningen inomhus och den icke bokliga och mer 

sinnliga undervisningen utomhus. Med tanke på att lärarna i denna studie inte är konsekventa 

och inte använder utomhuspedagogiken som ett regelbundet komplement till 

inomhusundervisningen är det svårt att se att det finns någon tydlig växelverkan. Istället 

känns det som om lärarna använder sig av det när de vill göra något utöver det vanliga med 

eleverna. Att lärarna inte utnyttjar potentialen i växelverkan är iögonfallande eftersom de 

nämner växelverkan som en fördel och en anledning till varför de väljer att arbeta med ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt.  När lärarna ska beskriva utomhuspedagogikens fördelar är de 

övertygade om att växelverkan mellan teori och praktik är en nödvändighet för att skapa ett 

djupare och långvarigt lärande.  

5.5 I vilken utsträckning arbetar lärarna med utomhuspedagogik? 

5.5.1 Hur ofta och när används utomhuspedagogik i undervisningen  

Fägerstam och Blom (2013) samt Fägerstam (2012) framhåller att lärande utomhus inte är 

vanligt i svenska skolor och resultatet från denna studie förstärker bilden eftersom 

utomhuspedagogiken används sparsamt bland de deltagande lärarna. De är endast en av tio 

lärare som använder utomhuspedagogiken regelbundet vilket stämmer med tidigare forskning 

som visar att bara en liten procent av lärarna använder utemiljön i undervisningen (Dyment, 

2005).  
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Flera lärare betonar att utomhuspedagogiken lätt glöms bort eftersom det är lågt prioriterat 

och för att lärarna tror att man tillämpar och använder utomhuspedagogik mer än vad man vill 

benämna. Det här kan ha spelat en roll i lärarnas uppskattning om i vilken utsträckning de 

använder utomhuspedagogik, vilket i sin tur kan medföra att uppskattningen av användningen 

blir lägre än vad verkligheten visar. Flera lärare menar att man inte tänker att det man gör ute 

är utomhuspedagogik för man tror att det ska vara något speciellt som kräver mycket 

planering. Det här kan kopplas till att utomhuspedagogiken inte har något allmän definition 

som i sin tur skapar en osäkerhet hos lärarna gällande innebörden hos begreppet dvs. vad som 

kan och inte kan räknas som utomhuspedagogik.  

 

De årstider som föredras av studiens lärare är hösten och våren bland annat pga. vädret och 

elevernas olämpliga klädsel och samma resultat har Wilhelmsson (2012) samt Maynard och 

Water (2007) funnit. Att man hänvisar till vädret och kläder som begränsningar känns som att 

det i grund och botten handlar om bortförklaringar och en bekvämlighet hos läraren. Vädret 

kan man inte styra över, men när det gäller kläder tycker jag att man måste kunna informera 

föräldrarna om att det nya arbetssättet kräver att eleverna har lämpliga ytterkläder när de 

kommer till skolan. På skolan där lärare 10 arbetar har de så kallade lånekläder som elever får 

låna av när de ska vara ute. Några lärare betonar att det tar tid att ta på och av ytterkläderna 

och att detta stjäl tid från själva lektionen. En lösning här skulle kunna vara att man förlägger 

utomhusundervisningen i anslutning till en rast.  

 

5.5.2 Kraven från läroplanen 

En av de största begränsningarna som framkommer i studien är kraven från läroplanen. Enligt 

hälften av lärarna minskar utomhuspedagogiken med elevernas stigande ålder eftersom ju 

äldre eleverna blir desto större blir kraven och desto mindre tid verkar det finnas över för 

utomhuspedagogiken. Det här resultatet skiljer sig från Fägerstam (2012) som menar att 

minskningen beror på att schemat är mer flexibelt i årskurserna 1-3 och att lärarna är 

effektivare i att använda utemiljön i undervisningen jämfört med när eleverna befinner sig i 

mellan- och högstadiet. Schemat anses som oflexibelt i årskurserna 1-3 enligt deltagarna i 

denna studie eftersom schemats uppdelning i lektioner begränsar användningen av 

utomhuspedagogik. 

