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ABSTRAKT 
 
 
Med hjälp av enkätundersökning för lärare på olika skolor inom samma kommun har jag 
tagit reda på vilken inställning lärare och elever har till utomhuspedagogik. En del 
resultat var överraskande och positiva, andra inte. Saker som gjorde att en del hade en 
negativ inställning till utomhuspedagogik var att det tog för mycket tid att planera och 
genomföra, att rektorn inte var tillräckligt positiv till utomhuspedagogik och att det var 
svårt att få en del elever motiverade till att lära sig saker utomhus. Många av de lärare 
som inte hade utbildning inom utomhuspedagogik ville gå en sådan kurs och lära sig 
mer om ämnet för att sedan kunna använda det i sin undervisning. Ingen av de lärarna 
som deltog i min undersökning var negativt inställda till ordet utomhuspedagogik, vilket 
var positivt för min undersökning. 
 
 
 
Nyckelord: Utomhuspedagogik, lärande. 
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1 INTRODUKTION 
Jag valde att skriva mitt arbete om utomhuspedagogik för jag blev intresserad av det 
som metod när jag läste natur och friluftsliv som en av mina specialiseringar i 
lärarutbildningen. Jag har även använt mig av det som metod när jag har varit ute på 
verksamhetsförlagd utbildning (fortsättningsvis benämnt VFU) i min utbildning och jag 
fann metoden lärorik. För när eleverna var ute kunde de lära sig med hela kroppen och 
det var fullt tillåtet att röra sig och sitta och plocka med saker. I ett klassrum är detta inte 
tillåtet i samma utsträckning som ute i skogen. På min VFU har jag mött många lärare 
som anser att utomhuspedagogik är jobbigt, tar tid, är svårt att genomföra osv. Det 
gjorde att jag ville ta reda på vilken inställning lärare och elever egentligen har till 
utomhuspedagogik. Detta är alltså mitt huvudsyfte med föreliggande studie. 
Forskningsfrågorna handlar därför om lärarnas användning av utomhuspedagogik och 
vilken inställning elever och lärare har till utomhuspedagogik. 
För att få svar på mina frågor har jag valt enkät som metod för att samla empiri.  
 

1.1 Läroplanen och styrdokumenten 
Skolverket (1994) skriver en hel del om att lärarna och skolan ska främja 
utomhusaktiviteter i sina läroplaner. Ett exempel är att: 
 

 I grundskolan skall, i den omfattning som rektorn bestämmer, 
anordnas friluftsverksamhet som bedrivs under en lärares ledning. 
(Utbildningsdepartementet, 2000, s 291)  

 
Problematiskt kan då vara att rektorn inte förespråkar utomhuspedagogik när pedagogisk 
friluftsverksamhet ska ordnas. Läroplanen säger vidare att rektorn har ett särskilt ansvar 
för att: 

 …undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 
möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. 
(Skolverket, 1994, s.19)  

 
Jag anser att utomhuspedagogik är en bra pedagogisk metod för att uppnå detta. I 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Skolverket, 1994) står det också att: 
 

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 
inom ramen för hela skoldagen. (Skolverket, 1994, s.5) I skolarbetet 
skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck 
för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 
uppleva känslor och stämningar. (Skolverket, 1994, s.6-7) 

 
Om man läser läroplanen ser man att man kan använda utomhuspedagogiken mycket för 
att uppnå vad som står där. Genom att vara ute i naturen kan man som lärare få eleverna 
intresserade och väcka ett engagemang hos dem, som det bland annat står om i 
kursplanerna för grundskolan 
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Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i 
Sverige när det gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet 
och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, kunskaper och 
erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur 
och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för 
betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö. 
(Utbildningsdepartementet, 2000) 

 
Skolverket (1994) utrycker genom Lpo94 att det är viktigt att ha föräldrarna och 
samhället med sig i skolverksamheten.  

 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 
professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas 
kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, 
resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och 
utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan 
skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som 
det omgivande samhället. (Skolverket, 1994, s.7)   
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2 BAKGRUND  
I följande kapitel kommer jag att skriva lite om hur det var förr och hur det är nu om 
man ser till lärarollen, lite om vilka som har lagt grunden till utomhuspedagogiken och 
hur de tyckte och tänkte. Jag kommer även att ta upp hur de som arbetar med 
utomhuspedagogik idag, tycker och tänker. 
 

2.1 Skolan då och nu 
Om en lärare som arbetade för hundra år sedan skulle vara verksam i dagens skola 
Skulle han då tycka 
 

 …att lärarrollen förändrats radikalt? Förmodligen inte – läraren står 
framme i klassrummet och skriver eller berättar om sådant som han 
vill att eleverna ska kunna – och de försöker efter bästa förmåga 
inhämta just den kunskapsmassan (Boström & Wallenberg, 1997, 
s.13).  

 
Boström & Wallenberg (1997) skriver vidare att om man däremot skulle ta en läkare 
från den tiden och sätta in i dagens samhälle skulle han inte förstå mycket och märka att 
tekniken har gått med en rasande fart framåt de senaste hundra åren. Läkarrollen idag är 
mycket mer anpassad till samhället och dess tekniska värld, men varför har lärarrollen 
stannat upp och inte utvecklats i samma takt? 
 

 Om du gör vad du alltid har gjort, får du samma resultat som du alltid 
har fått (Boström & Wallenberg, 1997, s.17).  

