
 

  

 

 LÄRARPROGRAMMET 

 

 

 

 

 

 

 

Är det inne att vara ute? 
Lärares argument kring utomhuspedagogik 

 

 

 

Ulrika Andervi och Sofie Ekdahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp 

Höstterminen 2010 

Handledare: Lena Wennersten 

Institutionen för naturvetenskap 

 

 



 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för naturvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel:  Är det inne att vara ute? Lärares argument kring utomhuspedagogik 

Författare: Ulrika Andervi och Sofie Ekdahl 

Handledare: Lena Wennersten 

 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka lärares argument för och vad forskningen 
säger om utomhuspedagogikens värde. Utomhuspedagogik kan innefatta alla 
lärandesituationer utanför klassrummet och kan vävas in i alla ämnen. Vår hypotes är att 
vi tror att utomhuspedagogiken bidrar till att barn lär sig lättare och kommer ihåg bättre 
det de lärt sig. Genom kvalitativa intervjuer och enkäter har vi tagit reda på argument för 
att använda eller inte använda utomhuspedagogik i skolan. Fysisk aktivitet och minskad 
stress är positiva effekter som lärarna nämner. Att koppla teori och praktik som en hjälp 
för alla elever, särskilt de med inlärningssvårigheter är även ett starkt argument för att 
arbeta med utomhuspedagogik. Det finns även forskning som talar för att dessa 
argument stämmer. Vår uppfattning kring utomhuspedagogik är att det är ett bra stöd vid 
inlärning. Under arbetets gång har vi insett att utomhuspedagogik inte är helt accepterat 
som metod för inlärning i skolan idag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FÖRORD 

Utomhuspedagogik är något som många har hört talas om, men kanske har inte så 
många funderat djupare kring begreppet och innebörden av det. 

Vi har under vår utbildning kommit i kontakt med utomhuspedagogik. I och med att vi 
har sett andra lärare jobba med det, och att vi själva har fått förmånen att få upptäcka 
utomhuspedagogik på olika sätt under utbildningen har vårt intresse för att jobba med 
dessa frågor väckts. Vi vill med vårt arbete undersöka hur lärare jobbar med 
utomhuspedagogik. Vår förhoppning är även att väcka intresse för utomhuspedagogik 
hos fler lärare. Vi kommer att studera utomhuspedagogikens innebörd och vad lärare har 
för argument för att bedriva eller inte bedriva utomhuspedagogik i skolans tidigare år.  

När vi började fundera på hur det är att jobba med utomhuspedagogik kom tankar som 
om barn lär sig lättare utomhus än inomhus? Vi undrar också varför vi inte har kommit 
längre när Dewey (1998) redan för 70-80 år sedan påpekade att det inte fanns någon 
verklighetsförankring som kopplades till teorin i alla ämnen.   

Dessa frågor ledde oss in på det som kommer att bli vårt examensarbete. Våra tankar är 
att det kanske inte bara är för att barnen är ute i skogen som de lär sig något. Kanske 
kunde de ha lärt sig samma sak på torget, i idrottshallen eller kanske rent av i 
klassrummet, då det kanske är variationen av plats, för att kunna verklighetsförankra det 
teoretiska, som är det väsentliga?  
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1 INTRODUKTION 

På senare år har utomhuspedagogikens spridning ökat. Det har vuxit fram olika 
verksamheter som på ett eller annat sätt utnyttjar utomhuspedagogikens möjligheter. 
Ett exempel på detta är att 1989 öppnade det första fritidshemmet och första 
kommunala förskolan i Ur- och Skur- anda.  Tätt efter öppnar Ur och Skur sin första 
kommunala öppna förskola och 1995 öppnar de sin första skola. Idag finns Ur och 
Skur- enheter på över 200 platser i Sverige och Finland. Intresset blir bara större och 
större. Ur- och skur- pedagogiken innebär att barnen får använda sin nyfikenhet och 
känna en glädje genom att upptäcka naturen. Barnen lär sig genom att vara i naturen 
och se sambanden. För att uppnå läroplanens mål får de till exempel använda alla 
sinnen och genom detta få uppleva och lära sig 
(http://www.friluftsframjandet.se/iurochskur). 

Ur och Skurpedagogiken innefattar mest friluftsliv. Detta är ett sätt att se på hur 
utomhuspedagogik kan bedrivas. Vi har förstått att utomhuspedagogik kan innefatta 
så mycket mer. Utomhuspedagogik kan innebära alla lärandesituationer utanför 
klassrummet i alla ämnen. Vi kommer i vår diskussion benämna lärandet utanför 
klassrummet med begreppet utomhuspedagogik. Vi vill även belysa fler sätt att 
använda utomhuspedagogik på.  

Bunkefloprojektet är ett samarbete som startade 1999 mellan skola, forskning och 
idrottsrörelse. Projektet syftar till att öka elevernas fysiska aktivitet för att de ska bli 
mer motiverade och få uppleva glädjen av att röra sig. Detta ska leda till att barnen 
får en förbättrad motorik och att detta ska ge en grund för att leva ett hälsosammare 
liv. Genom projektet finns det en förhoppning om att eleverna ska öka sin 
koncentrationsförmåga, sitt självförtroende och sin sociala förmåga 
(http://www.bunkeflomodellen.com/ ). Vi anser att fysisk aktivitet med fördel kan 
bedrivas utomhus då denna miljö ger många och varierande möjligheter. 

Vi undrar då om det är så att lärare idag är ute för att det är inne? Vi vill undersöka 
vad lärare har för erfarenheter och kunskaper om utomhuspedagogik, men också vad 
forskning har kommit fram till när det gäller lärandet utanför klassrummet. Vad har 
lärare att luta sig mot i styrdokumenten när det gäller utomhuspedagogik? 

Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1998) nämner ingenting om att undervisning ska 
bedrivas utomhus. Däremot står det att skolan ska sträva efter att alla elever ska få 
fysisk aktivitet varje dag. Det står även att skolan ska ge utrymme för olika 
kunskapsformer och att lärandeprocesser ska vara utformade så att det skapar balans 
och helhet. Vidare står det att det ska finnas en variation som är väl balanserad när 
det gäller arbetsformer och innehåll och i ett aktivt lärande är lek och skapande 
arbete viktiga delar. Läroplanen beskriver även att eleverna ska få uppleva och arbeta 
med både praktiska estetiska och sinnliga aspekter, såväl som intellektuella. Eleverna 
ska också lära sig om hälsa och olika frågor kring livsstil (a.a.).  

Inte heller i den nya läroplanen Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det mer 
uttryckligt att skolan ska bedriva utomhuspedagogik. Det är fortfarande samma 
skrivningar i den nya som den gamla läroplanen. 

Innebörden och tolkningen av styrdokumenten kan vara väldigt olika från person till 
person och från skola till skola. Hur man väljer att tolka innebörden betyder mycket 
för vad man får för resultat och hur och var man väljer att bedriva undervisningen.  

http://www.friluftsframjandet.se/iurochskur
http://www.bunkeflomodellen.com/
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Vi vill utveckla, bredda och fördjupa innebörden av utomhuspedagogikens för- och 
nackdelar. Vi kommer att utgå från utomhuspedagogik som ett samlingsord för ett 
lärande som sker utanför klassrummet. Det finns inte så många studier i Sverige som 
behandlar utomhuspedagogik. Vi har hela tiden återkommit till Szczepanski, när det 
gäller undersökningar i Sverige. Han är mest positiv och därför vill vi visa på 
helheten när det gäller utomhuspedagogik, både hinder och positiva effekter. 
Eftersom det bara är Szczepanski som behandlar ämnet i Sverige så tycker vi att vår 
undersökning behövs för att han inte ska stå oemotsagd. De som inte använder sig av 
utomhuspedagogik kan få en mer nyanserad bild av vad utomhuspedagogik innebär, 
genom att ta del av vårt arbete. 

 

Frågeställning: 

Vilka argument har lärare för att arbeta eller inte arbeta med utomhuspedagogik? 

Hypotes: 

Vi tror att lärare har argument som talar för att utomhuspedagogik bidrar till att barn 
lär sig lättare och kommer ihåg bättre det de lärt sig. Vi vill se om denna hypotes 
stämmer och om den har stöd i forskningen. 
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2 BAKGRUND 

Här kommer vi att diskutera olika teorier som varit utgångspunkten för vår studie 
och lite kring synen på utomhuspedagogiken och hur denna definieras. Vi tar också 
upp positiva effekter av och hinder för att bedriva utomhuspedagogiken. 

2.1 Teorier kring lärande 

En av teorierna utgår från det sociokulturella perspektivet med Säljö (2003) i 
spetsen. Han anser att lärande sker i samspel med andra och att vi lär oss genom att 
samtala. Författaren menar även att lärande inte behöver föregås av undervisning 
utan att vi lär oss i alla sammanhang där människor möts. Vi undrar då om det 
betyder att undervisning i skolan inte är till någon nytta? Säljö (2003) menar att 
skolan är viktig, men att det finns så många andra miljöer som människor lär sig i. 
Han menar också att människor lär sig genom samspel med andra, både i det 
praktiska och genom det kommunikativa. Här funderar vi då över om det kan räcka 
att samspela med andra, det kanske går lika bra inne i klassrummet som utomhus? 