 

Majoriteten av lärarna menar att kraven från läroplanen skapar en tidspress eftersom det är en 

sådan stor mängd med centralt innehåll som man ska hinna gå igenom. Resultaten i Carriers et 

al. (2013) och i Dyments (2005) studier pekar åt samma håll, med andra ord att lärarna känner 

sig begränsade av läroplanens tunga krav gällande undervisningsinnehållet och att tiden är 

otillräcklig. Lärarna i dessa studier anser att klassrummet är den effektivaste platsen för 

undervisning och samma syn kan man finna bland några av lärarna i föreliggande studie 

eftersom de hellre stannar kvar i klassrummet bara för att hinna med allt. Men är verkligen 

klassrummet den effektivaste platsen för lärande för alla elever eller är det bara att vi lever i 

en kultur som betonar att klassrummet är kopplat till lärande (Brodin & Lindstrand, 2006). En 

av de definitioner som förekommer i forskningslitteraturen betonar utomhuspedagogiken som 

ett sätt att lära och menar att utomhuspedagogiken skapar möjligheter till ett mer integrerat 

och ämnesöverskridande lärande  (Rickinson et al., 2004; Fägerstam, 2014). Därför kan 

utomhuspedagogiken minska denna tidspress eftersom man kan kombinera flera ämnen och 

arbeta mer tematiskt utomhus vilket betyder att man täcker en större mängd av centralt 

innehåll och fler mål från Lgr11. Det är en anledning till varför utomhusundervisning borde 

ses som en minst lika effektiv plats för lärande som klassrummet, plus att man måste ta 

hänsyn till att alla elever lär sig inte bäst i klassrummet. 
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Två lärare framhåller att det är lättare att arbeta mer fritt med eleverna när de går i årskurs 1 

och att man i denna årskurs tar sig tid att ha undervisning utomhus. En av lärarna menar att 

det är för målinriktat i skolan idag, med andra ord för styrt av kunskapsmål, uppnåendemål 

och prestationer vilket resulterar i att man inte kan ta sig det utrymme som 

utomhuspedagogiken kräver. Dyment (2005) påpekar att en ökad betoning på läs- och 

skrivkunnighet samt räknefärdigheter kommer att leda till ett mindre utrymme för 

undervisning utomhus. Att det dessutom finns en övertygelse om att lärare ska undervisa så 

att eleverna klarar proven gör att utrymmet för utomhuspedagogiken krymper ytterligare 

(Dyment, 2005).  

 

5.5.3 Lärarens kreativitet och kompetens 

Majoriteten av lärarna i föreliggande studie framhåller att läraren är det största hindret 

eftersom det är den som sätter gränserna för undervisningen. De menar att lärarens kreativitet 

och kompetens är två avgörande faktorer som bidrar till vilken utsträckning eleverna erbjuds 

utomhuspedagogik. Lärarna påpekar att det infinner sig en rädsla och osäkerhet på grund av 

bristande kompetens inom utomhuspedagogiken, samt att det finns en ovana att bedriva 

utomhusundervisning. I klassrummet finns det däremot en trygghet enligt några lärare 

eftersom där har lärarna sina rutiner och kan lättare behålla kontrollen över gruppen. Här finns 

det en koppling till Dyment (2005) som påpekar att kombinationen mellan avsaknad av 

självförtroende och färdigheter i att utnyttja utemiljön i undervisningen och att lärarnas hela 

skolgång och karriär som lärare har tagit plats i klassrummet skapar en trygghet och en tro på 

att undervisning ska ske i klassrummet. Det här är ett stort hinder eftersom lärarna blir bundna 

till klassrummet, vilket även lärarna uttrycker i denna studie. Rädslan att förlora kontrollen 

gör att de deltagande lärarna väljer att stanna kvar inne eftersom de tycker att det blir svårare 

att behålla disciplinen och strukturen utomhus då det blir mer fritt och att det inte finns några 

tydliga väggar. Denna rädsla finns även hos lärarna i Fägerstams (2014) studie. Lärarna är 

vana att arbeta i klassrummet och eftersom nästan alla lärare i min studie inte arbetar med 

utomhuspedagogik regelbundet förmodar jag att ovanan och rädslan kommer att finnas kvar. 

