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SAMMANFATTNING 

Matilda Nilsson 

Utomhuspedagogik 

Hur kan man omvandla skolgården till klassrum? 

 

English title 

Outdoor Education – How can you transform the schoolyard into a classroom? 

 

Antal sidor: 28 

Denna studie syftar till att se hur den alternativa undervisningsformen Utomhuspedagogik 

används på en slumpmässigt utvald grundskola. Mina erfarenheter är att denna 

undervisningsform mestadels används på förskolor, trots att akutell forskning från bland annat 

Linköpings universitet (NCFF, 2006) visar många positiva möjligheter med 

utomhuspedagogik. Syftet med mitt arbete är därför att dels utveckla mina egna kunskaper om 

ämnet, men framförallt se hur den slumpmässigt utvalda skolan ställer sig till detta. Arbetar 

lärare i de tidigare skolåren med utomhuspedagogik? Resultaten av den kvalitativa 

undersökningen som genomfördes visade att de tio utvalda pedagogerna var positiva till 

utomhuspedagogik och varierade sin undervisning kontinuerligt. Studien gav även mig som 

framtida pedagog goda förslag på hur man kan arbeta på detta alternativa sätt, samt stärkte min 

tes om att utomhuspedagogik är ett verktyg med oändliga möjligheter till att skapa en lärorik, 

varierad och lustfulld lärprocess.  
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1. Inledning 
Utomhuspedagogikens förtjänster är känt sedan många hundra år tillbaka. Redan på 1500-

talet konstaterade forskare att resultaten av utomhusförlagd undervisning var mycket positiva. 

Sinnen stimuleras och integreras på ett naturligt sätt, vilket kan vara svårt att åstadkomma i en 

traditionell klassrumsmiljö. Nyfikenheten och upptäckarglädjen som finns hos barn får större 

utrymme, vilket resulterar i ett positivt arbetsklimat med glada och engagerade elever 

(Ericsson, 2004). Att skolan skall stimulera och erbjuda varierade lärandesituationer är ett av 

skolans uppdrag, enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94);  

 

”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 

lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen 

balansera och integrera kunskaper i sina olika former” (Skolverket, 2000: 9)  

 

Den sociala utvecklingen gynnas av utomhuspedagogik, skriver Braute-Nyhus & Bang 

(1997). Mönster och gruppkonstellationer som är naturliga i klassrummet förändras 

automatiskt om man förflyttar undervisningen, vilket gynnar samarbetsförmågan att fungera i 

olika typer av grupper. Dessutom stimuleras eleverna till att upptäcka och lösa problemen 

tillsammans, vilket bidrar till en ökad kommunikations- och problemlösningsförmåga.  Även 

den sociala utvecklingen understryks i Lpo94, där det står att skolan skall sträva mot att varje 

elev;  

 

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 

 

samt, 

 

• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 

– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

– refl ektera över erfarenheter   (Skolverket, 2000:9) 

 

I Sverige är utomhuspedagogik mest använt vid förskolor och särskilt profilerade skolor, trots 

att många strävansmål och mål i Lpo94 går att uppnå genom utomhuspedagogik (Drougge, 

2001). Detta har väckt ett intresse hos mig, att undersöka hur ett antal pedagoger i åldrarna F-

5 arbetar med utomhuspedagogik. Skolan som jag har valt att genomföra min undersökning 

på har, enligt Olsson (1995), goda fysiska förutsättningar till att variera den traditionella 

undervisningen med utomhuspedagogik. Slutar man att utnyttja skolgården och närliggande 

miljö när eleverna kommer upp i grundskolans tidigare år? Mina erfarenheter är just dessa, att 

skolgården och utomhusmiljöer slutar användas som pedagogiskt verktyg när eleverna 

kommer upp i mellanstadiet. Mitt mål är därför att se  

 

Jag finner denna studie viktig och aktuell för mig som nyexaminerad pedagog, eftersom det 

ger mig djupare kunskaper och förslag till alternativa undervisningsmetoder. De hinder som 

kan uppstå i det traditionella klassrummet, exempelvis koncentrationssvårigheter, kan man 

lättare undvika och arbeta runt om man väljer att förlägga sin undervisning i ett annat forum. 

Utomhus får alla elever möjlighet att visa och utveckla sina kunskaper, såväl praktiskt som 

teoretiskt och de lär sig att se sambandet mellan dessa. De kan genom egna erfarenheter 

verklighetsförankra vetenskapliga teorier och konkretisera kunskaperna (Dahlgren & 

Szczepanski, 2007). Är det inte just detta som Sandell & Öhman (2003) kallar, att äga en 

kunskap? 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med mitt examensarbete och min studie är att lyfta fram och belysa vilka pedagogiska 

möjligheter som uppstår genom utomhuspedagogik. Min empiriska studie syftar till att se hur 

en utvald skola arbetar med utomhuspedagogik i respektive år F-5, och därigenom få en 

inblick i personalens inställning och kunskaper kring just utomhuspedagogik.  

 

Mina frågeställningar är följande; 

 

Vilka pedagogiska möjligheter uppstår genom utomhuspedagogik? 

Hur kan man arbeta med utomhuspedagogik i skolan på lågstadiet resepektive mellanstadiet? 

Vilken är pedagogens roll inom utomhuspedagogik? 
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 

3. 1. Kunskap och lärande 
Begreppet kunskap är mångfacetterat och definieras på många olika sätt. Skolverket har valt 

att definiera kunskap med förtrogenhet, fakta, förståelse och färdighet. Dessa fyra faktorer 

skall väga lika och värdesättas därefter.  När ett barn äger eller erövrar en kunskap behärskar 

han eller hon samtliga av dessa fyra kunskapsformer, och kan se helheten och sätta in 

kunskapen i olika sammanhang (Skolverket, 1994). Vidare utvecklas begreppet kunskap av 

Ellström (1996), som skriver om olika typer av kunskap. Den så kallade explicita kunskapen 

är det kunskap som vi kommunicerar till andra och den som vi kan formulera via vårt språk. 

Denna typ av kunskap kallas också teoretisk kunskap, och är den som samlas i böcker och 

ligger till grund för regler och normer. Vidare utvecklar Ellström den andra formen av 

kunskap, den tysta kunskapen, som tvärtemot den explicita är väldigt svårdefinierad och 

svårkommunicerad. Exempel på tysta kunskaper kan vara arbetet som genomförs rent 

automatiskt, eller andra kunskaper som är underförstådda (Ellström, 1996). Skolans uppdrag 

är att förmedla tidigare forskning och kunskaper, men också utveckla elevens eget tänkande 

och få han eller hon att reflektera över kunskaper och dra slutsatser och argumentera för sina 

egna tankar och åsikter. Allas olika bakgrunder och förkunskaper resulterar i att kunskapen 

uppfattas olika hos samtliga elever, och därför är det av största vikt att eleven utvecklar 

förmågan att just reflektera och argumentera (Skolverket, 2000). 

 

Sandell & Öhman (2003) utvecklar innebörden av kunskapsbegreppet och menar att för att 

äga en kunskap måste man förstå den vetenskapliga innebörden och de bakomliggande 

teorierna, samt praktiskt kunna tillämpa kunskapen i sin vardag. Man måste alltså besitta både 

den explicita och den tysta kunskapen. Den kunskap som vi besitter är direkt begriplig för oss, 

den är verklig och konkret.  När vi skall tillägna oss nya kunskaper är det av största vikt att 

glappet mellan ”den gamla kunskapen” och den kunskap vi har som mål att tillägna oss inte är 

för stort. Är detta glapp för stort blir det svårt att relatera till och nästintill omöjligt att bygga 

på och utveckla sina kunskaper.  Som pedagog är det därför nödvändigt att man anpassar sin 

undervisning till den nivå eleven befinner sig på. Undervisningen måste läggas på rätt nivå 

och inte vara för abstrakt för att eleven skall kunna tillägna sig de tänkta kunskaperna (Sandell 

& Öhman, 2003). 

 

Skolverket förklarar i Bildning och kunskap (1994) lärandet som en konstruktiv process, där 

den nya kunskapen konstrueras i samspel med andra människor, med omgivningen och med 

det obekanta, den nya kunskapen. När vi stöter på obekant information och vill tillägna oss ny 

kunskap utgår vi från tidigare kunskaper och erfarenheter. Därefter reflekterar vi över det som 

skall läras för att skapa mening och sammanhang och kunna tillägna oss kunskapen 

(Skolverket, 1994). Skolverket styrdokument och läroplaner grundar sig på psykolog 

Vygotskijs tankar om lärande och utveckling. Vygotskij understryker språkets betydelse i 

lärprocessen och menar att språk och tanke kontinuerligt påverkar varandra under 

lärprocessen. Det är av största vikt att man låter eleverna samtala och diskutera kring nya 

intryck och nya kunskaper, för att kunskapen skall utvecklas och bli konkret för eleven 

(Jörgel-Löfström, 2005). Även Säljö (2005) skriver om språkets betydelse i lärprocessen och 

menar att det är nödvändigt att sätta ord för erfarenheter och upplevelser om kunskapen skall 

få ett sammanhang och bli en verklig, direkt kunskap. Han skriver om lärandet ur ett 

sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att man lär i meningsfulla sammanhang i den kultur 

man befinner sig i. Som pedagog är det därför ens uppgift att skapa dessa meningsfulla och 

autentiska lärandesituationer (Säljö, 2005).  
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3. 2. Utomhuspedagogik  

Historik 
Att undervisning och pedagogik utomhus är gynnsamt och positivt har man vetat i många 

hundra år. Redan på sent 1500-tal underströk filosofen Comenius (1592-1670) vikten av ett 

varierat arbetssätt, där så många sinnen som möjligt stimuleras och integreras. Lärandet blir 

fulländat och komplett om handling, tanke och hjärta finns med i processen. Comenius 

menade också att lärandet skedde bäst i öppna, autentiska miljöer med en växtrik och 

stimulerande omgivning exempelvis i en trädgård (Hammerman, 2001). Dewey (1859-1952) 

var en stor forskare kring lärandet, och myntade begreppet ”learning by doing”. Han menar att 

man måste vara involverad och delaktig i lärandet, istället för att enbart betrakta och läsa sig 

till kunskapen. Erfarenheter och upplevelser är grunden för lärandet, såväl de som är 

förutsedda som de oväntade mötena och upplevelserna.  Dewey understryker just vikten av en 

kombinerad lärprocess, när ett växelspel mellan egna handlingar och teoretisk kunskap är 

nödvändigt för att eleverna skall förstå sammanhang och för att kunskapen skall bli konkret 

och relaterbar (Dahlgren & Szczepanski, 2007).  