Diskussioner kring lärandeprocesser har funnits länge. Freinet (1988) började redan 
på 1920-talet ifrågasätta skolans roll. Han ansåg att skolan inte vände sig mot 
framtiden, utan klängde sig fast vid tiden som varit. Denna pedagogik är föråldrad 
men lever kvar, både när det gäller moraliska och intellektuella aspekter, menar 
Freinet. Han ansåg istället att miljöer som bäst passar för lämpliga aktiviteter är 
naturen och att det inte bör finnas någon skola utan naturmiljö. Freinet ansåg att 
naturen var den bästa miljön eftersom den var mycket skiftande och bäst för 
individers skiftande behov. Den moderna skolan ska enligt Freinet vara en verkstad 
där man kan arbeta och den ska var sammanknuten med en levande miljö. Han 
menar även att barn har behov av att befinna sig i en rik och stödjande miljö där de 
successivt kan ägna sig åt att experimentera.  De kunskaper man själv har tillägnat 
sig och upptäckt är de enda som kan påverka ens handlande (a.a.). 

”Learning by doing” innebär enligt Dewey (1998) att människan är aktiv mot sin 
omvärld där utveckling är människans uppgift att arbeta med. Individen utvecklas 
genom sociala sammanhang där man lär sig sociala regler (a.a.). Författaren menar 
att elever måste få chans att experimentera och aktivt pröva i skolan. Dewey 
resonerar främst från två perspektiv: individen och det sociala sammanhanget. 
Relationen mellan individ och omvärld är en dialektisk process, enligt Dewey. Han 
studerar pedagogiken utifrån samspelet mellan skolans utbildning och erfarenheter 
som personen har. Att tillägna sig kunskaper är en aktiv process där individen är 
engagerad i arbete som utförs av individen själv (a.a.). Författaren menar att 
kunskapen växer genom att individen experimenterar och observerar tillsammans 
med andra. Det är pedagogens uppgift att organisera och vägleda i detta samspel, så 
att individen växer i takt med det som händer runt omkring (a.a.). 
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2.2 Vad är utomhuspedagogik? 

2.2.1 Hur definieras utomhuspedagogik?  

En beskrivning som Linköpings universitet, Centrum för Miljö- och 
Utomhuspedagogik föreslår är att utomhuspedagogik grundar sig på verkliga 
upplevelser i verklig miljö. Lärandet syftar till att växla mellan det som upplevs och 
reflektion kring det. Vidare beskrivs: 

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

o att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas,  

o att platsens betydelse för lärandet lyfts fram (Szczepanski, 2007, s. 11).  

 

Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) beskriver utomhuspedagogikens 
särart som ett lärande som är handlingsinriktat och betonar att kunskapsutvecklingen 
sker genom aktivitet. Vidare påtalar de platsens och föremålets betydelse för 
lärandet. Utomhuspedagogiken anses vara ett sätt att lära sig där samspelet mellan 
känsla, tanke och handling är centralt enligt författarna. De menar även att 
utomhuspedagogik är en metod och en plats för lärande istället för ett innehåll för 
lärandet. Alla ämnen kan vävas in i utomhuspedagogiken (a.a.).  

I Nationalencyklopedin: http://www.ne.se.proxy.lnu.se/  beskrivs utomhuspedagogik. 
Där står det att platsens betydelse för lärandet är utgångspunkten. Här ses kunskap 
som en aktivitet och termen utomhuspedagogik uppkom under början av 1990-talet. 
Det handlar om (autentiska) verkliga upplevelser i kombination och samspel med ett 
lärande som är textbaserat. Utomhuspedagogik innebär att eleven i största 
utsträckning vistas utomhus, där eleven vägleds, tolkar och reflekterar över 
kulturlandskapet och naturen. Eftersom lärandet sker till stor del utomhus och kräver 
en del rörelse, så nämner man ofta också elevers hälsa, som påverkas positivt. 
Lärandet kan ske i stadslika och/eller lantliga miljöer.  

2.2.2 Synen på utomhuspedagogik 

Szczepanski (2009) har undersökt lärares skäl till att bedriva utomhuspedagogik. När 
det gäller platsperspektivet så tycker lärarna att verklighetsanknytning och 
integration av ämnen har en betydande roll. Den handlingsburna kunskapen ökar då 
eleverna blir mer aktiva och mindre stökiga anser en del lärare i studien (a.a.). 
Verklighetsanknytningen gör att lärandet ökar inom det ekologiska området. När det 
gäller kroppsperspektivet skriver Szczepanski att lärarna tycker att sinnen, motorik 
och fysisk aktivitet spelar en framträdande roll när det gäller lärande. I studien nämns 
att miljöperspektivet inte framhävs lika mycket som de andra perspektiven. 

House (2008) utvärderar en rapport som är gjord på ett stort antal skolor över hela 
England. Rapporten visar att lärandet utanför klassrummet inte alltid varit så 
effektivt. Detta har inneburit att regeringen har ökat sin betoning på att få en större 
kunskap kring värdet av att lära sig utanför klassrummet. Detta kan innebära att 
lärandet sker genom olika aktiviteter såsom, t.ex. fältstudier, undersökningar i 
omgivningen, musik, teater och sportevenemang. Lärandet utanför klassrummet ska 
innefatta alla ämnen och inte bara ett fåtal. Detta har lett till att regeringen har satsat 
på en rapport som heter ”Learning outside the classroom” (Department for children, 
schools and families (2007). House (2008) menar efter att ha utvärderat rapporten, att 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/
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potentialen av arbetet utanför klassrummet inte utnyttjats till fullo och heller inte 
utvärderats tillräckligt. Men trots detta så sker det på många ställen ett spännande 
arbete som är relevant, när det gäller lärande utomhus. House säger också att man har 
lyckats att komma över flera av de hinder för lärande utomhus som finns.  

Thorburn och Allison (2010) anser att utomhuspedagogik ska integreras i alla ämnen, 
ge mer plats för idrott, musik, bild m.m. De beskriver att det förekommit förvirring 
angående begreppen ”outdoor education” och ”outdoor learning” som har använts 
synonymt i Skottland. Författarna menar att det är viktigt att veta ordens betydelse 
och värde för att det inte ska bli några missförstånd, särskilt när det gäller 
diskussionerna kring läroplanen. Exempelvis kan det handla om att en del pedagoger 
ser utomhuspedagogik som veckolånga friluftsaktiviteter (a.a.), medan regeringen 
ville införa utomhuspedagogik som ett ämne. Problemet blev att det inte fanns 
utbildade lärare inom ämnet. Därför tillsattes en kommitté för att ämnet skulle bli 
övergripande i alla ämnen i skolan. Thorburn och Allison (2010) menar att om detta 
skulle kunna bli hållbart på längre sikt, behövs styrning uppifrån och ledarskap. 
Saknas en gemensam vision uppnås inte det förväntade resultatet (a.a.). 

 

2.3 Positiva effekter av utomhuspedagogik 

Brügge och Szczepanski (2002) och Szczepanski (2007) och menar att barn ska ha 
tillgång till en varierad och omväxlande utomhusmiljö. Szczepanski (2007) fortsätter 
beskriva att både elever och lärare måste lämna den formella platsen för lärande, 
vilken är skolbyggnaden, och i stället ge sig ut i naturen och inhämta 
förstahandserfarenheter. Detta gör att vi kan använda oss av mer fysisk aktivitet och 
rörelse som stödjer lärandet (a.a.). Brügge och Szczepanski (2002) menar att det inte 
går att påstå att lärande endast uppstår på en viss plats, under en viss tid. Därför är 
lärmiljön ute inte den enda vägen för lärande och kunskap, men det hjälper individen 
att skapa en helhet. Uterummet ger möjligheter att skapa en flexibel inlärning som är 
anpassad efter situationen (a.a). Författarna menar även att naturen kan bjuda på både 
trygghet och spännande upplevelser.  

Stress kan upplevas olika från individ till individ. Nelson (2007) beskriver stress som 
när en människa anser att kraven överträffar förmågan och därigenom hotar det egna 
välbefinnandet. Hon menar även att aktiviteter utomhus ökar glädjen och på så vis 
minskas stressen. Nelson menar att barn som lider av oro och osäkerhet kommer mer 
till sin rätt utomhus. Här tvingas de inte att sitta still, och det behövs andra 
färdigheter än tal- och skriftspråk. Hon skriver så här: 

Med vetskap om stressrelaterad ohälsa, om den fysiska aktivitetens och 
uterummets gynnsamma effekter på hälsan känns det positivt och naturligt att 
kunna erbjuda utomhuspedagogiken som ett friskt alternativ (Nelson, 2007, 
s.115). 

 

Szczepanski et al. (under publicering) visar i en undersökning gjord i Linköpings 
kommun att naturens inverkan minskar stressen hos eleverna. Undersökningen 
innefattar två skolor, en byskola och en stadsskola där 341 barn och 11 lärare ingick. 
Stadsskolan hade många elever med utländsk härkomst och flera från en lägre 
socialgrupp. Resultatet av undersökningen visar att de elever som fått mycket 
undervisning utomhus (byskolan) har betydligt mindre salivcortisolhalter 
(stresshormoner) än de elever som endast har fått sin undervisning inomhus 
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(stadsskolan). Författarna hävdar att höga halter av cortisol sänker minneskapaciteten 
och därigenom bidrar till ett minskat lärande. I samma studie, sammanställd av 
Szczepanski et al. (2006) beskrivs hur man har mätt sinnesstämningen hos lärare i 
två grupper. Den ena gruppen har fått pröva utomhuspedagogik under handledning, 
medan den andra gruppen endast är en jämförelsegrupp. Resultatet efter ett år var att 
sinnesstämningen sjönk hos båda grupperna, dock mindre hos lärarna som hade fått 
prova utomhuspedagogik (a.a.). 