Jag tror att när man börjar arbeta med en ny metod kommer det kännas osäkert och det 

kommer att ta ett tag innan man blir van det nya arbetssättet. Fägerstam (2012) upptäckte i sin 

studie att det fanns en introduktionstid på upp till tre månader innan eleverna blev vana att ha 

utomhusundervisning och oftast var denna tidsperiod karakteriserad av disciplinära problem 

som elevernas brist på koncentration och uppförande. Min tanke är att så länge man väljer 

bekvämligheten i klassrummet och inte vill konfrontera och övervinna denna rädsla kommer 

inte utomhuspedagogiken få det utrymme som den skulle kunna ha.  

 

Lärarens kreativitet styrs till viss del av vilken kompetens och erfarenhet läraren besitter för ju 

mer utbildning och kunskap man har inom det utomhuspedagogiska området desto mer 

kreativ kan man vara. Alla lärare i studien vill ha mer fortbildning och lärare 4 betonar särskilt 

vikten av kontinuerlig fortbildning. Lärare 4 menar att det krävs fortbildning för att kunna 

bedriva effektiv utomhusundervisningen eftersom man som lärare måste bli påmind att 

använda utomhuspedagogiken och hur man kan använda den. Enligt Moffett (2011) är lärare 

otillräckligt förberedda för utomhusundervisning och de saknar ofta praktisk erfarenhet av det 

vilket begränsar användningen. Utomhuspedagogiken var endast en ytterst liten del av de 

deltagande lärarnas lärarutbildningar och därför finns det ett ännu större behov av fortbildning 

eftersom lärarna behöver redskapen för att kunna bedriva denna undervisningsform. Ferreira 

et al. (2012) har funnit att det finns brister inom lärarutbildningen eftersom de flesta lärare 

som avslutar sina utbildningar är omedvetna om hur man kan använda utomhuspedagogik för 

att undervisa i olika ämnen. Samma bild visar sig även i denna studie eftersom den lilla 

erfarenhet lärarna har från sin utbildning inte är tillräcklig för att de ska känna sig trygga i att 
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undervisa utomhus. Jag förmodar att möjligheten till fortbildning kräver i många fall stöd från 

rektor och eftersom utomhuspedagogiken är lågt prioriterad bland lärarna i studien kanske 

bilden ser likadan ut hos deras rektorer. Det här kan vara en anledning till varför lärarna inte 

får den fortbildning de behöver och önskar sig. Bristen av fortbildning benämner Carrier et al. 

(2013) som en brist i professionell utveckling dvs. för att lärarna ska kunna utveckla sin 

undervisning och utvecklas som lärare måste de få tillgång till den kunskap de saknar. Både 

Dyment (2005) samt Carrier et al. (2013) menar att fortbildningen kan ge lärarna ökat 

självförtroende och kunskap som ger en trygghet när man undervisar utomhus.  

 

Lärarna beskriver att den kunskapsbrist som finns leder till en osäkerhet eftersom man inte vet 

hur man ska koppla det man gör utomhus till målen och förmågorna Lgr11 och därför väljer 

man bort utomhuspedagogiken. Flera lärare i studien menar att det saknas tydliga kopplingar 

till läroplanen och även Dyment (2005) har funnit att lärare anser att dessa  kopplingar fattas. 