 

I Sverige har man framförallt använt sig av utomhuspedagogik på förskolenivå och på skolor 

med speciell profilering utomhuspedagogik. Det blir mer och mer vanligt med 

utomhusverksamhet, framförallt i förskolan, men också i grundskolans tidigare år. 

Friluftsfrämjandet har startat ett antal skolor runtom i landet som kallar sig för Ur och 

Skurförskolor, vilka bygger på att verksamheten skall genomföras utomhus oavsett årstid och 

väder. Det blir dessutom vanligare att senare åren i grundskolan förlägger delar av 

undervisningen utomhus (Drougge, 2001). 

 

3. 3. Definition  

Det finns många definitioner av begreppet utomhuspedagogik. Lundegård (2004) menar att 

utomhuspedagogik syftar till att fostra och undervisa i en utemiljö, medan Hammerman anser 

att det är ”traditionellt” lärande eller undervisning som flyttats ut (Hammerman, 2001). 

Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) har utvecklat begreppet och myntat en 

komplex och tydlig definition, vilken överrensstämmer med mina egna tankar om denna 

undervisningform. Vidare beskriver forskare vid CMU att det grundläggande syftet med 

utomhuspedagogik är, att det skall bidra till en komplex kunskap, där eleven kopplar sina 

egna erfarenheter och upplevelser, till de vetenskapliga teorierna. Utanför det ”vanliga 

klassrummet” finns stora möjligheter för kreativitet och fantasi. Det man läser om teoretiskt 

får en direkt betydelse för eleven, och han eller hon kan relatera det teoretiska med 

verkligheten, sammanhanget blir tydligt. 

 

Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik har följande definition av utomhuspedagogik:  

 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

 

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

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap. 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning 

betonas. 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

     © Centrum för Miljö- och 

     Utomhuspedagogik 2004 
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3. 4. Närområdets och skolgårdens möjligheter 

Möjligheterna med att belägga undervisningen i uteklassrummet på skolgården är unika. Det 

är inte bara en stimulerande miljö full med material. Den kan även vara ett objekt för lärandet 

i sig, om man arbetar med ett tema eller med ett område som kan kopplas till naturen och 

närmiljön. Dessutom är uteklassrummet en del av lärprocessen. Det man upplever och erfar 

utomhus kopplas sedan samman med de kunskaper man teoretiskt redan utvecklat. 

 

Olsson (1995) lyfter fram skolgårdsforskaren Wendy Titmans forskning kring barns tankar 

om skolan och skolgården. Denna forskning visar bland annat vad elever vill att skolgården 

skall erbjuda, som exempelvis möjligheter till att klättra, bygga kojor i avskildhet, gräva och 

exprimentera med vatten. Forskningen visar även att det är viktigt att skolgården speglar den 

egna kulturen och förmedlar ett lugn och känsla av välbefinnande (Olsson, 1995). 

 

Coombes School i England är en utomhusinriktad skola som lagt mycket fokus på skolgården 

och skolans närområde just utifrån elevens önskemål och behov. Skolans mål är att utbilda 

självsäkra, ansvarstagande, respektfulla och ödmjuka människor som hyser respekt gentemot 

varandra och miljön och världen vi lever i. Redan i de tidigaste skolåren får eleven praktiskt 

tillämpa och pröva sina kunskaper i så kallade upplevelserum eller läranderum. Dessa rum är 

av olika ämneskaraktär, men somliga kan givetvis användas i fler ämnen än just det specifika. 

Coombes School låter eleven utveckla förståelse för det naturliga kretsloppet genom att själva 

vara med och plantera växter och blommor. På detta sätt blir kunskapen om kretsloppet 

konkret för eleven och lättare att sätta i ett sammanhang (Olsson, 2002).  

 

I Sverige profilerar sig allt fler skolor om miljö och utomhus skolor. Elias Fries skolan i 

Halmstad är sedan sent 90-tal en skola som satsar mycket på utomhuspedagogik och på 

miljöns betydelse ur ett pedagogiskt perspektiv. I anslutning till skolan ligger en skolskog, där 

samtliga elever i år 1-6 har delar av undervisningen i alla skolämnen. På skolgården finns 

mycket växter, däribland en odlingsrabatt til repsketive klass. Denna rabatt sköter eleverna 

själva, oavsett årstid. Vattnets kretslopp blir konkret för elevrna då de enkelt kan följa 

dagvattnets färd genom diken till öppen våtmark. Skolans profilering som miljöskola innebär 

också att skolgårdens aktiviteter och material är av ”naturligt inslag”. Aktiviteter som finns på 

skolgården är allt från trästockar och stenar till byggställningar och gungor. Deesa används 

även i undervisningssyfte (www.hylte.se/eliasfries). 

  

3. 5. Varför skall man ha undervisning utomhus? 

 

3. 5.1 Upplevelser 

Det är av största vikt att barn redan i tidig ålder möter och upplever naturen för att de skall 

känna lugn och ro samt utveckla en relation till den.  Det är vid och utifrån dessa tillfällen de 

formar sina egna attityder och värderingar gentemot naturen och miljön. Som pedagog är det 

vår uppgift att se till att naturupplevelserna eleven får i skolan blir så goda och positiva som 

möjligt. Bra upplevelser leder till att eleven vill tillbaka ut i naturen och fortsätta upptäcka 

och utforska sin närmiljö. Naturupplevelserna stimulerar till nyfikenhet och upptäckarglädje, 

eleven vill utveckla sina kunskaper och upptäcka individuellt och tillsammans med andra 

(Ericsson, 2004).  

 

3. 5. 2. Sinnesintegrering 
Ayres (1989) understryker vikten av att barn utvecklar sin förmåga att integrera olika basala 

sinnen exempelvis beröring, balans och rörelse- och muskelposition. Sinnesintegrering är en 

medfödd förmåga, men kräver arbete och stimulans för att utvecklas.  Man måste låta barnet 

http://www.hylte.se/eliasfries
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möta utmaningar som kräver att de motoriska och mentala färdigheterna samarbetar. Alla 

människor har ett naturligt behov av sinnesintegreation och söker sig naturligt till dessa 

utmaningar, och det är därför av största vikt att man som pedagog tar till vara på detta och 

erbjuder en stimulerande arbetsmiljö.   Om barnet inte utvecklar denna sinnesintergrering kan 

detta resultera i inlärningssvårigheter eller koncentrationssvårigheter, vilket i sin tur yttrar sig 

genom ett socialt störigt beteende. Forskning visar att skolor med stimulerande och naturrika 

gårdar har färre elever med koncentrationssvårigheter och andra sociala ”brister” samt att 

eleverna på dessa skolor rör sig 20 % mer än elever på skolor med sämre närmiljö (Dahlgren 

& Szczepanski, 2007:72). När så många sinnen som möjligt kontinuerligt stimuleras, ökar 

även vår minneskapacitet. Samspelet mellan den sinneliga upplevelsen och den bokliga 

bildningen blir en mer komplex och verklig kunskap. Ett gott växelspel mellan teori och 

praktiska upplevelser sätter kunskapen i ett sammanhang och blir verklig (Dahlgren & 

Szczepanski, 2007).  

 

3. 5. 3 Social utveckling 

Väjer man att förlägga delar av skolans undervisning utomhus har man goda möjligheter att 

bidra till en social utveckling hos eleven. De konstellationer och den gruppdynamik som 

vanligen förekommer inom gruppen förändras naturligt när man flyttar undervisningen och 

klassrummet till en annan plats. Utomhuspedagogik medför dessutom stora möjligheter att 

utveckla elevens samarbetsförmåga. De får tillsammans utforska och upptäcka vad som 

händer och vad som är möjligt och därefter diskutera och reflektera över resultaten i 

förhållande till vetenskapliga teorier (Nyhus - Braute & Bang, 1997). Att utomhuspedagogik 

är gynnsamt för den sociala utvecklingen är även något som Dahlgren & Szczepanski (2007) 

framhåller. Det trygga klimatet som man strävar efter att uppnå genom utomhuspedagogik 

och upplevelsebaserat lärande kräver respektfulla elever. Eleverna tränas att samarbeta med 

varandra och se varandras olikheter som en tillgång och möjlighet. De får tillsammans 

uppleva och kan sedan dra paralleller mellan den gemensamma upplevelsen och den skrivna 

kunskapen (Dahlgren & Szczepanski, 2007).  

