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ABSTRACT

Anders Magnusson

Utomhuspedagogik – hur kan det konkretiseras och anpassas till skolans behov?

Outdoor pedagogic activity – how can it be concretized and adapted to the school's needs?

Antal sidor: 52

Syftet med studien är att konkretisera och anpassa utomhuspedagogik som undervisningsmetod 

för en F-6 skola. För att besvara syftet med studien undersöktes vad elever och lärare skulle vilja 

göra när de har undervisning utomhus. Undersökningen innefattar även hur skolans närmiljö 

uppfattas och vilka möjligheter den har för undervisning utomhus samt vilka satsningar som 

skulle behövas för att utomhuspedagogik ska bli ett vardagligt inslag i skolans verksamhet. 

Tidigare forskning har visat att utomhuspedagogik har positiva effekter på minnet, förståelsen, 

lärandet, hälsa och förståelse för en hållbar utveckling. Forskningen har dock visat på en mängd 

hinder för utomhuspedagogik såsom administrativa hinder, väder, tidsbrist, resurser, rädsla, 

kompetens, materialbrist och lämpliga områden där aktiviteterna kan utföras. Studien grundar sig 

på en kvalitativ semistrukturerad intervju. Resultatet i studien visar att elever och pedagoger vill 

arbeta praktiskt utomhus, att närmiljön uppfattas som lämplig för utomhusundervisning, att det 

krävs regelbundenhet, att det måste införas successivt i en process som medger delaktighet, att 

det krävs praktiska lösningar samt att det skapas en pedagogisk bank som underlättar 

genomförandet. Studien visar också att det behövs en resursfördelning för att det ska gå att 

genomföra utomhuspedagogik på ett önskvärt sätt samt att de pedagoger som önskar fortbildning 

i ämnet får det. 

Sökord: Närmiljö, organisation, utemiljö, utomhuspedagogik, vardagligt inslag.
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1. Inledning

”Skolan är rik på arbete men fattig på upplevelser” (okänd). 

Ovanstående citat från en okänd författare kan beskriva vad min nyfikenhet inom ämnet och 

metoden utomhuspedagogik härstammar från. Efter ett antal år som verksam inom skolan 

känner jag att skolan står mycket för arbete och ganska lite för den genuina upplevelsen. 

Min egen skoltid tycker jag mig minnas som mycket arbete och ganska få upplevelser i alla 

fall kopplat till den dagliga klassrumsundervisningen. Visst fanns det upplevelser, men de var 

i regel kopplade till friluftsdagar eller liknande. Det var först under mina universitetsstudier 

inom geovetenskap, biologi och geografi som jag verkligen fick känna på lärandet genom 

upplevelsen. Jag kan fortfarande göra återkopplingar till just den där besökta lokalen och de 

sinnliga intryck jag fick med mig därifrån. Men jag kommer inte alls lika väl ihåg vad som 

stod i den där boken vi hade i kursen. Den bokliga kunskapen har ”glömts bort” men den 

sinnliga kunskapen finns kvar och kommer förmodligen att finnas där resten av mitt liv. Mina 

år som verksam pedagog inom skolan gav mig också en inblick i hur och var barn lär sig. Och 

många gånger kom jag fram till slutsatsen att barn och ungdomar lär sig bäst tillsammans med 

andra i en direkt situation eller upplevelse. Det är i det sociala samspelet med andra i en viss 

miljö som ger en upplevelse som skapar lärande. Genom upplevelser och kommunikation 

mellan de lärande uppstår kunskapen och befästs bättre genom den flerfaldiga sinnliga 

närvaron.

”Det som lärjungar lära av varandra på skolgården, är tusen gånger nyttigare för dem, än blott  

det, som man kan bibringa dem i skolrummet” (Dewey & Dewey, 1917, från Lundegård m. fl., 

2004:16).

Jag kan bara hålla med de många förespråkare för utomhuspedagogik som funnits under lång 

tid. En metod som har utvecklats med ett syfte att kunna växla mellan den traditionella 

bokliga bildningen i klassrummet och bildning genom sinnliga erfarenheter ute i olika 

landskap. Varför skulle man inte vilja använda sig av lärandeupplevelser som stimulerar alla 

sinnen och på det sättet förbättrar inlärningsförmågan. I denna studie tänker jag försöka 

underlätta för skolor och andra verksamheter som är med på tåget och skulle vilja använda sig 

av utomhuspedagogik som lärandemetod. 
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”Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer dit genom 

förmedling av 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 

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

ingenting veta” (Hartman, 1995, från Dahlgren & Szczepanski, 1997:18).

2. Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas utomhuspedagogik generellt som metod utifrån vad forskningen har 

visat och dess koppling till styrdokumenten. I avsnittet teori (Kap. 4) presenteras de problem 

forskningen har visat kopplat till utomhuspedagogik som kan knytas till syftet med denna 

studie.  

Nationalencyklopedin (2009) beskriver utomhuspedagogik som en: 

”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”

[www.ne.se/artikel/1334530]

Att utomhuspedagogik som lärandemetod har fått ett ökat intresse i skolan under senare år 

kan ses som ett behov i dagens samhälle som präglas av en utvecklad teknik (Lundegård m.fl, 

2004). Individer i dagens samhälle vistas inte lika mycket utomhus som tidigare utan 

spenderar sin tid framför datorer och tv. En informationsteknisk revolution med dagens 

skriftspråkskultur, bildmedier och datateknologi som förmedlar dagens kunskaper har lett till 

ett avstånd mellan människorna och naturen (Dahlgren & Szcezepanski, 1997). I ett tidigare 

samhälle skedde lärande genom muntliga traditioner och talspråkkultur samt genom 

erfarenheter i direkt koppling till naturen och miljön. Med den teknologiska utvecklingen 

minskade människan kontakten med sin miljö och gick då miste om naturen som lärandemiljö 

och erfarenhet (Brügge m.fl., 2002). Skolan började istället att förmedla kunskaper genom 

böcker och det fanns inte längre ett utrymme att praktiskt testa de erfarenheter som studierna 

gav i en verklig miljö. Teori och praktik sågs inte längre som två delar av lika vikt för lärande. 

Molander (1995) menar att den västerländska kunskapstraditionen under senare år är alltför 

teoretisk och språklig. 
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”Den levande kunskapen finns inte i böcker, påståenden eller verbaliserade teorier. Det vill 

säga vi kan inte finna den i hjärnan eller i själen. Den levande kunskapen finns endast i form av 

levande människor i deras verksamheter. Teorin blir först kunskap när dess språkliga 

meddelande omsätts i levande praktik” (Molander, 1995, från Dahlgren & Szczepanski, 1997:1).

Dalhgren m.fl. (2007) menar att man skiljde teori och praktik åt i skolan istället för att

tillsammans se dem som en förutsättning för lärande. I relation till detta kan 

utomhuspedagogik som lärandemetod ge tillbaka människorna en direktkontakt med sin 

miljö. På detta sätt får människorna tillbaka sin relation till naturen och kunskapen kan 

fördjupas när teorin blir verklighet i praktiken. 

Olika typer av fysiska platser kan stimulera till förståelse av fakta och platser är 

aktivitetsskapande (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Kontakter med utemiljön är kopplade till 

direktupplevelser i autentisk miljö vars syften är att skapa direktkontakt med materialet 

(stoffet) och till ett aktivt deltagande – interaktion och socialisation. Syftet med aktiviteterna 

är att skapa inlärningssituationer genom närkontakt med utemiljön. På detta sätt tränas 

individen att i landskapet tolka och analysera processer och fenomen. Upplevelsen är tematisk 

och ämnesöverskridande och utomhuspedagogik skapar möjlighet att förena begrepps-, 

teoretisk- och förtrogenhetskunskap. Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att 

utomhuspedagogikens didaktiska identitet rimligtvis bestäms av att den fysiska natur- och 

kulturmiljön tillhandahåller lärandets innehåll. Landskapet och närmiljön blir därigenom en 

lika självklar lärandemiljö som skolsalar och bibliotek. Utomhuspedagogik möjliggör också 

ämnesintegrering på ett sätt som den traditionella undervisningen inte gör. Molander m.fl. 

(2006) menar att ämnesintegrering är ett skäl till att flytta ut undervisningen i exempelvis 

matematik. Genom att ha en undervisningssituation i en utemiljö stärks ämnesintegreringen. 

Oavsett vilket ämne lektionen egentligen var menad att behandla kommer automatiskt andra 

ämnesområden in då frågeställningar uppkommer som en följd av upplevelsen eller 

fenomenet. 

2.1 Min definition av utomhuspedagogik

För mig innebär utomhuspedagogik ett arbetssätt där man konkret använder sig av en befintlig 

utomhusmiljö för att förstärka lärandet genom användandet av flera olika sinnen. I 

utomhuspedagogiken kan teorin och praktiken sammanstråla och låta eleven genom 

upplevelse praktiskt bilda och omsätta sin kunskap. Det är själva mötet med och upplevelsen i 
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miljön som utgör lärandesituationen och själva situationen är verktyget för lärandet. På detta

sätt är det själva mötet med miljön som är upphov till lärandet och kunskaper. 

2.2 Litteraturens definition av utomhuspedagogik

Dahlgren & Szczepanski (1997) definierar utomhuspedagogik som upplevelsebaserade, 

tematiska, ämnesöverskridande, konkreta och praktiska pedagogiska metoder för att i 

landskapet och miljön analysera och tolka fenomen och processer. Det handlar alltså om en 

praktisk handlingsinriktad pedagogik där flera sinnen används. Landskapet och miljön är 

platsen för lärandet där känsla, tanke och handling förenas genom samspel. Själva platsen är 

betydelsefull för lärandet och utgör också själva föremålet för lärandet. En miljö som väcker 

nyfikenhet och ger erfarenheter i autentiska situationer leder till upplevelse och reflektioner 

och därmed lärande (Dahlgren & Szczepanski 1997). Utomhuspedagogik kan också betraktas 

som samspelet mellan textbaserat lärande och upplevelser i miljön (Dahlgren m.fl. 2007). Att 

använda sig av flera sinnen förstärker upplevelsen med naturen och kan kopplas till det eleven 

lärt sig i klassrummet och kunskapen befästs mer. Individer lär sig på olika sätt och svarar 

olika på olika lärstilar. En situation där både syn, känsel, hörsel, lukt och smak kan vara 

närvarande ger en större upplevelse än att läsa en text om ett fenomen. Genom att låta flera 

sinnen användas vid lärandet kan fler elever få sina behov tillfredställda och lättare ta till sig 

och befästa kunskaper. 

2.3 Utomhuspedagogik kopplat till styrdokumenten

Det finns i skolverksamhetens styrdokument inte något beskrivet om utomhuspedagogik och 

dess användning. I en målstyrd verksamhet finns det dock ett stort friutrymme för pedagoger 

när det gäller hur elever kan ta sig fram till målet. Vilka vägar pedagogen väljer att gå för att 

nå målen är en del av proffesionen. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) beskiver att pedagogen ska ansvara för att alla 

elever får arbeta ämnesövergripande och på ett varierat arbetssätt (Utbildningsdepartementet, 

1998). Lundegård m.fl. (2004) menar att den utmanande frågan är om skolan kan bryta 

traditionella mönster av hur undervisningen ska gå till och använda sig av alternativa 

lärmiljöer och läromedel. Utomhuspedagogik är ett sätt och medel för att nå målen i 

läroplanen och kursplaner. Utomhuspedagogik ska alltså ses som ett medel för att nå mål i 

styrdokumenten och i synnerhet mål som avser barns och ungdomars förståelse av helheter 

och sammanhang. 
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2.3.1 Utomhuspedagogik kopplat till hälsa och miljö.

Utomhuspedagogik ger möjligheter att låta barn och ungdomar att komma i kontakt och 

samspela med sin närmiljö och natur.  I skollagen (1985:1100) beskrivs att var och en som 

verkar inom skolan ska främja aktningen för vår gemensamma miljö (1 kap. 2§). I Lpo 94 om 

skolans uppdrag beskrivs att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen och vidare genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den 

miljö de själva direkt kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor” (Utbildningsdepartementet , 1998:11-12). Det är först 

när man får uppleva miljön, vara en del av och studera den som man kan bilda sig en 

uppfattning om den och på detta sätt utveckla ansvar och omsorg för miljön. I 

uppnåendemålen, (Lpo 94:15) beskrivs att alla elever ”känner till förutsättningarna för en 

god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang”. Hållbar utveckling är ett 

övergripande mål i skolans undervisning och genom att eleverna kommer i kontakt och får 

samverka med miljön skapas en förståelse för människans samspel och påverkan med 

naturen. Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att det som utmärker lärandet i 

utomhusmiljöer är uppkomsten och utvecklandet av ett miljömedvetande. Det ger ett

medvetande om betydelsen av den mänskliga påverkan och att vi människor är ett inslag i 

helheten och att vi präglas som art av denna tillhörighet. 

2.3.2 Utomhuspedagogik och lärande

Individer lär sig på olika sätt och skolan måste erbjuda en mångfald av lärandesituationer för 

att olika individer med olika respons på lärstilar tillgodoses och utvecklas på bästa sätt. 

Vidare beskrivs i Lpo 94 att ”skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 

kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en 

helhet…skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom 

en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer” 

(Utbildningsdepartementet, 1998:12). Vidare beskrivs ”i skolarbetet skall de intellektuella 

såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Elever skall få 

uppleva olika uttryck för kunskaper”.  Elever lär sig på olika sätt och pedagogens uppdrag är 

att välja metoder för lärandet som tillgodoser alla barns olika behov. Variationer i metoder 

och arbetets utformning påverkar och är avgörande för om eleverna kommer att uppnå målen. 

Lundegård m.fl. (2004) menar att utomhuspedagogiken blir ett viktigt redskap eftersom den
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utmanar den traditionella undervisningsmiljön som ofta bara erbjuder ett fåtal möjligheter. 

Till skillnad från undervisning i klassrummet erbjuder utomhuspedagogiken variationer och 

nya möjligheter till lärande som inte den traditionella undervisningen kan. 

2.3.3 Utomhuspedagogik och kursplaner för ämnen.

Det finns också beskrivet om syfte och mål för olika ämnen i kursplaner som kan kopplas till 

utomhuspedagogik som undervisningsmetod. I kursplaner och betygkriterier för grundskolan 

om matematik beskrivs ämnets syfte och roll vara: ”utbildningen i matematik skall ge eleven 

möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 

aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem”

(Skolverket, 2000:26). Utomhuspedagogik anger inte bara en plats där lärandet sker utan 

också innehållet för lärandet och ett sätt att lära (Dahlgren & Szczepanski, 1997). I situationer 

där eleverna har en direkt upplevelse med omgivningen där situationen ger innehållet i 

lärandet uppkomst till ett aktivt och öppet sökande efter förståelse om situationen. Det finns 

inte ett givet svar på lösningen enligt Dahlgren & Szczepanski, utan den formas under tiden 

tillsammans med eleverna, läraren och situationen.  

Vidare beskrivs om ämnets karaktär och uppbyggnad: ”matematik är en levande mänsklig 

konstruktion som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition” och vidare 

”tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger 

formuleringar av problem i matematiska modeller” och vidare ”många problem kan lösas i 

direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda matematikens 

uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk 

tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. Resultaten skall sedan 

tolkas och värderas i förhållande till det ursprungliga sammanhanget” (Skolverket, 2000:27-

28). Uppbyggnaden av ämnet beskrivs genom ”för att framgångsrikt kunna utöva matematik 

krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens 

begrepp, metoder och uttrycksformer” (Skolverket, 2000:28). I en lärandesituation utomhus 

kommer eleverna i kontakt med konkreta situationer som är i direkt koppling till vardagslivet 

och kan på detta sätt få tillämpa sina kunskaper i en direkt verklighet. Det finns naturligtvis 

också exempel på mål i andra ämnen som kan kopplas till utomhuspedagogik som 

lärandesituation. För att begränsa arbetet redovisas inte mål i andra ämnen. Men det är viktigt 

att komma ihåg att utomhuspedagogik är ämnesövergripande och det är den befintliga miljön 

som tillhandahåller lärandets innehåll (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
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2.4 Utomhuspedagogikens möjligheter

Det finns enligt forskningen inga begränsningar för när och hur utomhuspedagogik kan 

användas som lärandemetod. (Dahlgren & Szczepanski, 1997, Lundegård m.fl. (2004). Då 

själva mötet och upplevelsen med och i miljön är plattformen för lärandet kan metoden 

appliceras på alla skolor och i alla ämnen. Utomhuspedagogiken kan användas i alla stadier 

från förskola och till gymnasiet i allt från idrott till matematik. Då den utnyttjar den sinnliga 

stimulansen blir lärandet en lustbetonad upplevelse oavsett ämne. Det krävs inga speciella 

miljöer, lokaler och verktyg då upplevelsen är själva grundstenen. På detta sätt kan alla skolor 

använda sig av den då den inte enbart är tillämpbar i naturmiljöer utan kan även nyttjas i 

stads-, industri- och parkmiljöer.