Att jag har funnit många kopplingar mellan utomhuspedagogiken och läroplanen beror 

säkerligen på att jag är insatt i det utomhuspedagogiska området. Varje lärare tolkar 

läroplanen olika och det beror på vilken kompetens, vilka värderingar, övertygelser och 

erfarenheter man har. För att lärarna ska kunna se kopplingarna mellan läroplanen och 

utomhuspedagogiken måste de ha kunskap och erfarenheter inom området, men även en 

övertygelse om att det är en god undervisningsform. Precis som lärare 4 menar så måste 

läraren tro på vad den gör annars gör den inget bra arbete. Wilhelmsson (2012) menar att 

lärarens kompetens styr vad läraren känner är möjligt att genomföra. Jag skulle vilja påstå att 

lärarens kompetens inom utomhuspedagogik innefattar både teoretisk kunskap och praktisk 

kunskap. Med praktisk kunskap menar jag hur väl läraren känner till närmiljön vid sin skola. 

Eftersom lärarna i denna studie tycker det är svårt att veta vad man kan göra med eleverna 

utomhus kan det vara ett tecken på bristande teoretisk kompetens därför att de är osäkra hur 

de kan koppla utomhusaktiviteterna till läroplanen. Det kan även vara ett tecken på praktisk 

kunskap eftersom lärarna möjligtivis inte har tillräcklig kännedom gällande närmiljön och ser 

därför inte hur man kan utnyttja och använda den i undervisningen.  

 

Wilhelmsson (2012) menar vidare att lärarens värderingar styr vad läraren uppfattar som 

viktigt för elevernas utveckling och lärande. Brodin och Lindstrand (2006) hävdar att lärare 

tenderar att värdera lärande i klassrummet högre än utomhusundervisning eftersom 

utomhusaktiviteter inte uppfattas som lärande. Denna högre värdering av det teoretiska 

bildningsidealet finner sina rötter i antiken eftersom man redan på den tiden satte det 

teoretiska lärandet framför det praktiska (Dahlgren, 1997). Möjligtvis lever delvis den här 

synen fortfarande kvar än idag eftersom lärarna i min studie anser att klassrummet är den mest 

effektivaste platsen för lärande. En annan aspekt som gör tolkningen svårare är att Lgr11 

(Skolverket, 2011) endast beskriver vad som ska behandlas i skolan men inte hur, dvs. 

metodvalet ligger hos läraren att reflektera kring. Carrier et al. (2013) menar att lärarens 

personliga och pedagogiska övertygelser har ett stort inflytande gällande undervisningens 

upplägg dvs. att lärarnas syn på hur undervisning bäst bedrivs genomsyrar vilka metoder man 

väljer att använda. Eftersom de deltagande lärarna känner att de har bristande kunskaper och 

inte är väl insatt i det utomhuspedagogiska området försvårar detta möjligheterna till att se 

kopplingar till läroplanen.  

 

5.5.4 Elevgruppen 

En anledning till att fyra av de deltagande lärarna känner att det är svårare att behålla 

disciplinen utomhus beror på klassens storlek. Dessa lärare menar att elevgrupperna oftast är 

för stora och att resurserna inte är tillräckliga och som lärare är man rädd att tappa kontrollen 

över gruppen. Detta kan styrkas av tidigare forskning genomförd av Moffett (2011) som har 
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sett att storleken på klassen spelar roll när det kommer till utomhusundervisningen. Läraren 

vill fortfarande ha kontrollen över gruppen även när man inte kan ta hjälp av några tydliga 

väggar. Dock så betonar några lärare i min studie att det inte främst är storleken på gruppen 

utan gruppens dynamik som är en avgörande faktor. Dessa lärare menar att man kan ha 

utomhusundervisning ensam med tjugofem elever om gruppen fungerar. Däremot om det 

finns ”besvärliga” elever i klassen eller om det finns ett hårt klassrumsklimat med mycket 

konflikter stannar man gärna kvar i klassrummet. Den tidigare forskning som jag tagit del 

utav har inte sett detta resultat utan den framhåller enbart att storleken på klassen är en faktor 

som bestämmer i vilken utsträckning utomhuspedagogiken används. Att man väljer att stanna 

inne om man har en klass med ”besvärliga” elever är intressant eftersom det tidigare nämnts 

att det kanske är dessa elever som mest behöver möjligheten till ett annat sätt att lära än det 

som erbjuds i klassrummet. Att elevernas beteende upplevs som besvärligt kanske bottnar i en 

frustration hos eleverna eftersom de traditionella metoderna i klassrummet kanske inte är de 

mest gynnsamma för dessa elever. 