 

3. 5. 4. KASAM 
Aaron Antonovsky (1923-1994) var professor inom sociologi och myntade begreppet 

KASAM – Känsla av sammanhang.  Detta begrepp består av tre komponenter; begripligthet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Eleven måste alltså besitta kunskaper för att förstå 

problemet eller uppgiften (begriplighet) för att därefter diskutera sig fram till ett sätt att lösa 

uppgiften på (hanterbarhet) och därefter känna att uppgiften är meningsfull och den egna 

insatsen som viktig och nödvändig (meningsfullhet). Om en elev eller ett barn känner 

KASAM, ökar chanserna till en god utveckling (Lundgren & Persson, 2003).  Möjligheterna 

till att få så många som möjligt att känna KASAM ökar om man låter barn och elever vara 

med och uppleva och testa sina kunskaper utomhus. När de vetenskapliga teorierna praktiskt 

testas, blir de lättare att relatera till. Kunskaperna konkretiseras, vilket underlättar när man 

skall återkoppla och bygga på kunskaperna ytterligare (Nyhus - Braute & Bang, 1997). 

 

3. 5. 5. Hälsa 
Utomhusklassrummet ger den elev som har svårigheter med finmotorik, det verbala och 

skrivna språket och klassrumssituationer en möjlighet att visa sina kunskaper. Andra 

färdigheter och kunskaper värderas när man förflyttar undervisningen till en ny miljö, och alla 

elever får chans att visa vad de kan. Att regelbundet röra på sig och vara aktiv minskar 

stressen och sjukfrånvaron, vilket resulterar i friskare barn med högre prestationsförmåga. 

Forskning visar dessutom att utomhusundervisning gynnar samarbets-, kommunikations- och 

problemlösningsförmågan. Eleverna ställs inför problem som kräver samarbete och god 
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kommunikation. De får gemensamt diskutera och reflektera över problemet och komma med 

nya tankesätt och infallavinklar. Detta får eleverna att känna sig meningsfulla och bidrar till 

en psyskisk god hälsa (Dahlgren & Szczepanski, 2007).  

 

3. 5. 6. Pedagogiskt tillvägagångssätt 

Dahlgren & Szczepanski (1997) skriver om hur utomhuspedagogik liksom erfarenhetsbaserat 

och problembaserat lärande bygger på autentiska och verkliga upplevelser, med samband och 

koppling till den egna vardagen. Det erfarenhetsbaserade lärandet bygger på att man som 

pedagog skall planera och utveckla sin undervisning utifrån elevernas tidigare erfarenheter 

och kunskaper. Eleverna får visa sina kunskaper innan pedagogen beslutar sig för vilket 

läromedel som lämpar sig bäst inom respektive ämne. Därefter kopplar man samman 

elevernas erfarenheter med litteraturen och den vetenskapliga forskningen. Detta utveklar en 

god förståelse för helheter, samt gör det lätt för eleverna att koppla samman erfarenheter med 

vetenskapliga teorier. Även problembaserat lärande syftar till att koppla samman verkligheten 

med tidigare forskning och litteratur. Eleverna får genom denna pedagogik arbeta utifrån olika 

problem och frågeställninar. De får själva testa sig fram och besluta om vilken metod de 

använder sig av, för att nå problemets lösning.  Deesa tre pedagogiska tillvägagångssätt har 

som syfte att genom elevernas delaktighet och inflytande öka motivationen och nyfikenheten, 

samt bevara lusten till att fortsätta utveckla sina kunskaper (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

Dessa pedagogiska tillvägagångssätt innebär att man måste arbeta mål- och resultatstyrt. 

Pedagogen eller arbetslagen tolkar då de nationella styrdokumenten och de strävansmål som 

känns relevanta för ämnesområdet, och planerar och bygger utifrån dessa upp sin 

undervisning. Ett mål- och resultatstyrt arbetssätt ställer högre krav på lärarens kompentens, 

men resulterar i en mer individualiserad och situationsanpassad undervisning (Jonsson & 

Roth, 2003).  

 

3. 5. 7. Pedagogens roll 

Ett mål- och resultatstyrt arbetssätt ställer högre krav på lärarens profession. Dahlgren (1989) 

diskuterar kring pedagogens roll inom såväl utomhuspedagogik som inom erfarenhets- som 

problembaserat lärande. Han eller hon skall fungera som en stödjande vägledare, som 

uppmuntrar eleven till egna försök snarare än att förmedla kunskapen. Man sätter 

lärandeprocessen och inte resultaten i fokus, och ger eleven verktygen till att själv utveckla 

nya tankevägar och lösningsmetoder. Man prioriterar elevens egna upplevelser och 

individualiserar undervisningen utifrån den egna gruppen snarare än följer läromedlets 

anvisningar (Dahlgren, 1989). 

 

Att enbart byta miljö och förlägga undervisningen utomhus är enligt Dahlgren & Szczpanski 

(2007) inte att förväxla med utomhuspedagogik. I det fallet är det fråga om miljöombyte 

snarare än pedagogikskifte. Det är nödvändigt att man som pedagog har ett tydligt syfte med 

sin utomhusundervisning och att man delger eleverna detta syfte. Vill man exempelvis 

utnyttja skolgården under en engelskalektion är det viktigt att man knyter lektionsinnehållet 

till den omgivning man befinner sig i. Undervisningen och miljön skall samspela för att 

eleverna lättare skall förstå sammanhanget och syftet bakom uppgiften (Dahlgren & 

Szczepanski, 2007). Det är väsentligt att man som pedagog har ett bakomliggande syfte och 

har planerat uppgiften noggrant för att den skall vara adekvat och ha hög validitet för elevens 

utveckling (Stensmo, 2000).  

I en mål- och resultatstyrd pedagogik får pedagogen större tolkningsfrihet. Han eller hon får 

enskilt eller kollektivt i arbetslaget bygga upp undervisningen utifrån gruppen och situationen. 

Utomhuspedagogik kräver detta tolkningsutrymme, men ställer höga krav på läraren, som 

måste planera undervisning med uppgifter och moment som når upp till de statliga 
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styrdokumenten. Att arbeta på detta sätt leder inte bara till större delaktighet för eleven, utan 

bjuder även in föräldrar och övrig personal på ett ”lättare ” sätt. De statliga mål som finns i 

styrdokumenten kan vara svåra att ta till sig för en person som inte själv befattar sig inom 

skolvärlden. I ett mål- och resultatstyrt arbete har den ansvariga pedagogen tolkat målen och 

”översatt dem” till en för alla begriplig målformulering (Jonsson & Roth, 2003).  

 

Att vara en reflekterande praktiker är nödvändigt för att utvecklas som pedagog och för att 

utveckla sin pedagogiska praktik. Detta innebär att man måste reflektera över sin 

undervisning såväl under tiden den pågår, som efteråt. Det är av största vikt att man lägger ner 

god tid till planeringen och dokumenterar allt, för att sedan kunna utvärdera sin praktik. 

Utvärdering och reflektion såväl enskilt som kollektivt i arbetslaget är en nödvändig del för 

att kunna utvecklas (Säljö, 2005). När man väljer att arbeta utomhus är det av största vikt att 

dokumentation och reflektion kontinuerligt pågår, för att syfte och resultat skall 

överrensstämma. Det faktum att man arbetar ”utanför det traditionella klassrummet” ställer 

högre krav på pdagogens reflekterande förmåga (Brügge, Glantz & Sandell, 2007).   

 

Som pedagog skall man inte enbart förmedla och utveckla kunskap, utan även fungera som 

relationsskapare. Dahlgren & Szczpanski (2007) understryker vikten av ett öppet och varmt 

klimat i klassen för att utomhusundervisningen skall bli så gynnsam och lyckad som möjligt. 

Det är pedagogens roll att se till att relationerna mellan eleverna och mellan pedagog och elev 

utvecklas. Det är av största vikt att man redan från början jobbar mycket med samarbete och 

samspel, för att det skall bli naturligt för eleverna att arbeta i olika typer av 

gruppkonstellationer. Trondman (2003) belyser goda relationers betydelse, och menar att det 

är först när dessa fungerar som utveckling kan ske. I utomhusmiljöer, och andra miljöer där 

man arbetar mål- och resultatstyrt, är det extra viktigt att man som pedagog uppmuntrar till 

samarbete och god interaktion mellan eleverna, då denna form av undervisning bygger på 

samarbete och tillit till allas olika förmågor (Trondman, 2003). Pedagogen måste från början 

förmedla till eleverna, att allas olikheter och olika kunskaper blir starkare tillsammans. Denna 

känsla förmedlar man lättast genom att alltid variera grupperna, och se till att inga negativa 

känslor eller kommentarer existerar inom grupperna. Ekman (2003) understryker vikten av 

småprat inom och utom grupperna, och menar att det är i småpratet som man växer som 

grupp. Pedagogen måste därför uppmuntra till diskussioner och samtal mellan eleverna 

emellan och inta en mer passiv roll. Detta resulterar i att diskussionerna baseras på elevernas 

egna tankar och åsikter, samt utvecklar elevernas förmåga att argumentera för sina 

ståndpunkter (Ekman, 2003).   
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4. Hälsa och utomhuspedagogik 
Universitetssjukhuset i Linköpings genomförde år 2005 ett forskningsprojekt vid namn 

”Hälsa och utomhuspedagogik”. Resultaten av denna studie visade bland annat att 

utomhuspedagogik påverkar vilken stressnivå personal och elever befinner sig på. 