2.4.1 Upplevelsens påverkan på minnet

Forskning har visat att den traditionella bokliga inlärningsmiljön har påtagliga brister som att 

kunskaperna blir ytliga och kortvariga och innebär att inte det tillskott på individernas 

utveckling som det borde göra (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Mycket tyder på att

problemen skulle kunna hanteras annorlunda om utemiljön oftare kom till direkt användning i 

undervisningen. En inlärningssituation som tydligare konfronterar oss med olika sinnesuttryck 

leder till att man minns mera (Grahn m.fl., 1997). Naturmiljön bjuder på variationer i 

sinnesuttryck, ett upplevande som engagerar både kropp och psyke och därmed djupare 

förankras i minnet. Även Sebba (1991) menar att upplevelsen som uppstår tillsammans med 

naturen engagerar såväl kropp och psyke vilket leder till en djupare förankring i minnet. 

Kreativitetsskapande situationer främjar inlärningen och naturmiljön bjuder på variationer i 

synintryck, dofter, rörelser, ljud och form vilket omsätter barnens alla sinnen på ett sätt som 

ingen annan miljö kan (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

2.4.2 Utomhuspedagogik och förståelse

Flera studier har också visat på att elever har haft en bristfällig förståelse av centrala delar i 

undervisningen (Dahlgren m.fl, 2007). En framträdande anledning är att begrepp ofta hanteras 

fristående från ett sammanhang eller framställs i artificiella kontexter som är tillrättalagda för 

att passa pedagogiken. Detta kan ge vissa upplevelser med rent estetiska värden men de 

framstår ofta som obegripliga och oåtkomliga försök till en djupare förståelse. Ett alternativ 

till en sådan undervisningsmetod är att ta utgångspunkten i verkliga fenomen, situationer och 

händelser och skapa sig förståelse med hjälp av begrepp från olika kunskapsområden.  
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2.4.3. Utomhuspedagogik och motivation

Ett centralt villkor för hur framgångsrikt lärandet blir är att den lärande har ett stort inflytande 

i vad som ska göras och hur det ska göras (Dahlgren m.fl., 2007). Att vistas i en utemiljö leder 

alltid till frågeställningar i anslutning till det man upplever och till de iakttagelser man gör. De 

upplevelser och iakttagelser man gör i en sådan situation leder inte till frågor som är 

påtvingade utifrån och utmynnar i svar på grundläggande förhållanden och samband. Lärarens 

roll i en sådan situation är mera en handledare som leder eleven till att ställa följdfrågor som 

möjliggör att ett svar kan fås. Det sker på detta sätt ingen styrning utan det är växelspelet 

mellan lärande och pedagogen som leder till ett samspel och dialog kring uppgiften. 

Pedagogen kan genom sina djupare kunskaper fungera som en förmedlare mellan frågorna 

och de kunskaper som finns tillängliga. Lärandesituationen är alltså inte styrd utan elevens 

inflytande på vad som kommer att behandlas är stor då det utgår ifrån de frågeställningar som 

uppkommer. En inlärningssituation i en utemiljö skapar också ett beroendeförhållande mellan 

gruppens medlemmar, vilket kommer att bidra till att personligheten utvecklas, en 

trygghetskänsla skapas och tillit byggs upp i förhållande till varandra (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). Genom att teamskapande aktiviteter genomförs i en utemiljö som skiljer 

sig från den vardagliga arbetsmiljön finns förutsättningar för att föreställningar frigörs, vilket 

utvecklar ett aktivt ledarskap bland både elever och pedagoger.   

2.4.4 Utomhuspedagogik ur ett hälsoperspektiv

Ur ett hälsoperspektiv är också utomhuspedagogik positiv. Vi mår bra av att vistas utomhus. 

Vi blir inte bara friskare, piggare, mindre stressade och mer kreativa. Söderström & Blennow 

(1997) har i sin studie visat på signifikanta skillnader i antalet sjukdagar till fördel för Ur-och-

Skur förskolor som har sin verksamhet förlagd utomhus och vanliga förskolor. Det är också 

lustfyllt att vara utomhus och lusten ligger till grund för all motivation och inlärning. Positiva 

effekter på hälsa, motorik och koncentration är resultat av naturkontakt med utemiljön (Grahn 

m.fl., 1997). Forskning har visat att utemiljön och utevistelse har en stor betydelse för barns 

utveckling och hälsa. När man möter sin omgivning lär man sig hur den fungerar, hur den 

smakar, luktar, ser ut och känns. Vi lär oss denna omvärld i delar och i helheter och bygger 

samtidigt upp roller gentemot omgivningen. Eklöv (1995) visar i en studie att naturkontakten 

var avgörande för en grupps välbefinnande avseende på hälsa. Ur ett hälsopedagogiskt 

perspektiv kan naturen hjälpa oss att förändra eller ta bort invanda beteenden och 

rörelsemönster som är förknippade till sociomateria som finns i vardagen. 
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2.4.5 Utomhuspedagogik och hållbar utveckling

Att bygga upp roller med sin omgivning och få en förståelse för hur den fungerar är 

grundläggande för att kunna ta ansvar och utöva omsorg för den. Att vistas i närkontakt med 

naturen ger oss möjlighet att återupptäcka våran relation till den. Människan måste upptäcka 

det småskaliga för att kunna se sammanhangen i det storskaliga (Dahlgren & Szczepanski 

1997). I dagens samhälle som strävar mot en hållbar utveckling måste individerna skapa sig 

en förståelse om förutsättningarna. Vem bryr sig om en miljö man inte känner förankring i? 

En förståelse om hållbar utveckling förutsätter en djupgående och utvecklad medvetenhet om 

villkoren för människans samspel med sin omgivning (Grahn m.fl., (1997).

3. Syfte och problemformulering

3.1 Syfte

Syftet med mitt arbete är att konkretisera och anpassa utomhuspedagogik som 

undervisningsmetod för en F-6 skola. Ett annat syfte är att resultatet av arbetet utmynnar i en 

handlingsplan om hur begreppet utomhuspedagogik ska kunna användas, anpassas och 

konkretiseras på skolan. Resultatet av studien kan utmynna i ett exempel för hur 

utomhuspedagogik kan användas i undervisningen och anpassas till att fler skolor kan 

använda det och det kommer till gagn till fler barn och elever. 

3.2 Problemformulering

Utifrån den befintliga utomhuspedagogiska didaktiken och skolans förutsättningar sattes ett 

antal frågeställningar som hjälp för att kunna konkretisera och anpassa till skolans behov:

 Vad skulle elever och pedagoger vilja göra när man har undervisning utomhus? 

 Vilka möjligheter har den befintliga utemiljön i skolans närområde för att främja 

lärande genom utomhuspedagogik? 

 Vad skulle behövas för att utomhuspedagogik ska bli ett vardagligt redskap i 

undervisningen? 
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 Vilka satsningar skulle behövas inom en nära framtid för att kunna förverkliga att 

utomhuspedagogik ska bli ett vardagligt redskap i undervisningen? (utbildning, 

prioritering, inköp, utformning av närmiljö m.m.) 

4. Teori

4.1 Problem och dess bakgrund

Det finns sedan tidigare som redan beskrivits mycket forskning på utomhuspedagogik som 

undervisningsmetod och alla positiva effekter den har på inlärningen (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997., Grahn m.fl., 1997 & Dahlgren m.fl, 2007 för att nämna några). Studier 

visar också på vilka svårigheter som pedagoger upplever med utomhuspedagogik (Knutsson 

& Laestadius, 2005., Lundegård m.fl. 2006., Bergholm, 2006., Bohnstedt & Elisason 2008). 

Det finns dock mycket få studier på hur utomhuspedagogikens svårigheter kan övervinnas och 

hur den ska kunna användas, anpassas och konkretiseras på ett bra sätt i skolan. Den litteratur 

som finns behandlar främst tips och lektionsförslag kopplade till utomhuspedagogik. 

Brügge m.fl. (2002) visar dock i sin rapport att skolans organisation och den schematiska 

uppdelningen av skoldagens struktur kan utgöra hinder för utomhuspedagogik. För att komma 

runt dessa problem menar de att arbetslaget bör genom diskussion komma fram till en

gemensam syn i frågan och på detta sätt hitta former så att utomhuspedagogik kan praktiseras. 

Denna syn på arbetsmetod stärks av Knutsson & Laestadius (2005) som visar att det är det 

egna intresset som driver pedagogerna att använda sig av uterummet då de ser att det främjar 

elevernas lärande. De hinder som finns är högst individuella och kan innebära flera olika 

saker som exempelvis erfarenhet. Deras undersökning visar också att den schematiska 

uppdelningen av skoldagen inte gynnar utomhuspedagogik. Det blir en för stor tidspress när 

det måste genomföras inom den tidsram som finns. Även schematekniska uppdelningar av 

lokaler visar sig vara ett hinder, då det inte finns plats att förvara material som finns och 

möjlighet att kunna vara inomhus om vädret är för dåligt. Dessa forskningsresultat styrker 

mina tankegångar om att det måste styras upp på en central nivå i skolan och genom en 

process skapas delaktighet och allas erfarenheter kan tas tillvara för att få en fungerande 

utomhuspedagogisk verksamhet. På detta sätt tror jag individuella hindren kan övervinnas. 

Nedan följer en redogörelse om vad forskningen tidigare har sett för problem och hinder med 

utomhuspedagogik.    
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4.2 Problematisering av utomhuspedagogik som metod

Om nu utomhuspedagogik som metod ger positiva effekter, varför används den inte i någon 

större omfattning. Studier har visat att 65 % av lärarna i biologiundervisningen inte klarade av 

att genomföra utomhusaktiviteter och var utomhus i för lite omfattning (Grahn, 1988). På låg-

och mellanstadiet var siffran 20-25 %. Detta berodde inte främst på brist på pengar, personal, 

tid eller utbildade ledare. Studien visar istället på ett signifikant samband med bristen på 

lämpliga områden där aktiviteterna kunde utföras. Det som i hög grad styrde om det skedde 

någon utomhusverksamhet var ifall det fanns några grönområden eller parker i direkt 

anslutning till verksamheten. Studien visar också att pedagogerna tyckte att det tog för mycket 

tid, schemat är för pressat för att inrymma sådana aktiviteter och att det saknades resurser för 

att kunna transportera sig till områden som ansågs lämpliga. 

Det finns också brister i lärarnas utbildningsbakgrund och de saknar kunskaper om hur 

utemiljön kan användas som resurs. Lundegård m.fl. (2006) visar att många pedagoger ser 

problem med att undervisa utomhus. Skolans läge, administrativa hinder, traditionellt 

tänkande, pedagogens egen kompetens, rädsla och tidsbrist är faktorer som hämnar 

utomhuspedagogik. Rädslan att använda sig av utomhuspedagogik har ofta sin grund i att 

pedagogen har för lite erfarenhet. Johansson (2008) visar att utomhusundervisning bedrivs i 

främst matematik, naturvetenskapliga ämnen samt idrott och hälsa. Johansson visar också att 

pedagoger ser att utomhusundervisning är möjligt i alla ämnen och att 55 % har utbildning i 

att bedriva utomhusundervisning. 

Bohnstedt & Elisason (2008) visar också i sin rapport som behandlar pedagogers 

uppfattningar om utomhuspedagogik som arbetssätt att det finns mycket problem och 

svårigheter kring användandet av utomhuspedagogik. De lyfter fram bristen på kunskap, 

material och tid att planera som orsaker. Vidare diskuteras att en svårighet med att lära in ute 

är att elever ser det som rast och inte lektion. Utomhusverksamhet förknippas vanligen med 

enstaka friluftsdagar och utflykter och ett avbrott från den vanliga undervisningen. Lundegård 

m.fl. (2004) menar att om syftet är att eleverna ska stärkas av en inlärning utomhus måste det 

vara en del av skolans ordinarie verksamhet och inte något enstaka inslag i verksamheten. 

Enstaka inslag kan av eleverna uppfattas som ett evenemang eller en paus och inte något som 

är en del av det vardagliga arbetet. Vidare menar de att det är en fördel att regelbundet 

använda sig av kortare utomhuspass. På detta sätt ger man eleverna möjlighet att se det som 
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en del i vardagen och det leder till att de finner rutiner och normer i lärmiljön. Andra 

nackdelar som har setts vid utomhuspedagogik är att det kräver omfattande förberedelser av 

pedagogerna samt att mycket tid går åt till att klä på och av sig ytterkläder samt att ta sig till 

aktuella platsen. Lundegård m.fl. menar också att pedagogerna tycker att många färdigheter 

som inlärts på ett traditionellt sätt i skolan är svåra integrera i utomhuspedagogiken. 

En annan faktor som tas upp av Brügge m.fl. (2002) är att klimatet och de fysiska betingelser 

som präglar landskapet kan upplevas som ett hinder för att vara utomhus. För att den ska 

kännas attraktiv behöver individen en friluftsteknik och det är något som man lär sig genom 

att verka i friluftslivet. Man behöver alltså vistas ute i naturen för att skaffa sig den kompetens 

som gör det enklare att hantera landskapets rådande situation. Även Knutsson & Laestadius 

(2005) visar att väderleken kan utgöra ett hinder för utomhuspedagogiken. De visar även i sin 

undersökning att en alltför stor elevgrupp kan kännas som ett hinder, liksom att vara ensam 

pedagog vid aktiviteterna då man känner att kontrollen tappas och kvaliteten på 

undervisningen försämras. Detta är dock inte lika gällande om man är i direkt anslutning till 

skolan då det finns en närhet till andra vuxna och till skolans lokaler. 

4.3 Utemiljöns betydelse för utomhuspedagogikens möjligheter 

Grahn (1988) visar som sagt på signifikanta samband med bristen på lämpliga områden där 

aktiviteterna kunde utföras. Johansson (2008) visar i sin undersökning om lärares användning 

av skolans närmiljö i utomhusundervisning med syfte att ta reda på om, när och hur ofta 

pedagogerna använder skolans närmiljö när de undervisar att skolgården är den plats som 90 

% använder. Att det finns en skolgård som är lämplig för utomhuspedagogik verkar således 

vara avgörande för om det bedrivs uteverksamhet. Skolgårdens utformning och tillgänglighet 

är av betydelse för utomhuspedagogikens utrymme i verksamheten.  Ericsson (2002) menar 

man måste se möjligheter med att använda sig av skolgården vid utomhusundervisning. 

Skolgården ska av eleverna ses som en plats för inspiration och lärande. Yngre elever har ofta 

varit ute mycket på skolgården där lek och skapande har inspirerat dem. Att låta dessa elever 

använda skolgården för fortsatt lärande blir på detta sätt helt naturligt. När elever tillfrågas om 

vad deras utemiljö ska innehålla är svaret att det ska vara så varierat som möjligt (Karlsson & 

Lundgren, 2008). Träd, buskar, små naturliga uterum, gräskullar och lianer är vikigt för dem 

både för att kunna leka i och att få en avskildhet. Elever vill också ha utmaningar i sin 

utemiljö och allting ska inte vara färdigt utan de vill själva kunna vara med och påverka. I 
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Karlsson & Lundgrens undersökning visar det sig att även pedagoger tycker att en skolgård 

ska innehålla träd och buskar för avskildhetens skull. Asfaltsytor betraktas av elever som 

tråkiga till skillnad från pedagogerna som uppfattar att eleverna använder asfaltsytorna på ett 

kreativt sätt. Knutsson & Käller (2006) visar i sin undersökning om ombyggnad av skolgårdar 

på fem skolor har gett mer möjligheter i undervisningen i och med att fler uterum har tillförts. 

Studien visar att elever på asfaltskolor i städer är i större behov av berikande grönska än 

skolor som har naturen nära inpå.