5.6 Pedagogisk relevans 

Det har varit intressant att undersöka hur olika lärare arbetar med utomhuspedagogik och 

arbetet har bidragit med en insyn om vilka möjligheter och begränsningar som lärare påträffar 

när de vill arbeta med utomhuspedagogik. Det här arbetet har gett mig och kan ge andra lärare 

en värdefull inblick gällande utomhusundervisning samt en kunskap om varför och hur man 

kan använda utomhuspedagogik i undervisningen.  

 

Resultaten i studien har visat att det finns olika faktorer som bidrar till vilken utsträckning 

man använder sig av utomhuspedagogik och jag samt andra pedagoger kan bära med oss 

denna kunskap och dra nytta av den i vår undervisning och yrkesroll. Resultaten visar att även 

om man vill arbeta mer regelbundet med utomhuspedagogik kan det vara svårt i verkligheten, 

men i och med att lärarna blir medvetna om vilka faktorer som påverkar finns det större chans 

att vi kan övervinna hindren.   

 

Som jag ser det måste vi lärare våga utmana oss själva och våga stiga ur vår 

bekvämlighetszon för att kunna erbjuda eleverna varierande och stimulerande lärandemiljöer 

som möter våra elevers olika inlärningsstilar, vilket även är en del av vårt uppdrag enligt 

Lgr11. Utomhuspedagogiken bör vara en naturlig del av undervisningen i skolan och inte en 

parallell process. Det måste skapas en regelbundenhet gällande användningen av 

utomhuspedagogik som undervisningsmetod och därför måste det skapas förutsättningar för 

lärare att kunna bedriva olika undervisningsmetoder som kan utmana den traditionella synen 

att lärande sker bäst i klassrummet.  

 

Med tanke på de resultat som framkommit samt tidigare forskning anser jag att skolor bör 

fundera på att införa kurser i utomhuspedagogik eftersom alla lärare i denna studie ansåg att 

de fått för lite av det och gärna önskade sig mer. En annan framgångsfaktor kan vara att man 

börjar diskutera kring utomhuspedagogik i kollegiet och på så vis delger varandra kunskaper 

och erfarenheter. Vissa lärare finner det svårt att se vad man kan göra utomhus med eleverna 

och samtidigt kunna koppla det till Lgr11 och här skulle en lösning kunna vara att man 

tillsammans med sina kollegor går ut och utforskar närmiljön för att se vad som man kan 

använda sig av i undervisningen.  

 

Det finns mycket forskning och litteratur som framhåller utomhuspedagogikens fördelar och 

positiva effekter och därför känns det inte relevant att utesluta denna undervisningsform från 

skolan. Trots att resultaten från denna studie visar en dyster bild gällande användningen av 
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utomhuspedagogik hoppas jag att den i framtiden blir mer uppskattad och använd eftersom 

den är en inlärningsmiljö som i kombination med inomhuspedagogiken kan skapa en 

undervisning som ger eleverna ett mer holistiskt lärande.  

5.7 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka vad lärare i årskurserna 1-3 hade för uppfattningar, 

erfarenheter och åsikter om utomhuspedagogik. Frågeställningarna undersökte vad 

utomhuspedagogiken innebar för lärarna, varför och hur de valde att arbeta med denna 

pedagogik. Dessutom undersöktes i vilken utsträckning de arbetade med utomhuspedagogik 

samt vilka möjliga begränsningar som kunde påverka användningen av den.  

 

De viktigaste slutsatserna av studien var:  

 

 De intervjuade lärarna hade olika uppfattningar om vad utomhuspedagogik innebär. 