 
Under de senaste tjugo åren är det en del forskare som har forskat kring inlärning och 
hjärnans kapacitet.  Michael Grinder är en av dem som senare ”… påvisat vikten av 

individuella inlärningsstrategier.”(Boström & Wallenberg,  1997, s.14-15)   
 

Skolan har av tradition inriktat sig på den visuelle och den auditive 
eleven och mycket lite på de övriga. Ändå vet vi nu att det taktila och 
kinestetiska sinnet är mera dominant hos eleverna, i synnerhet bland 
pojkarna. (Dunn, Dunn, Treffinger, 1995, s.133) 

 
Som Dunn m.fl. (1995) skriver i citatet här ovan är det i synnerhet pojkarna som har 
dominans av det taktila och kinestetiska sinnet. Dunn m.fl. (1995) skriver vidare att om 
man lär in som den taktile lär man sig med händerna och är man mer åt det kinestetiska 
hållet lär man sig bäst via känslor eller praktiskt arbete.  
 

Det är mest de rörliga eleverna som förfördelas i skolan. Risken finns 
att de också tappar självförtroendet och slås ut i samhället. Dessa 
elever är inte mindre intelligenta än de övriga kategorierna, utan de lär 
sig bara på ett annat sätt! (Boström & Wallenberg, 1997, s.15) 

 



 6

En annan som skriver om skolan är Grinder (1992) som anser att skolan premierar av 
tradition det logiska tänkandet, långtidsplanering, verbal orientering samt ordning och 
reda. Hammerman, Hammerman, William, Hammerman och Elisabeth (2001) har en 
likartad åsikt och skriver att den traditionella inlärningen ofta är begränsad till de fyra 
väggar som finns i klassrummet och att det allt som oftast sker via den verbala vägen. 
Han menar att denna inlärning är meningslös då det inte finns tillfällen för att uppleva 
saker med alla sinnen. Ett annat exempel på detta är citatet från hans bok: 

 

Knowledge of the world can only be acquired in the world, and not in 
a closet. Books alone will never teach you, but they will suggest many 
things to your observation. (a.a., s12). 

 

2.2 Utgångspunkter 
Många av vår tids stora filosofer och pedagoger skrev redan tidigt om hur viktigt det är 
att använda sig av olika sorters inlärningsstilar för att främja elevernas lärande. I 
följande text kommer jag att presentera några av dem.  

2.2.1 Lärande enligt Dewey 
John Dewey myntade begreppet ”learning by doing” och detta är delvis vad 
utomhuspedagogik handlar om. Han menar att ”Utan praktik blir teorin obegriplig, utan 

teori förstår man inte det praktiska” (Egidius, 2000, s.65). Egidius (2000) hänvisar till 
Dewey som skriver att eleverna ska vara aktiva och att de självständigt ska kunna pröva 
sig fram till saker. Han vill även att lärarna ska se till att eleverna blir vana vid att pröva 
sina idéer och de uppslag de får i verkligheten. Han vill inte att eleverna bara ska sitta 
och vara åskådare utan de ska hela tiden få chansen att vara delaktiga i lärarens 
undervisning.  

2.2.2 Rousseau med flera 
Andra med liknande åsikter var Freire, Marx och Piaget. De hade alla uppfattningen att:  
 

…handling och medvetande ömsesidigt förstärker varandra (Egidius 
2000 s.115).  

 
Detta är mycket vad utomhuspedagogiken egentligen handlar om, att se till att eleverna 
får göra något praktiskt samtidigt som de får höra det teoretiskt av läraren eller läsa det i 
en bok. En annan som tänkte i liknande banor med Piaget och Dewey var Rousseau. Han 
säger att: 
 

 För att bli varse det naturenliga, måste man gå bortom den av 
människan skapade, förkonstlade tillvaron och se på naturen med 
barnets troskyldiga och oförvillade ögon. (Stensmo, 1994, s.108).  

 
Under skolåren växer barnet och då måste även miljön runtomkring hänga med för att 
barnet inte ska få en konstlad syn på tillvaron. Det är då bra om eleverna lär sig saker i 
en naturlig miljö, som utemiljön är. Stensmo (1994) skriver vidare om att Rousseau 
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anser att man som växande barn lär sig genom sinneskunskap, alltså genom de fem olika 
sinnena: syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Känsel och smak är de sinnen som man 
måste uppleva på nära håll medan man hör, ser och känner doft av saker på längre 
avstånd. Rousseau menar också att kunskap förvärvas främst genom handling och inte 
genom ord. Vilket är enklare att genomföra i en utemiljö och inte sittandes stilla i en 
skolbänk. Vidare skriver Stensmo (1994) om att Rousseau anser att barnet lär sig av 
verkligheten själv istället för av vuxnas förnuftsresonemang. Detta är ännu en 
anknytning till de fem sinnena. Att barnet lär sig bäst genom att uppleva en sak med sina 
sinnen. 

2.2.3 Lärande enligt Piaget 
Stensmo (1994) skriver också om Piaget som var en annan grundtänkare för 
utomhuspedagogik. Piaget förespråkar en aktivitetspedagogik, alltså att barn lär sig 
genom aktivt handlande. Piaget tycker att lärandet ska vara en aktiv process, att eleverna 
ska använda sig av sin naturliga nyfikenhet och själva få experimentera och undersöka 
saker.  
 

