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ABSTRAKT

Syftet  med  mitt  examensarbete  är  att  undersöka  hur  pedagoger  uppfattar  sitt  arbete  med 
utomhuspedagogik.  I  studien  används  metoden för  kvalitativa  intervjuer  där  sex  personer 
intervjuades. Fem av dessa personer är verksamma på samma skola och den sjätte personen 
arbetar som utvecklingsledare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Det som framkommit 
i undersökningen är att samtliga ämnen kan integreras i undervisning utomhus och att rörelse 
samt användandet av sinnen är centrala delar vid inhämtningen av kunskap.  Starka argument 
som framkommit i såväl intervjuer som tidigare forskning är att elever mår bra av att vistas i 
naturen och vara aktiva i sitt sökande efter kunskap.
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Jag vill börja med att tacka samtlig personal vid den skola jag haft möjlighet att besöka, utan 
er hade denna studie inte varit möjlig. Jag önskar er all lycka i ert fortsatta arbete med att 
bedriva undervisning utomhus och önskar samt hoppas att det engagemang ni visat och ert 
genuina  intresse  att  främja  era  elevers  lärande  kan  väcka  ett  intresse  även  hos  andra 
pedagoger. Jag tror på er. Avslutningsvis vill jag även sända ett tack till utvecklingsledaren vid  
SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) för den hjälp jag fått.

Sigrid-Sabina Öhlund
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1 INTRODUKTION

Sedan tidig ålder har jag haft ett genuint intresse av natur och kultur. Jag har uppskattat känslan av 
att utforska naturen och andas in frisk luft i mina lungor, springa på stora ängar men framförallt att 
upptäcka olika djur och växter. Även idag kan jag känna en euforisk känsla när jag ser en ekorre i 
ett träd eller ett råddjur på ängen och varje äventyr jag upplevt med scouterna som liten gjorde mig 
upprymd och min kropp fylldes av en frihetskänsla. År 2009 fyllde den upprymdheten och friheten 
återigen min kropp, när jag fick möjlighet att läsa kursen Natur & Friluftsliv vid Linnéuniversitet i  
Kalmar. Det var som att vrida tillbaka tiden och återuppliva känslor jag inte känt sedan barnsben.

Idag finns det många barn som kanske inte har möjligheten eller intresse för att vistas i naturen. Jag  
anser därför att skolan kan främja deras lust för natur och väcka ett intresse att vistas utomhus och 
använda  sina  sinnen.  Det  finns  samtidigt  många  barn  som  har  svårt  att  anpassa  sig  till  den 
traditionella undervisningen som sker inne i klassrummet och som har stort behov av rörelse. Varför 
då inte ge sig ut i naturen och uppleva allt vad den har att erbjuda? 

Syftet  med  mitt  examensarbete  är  att undersöka  hur  pedagoger  uppfattar  sitt  arbete  med 
utomhuspedagogik. Min förhoppning är att denna studie ska verka som en inspirationskälla för ett 
fortsatt och ökat engagemang kring utomhuspedagogik. Jag har haft möjlighet att besöka en skola 
där närmiljön ger dem goda förutsättningar för att bedriva undervisning utomhus. Jag är emellertid 
övertygad om att många skolor har goda möjligheter att använda sig av utomhuspedagogik även om 
de inte har den närmiljön som den skola jag besökt har.
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2 BAKGRUND

Följande avsnitt presenterar vad begrepp som utomhuspedagogik, grön flagg & hållbar utveckling 
innebär,  betydelsen av att  bedriva undervisning utomhus samt hinder med utomhuspedagogik.  I 
avsnittet beskrivs även sociokulturellt perspektiv, John Deweys pedagogiska ideologi samt Célestin 
Freinets teorier. Vidare följer en fördjupning av kursplaner vilka ingår i Lgr 11 (Skolverket, 2011) 
och avslutningsvis redogörs för tidigare forskning kring utomhuspedagogik.

2.1 Utomhuspedagogik, Grön Flagg & Hållbar utveckling

Här ges en förklaring av begreppen utomhuspedagogik, grön flagg och hållbar utveckling, följt av 
synpunkter för  betydelsen av undervisning utomhus och hinder med utomhuspedagogik.