Lärarna definierade utomhuspedagogiken bl.a. som att undervisningen enbart bytte 

miljö, att det var ett sätt att uppnå läroplanens mål eller att man utnyttjade naturen som 

ett läromedel. Det kunde urskiljas ett samband mellan lärarnas erfarenhets- och 

utbildningsnivå inom det utomhuspedagogiska området och hur de valde att definiera 

begreppet. Lärarna som hade mer utbildning, kunskap och erfarenhet inom området 

definierade begreppet mer komplext och använde utomhuspedagogiken oftare i sin 

undervisning. För att lärare ska kunna anamma den mer komplexa definitionen som 

benämner utomhuspedagogiken som en pedagogisk resurs krävs det mer utbildning. 

 

 Resultaten i denna studie visar att alla lärare kan se utomhuspedagogikens möjligheter 

och att den har en positiv effekt på elevernas lärandeutveckling. Utomhuspedagogiken 

används för att konkretisera lärandet för att eleverna ska få djupare förståelse gällande 

det ämnesområde lärandet sker. Att kroppen och sinnen involveras gör att 

kunskaperna blir mer bestående. Utomhuspedagogiken möjliggör en mer tillåtande 

atmosfär som utmanar redan befästa roller och gör att fler elever blir delaktiga i 

undervisningen. Utomhuspedagogiken har en stor chans att nå alla elever och visar 

eleverna att lärande kan ske överallt på olika sätt och inte enbart i klassrummet.  

 

 De deltagande lärarna undervisar helst de abstrakta skolämnena naturvetenskap och 

matematik utomhus eftersom utomhuspedagogiken skapar möjligheter att göra det 

abstrakta konkret. Utomhuspedagogiken används på olika sätt av lärarna och bl.a. 

menar man att den ska ses som ett komplement till inomhusundervisningen men 

eftersom detta inte sker på regelbunden basis är det svårt att se att lärarna utnyttjar 

potentialen som växelverkan kan ge. Lärarna pratar inte uttalat om växelverkan när de 

ska beskriva hur utomhuspedagogiken tar plats i undervisningen, men man kan se i 

deras utsagor överlag att de ser värdet i att kombinera inomhusundervisningen med 

aktiviteter utomhus.  

 

 Lärarna använde utomhuspedagogik i varierande omfattning i sin undervisning och det 

var endast en av tio lärare som använde utomhuspedagogiken som ett regelbundet 

inslag. Det finns en vilja bland lärarna att undervisa mer regelbundet utomhus och de 

menar att utomhuspedagogiken används för sällan. Det verkar dock som att 

begränsningarna väger mer än fördelarna, men i grund och botten handlar det om en 

vilja hos den enskilda läraren och om vilka prioriteringar läraren gör. Lärarna måste 

även ges möjligheter att utvidga sin kompetens inom det utomhuspedagogiska 
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området eftersom den bristande kunskapen och den bristande erfarenheten att 

praktisera utomhuspedagogik skapar en osäkerhet och rädsla.  

 

Slutligen för att besvara min egen fråga: Stannar pedagogiken vid tröskeln? Resultaten från 

min studie visar att utomhuspedagogiken i relativt stor utsträckning stannar vid tröskeln 

eftersom denna undervisningsmetod användes sparsamt av de deltagande lärarna. 

5.8 Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetets gång har flera olika frågor och funderingar utkristalliserat sig kring 

utomhuspedagogiken och vissa av dessa frågor har redan besvarats genom litteratur och de 

deltagande lärarnas utsagor. Andra frågor kräver vidare forskning inom ämnesområdet.  