Pedagoger och elever som sällan vistas utomhushus har större mängder kortisol i  blodet. 

Detta är ett stresshormon som har negativ inverkan på koncentrationsförmåga och 

förmågan att memorera och minnas. Regelbunden utevistelse visar sig även resultera i 

färre sjukskrivningar och friskare, mer aktiv personal och elever. Att tidigt skapa en god 

relation till naturen och utevistelse ger möjligheter att på långsikt förebygga allvarliga 

sjukdomar såsom benskörhet och övervikt (NCFF, 2006). Vidare visar denna forskning 

hur barn och elever som får undervisning i olika klassrum och regelbundet  visats 

utomhus lättare memorerar de nya kunskaperna och de lättare kan konkretisera 

kunskaperna. Arbetsmiljön och klimatet bland eleverna och i klassen blir mer öppnare 

och mer positivt än i en klass där man sällan bytar klassrumsmiljö (www.liu.se, 2005). 

 

Att förskolor och skolor som satsar på utomhusundervisning resultarerar i mindre 

sjukfrånvaro visar även forskning gjord vid Lunds universitet 2004. Elever som vistas i 

skolor där man utnyttjar skolgården ur ett pedagogiskt syfte är inte bara friskare, utan 

visar även högre motorisk förmåga. Dessa skolor har ofta satsat på en stimulerande och 

mer varierad skolgård, vilket är anledningen till att den motoriska förmågan gynnas. 

Forskningsresultatet visar även att eleverna som redan i tidig ålder får ha undervisning 

utomhus uppskattar miljön och naturen mer, och ser det som något naturligt och skönt att 

få vata utomhus under somliga lektioner (Söderström, Mårtensson, Grahn och Blennow, 

2004). 

 

Att hälsan i skolan gynnas av utomhuspedagogik visar även forskning som Södergren (2005) 

skriver om i Lärarnas tidning. Intervjuer genomfördes med personal där allmäna frågor om 

lärande ställdes, exemplevis ”Vad har platsen för betydelse” och ”Var äger lärandet rum”. 

När intervjuerna sammanställts fick en del av de medverkande pedagogerna en 

fortbildningskurs inom just utomhuspedagogik. Därefter ställdes samma frågor till 

pedagogerna, men denna gång med ett totalt annorlunda svar. Pedagogerna som deltagit i 

fortbildningskursen såg med nya ögon på pedagogik och undervisning, och konstaterade 

bland annat att en varierad utbildning gynnar lärprocessen, samt att stress- och ljudnivån 

minskat markant. Man kunde dessutom märka en annan energi och ett annat bemötande från 

eleverna (Södergren, 2005).  

 

Könsroller och utomhuspedagogik 

Forskare vid Mälardalens högskola menar att utomhuspedagogik och kontinuerliga aktiviteter 

i naturen är gynnsamt för att förhindra och motverka stereotypiska könsroller. Ärlemalm-

Hagsér skriver att skolgårdens utformning inbjuder till särskilda pojk- och flickbeteenden, då 

aktivieterna och materialet som finns att tillgå ”tillhör” det ena eller det andra könet. 

Förflyttar man undervisning och lek till närliggande skog eller naturområde får barn och 

elever fritt utrymme att vistas på. Detta utvecklar fantasin och tillåter eleverna att använda 

samma material, oavsett om de är av olika kön. När elever arbetar och leker i heterogena 

grupper belyses allas starka sidor, och pojkar och flickor lär av varandra på ett naturligt sätt 

(www.mdh.se, 2008).  
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5. Metod 
På Vetenskapsrådet (2009) kan man läsa om  två olika vetenskapliga forskningstraditioner, 

den positivistiska och den hermeneutiska traditionen. Den positivistiska traditionen menar att 

vetenskaplig kunskap grundas genom teorier, vilka är mätbara och refererbara till andra 

teorier. Det är genom observation, såväl naturlig som exprimentiell, som man på bästa 

möjliga sätt når kunskap, då det är dessa observationer som ligger till grund för den 

vetenskapliga förklaringen till skeendet. Den hermeneutiska traditionen är intresserad av hur 

världen tolkas och uppfattas av människor, snarare än hur den fungerar. Kunskaperna som 

man får fram på detta sätt är omätbara, och ger svar och förståelse utifrån människans 

uppfattning (Vetenskapsrådet, 2009).  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden grundar sig på den hermeneutiska forskningstraditionen, 

då man grundar sina resultat på människans (eller den intervjuade personens) tolkningar och 

uppfattningar, och utifrån detta försöker förstå sambandet och utveckla kunskap. Man ser till 

helheten och studerar färre människor, och prioriterar alltså djup snarare än bredd i sin 

undersökning. Min undersökning syftade till att se hur 10 pedagoger på en utvald skola tänker 

kring, och arbetar med utomhuspedagogik. För att få så givande svar som möjligt valde jag att 

genomföra en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. Om målet med 

en undersökning är, att låta intervjupersonen formulera och utveckla sina egna uppfattningar 

och tolkningar är ett kvalitativt tillvägagångssätt att föredra (Bryman, 2002). Intervjun 

grundades på fyra frågor angående utomhuspedagogik och på vilket sätt de medverkande 

pedagogerna arbetar med detta. Frågorna var av öppen karaktär, för att ge  den intervjuade 

pedagogen möjlighet att utveckla svaren så mycket som möjligt. Öppna frågor ger dessutom 

möjlighet att reda ut eventuella frågor (Bryman, 2002). För att undvika att påverka intervjun, 

valde jag som intervjuare en mer passiv roll, där den medverkande pedagogen själv fick 

utveckla och förklara sina svar och sina åsikter. Trost (1997) understryker vikten av att man 

som intervjuare vidtar försiktighet under intervjun och inte låter sina egna tankar eller åsikter 

prägla den studerandes svar (Trost, 1997). 

 

5. 1. Urval 
När man skall genomföra en studie finns det olika typer av urval man kan göra. Det så kallade 

bekvämlighetsurvalet innebär att man väljer att studera något eller någon man har en relation 

till, eller som är lättillgängligt. Ett oberoende slumpmässigt urval görs utan påverkan av några 

faktorer och syftar till att ge alla samma möjlighet att deltaga (Bryman, 2002).  När jag valde 

en skola att undersöka, valde jag denna oberoende slumpmässigt, endast grundat på mina egna 

observationer och tankar angående skolgårdens utformande. Skolgården var stor och rymlig 

och uppfyller, enligt mig, de kriterier som krävs för att kunna variera traditionell 

klassrumsundervisning med utomhuspedagogik. De 10 pedagoger som medverkade i min 

studie valdes inom skolan, med enda kriteriet att det skulle vara två pedagoger i varje år F-5.  

  

5. 2. Genomförande 

Mitt problem- och forskningsområde var utomhuspedagogik, hur pedagoger inom olika 

forskningsgrupper arbetar med detta. För att samla in dessa data på ett adekvat sätt valde jag  

semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt. Detta innebär att intervjun är strukturerad 

och grundar sig på ett visst antal frågor, men ger den intervjuade möjlighet att utveckla 

frågorna och svara på eventuella följdfrågor. En intervju som fungerar på detta sätt ger större 

möjlighet till tydlighet och klarhet, samt skapar en dialog mellan intervjuare och den 

studerande (Bryman, 2002). Platsen där man väljer att genomföra intervjun är en faktor som 

kan påverka utslaget. Därför är det viktigt att man tillsammans med den intervjuade väljer en 
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plats som känns lämplig. Några dagar innan intervjun ägde rum delade jag ut mina 

intervjufrågor till samtliga 10 medverkande pedagoger. Detta för att ge dem samma möjlighet 

och förutsättningar att besvara frågorna.  Frågorna som jag ställde till de medverkande 

pedagogerna var tydliga, men samtidigt öppna för egna tolkningar och åsikter. Innan varje 

intervju började frågade jag om tillåtelse att spela in intervjun. Jag upplyste om, att allt som 

sades var konfidentiellt och att varken ort, skola eller namn skulle framgå i resultatet. 

Intervjun pågick i genomsnitt cirka 25 minuter, beroende på hur mycket pedagogerna 

utvecklade sina svar. 

 

5. 3. Bearbetning och analys 
För att skapa ett öppet klimat med mina uvalda pedagoger genomfördes intervjuerna 

semistrukturerat. Detta gav även möjlighet för mig, som intervjuare, att ställa följdfrågor och 

utreda oklarheter. Intervjuerna spelades in och transkriberades av mig samma dag som 

intervjun ägde rum. Anledningen till att transkriberingen skedde samma dag var att jag ville 

att intervjun skulle vara färsk i mitt minne, om inspelningen inte var av bästa kvalitet. När jag 

transkriberat den inspelade intervjun tematiserade jag den intervjuades åsikter, för att lättare 

kunna se likheter och skillander med de andra intervjuerna.  Bryman (2002) skriver om hur en 

dokumentation i form av inspelning underlättar analyserings- och efterarbetet. När allt finns 

dokumenterat kan man lyssna på intervjun obegränsat antal gånger och lättare upptäcka 

skillander och likheter mellan de olika intervjuerna. När samtliga intervjuer var transkriberade 

sökte jag efter teman, likheter och olikheter i utsagan, för att bygga upp och analysera 

resultatet på ett strukturerat sätt. När sammanställningen av samtliga intervjuer var klara 

analyserade jag svaren och jämförde med litteratur och forskning. Analysen av utsagan gav 

svar på hur de utvalda pedagogerna arbetar med utomhuspedagogik, och gav då även svar på 

mina frågeställningar.  