Szczepanski et al. (2006) anser att lärande som utgår från sinnlig erfarenhet blir 
djupare. Szczepanski (2007) beskriver att hela 85 % av människans kommunikation 
är icke- verbal. Istället sker kommunikationen via lukt, smak, känsel och även 
kroppsspråk. Därför menar författaren att det är viktigt att vi knyter våra sinnen till 
andra miljöer och andra sätt att lära. Där kommer utomhuspedagogiken in som en 
viktig del. Författaren menar att om vi stimulerar alla våra sinnen ökar vår 
minneskapacitet. Brügge och Szczepanski (2002)  påpekar att alla sinnen används 
genom utomhuspedagogik och att det är en del av lärandeprocessen vilket främjar 
helheten. 

Brügge och Szczepanski (2002) menar vidare att elever kan få utveckla sina kreativa 
sidor genom att tillsammans lösa problem på olika sätt. Kunskaper kan nås genom 
handling, genom att uppleva och reflektera över det som görs praktiskt (a.a.). Stevens 
och Richards (1992) anser att elever lär känna sig själva bättre när de får 
experimentera och upptäcka, än när de lyssnar och läser vad andra har skrivit. 
Författarna beskriver också att elever samarbetar bättre utomhus. Ericsson (2003) 
resonerar kring att den fysiska aktiviteten också kan medföra att eleverna känner en 
social gemenskap och att detta kan göra att de trivs bättre samt presterar bättre. 
House (2008) anser att erfarenheter utanför klassrummet kan göra att eleverna 
upplever det mer intressant och levande i olika ämnen, detta kan också öka deras 
förståelse. Författaren menar också att eleverna genom observation och experiment 
kan dra egna slutsatser. Vidare skriver House att lärandet utanför klassrummet i stor 
utsträckning kan bidra till elevernas känslomässiga, personliga och sociala 
utveckling.  

Department for children, schools and families (2007) menar att elever i alla åldrar 
har nytta av verklighetsbaserade och konkreta erfarenheter, där de kan känna, höra 
och se samt utforska världen runt omkring sig. Vidare beskrivs att eleverna får 
tillfälle att utmanas genom äventyr. Att lära sig utanför klassrummet är bra för alla 
elever anser man i publikationen, men arbetssättet är framför allt bra för att hjälpa 
unga människor att motiveras och upphöra med sitt dåliga uppförande och skolk. 
Även Szczepanski och Dahlgren (opublicerad) beskriver hur lärarna i deras 
undersökning svarar att eleverna lär av varandra och att det är mer konflikter när 
undervisning sker inomhus. Genom det autentiska mötet som sker i kontakten med 
utomhusmiljön får eleverna större chans att bli motiverade, då de känner att det de 
gör är meningsfullt anser Szczepanski et al. (2006). House (2008) skriver i sin 
utvärdering att eleverna anser att det är motiverande, spännande, praktiskt och 
uppfriskande att lära utomhus. Eleverna anser även att de trivdes bra när de kom bort 
ifrån klassrummet och att de tyckte att det var roligt. Några kommentarer från 
eleverna var:  

“You see rather than listen.” 

“We learn in a fun way.” 

“We like learning by doing “ (House, 2008, s.10). 
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Ericsson (2003) har gjort en undersökning på elever i skolår 1-3. Hon undersöker 
relationen mellan barns koncentrationsförmåga, skolprestationer och motorik och hur 
dessa påverkas av utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning. Resultatet pekar 
på att utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning var bra för elever med 
motoriska brister och för elever med koncentrationssvårigheter när det gäller deras 
motoriska utveckling. Resultatet visar även att elever med god motorik till stor del 
har god koncentrationsförmåga och elever med koncentrationssvårigheter har 
motoriska brister. I studien framkom även att skillnader i skolprestationer mellan 
elever med god motorik och de med motoriska brister minskar med utökad fysisk 
aktivitet och extra motorisk träning. Vi frågar oss om utomhusmiljön uppmuntrar till 
utökad fysisk aktivitet? Även Mygind (2007) har gjort en studie som mätte den 
fysiska aktivitetens betydelse. Han anser att många lärare är övertygade om att 
lärande utomhus har en positiv inverkan på fysisk aktivitet. Däremot är det inte 
bevisat med hjälp av forskning, vilket gjorde Myginds studie viktig. Han lät eleverna 
få sin undervisning utomhus en dag i veckan och jämförde elevernas aktivitetsnivå 
med de dagar då eleverna fått sin undervisning inomhus. Resultatet blev att en 
utomhusdag motsvarade en dag inomhus i skolan när eleverna hade haft två 
idrottslektioner. Mygind menar att utomhuspedagogiken inte bör ersätta den 
traditionella undervisningen, utan vara ett komplement eftersom båda miljöerna är 
viktiga för barns inlärning.  

House (2008) har i sin rapport funnit att det erbjöds elever att delta i olika aktiviteter, 
exempelvis idrott, före, under och efter skoldagen. Sådana aktiviteter har bidragit till 
att höja betygsgenomsnittet för eleverna på dessa skolor. De utvecklade även sin 
kondition och skicklighet. Författaren skriver även att resultaten för elever som 
använder sig av praktiska aktiviteter har fått bättre resultat och deras prestation och 
motivation har också ökat. Den fysiska aktivitetens betydelse skriver även 
Szczepanski et al. (2006) om. De menar att elever ska ha tillgång till en grön 
utomhusmiljö, som är varierad. Detta gör att eleverna blir friskare och dessutom ökar 
koncentrationsförmågan och lekarna blir mer omväxlande. Szczepanski 
(opublicerad) har i en undersökning tagit reda på lärares uppfattningar av lärande och 
undervisning utomhus. Där menar lärarna att ”fysisk aktivitet och lärande går hand i 
hand” (Szczepanski, opublicerad, s. 23).  

 

2.4 Utomhuspedagogikens utveckling 

Intresset kring utomhuspedagogik blir större och större i förskola och skola och detta 
innebär att kunskapen när det gäller den didaktiska undervisningen bör öka 
(Sczcepanski, 2009). Han anser att lärarutbildningen spelar en central roll i denna 
fråga. Vidare tycker han att det behövs material som kan användas i undervisningen i 
skolans alla ämnen. Ericsson (2003) anser att för att främja hälsoarbetet så är det 
nödvändigt att barn får röra sig mer och känna glädje. Hon menar att all personal på 
förskola och skola bör få kompetensutveckling när det gäller rörelsens betydelse för 
att kunna förmedla glädjen som detta ger. House (2008) anser att det behövs ett 
förstärkt budskap till skolor om värdet av lärande utanför klassrummet. Hon 
poängterar vidare att lärandet utanför klassrummet ska ses som ett sätt att höja 
elevers prestation. Vidare säger hon att läroplanerna bör vara väl strukturerade, så att 
de engagerar alla elever till att lära sig utanför klassrummet och detta är viktigt. 
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House nämner också att det bör ske en utvärdering av lärandet som sker utanför 
klassrummet, för att alla elever ska prestera så bra som möjligt och utvecklas på 
bästa sätt. Det beskrivs även att lära sig utanför klassrummet är till hjälp för att öka 
skolans insikt om att se till varje barn. En del skolor har redan integrerat 
utomhuspedagogiken i sina läroplaner (DfES, 2006). 

Brügge och Szczepanski (2002) menar att det för läraren gäller att koppla ihop olika 
ämnesområden och se hur man kan använda sig av utemiljön för att sedan lättare 
kunna arbeta vidare inne i skolan. Författarna anser att utomhuspedagogik bör vara 
en naturlig del i all undervisning och bör komplettera den traditionella pedagogiken.  

Thorburn och Allison (2010) skriver om en reform i Skottland som utmynnade i en 
ny läroplan. Alla elever mellan 3-18 år fick en gemensam läroplan, som innebar att 
ämnen skulle integreras mer. Detta sätt att arbeta på erbjöd eleverna den bästa 
möjligheten för lärande på många år, enligt författarna. Thorburn och Allison menar 
att varje skola behöver lärare som kontinuerligt har överblick och kunskaper om 
läroplanens intentioner angående utomhuspedagogik, för att möta de nya behoven 
hos eleverna i fortsättningen.  

2.5 Hinder och negativa effekter 

Department for children, schools and families (2007) menar att oavsett ålder, 
förmåga och omständigheter ska varje elev få uppleva omgivningen utanför 
klassrummet. Genom detta ska eleverna utvecklas som personer, vilket ska bli en 
naturlig del i lärandet. Klassrumsmiljön erbjuder inte alltid unga människor 
tillräckligt många olika möjligheter för lärande. De måste lära sig att själva hitta 
vägar för att lära sig i skolan och koppla detta till världen runt omkring dem. 