Vad är då en bra skolgård kan man fråga sig. Begreppet Gröna skolgårdar kan beskrivas som

en skolgård där utemiljön innehåller estetiska, miljömässiga och pedagogiska funktioner. Det 

finns många aspekter på vad en Grön skolgård kan tillföra verksamheten. Brügge m.fl. (2002) 

menar exempelvis att en levande skolgård med en naturnära lekmiljö och en utemiljö som kan 

användas som läromedel kan hjälpa till att minska avståndet och öka tillgängligheten till 

naturen. En bra skolgård ger möjlighet att kunna ge sig ut med klassen när som helst, utan att 

planera för mycket i förväg. En skolgård som innehåller dessa funktioner är alltså avgörande 

för om hindren som står i vägen för utomhuspedagogikens användande ska kunna övervinnas.

Alla skolor har inte tillgång till en skolgård som innehåller alla dessa kriterier. Studier visar 

att om man ska till att skapa en skolgård som tillgodoser dessa behov är det viktigt att lyssna 

på barnens och elevernas idéer på hur skolgården bör utformas (Schipperges 2005). 

Skolgården ska också tillgodose de olika behov som flickor och pojkar har och behoven i 

olika åldrar (Åkerblom & Olsson, 2003). 

Schipperges (2005) visar i sin undersökning om förändringar av skolgårdar i en kommun till 

Gröna skolgårdar att viljan och förutsättningarna finns. Men för att genomföra detta behövs 

organisatoriska förändringar i ansvarsfördelningen när det gäller skolgårdsarbete. Åkerblom 

& Olsson (2003) menar att det är av vikt att förvaltning och skola samverkar för att det ska 

kunna bli ett bra resultat som gynnar eleverna och pedagogerna. Det krävs alltså en 

organisatoriskt planering av vem som ansvarar för vad för att det ska kunna fungera. En part 

ska inte bära allt ansvar då det inom exempelvis en kommun finns många olika kompetenser

som kan underlätta skapandet av en skolgård som underlättar utomhuspedagogiken. I 

Schipperges (2005) rapport beskrivs planerna för hur en kommun ska genomföra upprättandet 

av Gröna skolgårdar. Genom att skapa skolgårdsgrupper i skolorna kan elevernas idéer och 

arbetskraft tas till vara. Detta i ett ämnesövergripande engagemang för skolans utemiljö, där 

lärare, föräldrar och kommunal förvaltning medverkar. Men även om man inbjuder olika 
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parter att delta i en skolgårdsutveckling kan det finnas hinder. Karlsson & Lundgren (2008) 

menar att om vuxna sätter säkerheten före och ser riskerna istället för elevernas önskan om att 

få utforska och utmana. Ofta finns det också politiska beslut samt regler och normer som kan 

hindra den utveckling av skolgården som man önskar. 

5. Metod

5.1 Val av metod

Det finns i regel två olika sorters tillvägagångssätt för att genomföra en vetenskaplig studie, 

en kvalitativ eller en kvantitativ metod (Kvale, 1997). I den kvantitativa forskningsmetoden 

använder sig forskaren av statistik och olika analysmetoder. För att detta ska vara möjligt 

krävs det stora mängder insamlad data som är ”mätbara” (hårddata). Genom analys av data 

kan man genom bevisning förklara olika samband som kan ses. Forskaren lägger fram en 

hypotes om ett fenomen som kan bevisas eller förkastas genom dataanalys. I den kvalitativa 

använder man sig istället förståelsen av ett fenomen och hur andra förstår samma fenomen. 

Data som ligger till grund för forskningen är inte mätbara utan kan förklaras som 

föreställningar och uppfattningar om ett visst fenomen. Man använder sig av verbala 

analysmetoder som bygger på tolkningar av hur ett fenomen uppfattas. Om forskaren ska 

använda sig av en kvalitativ metod är kunskap och förförståelsen för ämnet eller fenomenet 

oerhört viktig. 

En kvalitativ forskningsmetod har som avsikt att förstå och analysera andra individers 

uppfattning om ett visst fenomen (Kvale, 1997). Därför passar denna metod väl vid intervjuer 

där åsikter och tankegångar om ett fenomen ska analyseras och bearbetas. Vid en intervju 

kommer man inte att få fram några mätbara data utan det är den intervjuades föreställningar 

och uppfattningar som ligger till grund för tolkningen. Forskaren har sedan ett viktigt arbete 

att analysera och tolka det som framkommit vid intervjun. Den kvalitativa forskningsmetoden 

har också vissa nackdelar. Bryman (2002) menar att kvalitativa undersökningar kan bli 

subjektiva. Resultatet bygger ofta i för stor utsträckning på forskarnas osystematiska

uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt samt påverkas det även av det 

personliga förhållande som de etablerar med informanterna.
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En kvalitativ forskningsintervju valdes för att kunna samla in data för att kunna belysa och få 

en uppfattning av hur olika individer uppfattar fenomen (Kvale, 1997). Avsikten är alltså att 

försöka förstå den intervjuades egna perspektiv utifrån dennes egna livsvärld. Metoden 

kännetecknas av semistrukturerade samtal där själva dialogen som uppkommer i intervjun 

mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad ligger till grund för uttryck om 

uppfattningar om fenomen och frågeställningar. Den kvalitativa forskningsintervjun öppnar 

upp möjligheter för att båda parter som ingår att kunna formulera sina tankar och 

uppfattningar om fenomenet enligt Kvale.  

5.1.1 Forskningsstrategi

I denna studie valdes en induktiv forskningsstrategi där forskaren söker genom en 

empiriinsamling i syfte att utvinna en eller fler teorier som kan vara applicerbara på en utvald 

kontext (Bryman, 2002). Strategin valdes då det inte fanns någon specifik teori eller hypotes 

att pröva. En strategi som innebär att en hypotes ska testas kallas i motsats för deduktiv. 

Utifrån empirin försökte jag få fram informanternas uppfattningar i de ställda frågorna i syfte 

att få en förståelse om hur elever och pedagoger uppfattar och resonerar i ämnet. Intervjuerna 

tolkades sedan och ligger till grund för resultatet av studien. Studien har således en 

hermeneutisk tolkande ansats (Bryman, 2002). Empirin har tolkats för att få en fördjupad 

förståelse för informanternas åsikter och detta har sedan kopplats till litteraturen. Studien har 

på detta sätt ett inflytande av forskaren vid tolkningen och motsätter sig därför positivism 

(Kvale, 1997). I positivismen hittar man sanningen genom att följa en metod som i stort sett är 

oberoende av undersökningens innehåll eller sammanhang.  

5.1.2 Intervjuteknik

Bryman (2002) benämner tre olika varianter av intervjuer: strukturerad, semistrukturerad och 

ostrukturerad intervju. Den strukturerade intervjun liknar en enkät där en mall av frågor 

används och följs strikt men i formen av en intervju. I en semistrukturerad intervju har 

intervjuaren en intervjuguide med formulerade frågor som man följer men det är tillåtet att 

ställa följdfrågor och ta vara på det som uppkommer i samtalet. En ostrukturerad intervju 

liknar ett samtal där intervjuaren har ett pm som fungerar som en minneshjälp över 

frågeteman. 
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Jag valde en semistrukturerad intervjuteknik för att som Kvale (1997) säger att en spontan 

intervjuprocedur ger större sannolikheten att man får spontana, livliga och oväntade svar. 

Metoden valdes för att få ett utbyte av åsikter mellan människor som samtalar om ett ämne av 

gemensamt intresse och jag ville få fram hur informanterna uppfattar fenomenet. Intervjun 

förstärks positivt genom att intervjuaren följer en intervjuguide med frågor som berör ett visst 

ämne eller tema. Frågorna bör vara utformade så att det uppstår ett dynamiskt positivt 

samspel. Detta uppnås genom att samtalet hålls flytande och den intervjuade känner sig 

motiverad att tala om sina upplevelser och känslor (Kvale, 1997). Jag var noggrann med att 

den intervjuade skulle få kunna reflektera och utveckla sina tankegångar om fenomenet. En 

semistrukturerad intervjuform passade denna studie då de färdiga frågorna ger intervjun en 

struktur men att det också finns utrymme för reflektioner och följdfrågor som inte var 

förutbestämda. 

Intervjuerna spelades in digitalt med hjälp av en ljudinspelare. Kvale (1997) menar att

forskningsintervjun bör spelas in på en ljudbandspelare då intervjuaren kan koncentrera sig på 

ämnet och dynamiken i intervjun. De inspelade intervjuerna transkriberades till en skriftlig 

text. Utskriften menar Kvale (1997) är den enda pålitliga empiriska datamaterialet som finns 

tillgängligt för studien. Det är dock ingen grundläggande data utan en konstruktion av en 

muntlig kommunikation som är omgjord till skrift. Det är viktigt att källornas 

ursprungskaraktär bevaras vid utskriften och svaren får bara ändras i sin språkliga form och 

inte i innehåll (Bjurwill, 2001). 

5.1 Teoretisk ansats 

Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun karaktäriseras av att forskaren 

skaffar sig kunskap om ett fenomen genom en semistrukturerad livsvärldsintervju. Detta med 

syfte att få beskrivningar av den intervjuades livsvärld med avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens mening. I en semistrukturerad intervju ska forskaren vara flexibel och inte 

slaviskt följa en viss mall där frågorna måste besvaras i en viss ordning. Risken är annars att 

spontana reflektioner och nyanser om fenomenet går förlorade. Forskaren ska i viss mån styra 

intervjun men det viktiga är att den intervjuade själv ska utveckla sina tankegångar om 

fenomenet. För att kunna genomföra en lite friare intervjumetod är det viktigt att forskaren är 

påläst inom det ämne eller fenomen som ska diskuteras. 
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Det är själva dialogen mellan parterna som ger upphov till reflektioner över uppfattningar 

som finns om ett visst fenomen (Kvale, 1997). En styrka med denna metod är att både 

intervjuaren och den intervjuade får möjlighet att reflektera över sina egna uppfattningar i 

intervjusituationen. En semistrukturerad intervjusituation ger möjlighet att både åsikter och 

uppfattningar om fenomenet kan komma fram och reflekteras under intervjusituationen. I 

själva intervjusituationen kan intervjupersonen genom reflektion få fram sina åsikter, 

värderingar och uppfattningar.  

Som intervjuare har man en viktig uppgift i att tolka och försöka beskriva de underliggande 

uppfattningar som finns om ett visst fenomen. Kvale (1997) menar att de underliggande och 

åsikter som inte är reflekterade utgör grunden för vad intervjupersonens inställning till 

fenomenet.  Det gäller för intervjuaren att kunna skilja ut gränsen mellan åsikter som är 

reflekterade och ickereflekterade för att få fram de åsikter som genom reflektion framkommer 

i intervjusituationen. Det är i en öppen och fri samtalsform som möjligheter öppnas för att 

spontan reflektion kan ske och också möjligheter för att observera underliggande tankar som 

inte kommer till uttryck. Genom den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp 

genom att det utvecklas ett samspel och utbyte av åsikter mellan individer som samtalar om 

ett fenomen som är av gemensamt intresse.  Forskningsintervjun blir på detta sätt ett samtal 

om den intervjuades erfarenheter och dialogen ligger till grund till texter som sedan kan tolkas 

och analyseras. 

Kvale (1997) delar in intervjuundersökningen i sju stadier från de ursprungliga idéerna till 

slutrapporten. Tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering.  

Tematisering är där undersökningens syfte klargörs och ämnet beskrivs. Planering innefattar 

att man planerar upp hela undersökningen med hänsyn till vilken kunskap som eftersträvas 

och att de moraliska konsekvenserna tas i beaktning. Intervjun genomförs enligt en klargjord 

intervjuguide och med ett reflekterande förhållningssätt. Utskrift sker genom en överföring 

från talspråk till skriftspråk. Analys innebär att utifrån undersökningens syfte och ämne väljs 

en lämplig analysmetod. Verifiering fastställer intervjuresultatens generaliserbarhet, 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet innefattar resultatets konsistens och validitet undersöker 

om vad som var avsett att undersökas. Dessa faktorer är viktiga att förhålla sig till för att få en 

kvalitetsbild av undersökningen och om de uppfyller de krav som ställs på en studie som 

bygger på en vetenskaplig grund. (Bryman, 2002). Reliabilitet är avsaknad av slumpmässiga 

mätfel. Man kan dela upp det i extern- och intern reliabilitet. Extern reliabilitet innebär i 
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vilken utsträckning undersökning kan upprepas. I en studie som grundar sig på individer i en 

social miljö som förändras över tiden är i flesta fall svårt att uppfylla detta då det förmodligen 

inte går att upprepa under samma omständigheter. Intern reliabilitet innebär att medlemmarna 

i ett forskarlag kommer överrens om tolkningen i det de ser och hör. Då forskaren är ensam i 

denna studie är denna påverkan liten. Validitet innebär frånvaro av systematiska mätfel och 

delas upp på samma sätt. Extern validitet innefattar i vilken utsträckning resultaten kan

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. I olika sociala miljöer är förutsättningar 

olika och till följd av detta kan det vara svårt att generalisera så att det gäller på andra skolor. 

Intern validitet innebär att det finns en hög överrensstämmelse mellan observationer som 

forskarna gör och de teoretiska idéer som utvecklas. Genom att tydliggöra kopplingarna 

mellan studiens olika delar fås en röd tråd som ger en överblick om överensstämmelsen. Den 

sista delen i en intervjuundersökning är enligt Kvale (1997) rapporteringen av resultatet av 

undersökningen och metoderna som använts och som leder till en läsbar produkt. 

5.2 Urval 

Urvalet av och antalet intervjupersoner ska väljas så att forskaren kan dra rättvisande, 

meningsfulla och tillförlitliga slutsatser. I denna studie har både pedagoger och elever 

intervjuats för att få en bred bild med olika synvinklar. De intervjuade personerna är alla 

verksamma på en F-6 skola som ligger i södra Sverige antingen som anställda pedagoger eller 

som elever. Elever valdes ut genom att de som var intresserade och ville ställa upp togs ut. 

För att få med hela åldersspannet valdes elever från varje skolår ut. Detta resulterade i 12

elever i åldersspannet 8-12 år. Urvalet av pedagoger gjordes genom förfrågan om de ville 

ställa upp på en intervju i samband med att ämnet diskuterades i arbetslagen. För att få ett så 

brett material som möjligt som kunde analyseras valdes pedagoger ut som undervisade i olika 

ålderspann och representerade olika ämnen. Antalet intervjuade pedagoger var 7.   

Pedagogerna som intervjuades är verksamma i åk 1 till åk 9 och undervisar i matematik, 

svenska, engelska, naturorienterade ämnen, praktiskt-estetiska ämnen.

5.2.1 Beskrivning av skolan

Skolan är en F-6 skola med ca 300 elever. Skolan har inte tidigare arbetat med 

utomhuspedagogik i någon strukturerad form utan det har i de fallen varit under influens av 

enskilda pedagogers intressen. Skolan är uppdelade i tre större arbetslag, förskoleklass och 

fritids, åk 1-3 och åk 4-6. Skolan är belägen i nya lokaler på en ny plats sedan ca 2 år tillbaka. 
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De allra flesta pedagoger var verksamma vid den tidigare som beskrevs ligga i precis 

anslutning till naturen med nära avstånd till havet. Vid den tidigare skolan använde sig vissa 

pedagoger av utomhuspedagogik under vissa teman men det var inte schemalagt. 

Nuvarande placering för skolan kännetecknas av ett platt landskap som begränsas av en 

riksväg i norr, nybyggd bebyggelse västerut, åkermark söderut och österut. Söderöver med ca 

10 minuters promenad finns havet med tillhörande strand. Skolgården innehåller både 

asfalterade ytor och gröna ytor. Mot riksvägen är det en uppbyggd gräsvall med trädplantering 

av mindre karaktär. Det finns två större sandytor med tillhörande klätterställningar, 

rutschkannor och andra lekplatsmaterial. På skolgården finns också tre öppna hus med tak 

som man kan sitta i, ett större förråd, stenlabyrint, fotbollsplan och bandyplan. Asfaltsytorna 

är på vissa ställen målade med löparbanor, alfabetet i form av en orm och en sifferkvadrat från 

1-100. Det finns i anslutning till klassrummen som har utgångar direkt till skolgården, bänkar 

som är tänkta att underlätta undervisning utomhus. 

Hela skolgården följer EU:s standard för hur fasta lekredskap ska se ut. I mitten av 1980-talet 

utarbetades en svensk standard för lekredskap för att minimera och förebygga olyckor 

(Svenska kommunförbundet, 2000). Från den 1 januari 1999 började den europeiska 

standarden att gälla som till stor del ser likadan ut som den svenska standarden. Normerna 

omfattar allmänna säkerhetskrav, utformning, provningsmetoder, montering, besiktning, 

underhåll och drift vad gäller lekplatser och lekredskap.  