 

5. 4. Trovärdighet och äkthet 
Bryman (2002) skriver om hur man mäter undersökningskvalitén i en studie och utvecklar 

begreppen validitet och realibilitet. I samband med kvalitativa undersökningar menar han 

dock, att dessa mätkriterier inte är mest lämpliga utan bör bytas ut till trovärdighet och äkthet. 

Trovärdigheten syftar till att belysa huruvida man som forskare tolkat resultaten ”korrekt”. 

Hur högt trovärdig studien är beror på vilken tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet den 

har, samt hurpass mycket intervjuaren låter de intervjuade samtycka och bekräfta sina svar. 

En studies äkthet mäts genom hurpass rättvis undersökningen är och om den har någon 

ontologisk och pedagogisk autencitet, det vill säga om den hjälper de studerande att utveckla 

förståelsen för frågan och för de berörda människorna. Äktheten höjs även om studien leder 

till katalytisk och taktisk autencitet, alltså om den belyser problemet och situationen samt ger 

verktyg och förslag till förändring (Bryman, 2002). Min studie genomfördes i samtycke med 

personal och under goda, demokratiska förhållanden. Det slutgiltiga arbetet kommer att tillgå 

personalen och skolan, och kan förhoppningsvis leda till ytterligare utveckling av 

kompetensen och kunskaperna kring utomhuspedagogik. Trots att antalet pedagoger som 

medverkar inte är all arbetande personal på skolan, anser jag att studien har god trovärdighet 

och äkthet, och kan leda till fördjupade kunskaper både för mig och medverkande skola.   

 

5. 5. Etiskt förhållningssätt 
Vetenskapsrådet (2009) skriver om forskningens etik, om hur man som forskare har det 

yttersta ansvaret över att resultatet som publiceras blir av god kvalitet och accepterat av de 

studerande. Som forskare finns ett antal forskningsetiska principer, vilka man måste informera 

sin målgrupp om innan forskningen genomförs. Informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet syftar till att skydda den intervjuade och försäkra 

honom eller henne om den personliga integriteten. Jag inledde mitt samarbete med skolan 

genom att informera om syftet med min undersökning och varför den var av vikt och aktuell 

(informationskravet). Därefter informerade jag om de medverkande pedagogernas 

anonymitet, att allt som sades samt deras rikitiga namn inte var konfidentiellt och endast 

tillgängligt för mig. Varken ort, skola eller namn kommer att framgå i det slutgiltig resultatet 

(konfidentialitetskravet). Jag erbjöd dessutom en kopia av det färdiga examensarbetet, så att 

medverkande och övrig personal kunde få ta del av resultatet och förhoppningsvis ha 

användning av det i sitt framtida arbete (nyttjandekravet).  
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6. Resultat 
Skolan som jag valde att undersöka är belägen i en mellanstor stad, nära till skog, men ändå 

centralt. Skolgården är stor och rymlig, med många aktiviteter, såväl mer avancerade, som 

klätterställningar och gungor, som enklare stubbar, stenar och kojor. På skolan arbetar 

omkring 40 pedagoger med de 200 eleverna, fördelade på år F-5. De pedagoger som deltagit i 

min studie är 2 utbildade pedagoger från varje årskurs. De är både män och kvinnor i 

blandade åldrar mellan 30-50 år.  

 

Vad innefattar begreppet utomhuspedagogik för Dig? 

 

 ”Utomhuspedagogik är ett bra komplement till traditionell  

 klassrumsundervisnig. Man använder utomhusmiljöer som  

 klassrum och utnyttjar naturens resurser i undervisningen” 

      (år 2)  

 

Ovanstående citat är ifrån en av pedagogerna i förskoleklassen, men stämmer överrens med 

samtliga pedagogers definition av utomhuspedagogik. De understryker vikten av 

utomhusvistelse ur ett socialt perspektiv. Elever utvecklar, genom aktiviteter och lek, sin 

förmåga att fungera i olika grupper, samt förmågan att ta hänsyn och respektera varann och 

miljön de befinner sig i. Inte bara innefattar utomhuspedagogik individens förmåga att 

fungera i grupp, utan även den egna utvecklingen. De intervjuade menar att 

utomhuspedagogik ställer högre krav på elevernas ansvarstagande och leder till att eleverna 

utvecklar en förståelse för hur den egna handlingen spelar roll. Pedagogerna i de högre 

årskurserna belyser att begreppet utomhuspedagogik inte enbart innefattar undervisning inom 

ett särskilt ämne, utan även undervisning om den natur och den värld vi lever vi. Såväl 

medvetet som omedvetet undervisas eleverna i etiska och moraliska frågor, om hur människan 

kan motverka att påverka vår natur negativt. 

 

  ”Eleverna bygger upp ett förhållande och en relation till naturen 

  genom att vara och verka i den, inte genom böckerna” 

      (år 4) 

 

Vidare instämmer samtliga pedagoger om om de fysiska vinster som utvinns genom 

utomhuspedagogik. Hälsan bland eleverna främjas och man märker tydligt att de blir piggare 

och gladare av att ha delar av undervisningen utomhus.   

 

 ”Alla elever mår bra av att röra på sig och vara utomhus, kanske  

 framförallt de elever som har svårt att sitta still en hel lektion” 

      (F)  

 

Samtliga instämmer om att resultaten och prestationerna blir bättre om eleverna koninuerligt 

får lära utomhus. Pedagogerna i de högre åldersgrupperna understryker den fysiska aktiviteten 

i förhållande till lärprocessen. Många utav pedagogerna exempelfierar matematik, och menar 

att utomhuspedagogiken medför större möjligheter att konkret visa eleverna hur teori och 

praktik hänger samman.  

 

 

 

Pedagoger i de tidigare åren lyfter fram lekens betydelse och menar att eleverna medvetet och 

omedvetet leker sig till kunskapen utomhus.  
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 ”Utomhus finns det massor av utrymmen för eleverna att vara på  

 och de blir inte så styrda av oss pedagoger”  

      (år 1) 

   

De utvecklar detta och menar att man som pedagog inte alltid måste säga vad eleverna skall 

lära sig, utan låta eleverna själva reflektera över vad leken utvecklat för kunskaper. Samtliga 

pedagoger instämmer om att utomhusundervisning ger elever större frihet att själva välja på 

vilekt tillvägagångssätt de vill utveckla kunskapen.  

 

På vilket/vilka sätt används skolgården och närliggande miljö ur 

undervisningsperspektiv? 

Majoriteten av de medverkande pedagogerna lyfte fram matematik som ett exempel på när 

man har goda möjligheter med att utnyttja skolgården som undervisningsmaterial.  

 

 ”I matematiken är det bra att låta eleverna praktiskt testa sina kunskaper. 

  Det är lättare att förstå exmpelvis längder och mått om man själv  

 får mäta upp det”.  

      (år 3) 

 

Att skolgården används för att konkretisera teoretiska kunskaper lyfte samtliga pedagoger 

fram som mycket fördelaktigt. De understryker vikten av att kombinera teori och praktik för 

att alla elever skall få chans och möjlighet att utvecklas. Pedagoger i F-1 belyser 

utomhuspedagogikens möjligheter till att utveckla samarbetsförmåga och den motoriska 

förmågan, snaraare än ren kunskapsutveckling.  

 

 ”Det är viktigt att eleverna lär känna sin kropp och kan arbeta 

  tillsammans  och detta kan man öva på många sätt utomhus”.  

      (F) 

 

 De utvecklar detta och menar att markens naturliga ojämnheter och alla ”hinder” som 

eleverna skall ta sig förbi utmanar och därmed utvecklar den motoriska förmågan, samt 

förmågan att balansera. Att man arbetar med och utmanar den motoriska förmågan är viktitgt 

även ur ett framtidsperspektiv, då detta annars kan leda till att övrig kunskapsutveckling blir 

lidande, förklarar en utav pedagogerna. Utöver de möjligheter som finns att vinna i 

matematikundervisningen belyser pedagogerna i de högre åren hur man kan utnyttja skolgård 

och natur inom svenskaämnet.  

 

 ”Elever går ut i naturen och får inspiration till texter, berättelser  

 och dikter”  

      (år 5) 

 

Pedagogen som citerades ovan menar att många elever har svårt att själva fantisera ihop 

platser eller komma på ideer till dikter, och behöver uppleva och se detta i verkligheten, och 

inte bläddra i litteratur. Vidare utvecklas naturens möjlighet att inspirera till dikter. När 

eleverna får gå ut i naturen och uppleva den, lyssna på alla ljud och se allt som sker, så får de 

automatiskt material att utnyttja i diktskrivandet.   