House (2008) nämner ett flertal faktorer som kan utgöra ett hinder för 
utomhuspedagogik. Hon menar att undervisning inomhus och utomhus ses som två 
skilda företeelser och att målen är otydliga. Hon anser även att utvärdering av 
lärandet utanför klassrummet är för dålig. En annan aspekt som House tar upp är att 
det inte alltid finns tillgång till lättillgänglig utomhusmiljö. Det kan även vara ett 
hinder, menar författaren, att eleverna inte alltid har lämpliga kläder för att vistas 
utomhus. Även Szczepanski (2009) tar upp väderförhållande och barnens kläder som 
ett argument för lärare att inte gå ut.  Ett annat hinder som House (2008) nämner för 
att använda sig av lärande utomhus är risken för att eleverna ska drabbas av olyckor 
och skada sig. House har även kommit fram till att föräldrarna är oroliga för att 
lärandet utanför klassrummet kan minska chanserna för eleverna att uppnå goda 
resultat. Lärarna uttrycker i denna undersökning att de är rädda för att barnen inte ska 
uppföra sig på ett bra sätt när de är utanför klassrummet (a.a.). 

Szczepanski (2009) påpekar olika hinder som lärare tar upp för att bedriva 
utomhuspedagogik. Här nämns lärares osäkerhet om hur, när och varför de ska 
använda sig av detta arbetssätt.  En del lärare ser inte utomhusmiljön som ett sätt för 
lärande, särskilt inte i alla ämnen, eftersom de anser att eleverna inte kan se hur 
verklighet och olika ämnen hör ihop. Lärarna pratar även om behovet av kontroll, 
eftersom de anser att de inte kan ha uppsikt över alla barn utomhus, särskilt inte om 
de har stora klasser. Dessutom känner lärarna sig trygga i klassrummet, och därför 
blir det svårt att gå ut. Det är inte alltid, enligt lärarna i undersökningen, som elever 
uppfattar att de befinner sig i en undervisningssituation när de är utomhus. Detta 
leder till att de inte är koncentrerade på samma vis ute som inne (a.a.).  
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Szczepanski et al. (2006) anser att traditionell undervisning ofta utgår från texter och 
detta har gjort att lärandet blir ytligt. De menar att det är texten i sig som blir 
föremålet för lärande. Department for children, schools and families (2007) menar att 
elever inte alltid får tillräckliga med möjligheter att utvecklas i traditionell 
undervisning i klassrummet. Stevens och Richards (1992) menar att traditionell 
undervisning inomhus ger upphov till att eleverna tävlar med varandra. 

Liu, Tan och Chu (2009) beskriver att lärare ofta använder filmer och experiment i 
klassrummet när det gäller undervisning. De menar att utomhuspedagogik är en bra 
metod att använda för att förbättra lärandet. Dock kan vissa problem uppstå när det 
gäller undervisning utomhus, menar författarna. Det kan vara att lärare saknar 
sakkunskap. Detta leder till att eleverna bara får göra snabba och tillfälliga 
observationer utomhus och att de inte får använda sig av material som  ger dem 
tillräcklig kunskap (a.a.). 
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3 METOD 

 

3.1 Val av metod och tillvägagångssätt 

Intervjuer ger en djupare insikt kring informantens åsikter. Vi insåg att för många 
intervjuer skulle bli allt för tidsödande. Stukát (2005) beskriver att vid 
undersökningar där man avser att nå djupare in i varje individs tankar måste antalet 
personer bli lägre.  

Vi valde att komplettera intervjuerna med enkäter för att kunna nå ut till betydligt 
fler, och detta beskriver Stukát (2005) ger större kraft åt resultaten. Lantz (2007) 
beskriver att intervjuerna ger ett resultat av det väsentliga och ger en djupare 
förklaring till våra frågor. Enkäterna kan sedan nå ut till all berörd personal för att få 
en mer heltäckande bild av hur lärare tänker kring utomhuspedagogik. Stukát (2005) 
menar också att flera olika metoder kan stödja varandra och belysa en aspekt 
tydligare och på flera olika sätt.  

Vår studie anser vi är kvalitativ, både när det gäller intervju och enkät. Stukát 
beskriver att tanken med kvalitativa studier är att hitta nya mönster och åsikter. Ett 
sätt att angripa den kvalitativa undersökningen är fenomenografin. Här ligger fokus 
på hur och vad man lär sig. Här vill man få fram hur verkligheten uppfattas av 
människor. Istället för förklaringar är man ute efter olika människors uppfattningar 
och att beskriva dessa variationer (Stukát, 2005). 

Vi ställde öppna, redan förutbestämda frågor i en viss bestämd ordning. Vi ville att 
informanterna skulle hålla sig till dessa, men att frågorna skulle ge utrymme för olika 
uppfattningar kring och innebörder om utomhuspedagogik, som gav oss ett mer 
uttömmande svar, än bara givna svarsalternativ. Detta för att kunna göra en rättvis 
och jämförbar analys av våra svar. Stukát (2005) beskriver strukturerade intervjuer 
då intervjuaren använder sig av redan förutbestämda frågor där både formuleringar 
och ordningsföljd är klara. Patel och Davidsson (1994) anser att struktureringens 
grad är beroende av hur frågan formulerats. Författarna skriver vidare att frågorna 
kan formuleras så att informanterna är fria att svara som de anser, t.ex. på  vår fråga 
”vad innebär utomhuspedagogik för dig?”. 

Stukát (2005) anser att det finns olika sätt att göra intervjuer på och det beror på 
vilket spelrum den intervjuade personen får. Om spelrummet är stort är chanserna 
stora att få fram nyare och mer spännande resultat. Detta innebär dock att det blir 
svårare att jämföra svar och tolka resultat.  

Vi ville hitta kärnan i lärares argument kring utomhuspedagogik. Vi ville inte vinkla 
våra frågor så att de kände av våra åsikter. Därför försökte vi göra så neutrala frågor 
som möjligt. Vi kom fram till tio frågor för intervjuerna (bilaga 1) och utav dessa 
använde vi fyra stycken till enkäterna (bilaga 2). Detta för att få så hög svarsfrekvens 
som möjligt. Stukát (2005) beskriver att det är bättre med en enkät som är kortare 
och inte har så många frågor för att slippa ett stort bortfall. Stukát menar att 
ostrukturerade frågeformulär med öppna frågor ger den tillfrågade chans att 
formulera sina svar. Den är ganska lik en vanlig intervju. 

Frågorna har vi sedan låtit insatta personer inom området titta på och därmed fått 
dem godkända, i enlighet med Patel och Davidsson (1994). 



11 

Vi ville i intervjuerna ha lika många lärare som jobbar med utomhuspedagogik som 
lärare som inte gör det i så stor utsträckning. Därför valde vi att intervjua fyra lärare 
som jobbade mer med utomhuspedagogik och fyra som inte jobbade med det lika 
mycket. Detta kallar Stukát (2005) för att göra ett extremgruppsurval. Han beskriver 
att detta ger intressanta och tydliga skillnader.  

Vi skickade ett brev som en första kontakt till lärarna som vi skulle intervjua(bilaga 
3). Trost (2007) menar att brevet inte ska vara alltför långt, men samtidigt innehålla 
all information som behövs. Patel och Davidsson (1994) menar att brevet är enda 
chansen att motivera informanten. 

Våra intervjuer genomförde vi i ett ostört rum, med varje lärare en i taget. Vi hade 
bett om att få banda intervjun och detta accepterades i alla fall utom ett. Att göra en 
bandupptagning menar Lantz (2007) är ett bra sätt att intervjua på. Hon menar att om 
man antecknar samtidigt som man ställer frågor är det lätt att missa något viktigt. 
Patel och Davidsson (1994) anser att man med hjälp av ljudupptagning får exakta 
svar från informanten. Vi diskuterade om vi skulle göra gruppintervjuer, men trodde 
att det skulle leda till att bara de som är mest frispråkiga skulle komma till tals. Vi 
pratade även om att en av oss skulle intervjua och den andra observera, men trodde 
att informanten då kunde känna sig i underläge. Detta beskriver Stukát (2005) kan 
upplevas negativt av informanten då denna kan känna sig underlägsen om 
intervjuarna är två. 

Enkäterna skickade vi sedan till alla rektorer, som efter förfrågan från oss hade 
erbjudit sig att vidarebefordra dem till alla lärare på sina respektive skolor. 
Sammanlagt skickades 75 enkäter ut. På grund av det stora antalet kunde vi inte 
förutbestämma om de ställde sig positiva eller inte till utomhuspedagogik. Detta 
beskriver Stukát (2005) som en fördel. Han menar att det är viktigt att urvalet är 
slumpmässigt när studier görs på ett större antal personer. Vi ansåg att vi med så 
många enkäter skulle nå personer med olika syn på utomhuspedagogik.  

Enkätsvaren kom inte in i det antal som vi hade önskat oss. Därför skickade vi ut en 
påminnelse till alla som fått enkäten. Där bad vi dem återigen svara på enkäten och 
förklarade att detta var mycket betydelsefullt för oss. Trost (2007) skriver att det är 
viktigt att inte dessa påminnelser uppfattas som påtryckningar.  