Det finns några drivande pedagoger på skolan som vill använda sig mer av 

utomhuspedagogik. Skolledningen har uttryckt en positiv inställning till utomhuspedagogik 

som metod och har bestämt att det ska satsas på detta under läsåret 09/10. Dels för att skolans 

elevantal kommer att öka och de befintliga arbetsrummen behöver nyttjas på ett optimalt sätt 

och undervisning utomhus frigör lokaler. Dels vill man satsa på utomhuspedagogik för att 

man tror att det är en bra undervisningsmetod som kan tillgodose olika elevers behov på ett 

bättre sätt.   

5.3 Datainsamlingsmetod

För att ge intervjupersonerna ett underlag i syfte att få dom insatta i ämnet för att få ut mesta 

möjliga av intervjuerna föregicks de av olika moment.  Genom att låta elever och lärare pröva 
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på utomhuspedagogiska metoder kan man väcka tankar om utomhuspedagogik som metod för 

lärande. Utvärdering av metoderna kan leda till utveckling av nya idéer och metoder. I ett 

tidigt stadium av studien fick pedagoger och elever prova på utomhuspedagogiska övningar i 

matematik under en vecka. De utomhuspedagogiska övningarna bestod av bilda geometriska 

former (kvadrat, rektangel, triangel och cirkel) med hjälp av rep samt leta upp och diskutera 

de olika formerna i utemiljön. Vidare fick eleverna mäta och beräkna omkrets och area på 

fysiska element på skolgården. Det var pedagogerna i varje klass som ledde och utförd 

övningarna under veckan. Syftet var att pedagoger och elever fick en möjlighet att skapa sig 

en uppfattning om lärande genom utomhuspedagogik. Syftet var också att eleverna fick 

använda alla sina sinnen för att förstärka lärandet och få en fysisk uppfattning om olika 

former och måttenheter. Det var utifrån dessa erfarenheter hos eleverna som intervjun med 

dem delvis grundades på. Pedagogerna diskuterade också hur utomhuspedagogik skulle kunna 

användas på skolan i en nära framtid i arbetslag och ämneslag. 

Under hela processen har skolledning varit delaktig i processen att införa utomhuspedagogik 

på skolan. Under intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 1) med färdiga frågor för att 

ge struktur men det fanns också utrymme för reflektioner och följdfrågor som inte var 

förutbestämda. Intervjuguiden var uppdelad i olika teman som behandlande olika aspekter på 

ämnet. Med detta som underlag genomfördes sedan intervjuerna med ljudbandspelare först 

med eleverna och sedan med pedagogerna. Eleverna intervjuades först med anledning av att 

det skulle ligga i nära anslutning till de utomhuspedagogiska övningarna som möjligt för en 

bättre minnesbild.

5.4. Genomförande

Intervjuerna genomfördes mellan den 1 april och den 18 maj 2009. Varje intervju tog mellan 

10-40 minuter. Skillnaden i tid berodde på att intervjutekniken med öppna frågor ledde till att 

det ibland diskuterades länge om en fråga och i andra fall kortare tid. I vissa fall kom det upp 

nya uppfattningar som ledde till nya följdfrågor. Intervjuerna skedde på skolan där de 

intervjuade är verksamma. Samtliga intervjuer skedde inomhus i ett rum med stängd dörr för 

att minimera yttre påverkan. Intervjuerna skedde enskilt för att minimera andras påverkan på 

den intervjuades åsikter och uppfattningar. Decombe (2000) menar att det blir enklare för 

intervjuaren om bara en person blir intervjuad då det bara blir en persons åsikter och 

uppfattningar som behöver tolkas samt risker med påverkan på varandras svar. 
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Intervjuerna inleddes med att jag presenterade syftet med intervjun och att det fanns ett antal 

frågor som jag kom att ställa om ämnet samt de etiska förhållningssätt jag förhöll mig till. Jag 

förklarade att deras kommer att förbli anonyma. Jag betonade även att de inte behövde svara 

på alla frågor om de kände att det var svårt och klargjorde också att alla synpunkter är 

välkomna. För att kunna vara med i diskussionen och ha ett bra underlag för analysen 

spelades intervjun in digitalt. 

5.5 Bearbetning och analysmetod

Inspelningarna från intervjuer med både pedagoger som undervisar i olika åldersgrupper och 

ämnen samt elever i olika åldrar transkriberades och användes som det empiriska materialet,

vilket ligger till grund för analysen. Utifrån de transkriberade intervjuerna försökte jag att 

hitta mönster, samband och likheter som kunde styrka vissa slutsatser. 

Kvale (1997) påvisar att det finns olika metoder som är viktiga vid en analys av en intervju. 

Han nämner meningskategorisering, meningskoncentrering, meningsstrukturering genom 

berättelser, meningstolkning och ad hoc-metoder för att skapa mening som de metoder man 

kan använda sig av vid analysen. Först och främst måste man strukturera upp 

intervjumaterialet för att lättare kunna se samband och upprepningar i materialet. Inför 

analysen kartläggs sedan det insamlade materialet genom att ta bort material som kan anses 

överflödigt som exempelvis upprepningar och sådant som inte uppfyller intervjuns syfte. Det 

gäller att sortera genom att skilja ut det som är ovidkommande mot det som är av vikt för 

syftet med intervjun. När sedan själva analysen sker söker man efter återkommande tankar 

och uppfattningar som är genomgående i materialet. En analys av ett material handlar mycket 

om att identifiera samband och tolka gemensamma drag. I analysen sker det en progression av 

själva meningen av intervjun där den intervjuades tankar och uppfattningar lyfts fram och 

klargörs och forskaren kan på detta sätt få fram nya tankar och perspektiv på fenomenet. Att 

på detta sätt lyfts materialet till en abstrakt nivå och slutsatser dras om vad den intervjuade 

försöker kommunicera.

De transkriberade intervjuerna genomlästes upprepade gånger för att få en överblick och en 

allmän uppfattning. Sedan strukturerades och organiserades först materialet upp i skiljda 

teman upplagda efter studiens syfte. I de fall det var möjligt med en kvantifiering av olika 

attityder till ett visst fenomen gjordes detta. Efter struktureringen skedde en djupare tolkning 
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av vad de intervjuade ville få fram för budskap i respektive tema. Genom att jag hade en 

kunskap om ämnet fanns en förförståelse om ämnet och tolkningen förenklades. Metoden som

användes för att analysera materialet var ad hoc som är en användning av olika angreppssätt 

och tekniker för att skapa en mening (Kvale, 1997). Större intervjutexter kortas ned till 

koncisare formuleringar. Empirin tolkades sedan på hermeneutisk sätt för att fördjupad en 

förståelse för informanternas åsikter och detta har sedan kopplats till litteraturen. Syftet med 

hermeneutiska tolkningar är att få en giltig och gemensam förståelse av en texts mening 

(Kvale, 1997). Principerna för en hermeneutisk tolkning karaktäriseras av en hermeneutisk 

cirkel. Förståelsen av en text sker i en process i vilka de enskilda delarnas mening bestäms av 

textens helhetliga mening. Meningen i de enskilda delarna kan på detta sätt förändra 

meningen av helheten i materialet och vice versa. Tolkningen fortgår tills man har kommit 

fram till en rimlig och giltig mening som är fri från inre motsägelser. 

5.6 Etiskt förhållningssätt

I en intervju och vid forskning är det mycket viktigt att de som ska medverka är medvetna om 

det och ger sitt samtycke att vara med. Då studien utförs med och på människor ska de etiska 

förhållningssätten vara klarlagda innan studien och följas under studien (Bjurwill, 2001).

Bryman (2002) menar att praktiskt taget alla undersökningar innehåller delar som är mer eller 

mindre är etiskt tvivelaktiga. En forskare har grundläggande etiska frågor att utgå ifrån och de 

är om kraven på frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet uppfylls. Det finns fyra 

uppsatta krav som ska uppfyllas för att skydda individen när en forskningsstudie genomförs. 

Kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att informanterna ska få information vad deras deltagande innebär 

och att inget av det de säger kommer att användas mot dem. Samtyckeskravet innebär att 

informanterna har rätt att bestämma över sitt deltagande och i vilken utsträckning de vill delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att de som ingår i undersökningen ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. Det sista nyttjandekravet innebär att data som samlats in och vad 

informanterna har sagt enbart ska användas till det deltagarna har blivit informerade om att de 

ska använda till. 

För att leva upp till de etiska förhållningsregler en forskare har gjordes vissa åtgärder. Innan 

intervjuerna påbörjades informerades samtliga tilltänkta intervjupersoner om vad syftet med 

arbetet är och vad intervjun kommer att handla om. Eftersom jag är verksam vid skolan och 
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därmed är bekant med de personer som ska intervjuas togs beslutet ihop med skolledningen 

att det inte behövdes någon skriftlig information och tillåtelse från målsmän i de fall då 

personerna är minderåriga. Informanterna blev också informerade att de kommer att bli 

skyddade med anonymitet och att det aldrig kommer att framkomma vad någon har sagt 

kopplat till ett namn. Det kommer endast vara forskaren som vet vem som har sagt vad i 

intervjuerna och uppgifterna behandlas konfidentiellt. Informanterna blev också informerade 

att om den som blir intervjuad känner att den inte vill fullfölja intervjun eller i efterhand vill 

att deras medverkan ska återkallas kommer detta att åtföljas utan några konsekvenser. 

Intervjun är högst frivillig och det finns inga krav förmedlat med det. Informanterna blev 

informerade om att i den färdiga studien ska det inte gå att identifiera de skolor och 

intervjupersoner som har deltagit i undersökningen och att materialet enbart kommer att 

användas till detta examensarbete. 

5.7 Metodkritik

En kvalitativ forskningsintervju med en semistrukturerad form har i enlighet med studiens 

syfte varit en väl fungerande metod. Då metoden inte strikt följer en frågemall kom det under 

intervjuerna fram stickspår och intressanta åsikter om fenomen som inte forskaren hade tänkt 

på att ta med från en början. På samma sätt kan detta vara till nackdel då det under 

intervjuerna kan leda till att informanterna svävar iväg från den ursprungliga frågan. Detta 

hände vid ett enstaka tillfälle under intervjuerna. I en sådan situation måste intervjuaren fånga

upp informanten och leda tillbaka till den rådande frågeställningen. 

En invändning av en semistrukturerad intervju är att de ger ett stort omfattande svåranalyserat 

transkriberat material. Då intervjun inte är hårt styrd och frågorna inte alltid blir tillrättalagda 

på samma sätt kommer inte informanterna att svara på samma frågor. Det har sina för- och 

nackdelar då en strukturerad intervju inte ger utlopp för nyanser i svaren medans man får svar 

som direkt kan jämföras med andra informanters svar. Likaså skulle samma studie med andra 

informanter förmodligen leda till ett annat resultat. I denna studie var inte tanken att exakta 

preciserade svar skulle vara resultatet av intervjuerna utan jag ville få fram så mycket åsikter 

och nyanser som möjligt i de teman som behandlades i studieguiden. 

En semistrukturerad intervju ger som Kvale (1997) säger, en större sannolikheten att man får 

spontana, livliga och oväntade svar vilket var meningen med studien. Urvalet var också stort 
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vilket ledde till att man kunde få en stor reliabilitet i studien. Antalet informanter, både 

åldersmässigt bland elever och var pedagogerna undervisade i för åldrar och ämnen gav en 

stor spridning, vilket var tillfredställande för att kunna dra slutsatser. En faktor som kan ses 

vara hämmande var att eleverna har en dålig kunskap och förförståelse i metoden vilket 

gjorde att längre diskussioner där man kan kunde dra djupare slutsatser om deras tankegångar 

ofta uteblev. Å andra sidan är ju verkligheten att eleverna har just den kunskap och erfarenhet 

i ämnet som behandlas. Som vuxen med förförståelse för ämnet kanske man har svårt att se 

det ur deras perspektiv och hur de upplever det. Det blir lätt en subjektiv tolkning. 

En annan aspekt som har påverkan av resultatet är just tolkandet av den transkriberade 

intervjun. Olika personer kommer att tolka materialet på olika sätt och därmed kommer 

resultatet att skilja sig åt. Kvale (1997) skriver att olika tolkare hittar olika innebörder i 

samma intervju men han menar att skiljaktiga tolkningar av samma intervjuavsnitt 

förmodligen inte förekommer så ofta som man tror. 

6. Resultat

6.1 Elevernas syn på utomhuspedagogik

De 12 elever i åldersspannet 8-12 år som intervjuades benämns som E1, E2…..E12 om det 

görs direkta hänvisningar till vad respektive har sagt vid intervjun. 

6.1.1 Om utomhuspedagogik som metod

Man lär sig bättre

På frågan hur det var att ha lektion utomhus svarade nästan alla att det var roligt, kul och bra. 

Två elever tyckte att det var sådär och tillade att det var blåsigt och kallt ute. När de fick 

förklara vad det var som var bra svarade de: ”att man lärde sig” (E2), ”annorlunda” (E6) och 

”kul att röra på sig” (E9). 

Vädret var dåligt

Det som var dåligt med utomhuslektion var vädret och de tyckte att det var blåsigt och kallt. 

När de skulle jämföra ned att ha lektion inomhus kom följande tankar fram: ”man fick röra på 

sig och få frisk luft” (E7), ”man lärde sig bättre” (E10), ”kul att vara med kompisar” (E11). 

Det som var bra med utomhuslektion var: ”man får luft” (E9), ”man lär sig mer” (E10), ”man 
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kan lära sig ihop med kompisar, man lär av varandra” (E11). Det som var dåligt var återigen 

blåsten som gjorde det svårt att utföra uppgifterna och det var kallt. 

6.1.2 Utomhuspedagogik och lärande

Man kan känna och se på saker
När eleverna fick ta ställning till om de lärde sig bättre eller sämre när de hade lektion 

utomhus om de jämför med att ha den inomhus svarade: 6 bättre, 2 lika bra, 1 sämre och 3 vet 

inte. Varför de lärde sig bättre: ”det är svårare inomhus, man kunde känna och se på saker 

ute” (E1), ”för att man kan känna och ta på saker” (E3), ”man kunde ta på grejorna” (E9), 

”man lär sig bättre tillsammans med sina kompisar” (E11). En elev som lärde sig sämre 

förklarade: ”det är bättre att vara inomhus för det var blåsigt” (E12). 

Matematik och bild

Då eleverna fick fundera på om man kan ha undervisning utomhus i alla ämnen eller bara i 

vissa svarade de ganska olika. Vissa tyckte att man kan ha det i alla ämnen och andra i vissa 

ämnen. Ett ämne som dyker upp flertalet gånger som inte anses lämpligt är hemkunskap: 

”man kan inte t. ex. baka bullar ute” (E5). När de vidare fick fundera över när det bäst 

fungerar med utomhusundervisning svarade de framförallt matematik och bild. En elev tyckte

även att musik skulle fungera bra. Svenska och hemkunskap är det som eleverna anser 

fungera sämst i samband med utomhusundervisning. E1 och E4 menade att det är svårare med 

svenska för då jobbar man i böcker. 

6.1.3 Hur ska utomhuspedagogik användas

Praktiskt

På frågan om vad de helst skulle vilja göra när de har lektion ute är det många olika svar. 

”Känna, lukta och ta på saker” (E1), ”leta efter olika former” (E2), ”jobba med former” 

(E3) ”idrott” (E5 och E6). 

En gång i veckan

När de fick fundera på hur ofta de skulle vilja ha lektion utomhus varierade svaren från 3 

gånger i veckan till 2 gånger i månaden. Vid ett försök till en kvantifiering av hur ofta de 

intervjuade eleverna skulle vilja ha lektion utomhus låg snittet på 1 gång i veckan. 
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6.1.4 Närmiljön och utomhuspedagogik

Skolans närmiljö är bra men det saknas exempelvis träd

Eleverna upplevde skolans närmiljö som bra att ha lektioner utomhus i. Några elever ansåg att 

det fanns för lite träd för att det ska vara en bra miljö. Varför närmiljön var bra besvarade en 

elev genom: för att där finns massor av saker att göra” (E8), ”jag har vad jag tycker är kul, 

fotbollsplan och bandyplan…de kan man också använda” (E2).. Det som eleverna saknade i 

skolans närmiljö var följande: ”att man har mer saker som man kan göra, springbana och 

lekställen. Olika avdelningar så att man kan ha idrottssaker på ett ställe” (E5), ”träd och mer 

platser när det regnar…tak och mer saker att göra” (E6), ”skateboardpark” (E7). 