2.1.1 Förklaring av begrepp

Utomhuspedagogik
I naturen kan ett undersökande arbetssätt appliceras då eleverna tillåts utforska och upptäcka den 
miljö  vilken  de  vistas  i.  Ett  sådant  arbetssätt  kan  väcka  nyfikenhet  och  upptäckarglädje  hos 
eleverna.  Ämnena  flätas  samman  till  en  helhet  istället  för  den  uppdelning  som  sker  inne  i 
klassrummet (Friluftsfrämjandet, 1981). Samtliga ämnen, såväl kunskaps- och färdighetsområden 
kan i mer eller mindre utsträckning bedrivas ute i naturen. Där sker lärandet i olika sammanhang 
och situationer.  Eleverna får  vara del  av en omväxlande undervisning där aktiviteter  är  i  fokus 
(Dahlgren  &  Szczepanski,  2004).  Om  undervisningsprocesser  bildar  en  helhet  vävs  tidigare 
erfarenheter och ny kunskap samman och eleverna växer (Ericsson, 2004).

Grön Flagg
I Köpenhamn startades vid 1990-talets början ett projekt som syftade till att medborgarna skulle 
vara sparsam med att användandet av vatten. Projektet var uppbyggd på pedagogiska metoder där 
eleverna  skulle  vara  delaktiga.  Detta  anses  vara  grunden  till  dagens  arbete  kring  Grön  Flagg 
(Stiftelsen:  Håll  Sverige  Rent,  2012).  Idag  är  arbetet  kring  Grön  Flagg  ett  projekt  för 
miljöcertifiering och den gröna flaggan fungerar som en symbol för att skolan prioriterar miljön och 
att det ingår som en central del i lärarnas undervisning. Vägen till Grön Flagg innebär att skolan har 
vissa  riktlinjer  vilka  de  måste  följa.  Första  steget  är  att  välja  ett  övergripande  tema  rörande 
miljöfrågor  och  sedan fem miljömål  som skolan  sedan  ska  arbeta  med.  När  samtliga  mål  har 
uppnåtts lämnas en skriftlig rapport till stiftelsen, Håll Sverige Rent. Godkänns rapporten tilldelas 
skolan ett  certifikat och den gröna flaggan. (Persson & Persson, 2007). En förutsättning för att 
behålla flaggan är att skolan årligen arbetar med ett tema och sedan lämnar in en rapport när arbetet 
är färdigställt (Björneloo, 2008).

Hållbar utveckling inom utomhuspedagogik
Utbildning ses som en grund för arbetet kring hållbar utveckling och därför har skolan ett ansvar i 
att  lära  ut  kunskap  om hur  naturen  ska  vårdas  (Björneloo,  2008).  Innebörden  kring  begreppet 
hållbar  utveckling  syftar  till  miljö-  och  naturvårdsfrågor.  Den  hållbara  utvecklingen  ska 
tillfredsställa de behov som finns idag utan att påverka möjligheter hos kommande generationer 
(Sandell, 2003).  Hållbar utveckling syftar till att öka medvetenheten om det naturen utgör rörande 
mänsklighetens ramar, begränsningar och förutsättningar. Den utveckling som sker måste placeras 
inom naturens reservationer.  Detta innebär att människan bör anpassa sitt  förhållningssätt  så att 
även framtida generationer får  ett gott liv (Sundqvist, 2010).
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2.1.2 Betydelsen av att bedriva undervisning utomhus

Ett  centralt  mål  inom utomhuspedagogik  är  att  skapa  individer  som tar  ansvar  för  miljön  och 
samtidigt har ett medvetet förhållningssätt till naturen (Frohm, Rosén & Söderhorn, 1975). Genom 
att  aktivt  använda sig av utomhuspedagogik fördjupas elevernas förståelse för naturen. Här kan 
frågor som  vad,  hur och  varför  bli  besvarade. När eleverna lämnar klassrummet och tar del av 
undervisning  utomhus  stimuleras  deras  nyfikenhet  och  upptäckterna  skapar  spontana  frågor 
(Dahlgren & Szczepanski, 2004).

Naturen är inte endast ett rum för lärande menar Dahlgren och Szczepanski (2004). Den innehåller 
samtidigt  olika sammansättningar av natur-  och kulturspråk, former, färger,  dofter,  smaker samt 
sinnliga förnimmelser, vilka inte går att uppleva via böcker eller bilder. Naturen är en värdefull 
resurs, där det abstrakta i omgivningen åskådliggörs. Ett möte med naturen är även ett möte med 
helheter. Kan eleverna relatera sina kunskaper till något de upplevt ökar även deras minneskapacitet 
och de fördjupar sina kunskaper. Väl ute i naturen får eleverna vetskap i hur den miljö vi idag lever 
i formats av människan. Detta ökar i sin tur förståelsen för historiens betydelse (a.a.).