Piaget är skeptisk mot tillrättalagda metoder som programmerad 
undervisning, filmer etc. (Stensmo, 1994, s.134)  

 
Piaget menar att det är eleven som ska vara aktiv, inte läraren eller läromedlet. En annan 
som också skriver om Piagets teorier är Jerlang (1999). Piaget menar att: 
 

 inlärning är – för barnet- meningsfulla aktiviteter, då det utvecklar 
förståelse och färdigheter genom aktivt handlande. (Jerlang, 1999, 
s.238-239).  

 
Det gäller som lärare att se till att undervisningen blir till meningsfulla aktiviteter för 
barnen. Att man gör undervisningen till något aktivt och inspirerande för sina elever så 
de lär sig med hela kroppen samtidigt. Enligt Piaget bör man ta barnens intresse för sin 
omvärld till utgångspunkt i lärandet. Piaget (Jerlang, 1999) menar att detta intresse gör 
att barnen arbetar mer när de själva, frivilligt har accepterat de sakkunskaper som är 
nödvändiga. Detta menar Piaget 
 

 …uppnår man genom att låta barnet handla på bas av sin egen 
motivation. (Jerlang, 1999, s.265)   

 
En annan som skriver om Piaget är Imsen (2000). Piaget menar att:  
 

precis som en växande planta är beroende av passande jordmån och 
passande näring, beror också barnets intellektuella utveckling på 
miljöstimulans… (Imsen, 2000, s.102).  

 
Byter men då inte miljö kommer denna ”planta” att ”dö ut”. Vilket kanske är det som 
sker när ett barn blir ointresserat av undervisningen på grund av att man maler på i 
samma banor hela tiden. Vidare skriver hon att Piagets teori  
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…beskriver det som är gemensamt och ålderstypiskt. (Imsen, 2000, 
s.102).  

 
Inlärning enligt Piaget, som Imsen (2000) skriver det, handlar om representation, 
process och motivation.  
 

2.3 Utomhuspedagogik – forskningsläget 
Idag finns det många som på olika sätt förespråkar utomhuspedagogik, två utav dessa är 
Anders Szczepanski och Lars Owe Dahlgren (1997). Dem menar att: 
 

 utomhuspedagogikens metoder skapar många tillfällen till närkontakt 
och socialisation i utemiljön (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s.23).  

 
Dem menar att utomhuspedagogik ska ingå som en naturlig del i den pedagogiska 
planeringen. Vidare säger dem att olika inlärningsmiljöer utomhus skapar fler chanser 
att arbeta mer på ett både ämnes- och åldersintegrerat sätt.  

 

Barnen ska lära sig att älska och uppskatta naturen och det gör de bäst 
genom att vistas i den. Det betyder mycket för barnens fostran. Varje 
vecka bör lärare och elever göra gemensamma exkursioner ute i skog 
och mark. Lärarens uppgift är inte att direkt förmedla kunskap, utan 
snarare att väcka en känsla och nyfikenhet för naturen hos barnen. 
Kunskapen om naturen bör bygga på en upplevelse. Att utgå från en 
bok ger en mycket grundare kunskap, sade Fröbel. (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997, s.18) 

 
Detta kan bli till ett litet problem när det gäller barn med invandrarbakgrund då de inte 
har samma vana att vistas i naturen som svenska barn. Sverige är ett av få länder med 
allemansrätt och det kan ha satt sin prägel på barn med invandrarbakgrund, att de inte 
haft tillgång till naturen på samma sätt som våra svenska barn. Barn som inte haft en 
naturlig relation till naturen kan då förknippa den med faror, giftiga djur och växter 
istället för en lärorik och rogivande plats (Ericsson, 2004). 
 

 En relation till naturen kräver utevana och det kan man bara erövra 
genom att vistas ute, regelbundet, i olika väder och över olika årstider 
(Ericsson, 2004, s.137).  

 
Det är förstås viktigt som Ericsson (2004) säger att man som lärare kan lära sig att 
hantera alla slags väder och årstider. I Sverige har vi fyra årstider och det gäller att vi 
vistas ute med barnen om det så är snö eller strålande sol. Det är utevistelsen vi vill åt 
och då ska inte vädret spela någon roll. 
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En annan förespråkare för utomhuspedagogik är Wohlin (2004) som anser att: 
  

 skolans väsentligaste uppgift är att väcka lust till lärande (Wohlin, 
2004, s.49).  

 
För att få med alla elever och väcka allas lust gäller det att hitta en väg som gör det. Då 
kan utomhuspedagogik vara ett bra medel att ta till. För som Dahlgren & Szczepanski 
(1997) skriver så är utomhuspedagogik ett väldigt bra sätt att få närkontakt med både 
naturen och eleverna. Ännu en som pratar om utomhuspedagogikens väl, är Priest 
(1994) som Svenning (2001) skriver om. Priest anser att:  
 

…”utomhuspedagogik” är att lära sig ute i en naturlig miljö, en metod 
att lära sig de ekologiska processerna, en anledning att lära för att 
bevara de naturliga tillgångarna. (Svenning, 2001, s.14)  
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3 PROBLEM 
 
Skolan ska främja utomhusaktiviteter (Skolverket, 1994) och i grundskolan ska 
friluftsverksamhet ordnas under en lärares ledning (Utbildningsdepartementet, 2000). 
Jag har dock mött negativa attityder till utomhuspedagogik. Det upplevs som besvärligt, 
tar tid och är svårt att genomföra. Detta gjorde att jag ville studera inställningen till 
utomhuspedagogik närmare.  
 

3.1 Syfte och frågeställningar 
 
Huvudsyftet med min studie är därför att undersöka lärares och elevers inställning till 
utomhuspedagogik. Utifrån detta huvudsyfte har jag ställt ett antal frågor. 
 