6.2 Pedagogernas syn på utomhuspedagogik

De 7 pedagogerna som intervjuades benämns som P1, P2…..P8 om det görs direkta 

hänvisningar till vad respektive har sagt vid intervjun. 

6.2.1 Vilken undervisning bedriver de och tidigare erfarenhet av 
utomhuspedagogik

P1 och P2 är pedagoger i åk 1, P3 är pedagog i åk 2-3, P4 är pedagog i åk 4-5, P5 är pedagog i 

åk 1-9, P6 är pedagog i åk 4-6, P7 är pedagog i åk 2-3. Ämnena som pedagogerna undervisar i 

är matematik, svenska, engelska, naturorienterade ämnen, praktiskt-estetiska ämnen. 

Pedagogerna har varierad utbildning och erfarenhet inom utomhuspedagogik. Några har fått 

lite utbildning i utomhuspedagogik i sin lärarutbildning. Någon pedagog har tidigare 

erfarenhet från utomhuspedagogik och en pedagog går just nu en utbildning i 

utomhusmatematik med fyra andra pedagoger från skolan i en studiecirkel som bedrivs i 

kommunens regi. 

6.2.2 Om utomhuspedagogik som metod

Använda miljön och materialet som finns där

Alla pedagoger är överens om att utomhuspedagogik innebär att man bedriver undervisningen 

utomhus. De allra flesta pedagoger i denna studie tyckte att det innebär att man använder 

miljön och naturen och materialet som finns där. Man får röra sig och får frisk luft. Det är 

själva upplevelsen i naturen som undervisningen grundar sig på och situationen utgör 

lärandet. P7 beskriver det genom: ”att man använder miljön utomhus. Inte att man tar med 
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sig böcker inifrån utan använder naturens tillgångar och material”.

Fler sinnen ger bättre minne

Pedagogerna upplevde metoden som positiv speciellt för elever som har svårt att sitta still och 

tillgodogöra sig klassrumsundervisning för att man använder flera sinnen. De menade att 

eleverna kommer ihåg bättre. Det man läst fastnar inte mycket. Eleverna får lättare att ta fram 

dessa kunskaper och det är lättare att referera till något man gjort och eleverna minns det man 

gjort då. I ett klassrum är man också mer begränsad. P5 tyckte att det är idealiskt att kunna 

koppla klassrumsundervisningen med att gå ut och prova det praktiskt. 

Eleverna tror att det är rast

Det som är negativt är att eleverna tror att det är rast, man måste vara tydlig med vad man ska 

göra. P2 menar att ”Det är en vanesak som efterhand blir tydlig för eleverna. Det är viktigt 

med regelbundenheten”. P4 menar också att ovanan att ha lektioner utomhus innebär att ”det 

mer frilek-tankar hos eleverna ute nu. Det blir nog enklare med mer träning”.

Eleverna vill röra på sig för de har det behovet

Responsen hos eleverna upplever pedagogerna som positiv. Eleverna tycker att det roligt att 

få komma ut och röra på sig och göra saker praktiskt.  ”Särskilt de barn som har mycket 

spring i benen och trivs att få röra sig. Vissa upplever nog det jobbigt när det inte är så 

mycket ordning och reda” (P4). Lektioner utomhus innebär ”aha”-upplevelser som man hittar 

ute men inte inne. Eleverna uppfattar ofta inte att de har lektion när de är ute, men de lär sig 

även om de inte märker det. P2 menade att: ”det blir lite mer stimmigt men mycket glädje. Det 

är roligt med förändringar från det man brukar göra”. P6 sa att det är mycket bra för elever 

med svårigheter: ”De tar till sig undervisningen på ett annat sätt när de kan använda olika 

sinnen. Eleverna vill vara ute för de har det behovet.”

6.2.3 Hur ska utomhuspedagogik användas

Alla ämnen är möjliga

Pedagogerna tänkte först och främst på matematik när det gäller utomhuspedagogik.”Svenska 

är svårt, matte är nog lättare. Man tänker mycket läsa och skriva på svenskan och det känns 

svårt att genomföra ute, men det är kanske bara såsom man tror för att man inte tänker över 

gränserna. Man kör ofta på som man brukar” (P2). Men pedagogerna kom fram till att det 

går att ha alla möjliga ämnen när man är utomhus. P3 sa att: ”matte och svenska är nog de 
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lättaste att börja med, men det går med alla ämnen, bara fantasin sätter gränser”. Det 

handlar om att som P5 sa: ”känna, lukta och se ger förstärkning så att eleverna lättare 

tillgodogöra sig undervisningen. Alla ämnen fungerar men vissa kräver lite mer eftertanke”.

Schemalagt

Hur man ska använda utomhuspedagogik ger lite olika svar hos pedagogerna. ”Man skulle 

kunna ha en dag eller förmiddag per grupp och vecka ute. Det borde schemaläggas och det 

kanske borde vara personer som gillar att vara ute som tar ansvaret för den tiden. 

Utevistelsen bör inte bara röra ett ämne utan många olika och att bara få komma ut och titta.

Man måste börja vänja eleverna i tidig ålder” (P4).  ”Om man är ensam pedagog på 25 barn 

är det svårt att gå iväg. Man måste vara två pedagoger om man ska gå iväg. Både utnyttja 

skolgården och omgivningarna. Om man är på skolgården kan man vara själv” (P7). 

Eleverna vill arbeta praktiskt när de är ute

På frågan vad de tror eleverna skulle vilja göra svarade pedagogerna att eleverna nog vill vara 

ute och röra på sig och göra konkreta praktiska saker. Några svar var: ”att springa och leta 

upp saker, de verkar gilla det, bild-tipspromenad, idrott, bygga koja, skateboard-ramp och 

klätterträd samt göra diagram på färger på bilar, räkna saker, frekvenstabeller, räkna och ta 

reda på hur saker ligger till i verkligheten”. P6 beskrev det som: ”Beror på elev till elev. En 

del tror det är lek. En del vill nog rita, läsa och skriva ute. För att få bort tanken på lek bör 

man skapa regelbundenhet i undervisningen och låta det vara som en naturlig del i skolans 

vardag.  Vissa kopplar direkt utemiljö till lek. Andra uppskattar att t. ex. rita och läsa. Många 

uppskattar nog att vara ute”. 

6.2.4 Närmiljön och utomhuspedagogik

Skolans närmiljö är bra

De allra flesta pedagogerna ansåg att skolan har en bra närmiljö. ”Skolans närområde är helt 

underbar med strand m.m. Det som kanske saknas är skog” (P3). ”Vi har en bra skolgård. 

Stenar för matte, mönster, 10-kamrater. 100- rutnätet är bra för taluppfattning. Skog saknas 

då man kan hämta material ifrån den. Även stranden med tillhörande områden är mycket bra 

för undervisning. Vi har varit där och det fungerade bra” (P7). ”Det finns nog mer än man 

tänker på. Det finns inga museum men här finns hamn, affär och samhällsstruktur, räkna 

bilar och mäta sträckor, tid etc. Vi har ju inte arbetat på det sättet så det finns nog mer än jag 

tänker på som t. ex. äng och hav” (P4). ”Bra med jordbruk och natur. I stora drag finns det 
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goda möjligheter” (P6). En pedagog tyckte att: ”det är inte det bästa idag. Kan bli bättre, det 

är blåsigt” (P5). P1 menade också att skolans närområde har vissa begränsningar: ”jobbigt 

om man bara ska ha en lektion på 80 min ifall man måste ta sig långt bort”.

Träd och skog saknas

På vad pedagogerna anser sig sakna i skolans närmiljö svarade de först och främst skog. ”skog 

– en riktig skog. Det saknas här. Så man kan nyttja motorikövningar t ex krypa och inte bara 

kunskap om svampar och fåglar” (P6). En pedagog menade att: ”skog saknas men det finns ju 

en bit bort, då kan man ta buss dit” (P3).  Andra saker som de saknade är: ”Skolträdgård med 

bland annat kompost… kul att följa växtcykeln…men jag vet inte så mycket om det och vad 

som krävs t. ex. skötsel på lov” (P2), pulkabackar, skateboardramp och minigolfbana. 

6.2.5 Användandet av utomhuspedagogik i skolans verksamhet

Praktiska lösningar behövs

Flera pedagoger ansåg att det behövs praktiska lösningar för att man ska kunna använda sig 

av utomhuspedagogik mer. ”Praktiska lösningar t ex underlägg att rita på, backar att ha 

materialet i när man går ut” (P1), ”praktiska lösningar så att materialet är tillgängligt och 

lätt att ta med sig (plastfickor, skrindor att transportera materialet i, sittunderlägg, hårda 

underlägg att skriva på, förbandslåda)” (P7).

Färdiga lektioner behövs

Det diskuterades också om att det ska finnas färdiga lektioner som alla kan ta del av. ”Fixa en 

pedagogisk ”bank” med material och planerade lektioner för utomhuslektioner” (P2) ”vi 

behöver en idébank som alla kan plocka ifrån för att underlätta. Det ska inte vara jobbigt att 

gå ut. Allt ska vara färdigt så att alla kan använda det. Annars kommer inte de som inte är 

intresserade av det att göra det. Det ska finnas ett ställe där allt finns färdigpaketerat så att 

det bara är att lyfta ut” (P7).

Regelbundenheten med flexibilitet är viktigt 

Pedagogerna nämnde också regelbundenheten som en viktig faktor: ”det måste bli mera 

regelbundet så att eleverna förstår att det är lektion och att man lär sig på det. En gång i 

veckan är bra, då kan man antingen introducera ett moment eller avsluta ett moment. Man 

kan på så sätt koppla ihop teori med praktik” (P3). Men P4 menar att: ”det går inte att säga 

att alla ska ha det och tvinga på det. Det ska vara noga planerat och att man får plats på 
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skolan. Schemalagt för att möjliggöra utrymmen etc. Skulle egentligen önska mer spontantitet 

men det är svårt eftersom eleverna har olika lärare olika tider. Ett önskemål skulle vara en 

lektion/vecka så att eleverna är förberedda t. ex. torsdagar är utedag... eleverna kommer med 

kläder efter väder”. P6 menade att: ”vissa tillfällen borde vara schemalagda men 

spontaniteten bör finnas med. Det gäller inte bara att flytta ut boken ut utan att använda 

miljön som finns ute till undervisning”. De allra flesta pedagogerna verkade vara överens att 

det ska vara planerade, regelbundna och schemalagda tillfällen men med viss flexibilitet. ”Om 

det är tvång tappas lätt intresset om vädret är dåligt. Även eleverna får en dålig upplevelse 

om de tvingas ut i dåligt väder. Men det måste ändå vara en del av undervisningen. Kanske 

man skulle ha det schemalagt med att man kan hoppa över vid dåligt väder. Exempelvis kan 

man tänka sig att varje grupp ska ha ett visst antal utelektioner på en termin och sedan får 

läraren se till att det genomförs. Flexibelt för vädret så att det inte blir dåliga upplevelser. 

Jag tror inte att man ska vara lokalberoende. På så sätt om man inte har ett klassrum vid det 

passet så att man är tvungen att gå ut. Måste finnas en backup…men man kan ju sitta under 

något tak utomhus” (P7). 

Vädrets inverkan

Vidare diskuterade några pedagoger om vädrets negativa inverkan på utomhuspedagogik. P7 

menade att det ska vara: ”mer under säsongen med bra väder och mindre på vintern”. De 

menade också att spontaniteten inte får begränsas av schemalagda tillfällen. Om det passar att 

gå ut och ha lektion vid ett tillfälle då man kan knyta an teori och praktik ska man självklart 

göra det. 

Processen är viktig för att det ska fungera

För att komma igång med utomhuspedagogik tyckte P6 att det ska ske en process i 

tankeverksamhet: vad kan utemiljön ge t. ex., vad kan vi göra ute i bilden,  vad kan man gör 

ämnesvis. Lärarna behöver sätta sig ner ämnesvis och diskutera kring hur utemiljön kan 

användas i just deras ämne. Genom att man vistas ute oftare och ser det som en process så 

får man bort lekkänslan. Till en början går man ut och leker och sedan ökar undervisningen. 

Detta för att få bort känslan av att det är lek. Utelektioner skall ses som en del av naturlig 

skoldag och ska ökas successivt. Vissa tillfällen borde vara schemalagda men spontaniteten

bör finnas med. Det gäller inte bara att flytta ut boken utan att använda miljön som finns ute 

till undervisning”.
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Behovet av fortbildning

När det gäller pedagogernas syn på deras egen utbildning inom utomhuspedagogik ansåg

majoriteten att de har tillräckligt. Men många ansåg också att det inte skulle vara fel att få mer 

utbildning i ämnet. Två pedagoger ansåg sig vilja ha mer utbildning om det ska bli ett 

regelbundet moment i skolan. P6 menade att man klarar sig rätt bra och det kan underlättas 

genom att: ”pedagogerna kan nog ge varandra mycket men det gäller att vi strukturerar upp 

så att vi träffas och går igenom, utbyter erfarenheter och tankar. Tänk på att du kan göra 

detta ute....”. P5 menade att: ”jag är begränsad men skulle man börja tänka i nya banor så 

kanske det ändrar sig. Man kanske skulle samarbeta mer...med andra ämnen och lärare”.

Praktiska lösningar ett måste för att det ska bli ett vardagligt inslag i undervisningen

Om utomhuspedagogik ska bli ett vardagligt inslag i undervisningen tyckte pedagogerna att 

det behövs, en pedagogisk ”bank” med material, tips och idéer, praktiska lösningar såsom 

presenningar om det är dåligt väder, stormkök man kan laga mat på, tavla att skriva på,

personalen bör ha rätta kläder, tillgång till att studera ute t. ex. staffli för att måla, håvar, 

sittunderlägg annat material. Allt detta ska finnas på ett ställe så att man kan ta med sig 

sakerna när man går ut. Pedagogerna tyckte också att man kan måla upp ex. kompass, 

sverigekarta, alfabet, siffror m.m. på skolgården. P4 menar att: ”man kanske kan gå till 

samma plats i början för att göra eleverna vana vid utelektion”. 

Organisation och resursfördelning

Det krävs också en planerad organisation av utomhuspedagogiken om det ska bli ett 

vardagligt inslag. ”Ibland känner jag att det krävs mer personal om man ska vara ute istället 

för inne. Man vill inte gärna gå iväg själv med många barn, knappt ens på skolgården men 

jag är inte rädd för att ha hela gruppen i ett klassrum. Men är det regelbundet och man får 

mycket info innan så kanske det löser sig. Man kan ju slå ihop elevgrupper så att man blir två 

pedagoger ute tillsammans om något händer. Hur stora grupper man kan ha beror på vad 

man ska göra” (P2). P7 tycker att det: ”gärna ska vara mindre grupper då de lär sig bättre. 

Eller kan man dela upp gruppen i mindre delar och gå ut med en liten grupp åt gången. En 

pedagog följer med en grupp ut och en pedagog finns kvar med de andra i klassrummet. Så 

skiftar man grupperna som går ut…men det kräver två pedagoger”.

Planering och genomförande i ämneslag

För att klara av att genomföra utomhuspedagogik diskuterade flera pedagoger att det måste 
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planeras och då främst inom ämneslagen.  ”I ämneslagen ska man ansvara för att 

utomhuspedagogik genomförs i deras respektive ämne. De planerar och genomför 

utelektioner i deras ämne.  Man ska ha olika ansvarsområden för att det ska gå att 

genomföra. Alla ska vara delaktiga och inte bara de som har intresse av det” (P7). En 

pedagog sammanfattar de tankar som delas av de andra: ”naturen är en resurs och 

användbart klassrum. Skulle det vara dåligt väder så får det finnas flexibilitet. Man ska ha

som mål att vistas ute men möjlighet att ändra sin planering och vara inne. Det bör vara 

regelbundet, inplanerat och strukturerat men med flexibilitet för förändringar” (P6).

7. Analys

I analysen kommer resultatet att tolkas och diskuteras och kopplingar göras mellan 

litteraturen, empirin och mina egna tankegångar. I analysen försökte jag strukturera upp 

materialet för att hitta mönster, samband och likheter. Jag sorterade ut material som var 

ovidkommande mot det som är av vikt för syftet med intervjun. Med det sorterade materialet 

försökte jag hitta återkommande tankar och uppfattningar och identifiera samband. Eftersom 

intervjun inte följdes strikt av en viss gång kunde svar på samma fråga komma på olika ställen 

från informanterna. Genom transkriberingen kunde jag strukturera upp materialet på ett 

överskådligt sätt och sortera upp tankegångarna till de olika ställda frågorna. Sedan tolkade 

jag informanternas svar och uppfattningar för att få svar på de frågeställningar jag hade. 