Utomhuspedagogik kan leda till att eleverna lär sig att uppskatta och få en ökad ansvarskänsla för 
naturen. Vistelse i naturen öppnar upp för ett möte där elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 
ställs inför nya situationer.  Det naturen har att erbjuda kan tolkas som mångfald vilken kan öka 
elevernas  motivation  till  lärande  (Ericsson,  2004).  Vidare  bidrar  utomhuspedagogik  till  att 
läroplanens ändamål levandegörs. Eleverna övar sig på att tolka och analysera olika processer och 
fenomen i naturen och får möjlighet att upptäcka saker som inte kan upplevas i ett klassrum. I  
naturen får eleverna använda samtliga sinnen, som lukta, smaka, se, höra och känna (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). Användandet av sinnena ger eleverna en djupare inlärning (Frohm, Rosen & 
Söderhorn, 1975).

För att bli en naturmedveten individ krävs mer än teoretisk kunskap. Det bör finnas en känsla för 
vad natur är. Skapas en känsla för naturen blir människan samtidigt medveten om hur den mest 
fördelaktigt  vårdas.  Denna medvetenhet  kan människan endast  få  genom att  vistas i  naturen.  I 
kontakt med naturen skapas en helhetsbild och en förståelse för vilka lagar som styr allt liv på 
jorden.  En  direkt  upplevelse  där  samtliga  sinnen är  involverade  kan  ses  som en  grund för  en 
förståelse av naturen (Johansson, 1990). Naturen kan fungera som en inflytelserik inspirationskälla 
där kunskaper finns att hämta. Här ges eleverna tillfälle att använda sina kreativa ådror, samarbeta 
med andra och upptäcka nya saker via sina sinnen. Eleverna får på så vis möjlighet att utvecklas 
som individ (Brügge & Szczepanski, 2007).

Utomhuspedagogik  borde  ses  som  ett  angeläget  komplement  till  traditionell  pedagogik  där 
undervisningen  bedrivs  inom  klassrummets  fyra  väggar  (Dahlgren  & Szczepanski,  2004).  Har 
skolan  som vision  att  bedriva  delar  av  sin  undervisning  ute  i  naturen  kan  det  leda  till  att  ett 
medvetande kring hållbar utveckling skapas hos eleverna. De kan öka deras förståelse om hur vi ska 
värna om vår natur (Sandell, 2007). En förutsättning för att arbeta med ett samhälle som inriktar sig 
på  en  hållbar  utveckling  är  att  skolan  lägger  fokus  på  miljö  och  natur  i  utbildningen.  I 
undervisningen kan man bedriva såväl praktisk som teoretisk miljöutbildning (Persson & Persson, 
2007).
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2.1.3 Hinder med utomhuspedagogik

Hinder för utomhuspedagogik kan vara stora elevgrupper i kombination med få lärare. Bristen på 
tid  och  elevernas  ovana  av  att  vistas  i  naturen  kan  utgöra  ytterligare  hinder  för  att  bedriva 
undervisning  utomhus (Szczepanski,  2006;  Pedersen  & Peterson,  2006). Det  finns  även  andra 
aspekter såsom verksamhetens ekonomi och skolans placering. Skolan kan vara centralt belägen i 
en större stad och kräver transport till olika naturområden. Det kan resultera i att lärarna väljer att 
bedriva  sin  undervisning i  klassrummet  av  såväl  praktiska  som ekonomiska skäl.  Vidare  anses 
klimatet och landskapets fysiska förutsättningar innebära ett hinder för att  bedriva undervisning 
utomhus.  Elever  som  inte  har  anpassade  kläder  för  att  vistas  utomhus  gör  att  de  vid  sämre 
väderförhållanden  kan  tappa  såväl  motivation  som  koncentration  (Szczepanski,  2006;  Brügge, 
1999). Det främsta hindret är att lärarnas kompetens inom området inte är tillräckliga och de kan 
känna en osäkerhet och rädsla för att misslyckas med sin undervisning (Dahlgren & Szczepanski, 
2004; Szczepanski, 2006).

2.2 Sociokulturellt perspektiv

Den  teoretiska  utgångspunkten  för  denna  studie  är  det  sociokulturella  perspektivet  och 
grundläggande  inom  detta  är  att  människan  agerar  efter  egna  kunskaper  och  erfarenheter  i 
interaktion med andra. Kunskap bygger på argumentationer och handlingar i samspel med andra 
individer. Idag förväntas människan vara en viktig deltagare i ett demokratiskt samhälle. Detta krav 
innebär att den utbildning som människan tar del av bör bidra till erfarenheter och kunskaper om 
hur individen tar ställning gällande frågor av komplicerad art. Hur människor tillägnar sig kunskap 
och utvecklas är nära bunden till hur vi tänker och agerar (Säljö, 2000).