Frågeställningarna är följande: 
 

• I vilken mån använder lärare sig av utomhuspedagogik? 
• Hur upplever lärare kollegors inställning till utomhuspedagogik? 
• Hur upplever lärare elevers inställning till utomhuspedagogik? 
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4 METOD 
Här nedan kommer jag att presentera metoden jag valt att använda mig av och vilken 
undersökningsgrupp som jag inriktat mig på. Jag kommer även presentera hur jag ska 
redovisa resultaten senare i rapporten. 
 

4.1 Undersökningsinstrument 
Jag har valt att använda mig av enkät som metod för att samla empiri. I min 
undersökning ville jag belysa vad lärarna som grupp upplever är de största hindren med 
utomhuspedagogik och därför anser jag att en enkätundersökning skulle vara den metod 
som hjälper mig täcka in den mängd data som krävs. Med frågeställningen är det viktigt 
att få svar från så många lärare som möjligt för att kunna dra en generell slutsats. Hade 
jag valt djupintervju som metod hade jag fått en mer exakt information men då hade jag 
inte fått lika många svar och således inte kunnat dra någon generell slutsats. Jag ville 
exempelvis se om det var många lärare som hade samma uppfattning. Min enkät 
innehåller både kvantitativa och kvalitativa delar för som Trost (2001) skriver kan man  
 

… hävda att enkäter alltid är av huvudsakligen kvantitativ natur i den 
meningen att man t.ex. vill kunna säga hur många procent som tycker 
eller gör på ett visst sätt och hur många som inte gör det. Men de 
innehåller trots det en uppsättning kvalitativa element (Trost, 2001, 
s.16). 

 
 Den kvantitativa delen är början av enkäten där jag har med olika parametrar, som 
födelseår, nationalitet och kön. De här frågorna går att göra statistik på och är därför av 
kvantitativ sort. De andra frågorna handlar mer om hur lärarna känner och tycker och är 
därför kvalitativa i sin karaktär. Trost (2001) skriver vidare att:  
 

Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt skall 
man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att 
förstå eller hitta ett mönster så skall man göra en kvalitativ studie 
(Trost, 2001, s.22). 

 
 I min enkät har jag frågor som handlar om hur ofta lärarna använder sig av 
utomhuspedagogik i sin undervisning (se bilaga fråga 6) och frågor som handlar om att 
försöka förstå varför de gör och tycker som de gör, vilket gör undersökningen både 
kvalitativ och kvantitativ.  Trost (2001) menar också att båda sorterna behövs och är lika 
mycket värda och att de ofta används i kombination med varandra. 
 

4.2 Undersökningsgrupp och genomförande 
Jag inriktade mig på mellan- och högstadielärare. På mellan- och högstadiet har barnen 
hunnit bli lite större och har lite mer egen vilja. De har naturligt formats mer av 
samhället och levt en längre tid för att tycka och tänka lite mer än en elev på lågstadiet. 
Om jag istället intervjuat lågstadielärare är det möjligt att jag skulle få ett helt annat 
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svar. För på lågstadiet är det mer självklart att eleverna är och ska vara mer ute. På 
lågstadiet tycker jag att eleverna är lättare att forma än vad det är att forma de äldre 
eleverna. Jag tänker därför också undersöka hur lärarna ser på sina elevers eget 
engagemang i utomhuspedagogik (se bilaga fråga 19). 
 
Jag satsade på att få ihop så många enkäter som möjligt på den tiden jag hade och då 
blev det lärare på skolor från både landsbygd och stad som fick svara på mina enkäter. 
Med landsbygd menar jag de skolor som ligger lite utanför staden, i mindre samhällen. 
Alla skolor jag besökte ligger i samma kommun. Jag har varit på sju olika skolor och 
delat ut enkäter till sammanlagt 64 lärare som arbetar på mellan- och högstadiet. Lärarna 
fick en vecka på sig att besvara enkäten men en del valde att besvara den medan jag var 
kvar på skolan, vid själva utlämnandet av enkäterna. Jag valde att inte skicka ut 
enkäterna via brev med posten utan gå och lämna dem personligen då jag ansåg att jag 
skulle få flest svarande om jag gjorde på det sättet. Jag fick in 50 stycken ifyllda enkäter. 
50 stycken lärare varav 36 kvinnor och 14 män svarade på enkäten. Av dessa var det 
endast två stycken som inte var födda i Sverige. Medelåldern på lärarna som svarade på 
enkäten låg på 50 år. Alltså var det många lärare som var nära pension som besvarade 
min enkät. Av de svarande hade 24 stycken en utbildning inom utomhuspedagogik 
medan 26 saknade det. Av dem som inte hade någon utbildning var det 17 stycken som 
skulle vilja ha och åtta som inte ville ha någon. De som hade utomhuspedagogisk 
utbildning var mer positiva till fenomenet.  
 

4.3 Databearbetning och redovisning 
När jag fått tillbaka de ifyllda enkäterna gick jag igenom dem fråga för fråga. Jag satte 
streck för dem som svarat ja och likadant för dem som svarat nej. På frågorna där de 
skulle skriva själva vad de tyckte skrev jag upp vad alla hade svarat och sedan har jag 
jämfört dem med varandra och försökt se liknande svar. Jag har på så vis kategoriserat 
mina svar. De olika kategorierna utgår från mina tre forskningsfrågor och också utgör 
huvudrubriker. 
 