Hänsyn togs till kontexten och det sammanhang som uppfattningarna hos informanterna hade 

när de framkom. Flera olika uppfattningar hos en informant kan leda till en större uppfattning 

av ett fenomen. Genom en hermeneutisk tolkning försökte jag få en förståelse genom en 

process där enskilda delarnas mening bestäms av den helhetliga meningen. Utifrån tolkningen 

drog jag sedan rimliga och giltiga slutsatser om informanternas enhetliga syn på fenomenet.

7.1 Utomhuspedagogik som metod?

I intervjuerna framkom det att såväl elever och pedagoger ansåg att utomhuspedagogik är en 

metod som är rolig och positiv ur en lärandeaspekt. Elever menade att de lär sig bättre och 

pedagogerna understryker att användandet av flera sinnen ökar inlärningen och gör att man 

minns bättre. Av eleverna ansåg 50 % att de lärde sig bättre jämfört om de skulle varit i en 

klassrumsmiljö, 17 % ansåg sig ha lärt sig lika bra och 8 % ansåg sig ha lärt sig sämre. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning som menar att kreativitetsskapande situationer 
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främjar inlärningen och att en inlärningssituation som tydligare konfronterar oss med olika 

sinnesuttryck leder till att man minns mera (Sebba, 1991; Grahn m.fl., 1997; Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). Siffrorna ska kanske dock betraktas med en viss försiktighet då de 

baseras på den enda erfarenhet eleverna har när det gäller utomhuspedagogik. De 

utomhuspedagogiska övningarna i matematik som ligger till grund för denna studie är 

förmodligen det enda tillfället eleverna har att jämföra med. 

En annan positiv faktor med utomhuspedagogik som eleverna såg var att man fick vara ute i 

den friska luften och röra på sig. Som tidigare forskning har visat finns det positiva effekter 

på hälsa, motorik och koncentration när barn vistas i en utemiljö (Grahn m.fl., 1997). 

Pedagogernas uppfattning var att utomhuspedagogik speciellt gynnar elever med svårigheter 

såsom exempelvis koncentrationssvårigheter. Detta för att de får en chans att röra på sig och 

att de kan använda flera sinnen i lärandet. De har ofta ett behov att få röra sig. I en 

klassrumsmiljö är ofta dessa faktorer begränsade och elever med koncentrationssvårigheter 

kan ofta inte erbjudas några alternativ till undervisningen.  Att dessa elever har ett ännu större 

behov av att få vara fysikiskt aktiva styrks av Ericsson (2003) som i sin avhandling 

konstaterade att koncentrationsförmåga, motorik och prestationer i matematik och svenska 

blev förbättrade om eleverna i skolår 1-3 dagligen hade fysisk aktivitet. Eleverna påpekade 

också att det var bra för att man kan lära sig ihop med andra, lära av varandra. Precis som 

Dahlgren & Szczepanski (1997) säger skapas i en inlärningssituation i en utemiljö skapar 

också ett beroendeförhållande mellan gruppens medlemmar, vilket kommer att bidra till att 

personligheten utvecklas, en trygghetskänsla skapas och tillit byggs upp i förhållande till 

varandra. 

Som många andra studier visar min undersökning att det finns vissa hinder för 

utomhuspedagogiken. En återkommande faktor i intervjuerna hos både eleverna och

pedagogerna är vädrets inverkan. Vid den tidpunkt då eleverna fick pröva på 

utomhuspedagogiska lärandesituationer kännetecknades vädret av en frisk vind som kan 

tänkas påverka svaren i intervjuerna. Även pedagogerna med erfarenheter av andra situationer 

kopplade till utomhuspedagogik underströk vädret som en påverkande faktor.  Brügge m.fl. 

(2002) styrker att vädrets inverkan kan utgöra ett hinder men att man genom att vistas ute i 

naturen skaffar sig kompetens som gör det enklare att hantera situationen. Pedagogerna kom

fram till att det måste finnas en regelbundenhet med utomhuspedagogik vilket leder till att 

eleverna har med sig rätt kläder med sig då det ska vara lektion ute. En regelbundenhet leder 
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till att eleverna skaffar sig en kompetens i att vistas i utemiljön och har man dessutom rätt 

kläder för situationen tror jag att vädrets inverkan kan minimeras. 

Några pedagoger menade att man behöver en flexibilitet för vädret för att det ska fungera. Det 

kom fram förslag om att man skulle ha mer utomhuspedagogik under höst och vår då vädret 

är mer tillfredsställande och mindre under vinterperioden. Petersson & Videsson (2005) visar

i sin studie att utomhuspedagogik i NO-ämnen genomfördes i olika omfattning beroende på 

årstiden. Mest utomhuspedagogik genomfördes under vår och höst. Andelen pedagoger som 

genomförde undervisning utomhus var 33 % respektive 32 %. Under sommaren sjönk denna 

siffra till 21 % och under vintern 14 %. Detta tolkar jag som att det är enklare att utföra 

utomhuspedagogik under de perioder då väderförhållandena är vad man kan kalla för 

behagliga. Jag håller förvisso med Brügge m.fl. (2002) att man måste skaffa sig en kompetens 

genom att vistas i naturen, men jag tror att också att det gynnar utomhuspedagogikens 

användning om man förlägger det i samband med tillfredställande vädersituationer.  Braute & 

Bang (1997) bekräftar tankegångarna i sin undersökning där de menar att om man fryser blir 

inte naturupplevelsen lika meningsfull vilket gäller för barnen liksom för pedagogen.

När eleverna och pedagogerna blev tillfrågade om hur ofta de tycker att utomhuspedagogik 

ska användas i undervisningen verkar en gång i veckan vara ett genomsnitt av informanternas 

svar. Om detta är tillräckligt för att en regelbundenhet ska infinna sig är svårt att svara på

enligt mig. I Peterssons & Videssons (2005) undersökning om lärares syn på 

utomhusundervisning i en kommun i södra Sverige visar sig det att endast 12 av 86 pedagoger 

använder sig av utomhusundervisning en gång i veckan. Majoriteten, 49 % använder sig av 

utomhusundervisning 1-2 gånger per termin och detta bör då enligt författarna betraktas som 

utflykter eller studiebesök i naturen och inte utomhuspedagogik. Lundegård m.fl. (2004) 

menar att det är en fördel att regelbundet använda sig av kortare utomhuspass. Då enstaka 

inslag kan uppfattas av eleverna som ett evenemang eller en paus och inte något som är en del 

av det vardagliga arbetet. Om en gång i veckan ska uppfattas som regelbundet eller inte finns 

nog delade uppfattningar om. Jag tror dock att detta är en början på en process för att 

utomhuspedagogik ska användas ännu mer regelbundet. För att få med sig alla pedagoger och 

låta eleverna vänja sig vid undervisningsmetoden är min personliga åsikt att man bör införa 

nya moment successivt med återkopplingar och analyser på vägen för att kunna skapa en så 

bra utveckling som möjligt. 
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I intervjun framkom det även att införandet av utomhuspedagogik ska ses som en process, där 

man till en början går ut för att ”leka” och successivt ökar undervisningen. Detta som en 

åtgärd för att få bort känslan hos eleverna att det är lek när man är utomhus och få det som en 

naturlig del av skoldagen.  Lundegård m.fl. (2004) belyser just svårigheten med att många 

elever tror att det är rast och inte lektion när de har uteverksamhet med förklaring att det 

förknippas med enstaka friluftsdagar eller utflykter. Genom att införa regelbundenheten och 

att successivt gå från lek till mer och mer undervisning tror jag är en bra modell. Det är ju 

också viktigt att eleverna får ett positivt möte med utemiljön och detta tror jag inledningsvis 

kan skapas genom att bara vara ute och leka i naturen. När eleverna skapar relationer 

gentemot varandra, pedagogen och utemiljön har man kommit en bra bit på vägen för en väl 

fungerande uteverksamhet. Som en pedagog uttrycker det i intervjun kan det vara en bra idé 

att besöka samma plats flera gånger till en början för att vänja eleverna. På detta sätt tror jag 

att det blir enklare för eleverna att skapa sig en relation med naturen som gör att de lättare kan 

ta till sig undervisningen som sker i interaktionen med miljön. 

7.2 Vad skulle elever och pedagoger vilja göra när man har 
undervisning utomhus?

När eleverna funderade på vad de skulle vilja göra utomhus dök olika svar upp. Svar som 

framkom innebar känna, lukta och ta på saker, leta efter saker, arbeta med former, idrott. Jag 

upplever att de svarar utifrån sina erfarenheter och det är svårt att dra några generella 

slutsatser ifrån svaren mer är att de vill arbeta praktiskt när de är utomhus. Två elever svarade 

att de ville leta efter och arbeta med former och detta kan ha sin grund i deras erfarenhet från 

de utomhuspedagogiska övningar som eleverna fick pröva på, då en del handlade om att leta 

upp olika geometriska former på skolgården. Pedagogernas syn på vad de tror elever skulle 

vilja göra när de har undervisning utomhus innefattar att de vill röra på sig och göra konkreta 

praktiska saker (bygga, leta upp saker, rita, ta reda på hur saker ligger till i verkligheten) på 

många olika sätt. Det handlar om att förstärka undervisningen med användningen av flera 

olika sinnen. Pedagogernas syn på utomhuspedagogik överensstämmer med Dahlgren & 

Szczepanski (1997) som menar att det handlar om en praktisk handlingsinriktad pedagogik 

där flera sinnen används.

Både elever och pedagoger kopplar ihop utomhuspedagogik med främst matematik. I 

elevernas fall kan det sannolikt kopplas till att det var matematik de arbetade med under 
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introduktionen av utomhuspedagogik. Pedagogernas koppling till matematik kan enligt mig 

tänkas ha sin grund i att det finns mycket publicerat i bokväg och lektioner när det gäller 

utomhusmatematik. Matematik uppfattas generellt enligt mig som ett konkret ämne som lätt 

kan åskådliggöras och behandlas med fysiska material. Studien visar att många verkar ha 

uppfattningen att utomhuspedagogik handlar om att hämta konkret material från naturen och 

närmiljön. Vad som kanske glöms bort är att utomhuspedagogik innebär upplevelsen och som 

Dahlgren & Szczepanski (1997) säger, är landskapet och miljön platsen för lärandet där 

känsla, tanke och handling förenas genom samspel. Just upplevelsen tror jag ofta glöms bort. 

Att bara få komma i kontakt med naturen, tror jag, ger i ett samspel en upplevelse som leder 

till lärande. Upplevelsen är ämnesövergripande och i situationen kommer frågeställningar upp 

som kommer att behandla alla möjliga olika ämnesområden. Att som pedagog ta till vara på 

de upplevelser som en viss situation ger vid ett samspel med miljön tror jag är grunden för en 

fungerande undervisning utomhus. Att gå ut och bara tänka att nu ska vi arbeta med historia 

och inga andra frågeställningar behandlas tror jag är hämmande för utomhuspedagogiken. Det 

gäller enligt mig att ta tillvara på det som situationen ger. Jag håller således med Molander 

m.fl. (2006) som menar att oavsett vilket ämne lektionen egentligen var menad att behandla

kommer automatiskt andra ämnesområden in då frågeställningar uppkommer som en följd av 

upplevelsen eller fenomenet. 

Elevernas uppfattning om vad de tror skulle kunna vara möjligt att göra utomhus gav lite 

olika svar i studien. Det ämne som många elever inte trodde var möjligt att ha utomhus var 

hemkunskap. Återigen tror jag att deras erfarenhet utgör en begränsning på vad de tror är 

möjligt. Om eleverna exempelvis skulle få prova på att tillaga mat utomhus över en öppen eld 

skulle troligtvis svaret förändras. Men eleverna svarar utifrån sin erfarenhet i nuläget och det 

som upplevs som svårare är att arbeta i böcker som exempelvis i svenska. Detta styrker det 

resonemang om att eleverna vill göra praktiska saker och använda flera sinnen än vad som 

behövs när man skriver. 

Pedagogernas erfarenhet är lite annorlunda. Som nämnts tidigare kommer ämnet matematik 

upp i första läget men efter en stunds funderande och diskuterande blev slutsatsen att det går 

att ha alla möjliga ämnen när man är utomhus. Detta kan enligt mig tolkas som att en av 

utomhuspedagogikens fördelar lyser igenom då man i skolan ofta skiljer mellan olika ämnen 

till skillnad från verkligheten där alla ämnen integreras i varandra. Man måste nog vända på 

frågan och fråga sig vad utemiljön kan ge undervisningen och inte vilken undervisning som 
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ska ske i en utemiljö. Dahlgren & Szczepanski (1997) säger att den fysiska natur- och 

kulturmiljön tillhandahåller lärandets innehåll och bestämmer också därmed den 

utomhuspedagogiska identiteten. Pedagogerna betonar likartat att det inte handlar om att flytta 

ut böckerna från klassrummet utan att man använder sig av det som miljön kan ge 

undervisningen.

7.3 Vilka möjligheter har den befintliga utemiljön i skolans 
närområde för att främja lärande genom utomhuspedagogik?

Både elever och pedagoger uppfattar skolans närmiljö som bra att bedriva och ha 

utomhuspedagogik i. I en uppdelning på skolgården och närmiljön uppfattas både delarna som 

bra miljöer för utomhusundervisning. Pedagogerna uppfattar närheten till strand och hav som 

en stor tillgång. Förutsättningarna är därmed goda då Grahn (1988) såg signifikanta samband 

med bristen på lämpliga områden där utomhuspedagogik kunde utföras. Att skolgården 

uppfattas som en bra miljö för utomhuspedagogik är av en stor fördel. Johansson (2008) visar

att skolgården är den plats som 90 % använder vid utomhusundervisning. Petersson & 

Videsson (2005) visar också att skolgårdens miljö spelar roll för huruvida pedagogerna 

bedriver NO-undervisning utomhus, medan skolans närmiljö inte är en avgörande faktor för 

utomhusundervisning. Jag tror som det diskuterats tidigare att införandet av 

utomhuspedagogik ska ses som en process och att man börjar i en lite mindre skala för att 

sedan utveckla det successivt. Att ha en skolgård som anses ha goda möjligheter för 

utomhuspedagogik kommer att underlätta utvecklingen. Till en början måste det kännas 

tryggare för både elever och pedagoger att kunna använda skolgården som undervisningslokal

för att skapa en vana i undervisningssättet. Undersökningen visar därmed att skolan har goda 

möjligheter för att utomhuspedagogik ska kunna genomföras. 

Även om både skolgården och närmiljön uppfattas som goda finns det naturligtvis saker som 

saknas i landskapet. Ett utstickande element som både elever och pedagoger nämner är att de 

saknar i närmiljön är träd och skog. De elever, 2 stycken som inte upplever närmiljön som bra 

påpekar just avsaknaden av träd. Detta styrks av tidigare forskning som visar att träd, buskar, 

små naturliga uterum, gräskullar och lianer är vikigt för elever både för att kunna leka i och 

att få en avskildhet (Karlsson & Lundgren, 2008). Hur man ska tillgodose behovet av träd och 

skog kan lösas på olika sätt. Någon pedagog menar att man kan använda sig av de träddungar 

som finns en bit bort från skolan. Andra menar att man kan utnyttja buss för att ta sig till 
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skogsområden i kommunen. Detta löser dock inte elevernas behov av att använda träd att leka 

i och få avskildhet i. Jag tror att om eleverna finner sin skolgård positiv i allmänhet kommer 

det fungera bättre att bedriva utomhuspedagogik i. Precis som Dahlgren m.fl. (2007) menar så 

leder alltid en vistelse i en utemiljö till frågeställningar i anslutning till det man upplever och 

till de iakttagelser man gör. Om denna utemiljö uppfattas som positiv och tillfredställer de 

behov som finns blir upplevelsen positiv och därmed också lärandet. 