 

Resultaten i denna studie och mina egna erfarenheter inom det utomhuspedagogiska området 

visar att utomhuspedagogik verkar vara något som inte används ofta inom lärarutbildningen, 

trots att det finns forskning som betonar att lärare oftast är otillräckligt förberedda och saknar 

praktisk erfarenhet av att undervisa i utomhuspedagogik (Moffett, 2011). Därför ställde jag 

mig frågan varför man i lärarutbildningen inte använder sig av andra lärmiljöer och andra sätt 

att lära än de som traditionellt utmärker klassrumsundervisning, vilket skulle kunna vara ett 

förslag på fortsatt forskning. Med detta i åtanke skulle det även vara intressant att undersöka 

hur det kommer sig att utomhuspedagogik inte är ett återkommande inslag i alla ämnen i 

lärarutbildningen? Med andra ord, varför genomsyras inte lärarutbildningen av 

utomhuspedagogik?    

 

Man skulle också kunna utföra en långsiktig studie där man över en längre tid följer två 

grupper lärarstudenter från att de studerar vid högskola eller universitet in i arbetslivet. Den 

ena gruppen skulle få regelbunden utbildning inom utomhuspedagogik medan den andra 

gruppen skulle få en mer sparsam utbildning inom området. Sedan skulle man jämföra dessa 

grupper med varandra och undersöka om mängden utbildning i utomhuspedagogik under 

lärarutbildningen påverkar hur de väljer att definiera själva begreppet. Därtill även undersöka 

om det påverkar i vilken utsträckning de väljer att arbeta med utomhuspedagogik i deras 

undervisning.  

 

Alla lärarna i denna studie har tillgång till gröna naturområden som är relativt nära belägna 

skolan och dessa lärare menar att skolans läge har betydelse för i vilken utsträckning man 

använder utomhuspedagogik. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur 

storstadsskolor som inte har samma tillgång till gröna naturområden arbetar med 

utomhuspedagogik. Därtill även undersöka om det finns någon skillnad i hur lärarna uppfattar 

själva innebörden av begreppet och om de skiljer sig något gällande vilka möjligheter och 

begränsningar som man ser med den sortens pedagogik.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Hej!  

Mitt namn är Annelie Persson och jag studerar grundlärarprogrammet vid Högskolan i Gävle 

med inriktning mot förskoleklass upp till årskurs 3. Nu under våren 2016 ska jag skriva mitt 

examensarbete som har en inriktning mot de naturorienterande ämnena. Detta examensarbete 

kommer att grundas på en intervjustudie med verksamma lärare inom skolorna i Bollnäs 

kommun. Syftet med studien är att kartlägga och undersöka lärares spontana uppfattningar 

angående användningen av utomhuspedagogik i undervisningen.  

Den valda metoden för den empiriska undersökningen är att genomföra 

intervjuer med lärare som arbetar i årskurs 1-3. Det kommer att utföras ca 10 intervjuer från 

förhoppningsvis åtta olika skolor för att på så vis få en bredare studie och ett större underlag. 

Varje intervju beräknas ta mellan 30-60 min och alla intervjuer kommer att spelas in med en 

diktafon och jag kommer att föra anteckningar under intervjun.  

Alla uppgifter och all information som samlas in kommer endast att användas i 

forskningssyfte och behandlas med största konfidentialitet. Detta innebär att i det slutgiltiga 

examensarbetet kommer man inte kunna spåra vem som sagt vad eftersom avslöjande ord 

samt språkliga mönster och kännetecken kommer att justeras och ändras när informationen 

används i uppsatsen. Dessutom kommer personuppgifter att tas bort och ändras till Lärare 1, 

Lärare 2 osv. för att skydda din identitet och ditt privatliv.  

 Det är frivilligt att ställa upp och det är du själv som bestämmer hur länge du 

vill delta. Under pågående intervju har du möjlighet att när som helst avbryta och du kan även 

avbryta din medverkan efter att datainsamlingen är genomförd. Ert godkännande och 

samtycke ger ni i samband med att ni kommer till det bokade mötet för intervjun. 

 

Intervjuerna är planerade att genomföras under veckorna 9-11 och därför bör vi snarast 

möjligast boka in en mötestid. Jag kan för det mesta under hela dagarna så länge jag får 

besked några dagar i förväg. Det är enklast om du kommer med egna förslag på när det skulle 

passa att genomföra intervjun eftersom det är lättare för mig att anpassa mig efter ditt schema.  