Vi har haft ett stort bortfall i vår enkätundersökning. Endast 16 av 75 har svarat, även 
efter påminnelse. Detta beskriver Stukát (2005) kan ha flera orsaker. Han menar att 
informanterna kan vara rädda för registrering, att de inte ser någon nytta med studien 
eller att de har ett ointresse mot något som inte ger något i utbyte. Vi anser dock att 
dessa 16 svar ändå tillför något till vår studie.  

Vi delade in svaren i olika kategorier. Lantz (2007) menar att datareduktion innebär 
att välja det viktiga och sålla bort det som inte är lika relevant samt att göra det 
enklare att se mönster. Dessa indelningar gjordes efter att ha upptäckt nya saker, men 
även efter sådant som vi hade bestämt att titta på från början, i enlighet med Patel 
och Davidsson (1994).  

 

3.2 Etiska övervägande 

Inför intervjuerna informerades lärarna i ett brev (bilaga 3) om hur lång tid intervjun 
beräknades ta, vilket syfte den hade och att svaren skulle komma att behandlas 
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konfidentiellt. Deltagandet var helt frivilligt och lärarna kunde välja att avbryta 
intervjun närhelst de önskade. Dessa aspekter beskriver Lantz (2007) bör beaktas. 

När det gäller enkäterna skickade vi ett mail med alla frågor (bilaga 2). Vi beskrev i 
ett missiv vårt syfte med undersökningen, att det var frivilligt att delta och att svaren 
skulle behandlas konfidentiellt. Trost (2007) beskriver dessa aspekter som viktiga att 
ta hänsyn till. 
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4 RESULTAT 

4.1 Intervjuer med lärare 

Vi har valt att kalla pedagogerna i intervjuerna vid en bokstav. Här följer en kort 
presentation av informanterna: 

A. Har jobbat i 15 år och har nu en 3: a. Jobbar kontinuerligt med 
utomhuspedagogik. 

B. Har jobbat i 20 år och jobbar i förskoleklass. Jobbar kontinuerligt med 
utomhuspedagogik. 

C. Har jobbat i 10 år. Har en nu en 1: a. Jobbar kontinuerligt med 
utomhuspedagogik. 

D. Har jobbat i 36 år. Har nu en 2: a. Jobbar kontinuerligt med 
utomhuspedagogik. 

E. Har jobbat i 10 år och har nu en 1: a. Jobbar med utomhuspedagogik vid 
enstaka tillfällen. 

F. Har jobbat i 7 år och har nu en 3-4: a. Jobbar med utomhuspedagogik vid 
enstaka tillfällen. 

G. Har jobbat i 35 år och har en 5: a. Jobbar med utomhuspedagogik vid enstaka 
tillfällen. 

H. Har jobbat i 3 år och har en 5: a. Jobbar med utomhuspedagogik vid enstaka 
tillfällen. 

 

 

1. a) Vad innebär utomhuspedagogik för dig?  

Lärare A-D har svarat att man bedriver verksamheten ute. De menar att 
undervisningen inte nödvändigtvis behöver vara förlagd inomhus. 

Lärare E-H anser att undervisningen bedrivs utomhus när det behövs och är 
till hjälp vid vissa tillfällen.  

  

b) Kan man väva in alla ämnen i utomhuspedagogik? 

Lärare A-D anser att det går att få in alla ämnen i utomhuspedagogik. De 
förklarar hur de jobbar ute i de olika ämnena.  

Lärare G anser att det går att bedriva alla ämnen ute, men att eleverna måste 
skriva om det de gjort, när de kommer in. 

Någon gång kan man stå och räkna grejer ute men inte för jämnan. Det tror jag 
inte på, för då tar det mycket längre tid att leta upp pinnarna man ska ha, eller 
stenarna (G). 

Lärare E, F och H anser att det går att få in utomhuspedagogik i vissa ämnen. 
De talar framför allt om matte, No (främst växter och djur), bild och idrott. 
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2. Jobbar du med utomhuspedagogik, och i så fall varför/varför inte? 

A-D jobbar mycket med utomhuspedagogik. De talar om att alla elever ska 
kunna tillgodogöra sig undervisningen, även de som har det svårt teoretiskt. Ute 
finns det mer möjlighet att jobba praktiskt. 

Jag tror på learning by doing, och att använda alla sinnen. Det är härligt att vara 
ute och barnen behöver röra sig. Jag brinner för detta och det måste finnas en 
eldsjäl. Ute får andra barn glänsa och de som har det svårt teoretiskt kommer väl 
tillrätta här (A). 

Lärare E-H talar om att de går ut när det passar undervisningen. F och G gör det i 
de ämnen som de är mest intresserade av och kan bäst.  

  

 3. Vad har fått dig att arbeta/inte arbeta med utomhuspedagogik? 

A, C och D-lärarna talar om att vara ute är ett stort intresse hos dem. De tycker 
om att vara utomhus.  

A och B anser att det förekommer färre antal konflikter när undervisningen 
bedrivs utomhus.  

A har även läst mycket litteratur i ämnet. Hon anser också att samarbetsförmågan 
stärks, det är inte de individuella prestationerna som bedöms på samma vis som 
inomhus. Här handlar det om att göra saker tillsammans genom många 
gruppövningar. 

F och G menar att de använder utomhuspedagogik som spontana, och ibland 
planerade inslag i undervisningen. 

Det blir ett avbrott för barnen att kolla om olika uppgifter stämmer överens med 
verkligheten ute (F). 

E tycker att det är svårt att få alla barnen koncentrerade utomhus, och H har inte 
så mycket erfarenhet, eftersom hon inte kommit i kontakt med 
utomhuspedagogik så mycket innan. 

 

 4. Vad ser du för fördelar med utomhuspedagogik? 

 Här nämner vi några olika faktorer som informanterna har tagit upp: 

 Frisk luft - B, C, D, E, F, H 

 Fysisk aktivitet – B, E, C, D, H 

 Hjälp till svagare elever – A, B, D 

Andra faktorer som endast ett fåtal tagit upp är: Trygghet att vistas i naturen (C), 
grön färg för lugnande effekt (D), social aktivitet och samarbete tillsammans med 
andra (A, B), studerar djur och blommor i sin rätta miljö (G, H), mindre 
konflikter (A, B) och att uppleva i praktiken (A, F). A nämner att hon arbetat 
med Grön flagg, som handlar om att arbeta med olika teman, så som vatten och 
luft. Skolan skulle dokumentera, skriva och sedan ansöka och bli godkända kring 
detta. Om ansökan beviljades fick de pengar till detta projekt. 
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Det är bra att vara ute när man inte behöver lära sig något speciellt. Mest för 
frisk luft och rörelse och då måste man tänka på att planera utevistelsen långt i 
förväg så att det blir av (E). 

  

 5. Vad ser du för nackdelar med utomhuspedagogik? 

C, D, G och H har pratat om att det kan vara svårt att gå ut om barnen inte har bra 
kläder t.ex. vid regn.  

B, F och H anser att det tar tid från traditionell undervisning. De menar att de inte 
hinner med läroboken.  

Jag tror att många pedagoger anser att utomhuspedagogik är ett stort och jobbigt 
projekt. Därför är de rädda att det inte går att mäta resultatmässigt. De är också 
rädda för att bli ifrågasatta (B). 

F talar om att han tror att barnen inte vill gå ut. Han upplever att de vill hinna 
med och prestera bra i läroboken.  

C och D påpekar att det kan vara en nackdel med allergier. De menar att det inte 
är bra att gå ut om det finns barn med pollenallergi i klassen. 

E och G nämner att det är svårt att få alla barn koncentrerade när undervisningen 
bedrivs utomhus. D är inne på samma spår, när hon säger:  

  

 6. Tror du att det finns forskning som visar att barn lär sig bättre utomhus? 

Av de intervjuade lärarna tror, eller vet 6/8 att det finns forskning som visar att 
barn lär sig bättre utomhus (Tabell 1). 

 B och E tror inte att det finns någon forskning eller vet inte. 

 H och F tror att det finns, för att det finns forskning om det mesta. 

A, C, D och G vet att det finns. A säger att det finns forskning i England, som 
hon har läst. C kommer inte på något namn på någon forskare. D vet att 
Linköpings universitet har forskat om utomhuspedagogik och vad de har forskat 
kring. Vidare nämner hon Bunkefloprojektet med Ingegerd Ericsson som 
forskare. G menar att forskningen grundar sig på att barn lär sig, genom att röra 
på sig. Hon säger också att det finns forskning som säger att katederundervisning 
är tillbaka igen. 
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Tabell 1. Sammanställning av svar från intervjuer med 8 verksamma lärare om 
deras användning av och inställning till utomhuspedagogik.  

 

  Informant  

 

Använder 
utomhuspedagogik 

Tror att det finns 
forskning kring 
utomhuspedagogik

År i 
verksamheten 

Undervisar i 
årskurs 

A Kontinuerligt Ja, jag vet 15 3 

B Kontinuerligt Nej 20 f-klass 

C Kontinuerligt Ja, jag vet 10 1 

D Kontinuerligt Ja, jag vet 36 2 

E Vid enstaka 
tillfällen 

Nej 10 1 

F Vid enstaka 
tillfällen 

Ja, jag tror 7 3-4 

G Vid enstaka 
tillfällen 

Ja, jag vet 35 5 

H Vid enstaka 
tillfällen 

Ja, jag tror 3 5 

 

7. Är det något särskilt som du har lärt dig att barnen tar till sig lättare 
utomhus än inomhus? 