- I vilken mån lärare använder sig av utomhuspedagogik. 
- Hur lärare upplever kollegors inställning till utomhuspedagogik. 
- Hur lärare upplever elevers inställning till utomhuspedagogik. 

 
Under varje huvudrubrik följer underrubriker. Resultatet redovisas i form av 
stapeldiagram och löpande text i vilken citat från enkäterna förstärker diagram och text. 
 
På en del frågor var det många som inte kryssat och istället skrivit vet ej. För att 
synliggöra detta tog jag med vet ej som alternativ i mitt resultat. 
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5 RESULTAT 
 
I följande kapitel redovisas resultatet av lärarnas enkätsvar i form av diagram med 
procenttal, löpande text och påståenden skrivna av lärarna dvs. citat. 
 

5.1 I vilken mån lärare använder sig av utomhuspedagogik 
Nedan följer svaren jag fick som handlar om hur mycket lärarna använder sig av 
utomhuspedagogik. 

5.1.1 Arbeta med utomhuspedagogik 
Följande figur visar i vilken omfattning lärarna använde sig av utomhuspedagogik i sin 
undervisning.  
 

 
Figur 1, Användning av utomhuspedagogik i undervisningen 
 

Av figuren ovan framgår att lärarna använde sig av utomhuspedagogik mer sällan än 
ofta. Nästan hälften svarade att de använder sig av utomhuspedagogik ibland bara. 
Ämnena som togs upp att de arbetade med utomhuspedagogik i var: idrott, no, 
matematik, svenska, bild, so, slöjd, SET (social emotionell träning) och engelska. 
 
Fördelningen av de olika ämnena där man använde utomhuspedagogik redovisas i 
nedanstående figur 2. 
 

 
Figur 2, Ämnen där utomhuspedagogik används. 
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Naturorienterande ämnen (NO) blev det ämne som flest lärare använde sig av 
utomhuspedagogik i. 
 
Följande figur visar om läraren anser det vara svårt att genomföra en 
utomhuspedagogisk lektion.  
 

 
Figur 3, Anser läraren det vara svårt att genomföra en utomhuspedagogisk lektion.  
 

Här ser man att det är mer än hälften av lärarna som inte tycker det är svårt att 
genomföra en utomhuspedagogisk lektion. Dem lärarna som tyckte att det var svårt att 
genomföra en utomhuspedagogiklektion svarade att de till exempel inte hade någon 
utbildning, ingen utrustning för att vara ute, att det krävdes extra kläder på eleverna, 
brist på tid till planering och även kort om tid för att genomföra en sådan lektion. En del 
skrev att: 
 

 De saknade ett ”område” att vara i eller på, att det var svårt att fånga 
alla elevers intresse ute. (Informant, 2007) 

 
De eleverna gjorde bara en massa andra saker och såg det som rast istället för lektion. 
Lärarna skrev också att det var svårt att genomföra en sådan lektion som ensam lärare 
till en klass på 30 elever. Någon skrev att det var svårt att överhuvudtaget få ut eleverna 
och att när de sedan var ute så lyssnade de inte på vad de skulle göra. En annan skrev att: 
 

 Naturen är en konkurrent till undervisningen. (Informant, 2007) 
 
 Alltså att miljön runtomkring eleverna fångar deras uppmärksamhet mer än vad läraren 
gör. Här skulle läraren lätt kunna spinna vidare på vad elevernas uppmärksamhet fångas 
av. En del lärare tyckte det var svårt att:  
 

Formulera uppgifter som fångar eleverna. (Informant, 2007) 
 
Det som var genomgående och som näst intill alla svarat, var att de saknade tid för 
planering, personal för genomförande och att de inte visste hur de skulle klara av ett 
stort antal elever på egen hand. 
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Bland dem som hade utbildning inom utomhuspedagogik var det inte många som tyckte 
det var svårt att genomföra en utomhuspedagogisk lektion. Såg man till dem som inte 
hade någon utbildning var det fler som tyckte det var svårt att genomföra en 
utomhuspedagogisk lektion 
 
En fråga handlade om ifall lärarna ansåg att det skulle tillkomma en kostnadsaspekt om 
de använde sig av utomhuspedagogik. Av de svarande tyckte drygt två tredjedelar att det 
inte blev dyrare. 
 

5.2 Hur lärare upplever kollegors inställning till 
utomhuspedagogik 

Här nedan följer svaren jag fick som handlar om hur lärarna upplever sina kollegors 
inställning till utomhuspedagogik. 

5.2.1 Rektorn och kollegorna  
Mer än hälften av lärarna ansåg att deras rektor inte verkade för att de ska arbeta mer 
med utomhuspedagogik och ca en fjärdedel tyckte att rektorn gjorde det. En annan fråga 
besvarade ifall de lärare som ville arbeta med utomhuspedagogik ansåg att de fick stöd 
från deras rektor för deras initiativ. Av de svarande lärarna menade drygt hälften att de 
hade stöd av sin rektor. 
 
Nästan alla lärare ansåg att de hade stöd av sina kollegor när de ville använda sig av 
utomhuspedagogik. Lite mer än hälften av lärarna i arbetslaget arbetade med 
utomhuspedagogik. Vid frågan hur många lärare i arbetslaget som arbetade med 
utomhuspedagogik var det många som svarat att det är ca 3-4 stycken, men det finns 
även de som har svarat att det är de flesta eller 10-15 stycken. Detta beror givetvis på 
vad läraren som har svarat har för arbetslag, om det är stort eller litet.  
 