 

Tack för din medverkan!  

 

Om du har ytterligare frågor angående intervjun går det bra att kontakta mig.  

Kontaktuppgifter: 

Telefon: xxx-xxx xx xx 

Email: - 
 

Handledare för examensarbetet är Eva Kellner.  

Telefon: xxx-xx xx xx 

Email: - 

 

Med vänliga hälsningar Annelie Persson 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

Namn – Vad heter du? 

Ålder – Hur gammal är du? 

Antal år i yrket  
- Hur länge har du arbetat inom skolan?  

- Var har du arbetat?  

- Vilken inriktning har du, ämnen och årskurser/ålder? Vilken årskurs och vilka ämnen 

undervisar du i dagsläget?  

Utbildning 
- När och var utbildade du dig till lärare? (Hur såg din utbildning ut?)  

(Ingick utomhuspedagogik i din lärarutbildning? Om ja, på vilket vis?)  

- Har du någon utbildning eller fortbildning inom utomhuspedagogik?  

Möjlig följdfråga: Om inte, är det något du skulle vilja ha?  

 

Intervjufrågor 

Hur skulle du definiera utomhuspedagogik?  
- Vad innebär det för dig?  

 

Vilken inställning har du till utomhuspedagogik?  
- Vad tycker du om denna sorts pedagogik och undervisningsmetod? Motivera.  

 

Arbetar du med utomhuspedagogik? Motivera. 

 

I vilken utsträckning, hur ofta, använder och arbetar du med utomhuspedagogik i din 

undervisning? Motivera. (Regelbundet, lite då och då, sällan, aldrig – en gång/vecka, flera 

gånger/vecka, en eller några gånger per termin/läsår). Gör en uppskattning – motivera.   

- Skulle du kunna ge några konkreta exempel? Hur du arbetar med utomhuspedagogik i din 

undervisning (i de naturorienterande ämnena)?  

- Inom vilka ämnesområden/ämnen används utomhuspedagogik i din undervisning? Motivera.  

- Vilka ämnesområden/ämnen tycker du inte passar för utomhuspedagogik? Motivera.  

- I vilket syfte/mål använder du dig av utomhuspedagogik?  

 

Är det någon speciell tid under läsåret som du använder utomhuspedagogik (i större 

utsträckning? Motivera.  

 

Använder du i dagsläget utomhuspedagogik i den omfattning som du skulle vilja?  
Motivera. Om nej, hur kommer det sig?  

 

I vilken utsträckning ser du utemiljön som en pedagogisk resurs? Varför, varför inte?  
- Vilken betydelse tycker du platsen har för lärandet?  

- Upplever du någon skillnad i elevernas lärande när de lär sig utomhus jämfört med 

klassrumsundervisning? (Hur? Vad är skillnaden i så fall?) 

- Anser du att eleverna lär sig något speciellt genom utomhuspedagogik som inte kan nås 

genom annan pedagogik? (Vad i så fall?)  

 

Finns det några hinder eller svårigheter med utomhuspedagogik?  
 

Vilka möjligheter och fördelar finns det med utomhuspedagogik?  
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Hur ser det ut på din skola överlag, hur arbetar ni med utomhuspedagogik?  
- Samverkar ni med lärare i andra ämnen?  

- Hur diskuterar man kring utomhuspedagogik på din skola?  

- I vilken utsträckning upplever du att du får stöd av kollegor i arbetet med 

utomhuspedagogik? 

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

 

Framtidsfråga: Hur tror du att utomhuspedagogik kommer att se ut i skolan om 10 år? 

I vilken utsträckning kommer denna undervisningsmetod användas tror du? (i skolan 

generellt).  

- I vilken utsträckning kommer du att använda dig utav denna undervisningsmetod och på 

vilket vis tror du?  

 

Är det något ytterligare som du skulle vilja tillägga om utomhuspedagogik.  

 

 

 