 ”Det resulterar ju också i, att inga dikter blir samma eftersom alla 

  tänker på olika saker” 

      (år 5) 
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En utav de medverkade pedagogerna i år 3 lyfte fram naturens möjligheter med engelska 

inlärning. Pedagogen utvecklar detta, och menar att man lär sig språk bäst i meningsfulla 

sammanhang, och i konkreta miljöer. I klassrummet är det många elever som är rädda att tala 

ett främmande språk, eftersom man är rädd att göra fel framför alla andra. Man läser en 

engelska bok utan koppling till sin egen vardag, vilket inte motiverar eller stimulerar eleverna 

till att ta till sig och förstå texten, utvecklar pedagogen. Man kan låta eleverna själva plocka 

materialet som skall ligga till grund för dagens lektion, så bibehålls motivationen och glädjen. 

Pedagogen exempelfierar med natur-glosor på engelska; 

 

 ”Eleverna får alltid lära sig de grundläggande natur glosorna genom  

 att läsa en text om Australiens natur och miljö. De blir mycket mer  

 intresserade om man plockar sina natur föremål tillsammans själva!” 

      (år 3) 

 

Mina intervjupersoner belyste även skolgården och den närliggande miljön som en stor 

tillgång inom idrottsämnet. När vädret tillåter beläggs all undervisning inom idrotten 

utomhus. Alla typer av sporter går utmärkt att utöva utomhus, och det finns även en del 

aktiviteter som kräver att man förflyttar undervisningen ut ifrån gymnastiksalen.  

 

 ”Orientering är ett mål och något som alla måste pröva på och 

  behärska grunderna i” 

      (år 5) 

 

De utvecklar detta och menar att man som pedagog har ansvar för att lära eleverna läsa av och 

ta sig till olika platser med hjälp av karta och kompass. Skolgården och miljön runt omkring 

är utmärkt att använda sig av, då man lätt kan både förklara och konkret visa hur man följer 

kartan för att ta sig till rätt plats.  

 

Vilka pedagogiska möjligheter uppstår genom utomhuspedagogik? 

Samtliga pedagoger som medverkade i min undersökning är överens om att den största 

pedagogiska möjligheten man får genom utomhuspedagogik som inte går att erbjuda eleverna 

genom traditionell undervisning, är en lärprocess med ett kontinuerligt varierat arbetssätt.  

Man kan hela tiden föra en diskussion och ett samtal med eleverna, under tiden som de 

praktiskt får testa sina kunskaper. Detta underlättar för många elever, då vissa moment och 

ämnen kan kännas väldigt främmande och abstrakta för eleverna Många elever får inte 

möjlighet att visa sina kunskaper och inte heller möjlighet att utvecklas maximalt, om man 

inte låter dem testa dessa på egen hand.   

 

 ”Ibland behöver man bara få testa det man läser om, innan bitarna  

  faller på plats”  

      (år 4) 

 

Vidare instämmer och understryker samtliga om hur undervisning i uteklassrummet bibehåller 

nyfikenheten och upptäckarglädjen hos eleverna. Utomhus får eleverna själva komma på ett 

tillvägagångssätt och välja vilka material de vill använda sig av i olika aktiviteter. Detta leder 

till att de ständigt kan variera sig och testa nya metoder, vilket gör att undervisningen blir 

rolig.  

 

 ”Lust och nyfikenhet är oerhört viktigt och försvinner lätt när eleverna 
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  kommer upp i åldrarna. När man har möjlighet  så måste man 

  göra undervisningen både rolig och lärorik” 

      (år 2) 

 

Många utav mina studerande pedagoger menar att man ofta glömmer bort vikten av att ha 

roligt i skolan, och menar att detta resulterar i en mer positiv atmosfär och bättre 

prestationsförmåga bland eleverna. När man är utomhus ökar energin och man känner att 

eleverna orkar och vill anstränga sig, utvecklar en utav pedagogerna.  

 

En stor fördel med att vara utomhus och undervisa är att det alltid finns material att använda 

sig av, samt ett stort utrymme fullt med olika naturliga inslag att röra sig på. Majoriteten av 

mina pedagoger belyser hur viktitgt det är att låta eleverna sprida ut sig och arbeta enskilt 

eller i mindre grupper på egen hand. De måste få möjlighet att själva diskutera och reflektera 

över sina resultat, för att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt.  

 

 ”Utomhus får alla plats att vara ifred, och det är viktigt att man får  

 vara det ibland”  

      (år 1) 

 

Vidare utvecklas detta och pedagogerna framhåller att denna form av arbetsmetod, då 

eleverna får arbeta självständigt, även utvecklar deras förmåga att ta ansvar. På skolan där 

mina studerande arbetar strävar man mot att eleverna redan i tidig ålder skall lära sig att ta 

ansvar och vara en stor del i sin utveckling och i lärprocessen.  

 

Något som flera av pedagogerna i de äldre åren lyfter fram är hur eleverna utomhus 

automatiskt lär av varandra. När man känner eleverna och vet vilka sidor som är starka 

respektive lite svagare så kan man se till att gruppera eleverna på ett sätt där de får så stort 

utbyte av varann som möjligt. De förklarar att utomhus är det lättare att blanda runt 

grupperna, vilket gör att eleverna inte får samma roll i arbetet som de får i det traditionella 

klassrummet.  

 

 ”Det är väldigt positivt att blanda om grupperna ibland, så att inte 

  alla alltid gör samma” 

      (år 4)  

 

Även de övriga pedagogerna talar om möjligheterna till att skapa ett gott klimat bland 

eleverna, där alla kan arbeta med alla. Det är bra att redan från början skapa detta klimat, för 

att det skall bli naturligt för eleverna att samarbeta med elever som inte nödvändigtvis är deras 

vänner på fritiden. Man måste få eleverna att inse att det är en stor tillgång att grupparbeta och 

få ta del av och inspireras av varandras kunskaper och åsikter. De understryker att man på den 

studerande skolan ser olikheter som en tillgång och möjlighetertill utveckling. Denna känsla 

måste man förmedla till samtliga elever på skolan. 

  

 

Vad skiljer pedagogens roll i utomhuspedagogik jämfört med traditionell 

klassrumsundervisning? 

De medverkande pedagogerna instämmer att man som ansvarig klasslärare eller pedagog 

alltid har det yttersta ansvaret över undervisningen utformning. Det är dennes roll att planera 

och lägga upp en undervisning som grundar sig på elevernas tidigare kunskaper, men som 

samtidigt utmanar dessa så att utveckling blir möjlig. När man förflyttar undervisningen till 
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skolgården eller närliggande utomhusmiljö är det om möjligt ännu viktigare att man har en 

god planering över vad man har för mål och hur man skall uppnå dessa mål.  

 

 ”De didaktiska frågorna är ännu viktigare att reflektera över när 

  man ska gå ut, dels för sig själv men också för eleverna” 

      (år 3) 

 

Detta utvecklas och pedagogen, med stöd av många utav de andra medverkande, menar att 

man måste kunna motivera för eleverna varför man genomför aktiviteterna utomhus, för att de 

skall förstå vikten av dem. Det kan dessutom vara viktigt att kunna motivera för övrig 

personal, samt för föräldrar varför man väljer att genomföra undervisningen utomhus. De 

instämmer om att föräldrarnas och medarbetarnas stöd är väsentligt för att kunna genomföra 

en alternativ undervisning som utomhuspedagogik.  

 

Utöver högre krav på planering, måste man som pedagog i en utomhussituation alltid vara 

flexibel och kreativ. Majoriteten av pedagogerna förklarar att utomhus kan allting hända och 

då måste man som pedagog alltid ha en ”backup plan” och alternativa aktiviteter om den 

tänkta planeringen fallerar.  

 

 ”När man inte har boken att hänvisa till måste man ha ett stort 

  bagage med sig ut” 

      (F) 

 

Utomhuspedagogik ställer även kravet att man som pedagog byggt upp en god relation till sin 

klass, så att man litar på att fokus hos eleverna ligger på rätt saker oavsett om man inte som 

pedagog har samma möjlighet att kontrollera vad som görs och vem som gör vad. Vidare 

förklarar en utav pedagogerna att dessa relationer byggs upp allt eftersom, och ju mer man 

arbetar på detta sätt desto mer naturligt blir det för eleverna att genomföra uppgifterna enligt 

intruktionerna.  

 

Ytterligare något som majoriteten av de medverkande belyser som en utav pedagogens viktiga 

roller inom utomhuspedagogik är variation. Man måste i denna form av undervisning ha ett 

öppet sinne för variation, såväl när det gäller tillvägagångssätt som resultat. Eftersom denna 

pedagogik bygger på att eleverna i större utsträckning skall få vara med att välja 

tillvägagångssätt både individuellt och i mindre grupper, måste man som pedagog vara öppen 

för olika slags redovisningar, samt på ett lämpligt och rättvist sätt kunna bedömma eleverna 

likvärdigt. Majoriteten av pedagogerna förklarar att en likvärdig bedömning, trots olika 

redovisningar, är genomförbar om man inledningsvis formulerat sitt tydliga syfte med 

uppgiften.  

 

 

 

 ”Ett välformulerat syfte är ett väldigt bra verktyg när man i  

 slutändan skall bedöma elevernas prestationer och resultat.  

 Oavsett om de har arbetet på olika sätt så har man sitt mål och  

 syfte att utgå från i bedömningen”.  