Nästan alla svarande lärare ansåg att deras kollegor var positivt inställda till att arbeta 
med utomhuspedagogik. Dock fanns det några som var negativt inställda och de 
svarande lärarna trodde att kollegornas negativa inställning till utomhuspedagogik 
berodde på tidsbrist i form av lektionstid, inte tid till att hinna planera innan, svårt att 
formulera lektioner och att få in läroplanen naturligt och sedan tar det extra 
förberedelsetid innan man hinner få rutin på det. 
 

5.3 Hur lärare upplever elevers inställning till utomhuspedagogik 
I följande text redovisas de svar jag fick som handlar om hur lärare upplever sina elevers 
inställning till utomhuspedagogik. 

5.3.1 Eleverna 
En fråga behandlade om lärarna ansåg det vara svårt att få eleverna engagerade i 
undervisning av utomhuspedagogik. Näst intill alla svarande lärare tyckte inte att det var 
svårt alls att få eleverna engagerade. De lärare som ansåg detta tyckte att det är lättare i 
lägre åldrar, lärarna ansåg att de själva inte hade så mycket ”kött på benen”, nytt okänt 
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område, krävs engagerade och utbildade pedagoger och det gäller att vara flexibel och ta 
vara på de tillfällen som dyker upp när man är ute. En del elever har inte tagit på sig 
tillräckligt med kläder och har ingen inre drivkraft för att göra uppgiften, många elever 
har svårt att skilja på rast och lektion och eleverna har svårt att koncentrera sig. Lärarna 
tyckte det var svårare att få ut de äldre eleverna än de yngre, mycket som tar deras 
uppmärksamhet från de arbetsuppgifter som ska göras, fler och fler elever behöver 
mycket tydliga ramar för att inlärning ska ske och de har svårt att se ett rum när man är 
ute. 
 
På frågan om lärarna ansåg att det skulle vara lättare att få eleverna motiverade om de 
under hela sin tidigare skolgång fått använda sig av utomhuspedagogik, var det fyra 
femtedelar tyckte det. På denna fråga dök det upp en kommentar. En lärare skrev att: 
 

 Om eleverna har använt sig av utomhuspedagogik under sin tidigare 
skolgång så kan de vara trötta på det och därför också bli avigt 
inställda till det. (Informant, 2007) 

 
Men denna lärare svarade ändå att det skulle hjälpa om man använt utomhuspedagogik 
under de tidigare skolåren. 
 
Frågan om vad lärarna fick för känsla av ordet utomhuspedagogik fick väldigt många 
positiva svar. Ingen lärare svarade att de fick en negativ känsla när de hörde ordet 
utomhuspedagogik. 
 

5.4 Samband 
För att få ut mer av resultatet har jag tittat närmre på en del frågor, vad gäller hur lärarna 
som har utbildning i utomhuspedagogik har svarat. Jämfört med hur dem som inte har 
någon utbildning har svarat. Figur 3 handlar om läraren ansåg det vara svårt att utföra en 
utomhuspedagogisk lektion. De flesta med utbildning svarade att det inte var svårt. Utav 
dem som inte hade utbildning var det fler som tyckte det var svårt. Slutsatsen jag göra av 
detta är att de som har gått utbildning inom utomhuspedagogik upplever det enklare att 
genomföra en utomhuspedagogisk lektion än de som inte har någon utbildning inom 
området. 
 
Lärarna ansåg det ibland vara svårt att få eleverna engagerade i en utomhuspedagogisk 
lektion. Resultatet blev att det är många fler utav de som inte har någon utbildning som 
tyckte det var svårt att få eleverna engagerade. Men ändå är det många som valde att 
svara att de inte tyckte det var svårt. 
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6 DISKUSSION 
 
Här nedan följer min diskussion kring resultaten jag fick av mina enkäter. Jag kommer 
att diskutera resultaten under samma rubriker som i resultatdelen för att det ska vara 
enkelt att bara titta tillbaka på vad resultatet visade.  
 

6.1 Metoddiskussion 
Valet av metod var bra och passade till den sortens undersökning jag har gjort. Antalet 
svarande kunde varit fler och spridningen på skolor kunde varit mycket större, rent 
geografiskt sett. Men om man ser till tiden för arbetet är jag ändå nöjd med att jag fick 
ihop så pass många svarande som jag fick och att det var från en lite större geografisk 
spridning än bara från t.ex. en större stad. När jag skriver geografisk spridning menar jag 
att det var svarande både från en större stad och mindre samhällen/landsbygd. Ser man 
till den åldersmässiga spridningen hade det varit till fördel om den varit större, då jag 
tror att jag hade fått fram mer positiva svar om utomhuspedagogik. För det känns som 
att det är fler lärare som utbildas idag som har en inriktning mot just utomhuspedagogik 
än vad det var för 20-30 år sedan.  
 
Vid ifyllandet av enkäten fick jag inga frågor på mina frågor, men en del uttryckte det 
jobbigt att fylla i en enkät. Detta kan ha medverkat till att en del enkäter blev lite fattiga 
på ord när det gäller de frågor som skulle besvaras just med lärarnas egna ord.  
 