För att tillgodose behovet av träd och skog i direkt anslutning till skolans närmiljö tror jag att 

man som Schipperges (2005) menar skapar skolgårdsgrupper där elevernas idéer och 

arbetskraft tas till vara. Att skapa en skog kan kanske med skolans geografiska begränsningar 

vara svårt, men genom att lyssna på elevernas önskan kan man säkert hitta en lösning som är 

tillfredställande. Det behövs också organisatoriska förändringar i ansvarsfördelningen när det 

gäller skolgårdsarbete genom att förvaltning och skola samverkar för att tillgodose de behov 

som finns (Åkerblom & Olsson 2003). Detta kan ses som ett stort projekt där hinder som 

resurser och regler kan vara hindrande. Men jag tror att en skolgårdsgrupp kan inleda ett 

samarbete och ansvaret fördelas på olika parter. Att bara säga till en kommunal förvaltning att 

vi (skolan) skulle vilja ha träd på vår skolgård tror jag inte ger en lösning på behovet. Det är 

således lättare att genom samarbete utveckla en önskan till en verklighet som tillgodoser allas 

behov. Detta i enlighet med Karlsson & Lundgren (2008) som menar att elever vill ha 

utmaningar i sin utemiljö och de vill själva kunna vara med och påverka. Att genomföra en 

förändring av skolgården kan ses som ett stort och resurskrävande projekt. Som tröst kan man 

luta sig tillbaka på tidigare forskning som visar att ombyggnad av skolgårdar har gett mer 

möjligheter i undervisningen i och med att fler uterum har tillförts (Knutsson & Käller 2006).

7.4 Vad behövs för att utomhuspedagogik ska bli ett vardagligt 
redskap undervisningen?

Pedagogerna ansåg att det är viktigt med en regelbundenhet för att utomhuspedagogik ska 

kunna fungera. Detta för att som det diskuterats tidigare möjliggör att eleverna skaffar sig en

kompetens att vistas utomhus och att yttre faktorer såsom vädret får en mindre betydelse. En 

regelbundenhet leder till att eleverna är medvetna om att de ska ha med sig rätt utrustning de 

tillfällen då det är undervisning utomhus. En regelbundenhet gör också att de förstår att det är 

som vilken undervisning som helst och inte bara lek. Denna syn sammanfaller med 

Lundegård m.fl. (2004) som menar att det måste vara en del av skolans ordinarie verksamhet 
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och inte något enstaka inslag i verksamheten som kan uppfattas som ett evenemang eller en 

paus och inte något som är en del av det vardagliga arbetet. Pedagogerna ansåg också att man 

ska börja i så tidig ålder som möjligt för att eleverna ska bli vana vid undervisningssättet så 

att det känns som en naturlig del i skolverksamheten. Regelbundenhet ansåg de flesta 

pedagoger kan uppfyllas genom att det är schemalagt. Även vid diskussioner bland pedagoger 

om nästa läsårs planering framkom det att utomhuspedagogik ska vara schemalagt 80 minuter 

för varje elevgrupp/veckan. 

Flera pedagoger underströk dock i intervjun att det måste finnas en flexibilitet när det gäller 

utomhuspedagogik. Önskvärt är att utomhuspedagogik ska ske spontant när det sammanfaller 

med undervisningen. Jag håller med om att det måste finnas en spontanitet när det gäller att 

använda sig av utemiljön men det känns många gånger som att utomhuspedagogiken betraktas 

som ett komplement till den vanliga klassrumsundervisningen. Utomhuspedagogik ska inte 

betraktas som ett enskilt element utan det ska integrera i undervisningen som en helhet. Som 

Dahlgren m.fl. (2007) beskriver kan utomhuspedagogik betraktas som samspelet mellan 

textbaserat lärande och upplevelser i miljön.  Genom att använda sig av flera sinnen förstärks 

upplevelsen med naturen och kan kopplas till det eleven lärt sig i klassrummet och kunskapen 

befästs mer. Pedagogerna menade att det bör vara schemalagt men att spontana tillfällen är 

positiva och ska vara möjliga. Schemaläggningen av utomhuspedagogik gör att 

utomhuspedagogiken verkligen blir möjlighet. Genom en schemaläggning ger det enligt mig 

en status som vilken annan undervisning som helst. 

I intervjuerna framkom det att det inte går att tvinga på någon som inte vill och att det blir nog 

bara de som är intresserade som kommer att vilja göra det. Om utomhuspedagogik ska bli 

verklighet tror jag att det inte går att resonera som att det är ett val ifall man ska göra det. Om 

det betraktas som all annan undervisning kommer det troligtvis inte att kännas valbart ifall 

man vill göra det. Exempelvis kan man ju inte säga att jag inte tänker använda mig av IKT-

verktyg i undervisningen för att jag inte är intresserad av det. Utomhuspedagogikens 

användning tror jag handlar mycket om pedagogerna föreställningar om vad det innebär. Det 

enda sättet att ändra dessa förställningar är att pedagogerna får använda sig av det som 

undervisningsmetod. 

Flexibiliteten i schemaläggningen ska också möjliggöra att man inte är tvingad att vara 

utomhus ifall vädret är dåligt. Pedagogerna understryker som tidigare har diskuterats att det 
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måste vara en positiv upplevelse för såväl elever som pedagoger för att utomhuspedagogiken 

ska uppfylla sitt syfte. Detta förutsätter att det finns lokaler att vara inomhus i om så är fallet. 

Det har i skolan diskuterats om att utomhuspedagogiken kan hjälpa till att frigöra lokaler då 

elevantalet kommer att öka och att behovet av lokaler kommer att öka. Pedagogerna anser inte 

att det är en bra förutsättning för flexibiliteten om man inte skulle ha tillgång till lokaler. Det 

ska inte uppstå ett lokalberoende som någon uttrycker. Detta stöds av Knutsson & Laestadius 

(2005) som visar att schematekniska uppdelningar av lokaler är ett hinder, då det inte finns 

plats att förvara material och möjlighet att kunna vara inomhus om vädret är för dåligt.

Flexibiliteten kan lösas genom att som en pedagog menar att varje elevgrupp ska ha ett visst 

antal utelektioner per termin sen får pedagogen avgöra när det görs. På detta sätt kan man 

även ta hänsyn till olika årstider som tidigare diskuterats. Min personliga uppfattning är nog 

att det ska vara schemalagt med flexibilitet för att det ska få den status som jag tidigare 

diskuterat. Risker med en flexibilitet är att det så klart kan missbrukas och vad är egentligen 

dåligt väder. Jag tror att man kan undgå dessa problem genom att öka delaktigheten hos alla 

pedagoger i hela processen. 

En process med ett successivt införande av utomhuspedagogik och en planering som ger en 

delaktighet var något som pedagogerna diskuterade i intervjun. De ansåg att det är viktigt att 

utomhuspedagogiken är strukturerad och planerad för att det ska fungera. Det får som någon 

pedagog uttrycker det inte bli ett ”jippo” utan det ska vara planerat med ett tydligt syfte. För 

att lyckas med detta måste alla vara delaktiga i planerandet av undervisningen. I intervjuerna 

framkom det att det bör planeras i ämneslagen. Pedagogerna behöver sätta sig ned i ämneslag 

för att diskutera vad utemiljön kan tillföra deras undervisning och hur utomhuspedagogik kan 

användas. På detta sätt blir alla pedagoger delaktiga och blir ansvariga för att 

utomhuspedagogiken planeras och genomförs i deras ämne. Detta stöds av Brügge m.fl. 

(2002) som menar att man genom diskussion i arbetslagen kan komma fram till en gemensam 

syn i frågan så att skolans organisation och den schematiska uppdelningen av skoldagens 

struktur, som kan utgöra hinder för utomhuspedagogik, undanröjs. För att lyckas med det

krävs naturligtvis att tid avsätts så att ämneslagen eller arbetslagen kan få möjlighet att 

planera verksamheten.  Jag anser att en process som innefattar utomhuspedagogik från 

planering till utförande och utvärdering skapar delaktighet där allas erfarenheter kan tas 

tillvara och eventuella individuella hinder kan övervinnas.
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7.5 Vilka satsningar skulle behövas inom en nära framtid för att 
kunna förverkliga att utomhuspedagogik ska bli ett vardagligt 
redskap i undervisningen?

Först och främst ansåg pedagogerna att det behövs praktiska lösningar som underlättar att ha 

lektion utomhus. De praktiska lösningarna ska underlätta undervisningen utomhus och 

minimera förarbetet. Material ska vara färdigt och lättillgängligt så att alla pedagoger när som 

helst ska kunna använda det. I intervjun framkom det förslag på olika praktiska lösningar som 

kan vara till användning. Detta tror jag bara är en början och att man i den process, som 

innefattar planering i ämneslag, tillkommer fler praktiska lösningar. Detta innebär säkert en 

del inköp men som pedagogerna menar finns det mycket material i skolan, som direkt kan 

användas vid utomhusundervisning. Jag tror också att det är viktigt att se vad utemiljön kan 

erbjuda och fråga sig om de här praktiska lösningarna kan ersättas med något annat. 

När man är verksam i en undervisning som präglas av en speciell karaktär kan det vara svårt 

att se över gränserna och tänka annorlunda. Man får i dessa fall inte glömma bort att själva 

upplevelsen är fundamental för utomhuspedagogiken. Alla praktiska lösningar, som 

underlättar undervisningen utomhus är naturligtvis positivt. En annan viktig aspekt som 

framkom vid intervjun är att materialet ska finnas samlat på en plats som är tillgänglig för 

alla. Detta kräver avsättning av en lokal eller en del av en lokal. Var denna plats ska vara är 

något som behöver diskuteras, med frågeställningar som exempelvis om den ska vara i direkt 

anslutning till utemiljön. Om allt material är färdigt att tas med ut och det finns samlat på ett 

ställe ger det en oerhörd tidsvinst och brist på tid är enligt Lundegård m.fl. (2006) ett hinder. 

Vidare diskuteras i intervjun om en ”pedagogisk bank” i utomhuspedagogik, som alla ska 

kunna ta del av. Detta är även något som har diskuterats bland pedagoger vid andra tillfällen, 

då jag varit närvarande. Den pedagogiska banken ska innehålla förslag på lektioner och tips 

på vad man kan göra utomhus. Den pedagogiska banken ska byggas upp av alla verksamma 

pedagoger som kan bidra med sådant som de tycker är av värde för undervisningen utomhus. 

Att ha en färdigt material och en pedagogisk bank underlättar förarbete och planeringen av 

utomhuspedagogik. Bohnstedt & Elisason (2008) visar just att brist på material och tid att 

planera kan vara ett hinder. Hur denna pedagogiska bank ska se ut får diskuteras vidare. Man 

kan tänka sig att det finns tillsammans med det praktiska materialet eller digitalt lagrat på 

skolans server eller kanske både och. 
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Pedagogerna ansåg som tidigare diskuterats att utomhuspedagogik ska vara schemalagt. 

Ytterliggare en aspekt att ta hänsyn till vid en sådan är resursfördelning. Pedagogernas 

uppfattning är att det krävs minst två pedagoger per elevgrupp om man ska ha undervisning 

utanför skolgården. Om det skulle hända något som exempelvis att någon skadar sig eller om 

någon elev inte gör som man säger är det en trygghet och kanske nödvändighet att inte vara 

ensam. Detta bekräftas av Knutsson & Laestadius (2005), som i sin undersökning 

konstaterade att om man är ensam pedagog vid aktiviteterna, känner man att kontrollen tappas 

och kvaliteten på undervisningen försämras. Att det finns resurser i form av två pedagoger bör 

därför beaktas i schemaläggningen. Min personliga uppfattning är att det självklart bra om 

man är fler pedagoger per elevgrupp. Jag är också medveten om att skolans resurser inte

kanske alltid räcker till ett önskvärt scenario. Ska man som undersökningen visar införa 

utomhuspedagogiken successivt för att vänja eleverna, kan skolgården vara ett bra område att 

börja med.

Knutsson & Laestadius (2005) styrker att pedagogerna inte upplever det som ett hinder att 

vara ensam om det sker i direkt anslutning till skolan då det finns en närhet till andra vuxna 

och till skolans lokaler. Samtidigt känner jag att antalet pedagoger inte får utgöra en 

begränsning för hur utomhuspedagogiken kan användas. Resursfördelningen är naturligtvis 

något som delvis styrs av yttre faktorer, som inte alltid kan påverkas, men det är viktigt att 

dessa synpunkter tas med. Min åsikt är att dessa uppfattningar om att det krävs två pedagoger 

kommer att förändras med tiden då regelbundenheten ökar och både pedagoger och elever 

bygger upp en erfarenhet som gör att synsättet omvärderas. En liten erfarenhet hos pedagogen 

menar Lundegård m.fl. (2006) leder till en rädsla. 

En annan synpunkt som framkom under intervjun var att det är fördelaktigt att ha mindre 

elevgrupper då man är utomhus, för de lär sig bättre då. Är man två pedagoger kan man som 

en pedagog antydde dela elevgruppen så att hälften är inne och hälften är ute. Detta skulle 

kunna resultera i en ökad kvalitet i undervisningen då pedagogen kan ägna mer tid åt 

respektive elev. En annan pedagog tyckte att lösningen med två pedagoger var att slå ihop två 

elevgrupper när man är utomhus men det motsätter sig ovanstående argument och även 

Knutsson & Laestadius (2005) undersökning visar att en alltför stor elevgrupp kan kännas 

som ett hinder. 

När det gäller pedagogernas egna behov av utbildning är det varierande. 14 % tyckte sig ha
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tillräckligt med utbildning för att använda sig av utomhuspedagogik. 43 % tyckte att, intresse

samt planeringen och diskussioner i samband med dessa ihop med andra pedagoger kommer 

att ge kunskaper de behöver. 43 % tyckte dock att de är begränsade i sin utbildning och att det 

är beroende på vad de ska göra vid undervisning utomhus. 43 % av pedagogerna skulle därför 

vilja ha mer utbildning i utomhuspedagogik. Min uppfattning är att det är viktigt att ge de

pedagoger på skolan som skulle önska sig mer utbildning i utomhuspedagogik den 

möjligheten. Detta stöds av Lundegård m.fl. (2006) och Knutsson & Laestadius (2005), som 

visar att pedagogens egen kompetens hämmar utomhuspedagogik.

Även Petersson & Videsson (2005) visar i sin undersökning att 60 % av pedagogerna anser att 

fortbildning i utomhuspedagogik skulle vara en underlättande faktor. Pedagogerna i deras 

undersökning önskar fortbildning i form av inspirationskurser. Författarna menar också att det 

är viktigt att det finns ett stöd från kommun och skolledning för utbildning samt att ett 

bildande av nätverksgrupper i utomhuspedagogik främjar utvecklingen. Det finns som 

tidigare nämnts pågående studiecirklar i utomhusmatematik i kommunen som flera av 

pedagogerna på skolan medverkar i. Det finns inom skolan och kommunen oerhörda 

kompetenser som kan tas tillvara för att hjälpa utvecklingen framåt. Genom att skapa nätverk 

tror jag att man på ett bra sätt kan skaffa sig den kunskap och kompetens som man saknar och 

på detta sätt undanröja hindret med pedagogens egen kompetens. 

7.6 Sammanfattning och slutsatser

Med utgång i de frågeställningar som ställts kommer jag nedan att försöka sammanfatta och 

dra slutsatser från det empiriska materialet för att på detta sätt uppnå syftet med 

undersökningen d.v.s. hur man kan konkretisera och anpassa utomhuspedagogik till skolans 

behov. Enligt min studie kan man dra följande slutsatser:

 Elever och pedagoger vill arbeta praktiskt när de är utomhus. Det handlar inte om att 

flytta ut boken från klassrummet. Användningen av flera sinnen förstärker lärandet 

och gör det roligt. Exempelvis vill elever och pedagoger känna, lukta och se, bygga, 

leta upp saker, rita av något levande, praktisk matematik, göra undersökningar, former 

och mönster. 

 Elever och pedagoger uppfattar att det finns goda möjligheter för att bedriva 



44

utomhuspedagogik i skolans närmiljö. Eleverna uppfattar främst skolgården som en 

bra miljö att ha undervisningen. Pedagogerna uppfattar både skolgården och skolans 

närmiljö med framförallt strandområdet och havet som bra i användandet av

utomhusundervisning. 