      (år 2) 

 
Samtliga av de medverkande pedagogerna är positivt inställda till utomhuspedagogik. De ser 

denna form av undervisning som ett komplement till traditionell undervisning, där man som 
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pedagog ges stora möjligheter att variera sina undervisningsmetoder. De lyfter fram 

möjligheten att kombinera teori och praktik, och menar att detta underlättar inlärningen hos 

eleverna. Pedagogerna som verkar i år 3-5 exempelfierar matematik, och förklarar att detta 

ämne ofta blir lättare genom praktiska övningar som komplement till det skrivna uppgifterna. 

Språkinlärning, såväl svenska som engelska, kan också gynnas och utvecklas genom att 

belägga delar av undervisningen utomhus, instämmer majoriteten av personalen. Om man 

väljer denna alternativa undervisningsform, ställs högre krav på pedagogen. Han eller hon 

måste ha en god planering och reflektera över de didaktiska frågorna, både för sin egen och 

för elevernas skull. Det måste finnas ett tydligt syfte med att undervisningen genomförs 

utomhus. Detta syfte måste man synliggöra för eleverna och kunna redogöra för föräldrar, 

anser de medverkande pedagogerna.  
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7. Analys 
Den skola jag har valt att genomföra min empiriska studie på understryker många viktiga 

aspekter inom utomhuspedagogik som stödjs av litteratur och tidigare forskning. Att 

utomhuspedagogik främjar den sociala utvecklingen och förmågan att fungera i olika slags 

grupper är något som även Nyhus-Braute & Bang (1997) och Dahlgren & Szczepanski (2007) 

hävdar. Automatiskt när man förflyttar sin undervisning utomhus förändras grupperna, vilket 

kräver ett öppet och respektfullt klimat. Det är av största vikt att man börjar arbeta på detta 

sätt redan i tidig ålder, för att eleverna tidigt skall lära sig att se olikheter som en tillgång och 

resurs i arbetet. Att man tidigt skall låta eleverna arbeta tillsammans med samtliga 

klasskamrater är något som samtliga medverkande understryker vikten av.  

 

De intervjuade pedagoger lyfte både fram den sociala utveckling som främjas genom 

utomhuspedagogik och den individuella utveckling som sker. Eleverna får pröva på att arbeta 

på ett sätt, där de själva får vara en stor del av undervisningsupplägget, och bestämma vilket 

tillvägagångssätt de vill använda sig av. Detta ställer elevernas ansvarstagande på prov, och 

utmanar dem till att själva planera och genomföra ett arbete.  Efter genomförd uppgift känner 

eleven sig stolt över sin egen prestation, vilket stärker självförtroendet och tilliten till den 

egna förmågan. Detta, menar pedagogerna, är en förutsättning för att lärandet skall bli 

fulländat. I Lpo94 kan man läsa att ett utav skolan uppdrag handlar om just skolans uppdrag 

att främja elevens förmåga att ”utforska, lära och arbeta både självständigt och individuellt” 

(Skolverket, 2000:9). Det är alltså vår roll som ansvarig pedagog att se till att ge eleverna 

förutsättningar att utveckla detta under åren då eleven befinner sig i grundskolan. 

 

Något som samtliga pedagoger i min undersökning belyser är de stora möjligheterna med ett 

kontinuerligt växelspel mellan teori och praktik. Detta leder till ökad förståelse för eleverna, 

då de teoretiska kunskaperna får prövas och diskuteras tillsammans med klasskamrater eller 

ansvarig pedagog. Vidare utvecklas detta, och pedagogerna menar att något som kan kännas 

abstrakt och vara svårt att relatera till, blir elevens egen upplevelse och en konkret kunskap. 

Detta stärks av såväl CNU (2004) som av Dahlgren & Szczepanski (2007), som menar att 

växelspelet mellan teori och praktik är en stor möjlighet som går att utvinna genom 

utomhuspedagogik. Vidare utvecklar Dahlgren & Szczpanski detta, och menar att de  

motoriska och menatala färdigheterna måste samarbeta för att utveckling överhuvudtaget skall 

bli möjlig. Man måste som pedagog se till att ställa sina elever mot utmanaingar, där de får 

träna just på att kombinera motorik med sin menatala kapacitet. 

 

Att utomhuspedagogik främjar den fysiska hälsan och välbefinnandet anser både de 

intervjuade pedagogerna och litteratur.  Samtliga pedagoger instämmer om att energin och 

orken är högre bland eleverna om de regelbundet får vistas och lära utomhus. Det blir en mer 

positiv atmosfär i klassen och eleverna presterar bättre under lektionstid. Dahlgren & 

Szczepanski (2007) förklarar att inte bara resulterar kontinuerlig utomhusundervisning i bättre 

fysisk hälsa, utan kan även leda till ett psykiskt välbefinnande. Att lära utomhus utvecklar 

elevernas kommunikations- och problemlösningsförmåga. De ställs inför problem som kräver 

att de tillsammans diskuterar och reflekterar, kommer med olika infallsvinklar och synsätt, för 

att nå ett korrekt svar. Alla måste bidra med sin åsikt för att resultatet skall bli så bra som 

möjligt, vilket får eleven att känna sig meningsfulla. Känslan av meningsfullhet och betydelse 

stärker elevens självförtroende och leder till bättre psykisk hälsa. Forskare vid Linköpings 

universitet menar även att regelbunden fysisk aktivitet främjar elevens minneskapacitet 

(www.liu.se, 2005) 

 

http://www.liu.se/
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Som pedagog i utomhusförlagd undervisning är det av största vikt att man har en god 

planering med ett tydligt syfte med konkreta mål (Stensmo, 2000). Pedagogerna som 

medverkade i min empiriska undersökning instämmer om att man alltid har det yttersta 

ansvaret och måste erbjuda eleverna en undervisning som är relevant och lägga upp denna på 

ett lämpligt sätt. Alla elever skall tillgodoses och på något sätt kunna uppnå de mål och det 

syfte som lektionen haft. Utomhus är det extra viktigt att man som ansvarig pedagog har ett 

tydligt syfte med sin undervisning och sina aktiviteter. De medverkande pedagogerna 

utvecklar detta och menar att ett tydligt syfte inte bara är till för att kunna motivera sin lektion 

för elever och övrig personal, utan även för sin egen skull i efterarbete och bedömning. När 

man arbetar på ett varierat sätt måste man vara öppen för olika presentationer, vilket ställer 

höga krav på pedagogen som likvärdig och rättvis bedömmare. Att utomhuspedagogik, som är 

en form av mål- och resultatstyrd undervisning, ställer högre krav på pedagogen skriver även 

Jonsson & Roth (2003). De menar att detta ger större handlingsfrihet för pedagogen, som 

själv får tolka de statliga målen och planera sin undervisning utifrån sina egna tolkningar.  

Precis som pedagogerna framhåller, måste man vara klar över sitt eget syfte med lektionen, 

för att i slutändan kunna ge eleverna en rättvis bedömning. 

 

Dahlgren & Szczepanski (2007) skriver om utomhuspedagogik och menar att detta arbetssätt 

har som syfte att genom större inflytande och delaktighet öka kreativitet och motivation hos 

eleverna. De får själva vara med och bestämma vilket tillvägagångssätt de vill använda sig av 

för att nå fram till resultatet, vilket gör undervisningen mer lustfylld och bevarar nyfikenheten 

hos eleverna. En lustfylld och rolig upplevelse är något som framförallt pedagogerna i de 

yngre åldrarna belyser vikten av. När eleverna kommer upp i de högre åldrarna försvinner 

nyfikenheten och glädjen som finns när eleverna är små. Utomhuspdagogik är ett ”enkelt” sätt 

att bevara denna upptäckarglädje på, och samtidigt erbjuda eleverna en lärorik och 

stimulerande undervisning, förklarar de intervjuade pedagogerna. 

 

Såväl litteratur som medverkande pedagoger understryker det kontinuerliga växelspelet 

mellan teori och praktik. Pedagogerna förklarar att abstrakta teoretiska kunskaper kan vara 

svåra att ta till sig och göra till sin egen kunskap, vilket stärks av såväl CNU (2004) och 

Dahlgren & Szczpanski (2007). Motoriska och mentala färdigheter måste samspela för att 

utveckling och inlärning skall vara möjligt. Att utomhuspedagogik är gynnsamt för elevens 

fysiska och mentala hälsa anser både medverkande pedagoger och Dahlgren & Szczpanski 

(2007). Samtliga 10 pedagoger som medverkade i min undersökning instämmer att 

atmosfären i klassen blir bättre om man kontinuerligt varierar sin traditionella undervisning 

med utomhusförlagd undervisning. Detta i sin tur leder till högre prestationsförmåga och mer 

engagerade elever. Dahlgren & Szczpanski (2007) skriver också om de fysiska förtjänsterna 

av utomhuspedagogik, och menar att detta i sin tur kan resultera i ett psykiskt välbefinnande, 

då eleverna lättare känner känslan av meningsfullhet och betydelse. Detta stärker elevens 

självförtroende och tilliten till den egna förmågan.  
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8. Diskussion 
Att skolan som jag valde att genomföra min empiriska studie på är intresserad av 

utomhuspedagogik råder för mig ingen tvekan om. De besitter goda kunskaper kring ämnet 

och arbetar, svaren att döma, gärna på detta sätt. Att utomhuspedagogik främjar elevers 

sociala förmåga är även jag övertygad om. När man förflyttar undervisningen utomhus blir 

kontextet helt annorlunda, vilket gör att eleverna inte kan inta sin vanliga roll och arbeta på 

samma sätt. Det är i dessa lägen man som pedagog har stora möjligheter att få alla elever att 

lära känna varandra, både som ”arbetskamrater” och som klasskamrater. Mina erfarenheter är 

annars, att det alltid är vissa elever som arbeter tillsammans under grupparbeten. Jag är 

övertygad om att det är framförallt i situationer utanför klassrummet och skolans väggar som 

man kan bygga upp en unik sammanhållning och gemenskap i klassen. Om man då har 

möjlighet att göra detta i kombination med skolarbetet så ser jag absolut inga nackdelar, utan 

bara stora möjligheter. Trondman (2003) belyser det goda klimatet och sammanhållningen 

inom gruppen, och menar att detta måste fungera för att ett mål- och resultatstyrt arbete skall 

blå gynnsam och så lärorik som möjligt. Vidare utvecklar Trondman, att det är pedagogen 

som skall fungera som denna relationsskapare, och se till att samtliga elever i klassen kan 

fungera tillsammans. Mitt personliga intryck var att skolan jag studerade arbetade mycket 

med detta, och strävade just mot en god sammanhållning i klasserna. Samtliga av de 

medverkande pedagogerna belyste de sociala vinsterna som går att vinna genom 

utomhuspedagogik, vilket tyder på att detta är ett strävansmål för alla pedagoger.  