Enkäten var bra utformad men på de flesta ja och nej frågorna skulle det ha varit med ett 
vet ej som svarsalternativ, då många svarat just det. För att synliggöra detta tog jag med 
vet ej som alternativ i diagrammen för att man lättare ska få en uppfattning om vad alla 
tyckte. Om jag hade haft med vet ej som svarsalternativ i enkäten från början kanske 
resultatet blivit ett annat. Fler hade kanske valt att kryssa för vet ej istället för att pressa 
fram ett svar som de inte var nöjda med.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultaten jag fick fram var både väntade och oväntade. Det var förvånande att så 
många lärare ville ha utbildning i utomhuspedagogik om man jämför med det intryck jag 
fick av lärarna när jag var ute på vfu (verksamhetsförlagd utbildning). Men också för att 
de i enkäterna hade svarat att det var besvärligt och att det tog alldeles för mycket tid att 
planera och genomföra en utomhuspedagogisk lektion.  

6.2.1 Arbeta med utomhuspedagogik 
23 lärare (46 %) svarade att de använder sig av utomhuspedagogik ibland (figur 1), 
vilket är nästan exakt hälften av antalet svarande. Detta menar jag är positivt. Vad som 
är mindre bra är att de resterande lärarna har en övervägande mindre användning av 
utomhuspedagogik. Av de lärare som använder sig väldigt lite av utomhuspedagogik är 
det dubbelt så många som använder det mer sällan än oftare. Lärarna anser att deras 
metod alltid har fungerat så varför ändra på ett koncept som fungerar. Fast det kanske är 
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det de behöver göra. För i läroplanen (Lpo 94) står det uttryckligen att ”Undervisningen 

skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (Skolverket, 1994, sid.4) 
Utomhuspedagogik är en bra metod att få variation på undervisningen, samtidigt som 
man vistas utomhus och på så sätt även främjar hälsan.  
 
Vid frågan om vilka ämnen de använde (figur 2) när de var ute blev det NO-ämnena som 
var i stor majoritet. Detta är inte speciellt förvånande då man ska gå ut och göra olika 
exkursioner och liknande inom NO-ämnena. Näst efter NO kom matematik som 
användes av hela 19 stycken (38 %). Det var en positiv syn att se att så många använde 
sig av matematik utomhus. För som man kan läsa i Lpo 94 så skall läraren: 
 

Svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer. 
(Skolverket, 1994, sid.13) 

 
Utomhuspedagogik kan svara för ett gott exempel för hur man lägger upp varierande 
arbetssätt. För  
 

Utemiljön är inte bara ett rum för lärande, utan tillhandahåller också 
lärandets innehållsliga strukturer i form av natur- och kulturspår, 
former, färger, dofter, smaker och sinnliga erfarenheter. (Lundegård 
m.fl. 2004 s.10)  

 

6.2.2 Rektorn och kollegorna 
En av mina frågor i enkäten handlade om ifall rektorn skulle kunna utgöra ett hinder för 
lärare som vill utöva utomhuspedagogik. Resultatet visar att mer än hälften av lärarna 
(52 %) ansåg att deras rektor inte jobbar för att de ska arbeta mer med 
utomhuspedagogik. Problemet ligger därför kanske inte hos lärarna själva, utan hos 
rektorn. Däremot var det många (62 %) som trodde att de skulle få stöd av rektorn om de 
valde att jobba med utomhuspedagogik. Detta är en positiv siffra om man jämför med 
hur många som ansåg att rektorn inte jobbade för att man skulle använda sig av 
utomhuspedagogik. Kanske grundas detta resultat i rektorers okunskap inom ämnet. Om 
man har en rektor som själv varit lärare och arbetat mycket utomhus med sina elever tror 
jag det är mycket enklare för honom/henne att motivera sina lärare att arbeta mer med 
utomhuspedagogik.  
 
Ett annat problem som jag trodde kunde medverka till det dåliga användandet av 
utomhuspedagogik var att kollegorna i arbetslaget var emot det. Dock visade sig detta 
inte stämma eftersom resultatet av min enkätundersökning visade att 78 % av lärarna 
ansåg att de hade stöd av sina kollegor om de ville jobba med utomhuspedagogik. Det 
var bara 8 % som ansåg att de inte hade det och resterande procent hade svarat vet ej. 
Här föll alltså min hypotes om detta. Vilket jag tycker var mycket positivt för min 
undersökning. Följdfrågan som handlade om ifall lärarna ansåg att det var flera lärare i 
arbetslaget som arbetade med utomhuspedagogik blev missvisande. Det berodde på vad 
den enskilde läraren menade med flera, jag menade 2, 3 stycken medan en del lärare har 
svarat 10-15. Även följdfrågan på fråga 17 (se bilaga fråga 18) blev missvisande, eller 
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inte passande. Svaren handlar bara om vad lärarna tror om sina kollegor, alltså inga bra 
svar som har en vetenskaplig grund att stå på. Bara löst tyckande och tänkande. 
 

6.2.3 Inställning till utomhuspedagogik 
Genom min enkätundersökning kom det fram att 34 % av lärarna ansåg att det var svårt 
att genomföra en utomhuspedagogisk lektion. Här såg de hinder som att de inte hade 
tillräckligt med kunskap om utomhuspedagogik, vilket många ville förbättra genom att 
gå en utbildning i just utomhuspedagogik. Andra hinder var att de inte hade tillräckligt 
med tid för att planera en lektion i utomhuspedagogik eller att det inte fanns tillräckligt 
med lektionstid för att kunna ta ut exempelvis 30 elever.  
 