E anser inte att eleverna lär sig något lättare ute än inne.  

A, B, C, D, F, H anser att barn arbetar mer praktiskt och därför lär sig och 
kommer ihåg informationen lättare. Dessa tycker också att barn lär sig begrepp 
lättare ute än inne. 

Eleverna uppfattar inte att de lär sig när de leker och det tycker jag är en oerhörd 
fördel, när man är ute (C). 

C, G och H talar om att artkunskap är lättare att ta till sig utomhus. 

G anser att undervisningen bör starta upp inomhus, vid ett nytt tema eller 
moment, för att sedan flytta utomhus för fortsatta studier. D anser att 
undervisningen bör börja utomhus vid ett nytt tema eller moment, för att sedan 
flytta inomhus. 

 

8. Något annat kring ämnet som du vill ta upp? 

D anser att du som lärare alltid måste ha ett mål med din undervisning. 
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Du måste alltid ställa dig de didaktiska frågorna: vad, hur och varför? Innan du 
går ut med dina elever, ska du fråga dig vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? 
Varför ska vi göra det? Dessa frågor ska ställas till eleverna efter avslutad 
aktivitet (D). 

Vidare berättar D att som lärare behöver du inte bry dig om vad alla andra gör. 
Hon talar mycket kring att om du är intresserad av utomhuspedagogik, så gå ut. 
Du kan aldrig få med dig alla andra lärare. Det viktiga är att du brinner för det du 
gör, det smittar av sig på barnen, menar hon. 

A talar mycket om enkelheten med utomhuspedagogik, och tycker att den är 
”häftig”. Hon tycker att barnen spelar mycket data och TV- spel idag, och att 
tempot är högt. Därför behöver de komma ut i naturen. Hon menar att det inte 
finns något färdigt material där utan de får bygga kojor och skapa själva. Hon 
talar vidare om att eleverna får lösa problem tillsammans. Hon anser att barn är 
egoistiska idag och detta sätt att arbeta på leder till respekt för varandra. Något 
som hon ofta återkommer till är att ute får de svaga eleverna glänsa. 

B tycker att som ny lärare ska du tänka på att det är bra att jobba med 
utomhuspedagogik, och att kunskapen inte sitter i klassrummet. Hon anser att 
vissa lärare bara tycker att det är i klassrummet eleverna lär sig. De tycker att det 
är bra inne och utomhuspedagogiken ser de inte vikten av.  

F kan tänka sig att använda sig mer av utomhuspedagogik i framtiden, men 
tycker inte att han kan så mycket inom området. 

E och H tycker att utomhuspedagogiken ska användas när det behövs och när det 
är till hjälp, inte annars. 

 

10 b) Har din syn på utomhuspedagogik förändrats under dessa år? 

D beskriver att hennes syn på utomhuspedagogik inte har förändrats. Däremot 
har andras syn på hennes sätt att jobba med detta förändrats. Hon känner att hon 
blivit mer accepterad på senare tid. 

 B och F anser att de lärt sig undan för undan av andra. 

A tycker att utomhuspedagogik behövs mer idag än tidigare. Hon tycker att det är 
svårare att få med sig andra pedagoger och elever ut idag, för det finns mer 
motstånd och det blir tungrott att jobba med utomhuspedagogik. 

C anser inte att hennes syn på utomhuspedagogik har förändrats under åren. Hon 
menar att hon har jobbat väldigt medvetet med utomhuspedagogik hela tiden. 

G menar att hennes syn på utomhuspedagogik inte har förändrats. Hon berättar 
att hon alltid har gått ut när hon har tyckt att det varit nödvändigt. G beskriver att 
hon var ute mer med eleverna när hon jobbade på lågstadiet, för att hon då 
undervisade i alla ämnen. Vidare förklarar hon att på lågstadiet kan inte eleverna 
läsa lika bra och då måste läraren visa mer konkret i naturen. 

E och H anser inte att deras syn på utomhuspedagogik har förändrats. 
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4.2 Enkätsvar från lärare 

Vi har fått svar från 16 lärare. Här följer en sammanställning av dessa. 

1. Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

Knappt hälften anser att utomhuspedagogik innebär inlärning utomhus, nästan lika 
många anser att det innebär inlärning utomhus i flera ämnen och ett fåtal anser att det 
innebär att vara ute och arbeta med kropp och sinnen i ett socialt samspel (Figur 1). 
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Figur 1 

Antal lärare som i enkäter svarat på vad de anser att utomhuspedagogik 
innebär. A - Inlärning utomhus.  B - Inlärning utomhus i flera ämnen. C - Att 
vara ute och arbeta med kropp och sinnen i ett socialt samspel. 

 

2. Jobbar du med utomhuspedagogik och i så fall varför/varför 
inte? 

5 lärare svarar att de jobbar med utomhuspedagogik men har ingen motivering till 
detta. 6 lärare svarar att de jobbar med utomhuspedagogik och har en motivering till 
detta, såsom: användning av alla sinnen, lättare att komma ihåg det som upplevs 
praktiskt, flera ämnen, språkträning, motorikträning, fysisk aktivitet, inspirerande 
miljö, hälsoskäl. 5 lärare svarar att de inte jobbar med utomhuspedagogik. Som 
motivering till detta anges skäl som: ingen kunskap, dålig erfarenhet, inte klasslärare, 
stökig grupp, barnen vill jobba i lärobok, brist på personal, dåligt väder (Figur 2). 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Antal

A B C

Kategorier

 
Figur 2 

Antal lärare som svarat på om de jobbar med utomhuspedagogik och i så fall 
varför/varför inte. A – Ja, utan motivering. B- Ja, med motivering. C – Nej, med 
motivering. 
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3. Tror du att det finns forskning som visar att barn lär sig bättre 
utomhus? 

Cirka en tredjedel har svarat att de inte vet om det finns forskning om att barn lär sig 
bättre utomhus. Ett fåtal svarar att de tror att det finns forskning i ämnet, och hälften 
svarar att de vet att det finns forskning (Figur 3). 
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Figur 3. 

 Antal lärare som svarat på om de tror att det finns forskning som visar att barn 
lär sig bättre utomhus. A –Vet inte. B – Tror det. C – Vet det. 

 

4. a) Vilken årskurs jobbar du med nu?  

b) Hur många år har du varit lärare? 

Svaren på 4.a) och 4.b)  redovisas i tabell 2 (se sidan 20).  
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Tabell 2: Sammanställning av svar från enkäter med 16 verksamma lärare om 
deras användning av och inställning till utomhuspedagogik 

Informanter Vad innebär 
utomhuspedagogik 
för dig? 

Jobbar du med 
utomhuspedagogik 

Tror att det finns 
forskning kring 
utomhuspedagogik 

År i 
verksamheten 

Undervisar 
i årskurs 

I Inlärning utomhus 
i flera ämnen 

Ja, utan 
motivering 

Ja, jag vet 36 2 

II Inlärning utomhus 
i flera ämnen 

Ja, utan 
motivering 

Ja, jag vet 35 5 

III Inlärning utomhus Ja, utan 
motivering 

Ja, jag vet 22 1 

IV Inlärning utomhus Ja, med 
motivering 

Ja, jag vet 25 4 

V Inlärning utomhus 
i flera ämnen 

Nej Ja, jag vet 10 3 

VI Att vara ute och 
arbeta med kropp 
och sinnen i ett 
socialt samspel 

Ja, med 
motivering 

Vet inte 25 1 

VII Inlärning utomhus 
i flera ämnen 

Ja, med 
motivering 

Tror det 38 F-1 

VIII Inlärning utomhus Nej Ja, jag vet 11 4 

IX Inlärning utomhus Ja, med 
motivering 

Vet inte 5 2 

X Inlärning utomhus Nej Vet inte 15 6 

XI Inlärning utomhus 
i flera ämnen 

Nej Ja, jag vet 5 5-6 

XII Att vara ute och 
arbeta med kropp 
och sinnen i ett 
socialt samspel 

Ja, med 
motivering 

Tror det 5 3 

XIII Inlärning utomhus 
i flera ämnen 

Ja, utan 
motivering 

Tror det 1 5-6 

XIV Inlärning utomhus Nej Vet inte 5 6 

XV Inlärning utomhus Ja, utan 
motivering 

Ja, jag vet 15 5-6 

XVI Att vara ute och 
arbeta med kropp 
och sinnen i ett 
socialt samspel 

Ja, med 
motivering 

Tror det 8 3 
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5 DISKUSSION  

 

5.1 Positiva effekter av utomhuspedagogik 

När vi analyserar resultaten i vår studie märker vi att de lärare som jobbar mest med 
utomhuspedagogik och är mest intresserade av det är de som tycker att det går att 
väva in alla ämnen. De tycker även att verksamheten inte nödvändigtvis behöver 
vara förlagd inomhus. Som kontrast till detta syns det att de lärare som inte använder 
sig så mycket av utomhuspedagogik är de som svarar att utomhuspedagogik endast 
bedrivs i enstaka ämnen, framför allt matte, No, bild och idrott. Båda grupperna är 
överens om att eleverna i utomhuspedagogiken vistas utomhus, men de som är mer 
intresserade av ämnet anser att en stor del av lärandeprocessen sker utomhus i alla 
ämnen. I gruppen som använder sig mest av utomhuspedagogik förekommer fler och 
mer uttömmande svar på varför man anser att detta är viktigt. Svar som vi fått är att 
eleverna arbetar praktiskt med kroppen och alla sina sinnen och att de lär sig i ett 
socialt samspel med varandra. Utomhuspedagogiken används även som ett sätt för 
eleverna att förstå det de lärt sig teoretiskt inne i skolan och koppla detta till 
verkligheten ute. Säljö (2003) och Dewey (1998) anser att lärandet sker i samspel 
med andra och genom att praktiskt och aktivt pröva. En av våra informanter nämnde 
att hon trodde på learning by doing, vilket är Deweys egna ord. 