Lärandets  utveckling  bygger  på  att  individen  själv  agerar  i  ett  samspel  och  via  det  utformar  
kunskap.  Kunskapen  syftar  till  socialt  samspel  och  blir  därmed  situerad  vilket  innebär  att  
kunskapens utformning är  av betydelse  för  läroprocessen.  Lärandet  bygger  på att  individer  har 
språkliga färdigheter vilka är grundläggande vid ett socialt samspel. Vid meningsfulla möten med 
andra individer utvecklas  lärandet  hos människan  (a.a.).  De färdigheter  och kunskaper  vilka en 
människa  besitter  är  en  kombination  av  teori  och  praktik.  Oavsett  vilken  situation  människan 
befinner  sig  i  krävs  att  det  finns  såväl  reflektioner,  kunskaper  och  fysisk  handling.  En  fysisk 
handling tyder på att människan i samband med utförandet använder sitt tänkande och reflekterar 
över det den utför (Säljö, 2010).

Mediering   är  ett  grundläggande begrepp inom den sociokulturella  traditionen.  Det  innebär  att 
människan vid en analys av omvärlden använder sig av kulturella redskap, såsom att tänka och 
kommunicera. Via dessa redskap upptäcker människan den omvärld vilken den befinner sig i. Här 
har språket en unik position då människan via kommunikation med andra ges en djupare förståelse 
för omvärlden (Säljö, 2010).
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2.2.1 John Dewey

John Dewey var grundare till pedagogiken ”learning by doing” som syftar till att människan via 
reflektioner  och  aktiviteter  tillägnar  sig  kunskap.  Begreppet  innebär  att  tänkandet  kopplas  till 
handling (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Enligt Dewey bör skolans verksamhet sträva efter att 
gränsen mellan teori och praktik upphör att existera och istället  fokuserar på elevernas praktiska 
erfarenheter. Hans filosofi  syftar likväl till att individen bör se till helheten istället för att endast 
koncentrera sig på mindre delar av den (Dewey, 2004).

Det  är  i  samspel  med  såväl  omgivningen  som med  andra  individer  som en  social  kompetens 
utvecklas.  Kunskapen  hos  eleverna  växer  via  möjligheter  att  experimentera  och  observera  sin 
omgivning samtidigt som lärarna vägleder dem. Skolan borde därför ge eleverna möjlighet att aktivt 
undersöka och experimentera den omgivning vilken de befinner sig i (Dewey, 2004).

Learning by doing tog sitt uttryck i att skolan skulle genomgå en förändring och undervisningen 
anpassas till elever med olika förutsättningar. Praktiska och teoretiska studier skulle kombineras och  
i sin tur resultera i att eleverna fick djupare kunskaper och en bredare förståelse för omvärlden. 
Praktiska handlingar kan inte utföras utan vidare eftertanke och reflektion av tidigare kunskaper. De 
kunskaper som elever erhåller i skolan ska relateras till deras vardag och hjälpa dem att handskas 
med olika situationer och lösa problem som uppstår. Skolan bör sträva efter att elevernas tidigare 
erfarenheter  kopplas  samman  med  den  kunskap  de  förväntas  ta  del  av.  Teori  och  praktik  hör 
samman med människors handlingar (Säljö, 2010).

Enligt Dewey var språket ett viktigt instrument för att elevernas kunskaper och erfarenheter ska 
utvidgas.  Det  är  i  samspel  och kommunikation med andra individer  som människan utvecklas. 
Skolan bör  därför  inte  sträva  efter  att  söka förmedla  kunskaper  via  envägskommunikation,  där 
läraren ska vara mellanhand. Eleverna ska snarare ges möjlighet att i samspel med andra få bredare 
kunskaper (Säljö, 2010).

Miljön som omger människan innehåller villkor som påverkar varje enskild individ.  Den kan gynna, 
hindra, stimulera eller hämma människans verksamhet. Har de aktiviteter som människan är en del  
av  anslutning  till  andra  individer  befinner  sig  människan  i  en  social  miljö.  Detta  innebär  att 
människan anpassar sina handlingar efter andra individer och hänsyn tas  till de som befinner sig i 
omgivningen. Det som människan anpassar sig efter utgör den faktiska miljön. Miljön som präglas 
av undervisning bör vara ändamålsenlig och söka balansera den sociala miljöns grunddrag så att 
varje enskild individ ges möjlighet att utvecklas  (Dewey, 1999).