 Det är viktigt att det är en regelbundenhet i utomhusundervisningen. Detta möjliggör 

att eleverna skaffar sig en kompetens att vistas utomhus och att rätt utrustning är med 

så att yttre faktorer såsom vädret får en mindre roll. Regelbundenheten leder också till 

att eleverna förstår att det är undervisning och inte fri aktivitet. Genom att 

utomhusundervisningen schemaläggs kan regelbundenheten uppnås. Det är dock

viktigt att det finns en flexibilitet när det gäller utomhuspedagogik. Flexibiliteten ska

möjliggöra att man inte är ute vid exempelvis dåligt väder då pedagogerna anser att 

det är viktigt med en positiv upplevelse för eleverna. Det är också viktigt att man inte 

är lokalberoende om man behöver vara inomhus vid enstaka tillfällen. Flexibiliteten 

ska också möjliggöra spontan undervisning utomhus när det passar att integrera i de

teoretiska studierna. Flexibiliteten kommer att möjliggöra att inte vädret påverkar 

utomhusundervisningen vilket anses kunna utgöra ett hinder.

 Utomhuspedagogik måste införas successivt genom en process för att skapa 

delaktighet. Det är mycket viktigt att det är strukturerat och planerat och delaktigheten 

skapas genom att alla pedagoger är med och planerar det. Det bör planeras i

ämneslagen där man ska utgå vad utemiljön tillföra undervisningen och hur 

utomhuspedagogik kan användas för att nå målen. För att detta ska bli möjligt krävs 

att tid avsätts till arbetet. Ett successivt införande av utomhuspedagogiken leder också 

till att eleverna vänjer sig vid undervisningsmetoden så att de får en positiv upplevelse 

och att det uppfattas som en naturlig del i skolverksamheten. 

 Både elever och pedagoger saknar träd och skog i skolans närområde. En 

skolgårdsgrupp bör tillsättas som undersöker möjligheten att tillgodose ett sådant 

behov. På detta sätt kan elever vara med och påverka vilket leder till en större 

delaktighet. 

 Det behövs olika typer av praktiska lösningar för att underlätta användandet av 

utomhuspedagogik. De praktiska lösningarna ska underlätta undervisningen utomhus 
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och minimera förarbetet. Material ska vara färdigt och lättillgängligt så att alla 

pedagoger som helst ska kunna använda det. Materialet ska vara samlat på en plats 

som är tillgänglig för alla så att det är enkelt att utföra undervisning utomhus. På detta 

sätt minskar tidsåtgången för planering och förberedelse som anses utgöra ett hinder 

för användningen av utomhuspedagogik. 

 Det behöver skapas en ”pedagogisk bank” som innehåller förslag på lektioner och tips 

på vad man kan göra utomhus. Den pedagogiska banken ska byggas upp av alla 

verksamma pedagoger som kan bidra med sådant som de tycker är av värde för 

undervisningen utomhus. Den pedagogiska banken ska vara tillgänglig för alla att ta 

del av. Detta kan motverka brist på material som tidigare har visats sig kunna utgöra 

ett hinder för användandet av utomhuspedagogik. 

 Det bör göras en resursfördelning så att man minst är två pedagoger per elevgrupp när 

man har undervisning utomhus utanför en direkt anslutning till skolan. Om man 

bedriver undervisning på skolgården räcker det med en pedagog per elevgrupp. Fler 

pedagoger per elevgrupp vid undervisning utomhus kan undanröja att kontrollen 

tappas och kvaliteten på undervisningen försämras vilket anses utgöra ett hinder. 

 43 % av pedagogerna anser sig vilja få mer utbildning i utomhuspedagogik för att 

kunna genomföra undervisningen på ett bra sätt. 43 % av pedagogerna anser att 

intresse samt planeringen och diskussioner tillsammans med andra pedagoger kommer 

att ge kunskaper de behöver. Det är viktigt att ge pedagogerna möjlighet till 

fortbildning för att på så vis undanröja hindret att kompetensen hämnar 

utomhuspedagogik.

8. Diskussion

Utifrån syftet med undersökningen och de frågeställningar som sattes upp anser jag att de

uppnåtts och frågeställningarna besvarats. Med hjälp av det empiriska materialet drogs flera 

slutsatser som speglade det som informanterna ville förtälja under intervjuerna. Slutsatserna 

kändes väl förankrade hos informanterna och trovärdigheten får anses stor då det verkar 

finnas en enhetlig syn på vad utomhuspedagogik är och bör användas på skolan. Naturligtvis 

finns det meningsskiljaktigheter i olika frågor men när jag sammanfattade och analyserade det 
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empiriska materialet fanns det flera återkommande synpunkter för majoriteten hos 

informanterna. Synen som pedagogerna har om utomhuspedagogik sammanfaller också väl 

med min personliga syn vilket underlättade att det blev givande diskussioner vid intervjuerna. 

Den allra viktigaste slutsatsen i undersökningen är, enligt min mening, att införandet av 

utomhuspedagogik måste ske successivt i en process som gör det möjligt att skapa delaktighet 

bland alla verksamma på skolan. Att bara låta de som är intresserade av utomhuspedagogik ha 

hand om undervisningen utomhus kommer att göra att det inte blir ett undervisningssätt som 

är ett vardagligt inslag i skolans verksamhet. Det gäller alltså att skolan och alla verksamma 

tillsammans beslutar och genomför det arbete som krävs för att utomhuspedagogik ska bli 

verklighet och på så sätt komma eleverna till gagn. Utomhuspedagogik öppnar möjligheter att 

nå styrdokumentens mål på ett sätt som oftast uppfattas som positivt av eleverna.  

Undersökningen visar också att det finns en vilja på skolan att använda sig av 

utomhuspedagogik som undervisningsmetod. Exempel på pedagogernas engagemang för att 

vilja genomföra detta är att sex pedagoger på skolan har anmält sig och kommer att gå en 

studiecirkel om utomhusmatematik som bedrivs av kommunens matematikutvecklare. Tre av 

dessa pedagoger medverkade i intervjuerna i denna undersökning och kanske var det 

diskussionen om ämnet som gjorde dem mer nyfikna och engagerade. Detta är ingen 

vetenskaplig bevisad sanning men min personliga uppfattning är att saker och ting måste 

diskuteras och vändas ut och in för att alla ska bli delaktiga. På så sätt kan det omvandlas från 

teorier till verklighet på skolorna på ett sätt där allas synpunkter tillgodoses. Diskussioner tror 

jag skapar engagemang hos individen. En eller några enstaka pedagoger kan aldrig enligt min 

uppfattning göra utomhuspedagogik till en metod i skolan utan endast genom den kollektiva 

kompetensen blir det ett fördelaktigt och attraktivt arbetssätt. 

Jag tror att man kan jämföra det med Dahlgren & Szczepanskis (1997) försök till definition på 

utomhuspedagogik som innebär att det inte finns några absoluta referenspunkter utan lärandet 

pågår i en fri och aldrig avslutad process där upplevelsen utgör grunden för lärandet. 

Införandet och användandet av utomhuspedagogik på skolor kan på liknande sätt ses som en 

ständigt pågående process där upplevelser och erfarenheter kan styra utvecklandet av 

undervisningen utomhus till ständig förbättring, allt för elevernas bästa i en skola för alla. 

Denna process pågår i studiens skola. Det finns ett positivt bemötande till 

utomhuspedagogiken hos både elever och pedagoger. I kollegiala diskussioner i arbetslag har 



47

det framkommit att skolan vill använda sig mer av utomhuspedagogik och skolledning har 

beslutat på en satsning på utomhuspedagogik inom den närmaste framtiden. 

Denna studie har fått fram hur elever och pedagoger på skolan tycker att utomhuspedagogik 

ska användas på skolan. Den har också kartlagt de svårigheter som förknippas med 

utomhuspedagogik och åtgärder för att minimera dessa hinder. Processen är igång och jag tror 

att andra skolor måste påbörja sin. Det krävs att det kommer upp till diskussion för att man 

ska kunna anpassa det till varje skolas behov. Förutsättningarna är olika i skolorna som 

exempelvis pedagogernas kompetens och närmiljöns möjligheter. Därför behöver skolorna 

påbörja processen och kartlägga deras förutsättningar och behov. Men det allra första steget är 

att bestämma sig för att satsa på att använda sig mer av utomhuspedagogik. För vem, som jag 

inledningsvis sa, skulle inte vilja använda sig av lärandeupplevelser som stimulerar alla 

sinnen och på detta sätt förbättrar inlärningsförmågan.

8.1 Tillvägagångssätt och kritik mot studien

Tillvägagångssättet med en empirisk studie som utgjordes av kvalitativa intervjuer med en 

semistrukturerad form har som tidigare diskuterats varit en väl fungerande metod. Variationen 

i informanternas ålder, undervisningsår, ämne och erfarenhet gav en mångfacetterad bild av 

skolan som helhet. Den semistrukturerade formen på intervjuerna gav utrymme för 

diskussioner i frågor som inte behandlades i intervjuguiden och på detta sätt kunde andra 

synpunkter i ämnet tas till vara och lyftas från sitt ursprung. Det som kan uppfattas negativt i

undersökningen var elevernas begränsade erfarenhet i ämnet som gjorde att det vara svårt att 

få igång diskussioner i ämnet som går steget vidare ifrån de ställda frågeställningarna. Att 

eleverna innan intervjun prövade på utomhuspedagogisk undervisning gjorde dock att de fick 

en erfarenhet de kunde koppla frågorna till. I intervjun med eleverna kunde det kännas som 

om man ställer ledande frågor. Kvale (1997) menar dock att ledande frågor inte är det centrala 

utan det är vart frågorna ska leda och huruvida de kommer att leda i relevanta riktningar som 

leder till ny kunskap i ämnet. 

Att intervjua barn är också svårt då man som vuxen kan ha svårt att sätta sig in i deras 

verklighet och uppfattningar om olika saker. En tanke kan vara att istället för intervjuer så kan 

man genomföra en enkätundersökning hos eleverna. Detta för att de kan innehålla raka frågor 

som i analysen kan kvantifieras och på så sätt styrka eller motsätta sig tankegångar hos 
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eleverna. Enkäters svagheter är dock att man inte kan få nyanserade svar och gå på djupet i de 

tankar som informanten har i olika frågor. Tanken med intervjuguiden var att få fram så 

mycket åsikter och nyanser som möjligt i ämnet utomhuspedagogik och utifrån detta tycker 

jag att syftet är uppfyllt väl. 

Ur ett kritiskt perspektiv kan man också ifrågasätta om de utomhuspedagogiska övningarna 

som föregick intervjuerna påverkade dom. Tanken var att ge eleverna en förförståelse om 

metoden. Det finns dock en risk att eleverna blev påverkade av detta och gav svar som de inte

skulle ha gett annars. Men jag ser samtidigt inte någon annan möjlighet att ge den viktiga 

förförståelsen för eleverna. Det måste vara till fördel för eleverna då de har något att dra 

erfarenheter ifrån när de ska intervjuas om ett fenomen. Min slutsats är att eleverna kan ha 

varit något påverkade men att fördelen med en förförståelse väger tyngre än påverkningen. 

Om jag skulle genomföra studien igen skulle jag använda mig av samma tillvägagångssätt, 

men låta eleverna och pedagogerna få pröva på ännu mera utomhuspedagogik innan 

intervjuerna. Utan en förförståelse om ett fenomen tror jag aldrig att det uppkommer givande 

diskussioner där man kan få fram individers åsikter och uppfattningar om detsamma. 

8.2 Trovärdighet

I denna studie får resultatet uppfattas som trovärdigt då det fanns en gemensam syn på 

utomhuspedagogik bland informanterna. Om detta resultat skulle kunna appliceras på andra 

skolor är dock tvivelaktigt. Urvalet av informanter är relativt litet och kan därför inte 

representera elever eller pedagoger generellt. Det lilla urvalet samt elevernas erfarenhet är två 

faktorer som motsäger sig trovärdigheten i studien. Elever och pedagoger på andra skolor har 

andra erfarenheter i ämnet och detta påverkar naturligtvis svaren. Både validiteten och 

reliabiliteten påverkas av urvalet i studien. Jag tror dock att studien representerar många av de 

tankegångar som kan finnas i skolan generellt i frågan utomhuspedagogik.

Vad det gäller studiens validitet tror jag att om liknade studier skulle genomföras på andra 

skolor skulle många av de tankegångar som diskuterats i denna studie kommer att komma 

fram igen men på ett lokalt anpassat sätt som tillgodoser just den skolans behov och 

möjligheter. Olika sociala miljöer är förutsättningar för olika svar och det kan därför vara 

svårt att generalisera så att det gäller överallt på alla skolor. Om man ser till reliabiliteten

skulle studien förmodligen ge samma svar om de genomfördes med samma informanter igen 
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inom en viss tidsram. Troligen skulle dock svaren se annorlunda ut om samma studie 

genomfördes efter en längre tid då samhället och skolan är i ständig förändring. Med tiden 

ändras även individers erfarenheter vilket troligtvis kommer att påverka svaren.

8.3 Fortsatta forskningsfrågor

Denna studie har gett upphov till nya frågeställningar som jag tycker skulle vara intressanta 

att följa upp. Det som visar sig vara viktigt i studien när det gäller utomhuspedagogik är 

organiserandet av det och vikten av att hela skolans organisation är delaktiga i processen. Det 

hade varit intressant att gå vidare ett steg och komma upp på en kommunal nivå och 

undersöka hur man på en central nivå kan arbeta med utomhuspedagogik. Om det skulle 

finnas en kommunal arbetsplan för hur det ska arbetas med utomhuspedagogik i skolan kan 

man kanske underlätta det för de enskilda skolorna. Vad kan man bidra med på en kommunal 

nivå? Det skulle kunna underlätta arbetet om kommunen bidrog med kunskap och kompetens 

i ämnet och kanske erbjuda kompetensutveckling för pedagogerna då denna och andra studier 

visar på att det är en hindrande faktor.  

En annan frågeställning som har dykt upp i denna studie är hur man kan skapa en pedagogisk 

bank för utomhuspedagogik. Hur bör en sådan se ut och vad ska den innehålla är 

frågeställningar som kan beaktas. Man kan tänka sig att gå vidare och undersöka möjligheten 

och behovet av en nationell pedagogisk bank som alla kan ta del av. Vidare kan man också 

tänka sig göra en inventering av skolans närmiljö och koppla det till den pedagogiska banken. 

På detta sätt kan man skapa en undervisningssituation som på bästa sätt sammanför syften 

med undervisningen och de lokaler i landskapet som kan förstärka detta syfte på bästa sätt. 
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Bilaga

Intervjuguide till barn/elever.

Inledande frågor.

Hur gammal är du?

Om utomhuspedagogik som metod.

Hur var det att ha lektion utomhus?

Vad var det som var bra?

Vad var det som var dåligt?

Hur var det om du jämför med en lektion inomhus?

Vad var det som var bra?

Vad var det som var dåligt?

Utomhuspedagogik och lärande.

Lärde du dig bättre eller sämre när vi hade lektioner utomhus?

Varför lärde du dig bättre? 

Varför lärde du dig sämre?

Kan man ha undervisning utomhus i alla ämnen eller fungerar det bara i vissa fall?

När tror du det fungerar bäst?

När tror du det fungerar sämst?

Hur ska utomhuspedagogik användas.

Vad skulle du vilja göra när du har lektion ute?

Hur ofta skulle du vilja ha lektion ute?

Närmiljön och utomhuspedagogik.

Hur är skolans närliggande område att ha lektion ute i?

Varför är den bra?

Varför är den inte bra?



Är det något du saknar i skolans närmiljö som skulle göra det bättre och roligare att ha lektion 

utomhus?

Övrigt.

Är det något annat du vill tillägga?

Intervjuguide till pedagogisk personal.

Inledande frågor.

Vilket år undervisar du i?

Har du någon utbildning i utomhuspedagogik?

Om utomhuspedagogik som metod.

Vad innebär utomhuspedagogik för dig?

Hur upplever du utomhuspedagogik som metod om du jämför med klassrumsundervisning?

Vilken respons ser du hos dina elever när det gäller utomhuspedagogik som arbetssätt?

Hur ska utomhuspedagogik användas.

Vad skulle du vilja göra när du har lektion ute?

Vad tror du eleverna skulle vilja göra när ni har lektion ute?

Närmiljön och utomhuspedagogik.

Vilka möjligheter har skolans närliggande område vad gäller utomhuspedagogik? 

Är det något du saknar i skolans närmiljö som skulle göra det bättre och roligare att ha lektion 

utomhus?

Användandet av utomhuspedagogik i skolans verksamhet. 
Vad anser du behövs om skolan ska använda sig av utomhuspedagogik mer?



Har du tillräckligt med utbildning för att använda dig av utomhuspedagogik?

Vad skulle skolan behöva satsa på för att utomhuspedagogik ska bli ett vardagligt inslag i 

undervisningen?

Övrigt.

Är det något annat du vill tillägga? 