Vid intervjuerna framkom flera fördelar som lärarna såg med utomhuspedagogik. De 
anledningar som angavs av flest informanter var frisk luft, fysisk aktivitet och som 
en hjälp till svagare elever. Aspekten frisk luft är inget som vi har funnit i 
litteraturen. Däremot finns det många som talar sig varma för den fysiska aktivitetens 
påverkan på lärandet (Ericsson, 2003; Szczepanski et al., 2006; Mygind, 2007; 
Szczepanski, 2007; Nelson, 2007; House, 2008 och Szczepanski och Dahlgren, 
opublicerad). Mygind (2007) menar att överviktiga barn rör sig omedvetet när de är 
ute och har undervisning. Han kom i sin undersökning fram till att 20 % av de 
ungdomar som inte har något intresse för fysisk aktivitet blir motiverade till att röra 
sig mer med hjälp av utomhuspedagogik. Utomhuspedagogiken som kan vara till 
hjälp för svagare elever skriver Nelson (2007) om. Hon menar att barn som har svårt 
att sitta still kommer mer till sin rätt utomhus. House (2008) anser att lärande utanför 
skolan framförallt är bra för elever som har störande beteende. En annan fördel med 
utomhuspedagogik som våra informanter tog upp var mindre konflikter och bättre 
samarbete, vilket bekräftas av (Szczepanski och Dahlgren, opublicerad). Freinet 
(1988) ansåg att den bästa lärmiljön för barn är utomhusmiljön, då den dessutom är 
mycket skiftande vilket gör att den är bra för alla elevers skiftande behov.  De 
informanter i vår undersökning som hade ett stort intresse och i stor utsträckning 
använde sig av utomhuspedagogik, talade sig varma för att detta var en fantastisk 
lärmiljö. Några av dessa informanter ansåg att utemiljön var bra för de elever som 
hade svårt att tillgodogöra sig den traditionella undervisningen inomhus. 

Endast ett fåtal informanter har nämnt att naturen har en lugnande effekt på eleverna. 
De menar att det annars är ett högt tempo i samhället, som medför stress. Vi anser att 
det är konstigt att inte fler informanter nämnde det som en fördel, eftersom vi tycker 
att detta är en viktig aspekt. Det är svårt att lära sig något om man känner sig 
stressad. Detta kan bli ett hinder för lärande, anser vi. Forskning visar att aktiviteter 
utomhus ökar glädjen och minskar stressen (Nelson, 2007). Szczepanski et al. (under 
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publicering) visar i sin undersökning om stresshormoner (salivcortisol) att naturens 
påverkan på eleverna kan minska stressen. Deras resultat visar att om cortisolhalterna 
är höga, så kan detta bidra till att eleverna lär sig mindre. Vi ställer oss dock lite 
tveksamma till denna undersökning. I studien ingick endast två skolor, den ena en 
stadsskola och den andra en byskola. Är detta ett tillräckligt underlag för en studie? 
Kan det vara andra faktorer än utomhuspedagogiken som har gjort att resultatet 
visade att byskolan sänkte sina cortisolhalter mest? Vi tror att det kan påverka att den 
ena skolan ligger i en stad och att eleverna här kanske är mer stressade redan från 
början. Andra faktorer som kan ha påverkat är att stadsskolan hade betydligt större 
andel invandrare och elever från en lägre socialgrupp. Kan inte det påverka 
resultatet? 

5.2 Negativa effekter av utomhuspedagogik 

Nackdelar med utomhuspedagogik som informanterna tar upp är t.ex. att eleverna 
inte har bra kläder för utomhusvistelse, att de inte hinner med läroboken, att det kan 
finnas allergier i klassen. Det kan också vara så att en del elever inte vill gå ut samt 
att det är svårt att få alla elever koncentrerade. Bristen på lämpliga kläder är något 
som både House (2008) och Szczepanski (2009) tar upp. Argumentet att lärarna 
tycker att de inte hinner med läroboken kan kopplas till House (2008) åsikt om att 
undervisning utomhus och inomhus ses som skilda från varandra. En sak som vi 
tyckte var anmärkningsvärd här var att informant B som jobbar kontinuerligt med 
utomhuspedagogik, svarade att hon anser att utomhuspedagogiken tar tid ifrån den 
traditionella undervisningen. Hon ansåg att det finns en genomgående rädsla för att 
utomhuspedagogiken inte har samma värde som den läromedelsbundna 
undervisningen. Dessa åsikter tror vi till viss del kan finnas ute på skolorna. Att det 
kan finnas elever som är allergiska mot exempelvis pollen är inget vi har hittat i 
forskningen. Vi tycker dock att det var en klarsynt aspekt av lärarna att ta upp. Att en 
del elever inte vill gå ut var det endast en informant som svarade och detta kanske 
var för att hon inte var så intresserad av utomhuspedagogik själv?  En del tyckte att 
det var svårt med koncentrationsförmågan hos eleverna när de hade undervisning 
utomhus. Detta talar emot det Szczepanski et al. (under publicering) tidigare skrev 
om utomhusvistelsens positiva inverkan på stresshormonerna. 

5.3 Reflektioner kring utomhuspedagogik 

Freinet (1988) ansåg redan på 1920-talet att skolan klängde sig fast vid ett gammalt 
synsätt och ifrågasatte därmed skolans roll. Nu snart hundra år senare anser vi att 
utvecklingen när det gäller skolans syn på lärande utomhus har förändrats i mycket 
små steg under väldigt lång tid. Det är först under senare år som intresset för 
utomhuspedagogik har fått lite mer fäste i skolans sätt att bedriva undervisning. 
Exempel på detta är som vi tidigare nämnt Ur och Skur 
(http://www.friluftsframjandet.se/iurochskur) och Bunkefloprojektet 
(http://www.bunkeflomodellen.com/).  

Vi instämmer med Brügge och Szczepanski (2002) att den traditionella pedagogiken 
bör utmanas genom mer utomhuspedagogik, detta för att eleverna ska få en djupare 
förståelse av det de lär sig i skolan. Kanske kan detta ske genom 
kompetensutveckling av personal på förskola och skola. Kompetensutveckling är 
något som Ericsson (2003) tycker behövs inom området fysisk aktivitet. Detta är en 
nog så viktig del i hälsoarbetet, men vi anser att det behövs ett bredare synsätt så att 
inte andra viktiga delar faller bort. Helhetssynen är av vikt för lärandet.  

http://www.friluftsframjandet.se/iurochskur
http://www.bunkeflomodellen.com/
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I England har värdet av utomhuspedagogiken höjts genom att regeringen vill öka 
kunskaperna och värdet av att lära sig utomhus. De har redan kommit över flera 
hinder för lärande utomhus som fanns tidigare (House, 2008).  Vidare beskriver 
House att framgången för att lära sig utanför klassrummet var mycket beroende på 
skolornas ledning. Övertygelsen om att det fanns ett behov av en motiverande och 
bred läroplan var klar och tydlig. Författaren menar att när lärarna var djupt 
engagerade och säkra på att förbättra elevernas resultat så trodde de att lärande 
utanför klassrummet var av avgörande betydelse. I Skottland infördes en kommitté 
som såg till att utomhuspedagogik blev övergripande i alla ämnen (Thorburn och 
Allison 2010). Där ansågs det att det behövdes styrning uppifrån och ett starkt 
ledarskap (a.a.). 

Dessa exempel tydliggör hur olika synen och värdet på utomhuspedagogik är i olika 
länder. I England och Skottland finns starka argument som talar för att 
utomhuspedagogik är ett mycket framgångsrikt koncept. Behöver styrdokumenten i 
Sverige bli tydligare i sin målbeskrivning för att utomhuspedagogikens användning 
ska bli mer utbredd? Vi ställer frågan om detta är rätt väg att gå? Kan det bli så att 
hårdare styrning kväver och tar död på lusten att undervisa utomhus i stället för att 
öppna upp för tankegångar och idéer kring lärandet utomhus. En ytterligare aspekt 
att fundera kring är att ingen av våra informanter har tagit upp hårdare styrning och 
krav på mer utbildning som ett argument kring att använda sig eller inte använda sig 
av utomhuspedagogik. Det som däremot framkom som en viktig aspekt för 
informanterna var: lärarnas inställning kring olika arbetssätt, finns det någon eldsjäl 
som driver dessa frågor på skolan, har skolan någon särskild profil? Szczepanski 
(2009) anser att det bör tas fram användbart material och utbildning i Sverige för att 
höja statusen på och användningen av utomhuspedagogik. Kan detta vara ett sätt för 
Sverige frågar vi oss? I stället för att göra om läroplanen så kanske vi skulle börja 
med att göra om lärarutbildningen. Om alla lärarstudenter skulle lära sig kring 
utomhuspedagogik, så kanske detta skulle leda till att öka intresset och kunskapen 
om utomhuspedagogik. Kan detta då bidra till att öka användandet av lärande utanför 
klassrummet. Möjligen kan det vara så att en kombination av hårdare styrning, mer 
utbildning och en drivande kraft kan vara bra. 