Undersökningsmaterialet visade att det var 22 % av lärarna som ansåg att det tillkommer 
en kostnadsaspekt om man ska använda sig av utomhuspedagogik. 70 % tyckte inte att 
det tillkom någon kostnadsaspekt, vilket jag tycker var positivt. Ett annat hinder som jag 
såg var om lärarens kollegor var positivt inställda till utomhuspedagogik eller inte. Min 
enkätundersökning visade här att kollegerna inte var ett stort hinder till att 
utomhuspedagogiken inte användes så mycket. 

6.2.4 Eleverna 
24 % av lärarna ansåg att det var svårt att få eleverna engagerade i en 
utomhuspedagogisk lektion. 24 % av lärarna i undersökningen är inte så många så jag 
anser, utifrån resultatet av enkätundersökningen, att det inte är något stort problem att få 
eleverna engagerade. I svaren på fråga 21 ser man att det är en hel del som anser att det 
skulle vara lättare att få eleverna motiverade till utomhuspedagogik om de fått använda 
sig av det under sin tidigare skolgång. 74 % av lärarna anser detta, men som en lärare 
kommenterade kan eleverna vara trötta på det och tycka att det är tråkigt för att de 
använt det så mycket. Eller kan de vara trötta på att gå till samma lilla skog som ligger i 
närheten av skolan. Precis som om de inte skulle bli trötta på att sitta i nästan samma 
bänk och skolsal i 9 år! Man säger ju att ombyte förnöjer och då kan det väl vara riktigt 
lämpligt att byta ut klassrummet mot olika miljöer ute. Detta kan man som läraren sa lätt 
råda bot på i och med att man byter platser att vara på för att få det mer varierat för 
eleverna. 
 
Min slutgiltiga fråga på enkäten handlade om vad läraren fick för känsla när de hörde 
ordet utomhuspedagogik. Det blev en positiv överraskning för mig att ingen fick en 
negativ känsla av ordet, det trodde jag att jag skulle få när jag gav ut enkäterna. Jag har 
därmed börjat ändra min åsikt om vad lärarna tycker och tänker om utomhuspedagogik. 
De ser inte så många hinder som jag från början trodde att det fanns. De vill istället få en 
bra utbildning i utomhuspedagogik så de kan börja använda sig mer av det. För att 
belysa vikten av att lära sig på rätt sätt vill jag avsluta med detta citat: 
 

”Hur människor lär sig att på ett effektivt sätt lösa problem, arbeta och 
lära sig är nyckeln till ett livslångt lärande.” (Boström & Wallenberg 
1997 s.33) 
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”…alla har sin egen stil för inlärning och arbete, även om mycket få 
verkligen vet vilken stil som passar den bäst.” (Boström & Wallenberg 
1997 s.33) 
 

 

6.3 Slutord 
Genom min enkätundersökning har jag kommit fram till att de största hindren med att 
utöva utomhuspedagogik, som lärarna anser, är att det tar för mycket tid att genomföra 
och planera. Andra stora hinder är lärarnas brist på kunskap inom området. Att de inte 
vågar använda sig av det för de anser att de inte har någon bra utbildning. De anser att de 
inte skulle kunna klara av det utan ”speciella” utomhuspedagogiska kunskaper.  
 
Det finns inte mycket negativt skrivet om utomhuspedagogik. De flesta anser det vara 
positivt och tar därför bara upp positiva aspekter. 
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 BILAGA 1 
 

Enkät i utomhuspedagogik 
 

1. Vilket år är du född? 19_____ 
2. Är du Man  eller Kvinna ? 
3. Är du född i Sverige?  

Ja  Nej  
4. Har du någon utbildning inom utomhuspedagogik?  

Ja  Nej  
5. Om du inte har det, skulle du vilja ha?  
  Ja  Nej  
 
6. Använder du dig av utomhuspedagogik i din undervisning?  
Alltid  
Ofta   
Ibland   
Sällan   
Aldrig  

 
7. Om du gör det, i vilka ämnen gör du det? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
8. Om inte, skulle du vilja jobba mer med utomhuspedagogik? 

Ja  Nej  
 

9. Anser du att din rektor jobbar för att du ska arbeta mer med utomhuspedagogik? 
Ja  Nej  
 

10.  Om du vill jobba med utomhuspedagogik anser du då att din rektor stödjer dig i 
detta? 
Ja  Nej   
 

11.  Anser du att du har stöd av dina kollegor med att använda dig av 
utomhuspedagogik?  
Ja  Nej  

 
12.  Är det flera lärare i arbetslaget som arbetar med utomhuspedagogik? 
 Ja  Nej  
 
13.  Om ja, hur många? 
__________________________________________________________ 
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14.  Anser du det vara svårt att genomföra en utomhuspedagogiklektion?  

Ja  Nej  
 

15.  Om ja, varför? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
16.  Anser du att det skulle tillkomma en kostnadsaspekt om du använde dig av 

utomhuspedagogik? 
Ja  Nej  

 
17.  Är lärarkollegorna runtomkring dig positivt inställda till utomhuspedagogik? 

Ja  Nej  
 

18.  Om inte, varför tror du de är negativt inställda? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
19.  Anser du det vara svårt att få eleverna engagerade i utomhuspedagogik? 

Ja  Nej  
 

20.  Om ja, varför? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
21.  Anser du att det skulle vara lättare att få dem motiverade om de under hela sin 

tidigare skolgång fått använda sig av utomhuspedagogik? 
Ja  Nej  
 

22.  Vad får du för känsla av ordet utomhuspedagogik? 
Positiv        
Negativ      
Varken positiv eller negativ  

Tack för din medverkan 
 