 

Personligen är jag, precis som pedagogerna och litteratur, mycket positiv till en varierad 

lärprocess, där man kontinuerligt låter eleverna testa sina teoretiska kunskaper. Det är i dessa 

lägen man har störst möjlighet att öka förståelsen hos eleverna, eftersom de själva får vara 

med och testa vad som fungerar respektive inte fungerar. Lundgren & Persson (2003) skriver 

om KASAM och menar att eleven måste känna detta för att förstå och kunna lösa problemet. 

Mina erfarenheter är att det i många lägen är svårt att få samtliga elever att känna KASAM, 

endast genom litteratur och traditionell klassrumsundervisning. Många elever måste vara en 

större del av lärprocessen och själva vara med och testa sig fram till rätt lösning. 

Utomhuspedagogik bygger just på att eleverna skall vara mer delaktiga i sin lärprocess, vilket 

gynnar samtliga elevers förståelse. Mina tankar går genast åt de elever som kämpar hårdast i 

skolan, och som tycker att de flesta teoretiska ämnen är svåra. Får dessa elever en möjlighet 

att praktiskt lära sina teoretiska kunskaper, ökar förståelsen för ämnet, då de själva har en en 

upplevelse att referera till. Många utav de intervjuade pedagogerna var inne på detta spår, och 

menar att just matematiken kan bli oerhört abstrakt i många situationer. Utomhuspedagogik är 

i dessa lägen ett utmärkt komplement till den vanliga undervisningen. Dahlgren & 

Szczepanski (2007) understryker just hur viktigt det är att undervisningen och naturen 

samspelar, för att det skall bli lönsamt att vara utomhus. Man måste ha ett mål med sin 

undervisning, och en tydlig koppling till kontextet i vilket man väljer att förlägga denna, för 

att det skall bli lönsamt. I lägen när eleverna, som i exemplet ovan, behöver testa sina 

matematiska kunskaper, är det en stor fördel och möjlighet att utnyttja naturens resurser.  

 

De pedagoger som medverkade i min studie var alla positiva till utomhuspedagogik, och 

verkade variera sin traditionella undervisning med just utomhusbelägen undervisning. Trots 

att de instämde om att det ställer högre krav på pedagogens profession, var de positivt 

inställda till detta. Det faktum att man måste vara flexibel och öppen i sin undervisning sågs 

inte som ett hinder, utan som en möjlighet. Mina erfarenheter är att många pedagoger, 

framförallt i de äldre åren, idag är ”rädda” för att testa på nya arbetssätt och variera sin 

undervisning. Resultaten av min empiriska undersökning var därför mycket positiva, och 

överraskande. Förhoppningsvis har detta öppna sinne för alternativa undervisningsmetoder 
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blivit vanligare på grundskolor runtom i landet, då mycket aktuell forskning visar vilka 

positiva effekter det faktiskt kan leda till. Om samtlga elever skall få möjlighet att visa vad de 

kan och utveckla sina kunskaper maximalt måste man som pedagog se till att erbjuda en 

varierad undervisning, så att alla hittar en väg att nå förståelse och kunskap. Det som jag tror 

sätter stopp i många fall är ekonomin eller vilka tillgångar man har till naturområden. Det 

finns dock många goda exempel över skolor i Sverige och i andra länder, som tagit tillvara på 

de tillgångar och resurser man har, och därefter gjort det bästa av situationen.  Jag vill 

understryka Titmans forskning, som Olsson (1995) hänvisar till, som handlar om vad barn och 

elever önskar om sin skolgård. Det var inga exklusiva eller omöjliga önskemål, utan kojor, 

”kryp-in” och träd att klättra i. Det är precis samma inom utomhuspedagogiken, inga 

överdrivet dyra eller avancerade resurser krävs för att undervisa utomhus, utan endast ett 

öppet sinne och en positiv inställning. 

 

Efter att ha genomfört denna undersökning och fördjupat mig inom utomhuspedagogik skulle 

det vara intressant att undersöka hur man som pedagog i de högre åldrarna kan undervisa 

utomhus. Det skulle dessutom vara intressant att se hur elever i just högstadiet och gymnasiet 

påverkas av att få delar av undervisningen i utomhusmiljöer. Mina erfarenheter är att många 

ungdomar idag spenderar väldigt lite tid utomhus, och därmed inte har någon relation eller 

något intresse av naturen. Min tes är att om utomhuspedagogik är ett alternativ till den 

traditionella undervisnigen genom hela skolgången, kommer eleverna att uppskatta naturen 

och utomhusmiljöer mer, och förstå vikten av en välmående och fungerande natur. Dessutom 

ökar allmänkunskaperna kring hur våra handlingar påverkar den värld vi lever i. Ytterligare 

forskningsfrågor skulle vara intressanta att arbeta med; 

 

Hur ser kunskapen om utomhuspedagogik ut i de högre årskurserna? 

Hur påverkas eleverna av att få delar av undervisningen utomhus? 

Hur skall man få de olika stadierna att samarbeta? 

 

8. 1. Metoddiskussion 
Med tanke på att syftet med min empiriska studie var att se hur pedagoger på en skola arbetar 

med utomhuspedagogik, valde jag att genomgöra en kvalitativ undersökning. Bryman (2002)  

menar att om man vill få så tydliga och klara svar som möjligt, bör man använda sig av 

semistrukturerade intervjuer, vilket jag bestämde mig för att göra. Några dagar innan 

intervjuerna ägde rum valde jag att skicka ut mina fyra frågor till de sex medverkande 

pedagogerna. Detta gjorde jag för att de skulle ha tid att förbereda sig och reflektera över sina 

egna åsikter och ståndpunkter kring ämnet. Precis som Bryman (2002) skriver så är risken 

med kvalitativa undersökningar i form av intervjuer att svaren blir mindre trovädrdiga, om 

man som forskare låter den intervjuade instämma eller samtycka med de svar eller 

anteckningar man gör. Personligen anser jag att samtliga intervjuer gick bra, och genomfördes 

på ett bra sätt. Om den intervjuade pedagogen  inte förstod frågan eller ville utveckla svaret 

gav jag givetvis utrymme för detta, utan att påverka eller leda in svaret på något spår.  

 

Det faktum att pedagogerna var väldigt överens i sina svar beror förmodligen på att de 

befinner sig och arbetar på samma skola. För att få större bredd och mer variation i svaren 

skulle jag kunna begränsa mig och valt färre år vid skolan och istället genomfört 

undersökningen i samma år vid en annan skola. Bryman (2002) understryker vikten av att 

man formulerar tydliga frågor. Det faktum att mina frågor lätt fick samma typ av svar har i 

efterhand fått mig att inse att jag borde varit ytterligare noggrann vid min frågeformulering. 

Det var dock inga större problem, då intervjuerna var öppna, och gav mig som forskare 

tillfälle att förtydliga mitt syfte med varje fråga. 
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Skolan jag valde att genomföra min studie på motsvarade alla förväntningar. Jag fick snabb 

respons och personalen gav utvecklande svar till mina frågor. Givetvis fanns det personal som 

svarade mer respektive mindre, men samtliga gav svar av relevans. Jag valde den 

medverkande skolan slumpmässigt, endast baserat på mina egna observationer och tankar 

kring skolgården och närområdets möjligheter.  Det faktum att svaren var väldigt positiva kan 

givetvis ha med skolans ytttre möjligheter att göra, eller så är de generellt intresserade av ett 

stimulerande och lärorikt alternativ till traditionell undervisning.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor – Utomhuspedagogik  

Nedan följer fyra frågor som intervjun kommer att bygga på. Fundera gärna över dessa inför 

vårt samtal. 

 

 

1. Vad innefattar begreppet utomhuspedagogik för Dig? 

 

 

 

 

2. På vilket / vilka sätt används skolgården och närliggande miljö ur 

undervisningsperspektiv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vilka pedagogiska möjligheter uppstår genom utomhuspedagogik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad skiljer pedagogens roll i utomhuspedagogik jämfört med traditionell 

klassrumsundervisning? 

 

 

 

 

 

 