När vi läst forskarpublikationer inom utomhuspedagogik så slås vi av tanken att 
många vill, genom mätningar och resultat, påvisa att utomhuspedagogik är en bra 
inlärningsmetod. Forskarna vill gärna få fram siffror som bevis för att övertyga 
läsaren om vikten av utomhuspedagogik. Vi tänker att det kan vara svårt att forska 
kring lärares argument i dessa frågor eftersom just detta inte går att bevisa med 
siffror. Vi har genom denna studie tyckt att det varit intressant att se vad lärarna haft 
för argument kring utomhuspedagogik, inte bara vad som är rätt eller fel, om det nu 
finns något rätt eller fel i detta avseende.  

När det gäller vad lärarna i vår undersökning tror om att det finns forskning kring 
utomhuspedagogik hittar vi en del intressanta resultat. De flesta som jobbar 
kontinuerligt med utomhuspedagogik tror att det finns forskning i ämnet. Det 
förekom dock de som ansåg att det inte fanns någon forskning i ämnet, trots att de 
använde sig av utomhuspedagogik. Vi tycker att detta är anmärkningsvärt, eftersom 
lärare bör veta att det finns forskning som stärker argumenten för att jobba med 
utomhuspedagogik.  
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5.4 Metodanalys 

En fråga som dykt upp under arbetets gång, är om vi skulle ha gjort enkätfrågorna på 
något annat sätt för att vi skulle få in fler svar. Om vi hade gett fasta svarsalternativ 
hade vi kanske fått in fler svar, men frågan är hur kvalitativ vår studie då hade varit. 
Det har tagit mycket tid att sammanställa både enkäter och intervjuer. Vi funderade 
på om vi skulle ha intervjuat fler personer och uteslutit enkäten. Hade några 
intervjuer till kunnat ge mer än 16 enkätsvar? Enkätsvaren var fylliga och djupa, men 
få. Det var inte kvantiteten vi var ute efter. Efter att ha granskat enkätsvaren, insåg vi 
att det var flertalet som jobbar med utomhuspedagogik som svarat på enkäten. Det 
kanske är så att informanterna svarar på det de själva är intresserade av? Skrämmer 
vi bort dem som inte är intresserade? En attityd som har varit genomgående när vi 
gjort vår studie är att det finns en underförstådd mening att utomhuspedagogik är bra. 
De som inte använder sig av det skäms för detta och försöker förklara varför de inte 
gör det. Vi tror att ett stort bortfall av enkätsvaren kan bero på detta. Vi funderar 
kring om tidpunkten för vår undersökning låg fel. Många lärare var fullt upptagna 
med julförberedelser. Hade vi fått fler svar om det varit en annan tid på året? 

Vi frågade informanterna om hur länge de jobbat i verksamheten.  Detta trodde vi 
skulle ge oss en bild om utomhuspedagogik är vanligare bland de lärare som jobbat 
kort eller lång tid och i vilken årskurs de undervisar. Eftersom vi inte fick så många 
enkätsvar kan vi inte dra några säkra slutsatser. Vår studie tyder ändå på att det är de 
lärare som har jobbat i många år som använder utomhuspedagogik mest och att det är 
i de lägre åldrarna som det används mest. 

Det finns många olika aspekter som måste beaktas när det gäller tolkning av en sådan 
här studie. Vårt resultat speglar undersökningen i en liten landsortskommun. Det 
kunde ha blivit annorlunda resultat i t.ex. en storstadskommun. I en storstad finns det 
inte samma förutsättningar som på en mindre ort att hitta lämpliga miljöer för att 
bedriva utomhuspedagogik.   

Om vi skulle få chansen att vidareutveckla denna studie kunde det varit intressant att 
göra en observation på två elevgrupper. Vi tänker oss att den ena gruppen skulle få ta 
del av utomhuspedagogik några gånger i veckan. Den andra gruppen skulle få 
samma undervisning inomhus. Efter en period skulle sedan resultaten av lärandet 
jämföras mellan dessa grupper.  

5.5 Slutsats 

Vi frågar oss till sist: Vad har lärare för argument kring utomhuspedagogik? Svaren 
har varit många och skiftande. Vi har under tiden vi gjort vår studie känt att 
utomhuspedagogik är en bra metod för lärande. Vi anser att de tyngsta argumenten 
för att arbeta med utomhuspedagogik är: fysisk aktivitet, verklighetsförankring, 
mindre stress och stöd och hjälp för alla elevers olika behov. I vårt förord ställde vi 
oss frågan om elever lär sig lättare om de får undervisning utomhus. Våra 
reflektioner efter att ha gjort denna studie är att det inte enbart finns för- eller 
nackdelar när det gäller utomhuspedagogik. Nu inser vi att eleverna inte enbart lär 
sig i skogen eller i klassrummet, utan det behövs en kombination och växlande 
aktiviteter för alla elever.  
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6 TACK 

Vi vill tacka vår handledare Lena Wennersten för många, kloka råd och för allt stöd 
hon gett oss under arbetets gång. Anders Szczepanski har bidragit med värdefullt 
material, till och med ännu ej publicerat. Ett stort tack för detta!  Ett tack riktas även 
till all personal i kommunen som hjälpt oss att genomföra våra intervjuer och 
enkäter. Utan er hade det inte blivit något examensarbete. Vi är också tacksamma för 
våra familjers stöd under denna resa. Nu är vi snart närvarande hemma hos er igen. 

 

Emmaboda en mörk och kulen trettondagskväll 2011-01-06. 

Ulrika Andervi och Sofie Ekdahl 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

1. a) Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

b) Kan man väva in alla ämnen i utomhuspedagogik? 

2. Jobbar du med utomhuspedagogik, och i så fall varför/varför inte? 
3. Vad har fått dig att arbeta/inte arbeta med utomhuspedagogik? 
4. Vad ser du för fördelar med utomhuspedagogik? 
5. Vad ser du för nackdelar med utomhuspedagogik? 
6. Tror du att det finns forskning som visar att barn lär sig bättre 

utomhus? 
7. Är det något särskilt som du har lärt dig att barnen tar till sig lättare 

utomhus än inomhus? 
8. Något annat kring ämnet som du vill ta upp? 
9. Vilken årskurs jobbar du med nu? 
10. a) Hur många år har du varit lärare? 

b) Har din syn på utomhuspedagogik förändrats under dessa år? 
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BILAGA 2 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi 
gör nu vårt examensarbete som handlar om utomhuspedagogik.  

Det skulle vara till stor hjälp för oss om du ville svara på dessa frågor senast den 
3/12. Detta är givetvis frivilligt och era svar behandlas konfidentiellt.  

Era svar skickas till: 

 

Ulrika Andervi Sofie Ekdahl 

ua22ba@student.lnu.se se22ew@student.lnu.se 

 

(Det går att skriva direkt i enkäten, men sedan måste den sparas någonstans på din 
data för att kunna bifogas till oss.) 

 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar Ulrika och Sofie 

 

 

Enkätfrågor 

 

1. Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

 

 

 

 

 

2. Jobbar du med utomhuspedagogik, och i så fall varför/varför inte? 

 

 

 

 

 

mailto:ua22ba@student.lnu.se
mailto:se22ew@student.lnu.se


30 

3. Tror du att det finns forskning som visar att barn lär sig bättre utomhus? 

 

 

 

 

 

 

4. Vilken årskurs jobbar du med nu, och hur många år har du varit lärare? 
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BILAGA 3 

Hej! 

  

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det 
är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om 
utomhuspedagogik. 

  

Vi skulle nu vilja komma i kontakt med lärare som jobbar eller inte jobbar med 
utomhuspedagogik. Vår önskan är att få komma ut och intervjua er, en och en. 
Givetvis är detta frivilligt. Vi skulle även vilja spela in intervjun på bandspelare, för 
att kunna koncentrera oss helt på er under själva intervjutillfället. Detta hjälper oss 
även när vi sedan ska skriva ner resultatet av intervjuerna. Vi vill också tillägga att 
era svar är konfidentiella. Ni behöver inte läsa på eller fundera på något särskilt 
innan intervjun, utan vi vill ha ett spontant samtal kring våra frågor. 

  

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. Ni får avbryta intervjun när ni vill om ni så 
önskar. 

  

Hoppas ni har lust att hjälpa oss med detta.  

  

Snälla, svara på detta mail så att vi kan komma överens om en tid som passar er! 

  

Tack på förhand! 

  

Ulrika Andervi                                                        Sofie Ekdahl 

ua22ba@student.lnu.se                                           se22ew@student.lnu.se 

076-8177750                                                         076-8109407 

  

 

 

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=97ea63d7701a4f96981a7574ec2d1efd&URL=mailto%3aua22ba%40student.lnu.se
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=97ea63d7701a4f96981a7574ec2d1efd&URL=mailto%3ase22ew%40student.lnu.se