2.2.2 Célestin Freinet

Lärare kan ha en tendens att fastna i invanda rutiner och därför se svårigheter med att använda sig 
av nya undervisningsmetoder. Men om skolans verksamhet ska utvecklas krävs att även lärarna är 
beredda på att bryta sitt traditionella mönster. De bör våga testa nya metoder och strategier för sin 
undervisning  ansåg  Freinet.  Enligt  honom  kan  naturen  fungera  som  ett  komplement  för  den 
traditionella klassrumsundervisningen. Varje modern skola borde ha en nära tillgång till naturen, 
det är i den miljön som eleverna får möjlighet att upptäcka och söka nya kunskaper. Det är även här 
som eleverna får chansen att experimentera och fördjupa sina tidigare kunskaper (Freinet, 1976).
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2.3 Styrdokument

Skollagen (SFS 2010:800)  har  fastställt  att  samtliga  elever  har  rätt  till  en likvärdig  utbildning, 
oavsett  sociala  och  ekonomiska  förhållanden  samt  förekomst.  Eleverna  ska  ges  möjlighet  att 
uttrycka sig angående frågor rörande eleven. Därav har ett styrdokument gällande skolan framtagits, 
för att dessa punkter ska åtföljas.

Samtliga skolformer som ingår i den svenska skolverksamheten har tilldelats en läroplan, vilken 
vilar på föreskrifter som fastställts av Skolverket. Läroplanen består av tre olika delar.

1. Skolans värdegrund och uppdrag.
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.
3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.

Samtliga delar är förordningar som regeringen fastställt frånsett de kompletterande kunskapskraven 
som är myndighetsföreskrifter sanktionerad av Skolverket. Varje ämne har tilldelats en kursplan 
som anger riktlinjer för utbildningen (Skolverket, 2011).

2.3.1 Läroplan

Skolans  verksamhet  baseras på demokratiska grunder.  Utbildningen inom verksamheten  har  till  
syfte  att  samtliga  elever  ska  erhålla  och  utveckla  kunskaper  och  värden.  Dessa  riktlinjer  har 
fastställts  av  Skollagen  (SFS  2010:800). Likväl  ska  skolan  bidra  till  en  lust  att  lära  samt  till 
elevernas utveckling och lärande, vilket anges i läroplanen.

Skolans ansvar består i att såväl aktivt som medvetet påverka och stimulera eleverna att uppnå de 
krav på gemensamma värderingar som finns i det svenska samhället, vilka eleverna ska ge uttryck 
för i vardagliga praktiska handlingar. Detta ska förankras via den utbildning som eleverna tar del av.

Samtliga involverade i skolans verksamhet ska även bidra till att varje enskild individs egenvärde 
och respekt för vår miljö tillgodoses. Skolan ska likaså visualisera och förmedla alla människors 
lika värde och jämställdhet mellan könen. Varje enskild individ ska få möjlighet att upptäcka sin 
unika personlighet och utifrån detta vara en del av samhällslivet (Skolverket, 2011).

2.3.2 Kursplan

Skolans har som uppdrag att via ett miljöperspektiv ge eleverna möjligheter att ta ansvar för miljön. 
Likväl ska skolan ansvara för att eleverna samtidigt utvecklar ett förhållningssätt för att kunna ta del  
av och medverka kring globala miljöfrågor. I undervisningen ska eleverna få vetskap om hur de 
själva kan leva för att medverka till en hållbar utveckling (Skolverket, 2011). Nedan följer ett urval 
av ämnen där kopplingar till hållbar utveckling kan utläsas samt undervisas i utomhus.

Bild
I ämnet bild kan eleverna använda sina sinnen. De kan se, känna, upptäcka samt reflektera över den 
miljö de finner i sin omgivning, såväl den inre som den yttre. Bilder anses kunna väcka känslor och 
nyfikenhet, vilket kan ha stor betydelse för eleverna i deras sökande efter kunskap. Via bilder kan 
de i viss mån uppleva omvärlden samt uttrycka egna känslor och åsikter.
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Hem- och konsumentkunskap
Undervisning i  hem- och konsumentkunskap ska  ge  eleverna  förståelse  för  olika  konsekvenser 
gällande val i hushållet och vilken påverkan valen kan ha på hälsa, välbefinnande och gemensamma 
resurser ur ett perspektiv på hållbar utveckling.

Idrott och hälsa
Grunden för människans välbefinnande är en hälsosam livsstil. I Idrott och hälsa aktiveras eleverna 
då undervisningen bygger på rörelser. Får eleverna redan i tidig ålder uppleva naturen och vara 
fysiskt aktiva kan de leda till mer fysisk aktivitet även på fritiden. Människan har ett behov att röra 
sig för att må bra.

Matematik
I detta ämne ges eleverna möjlighet till att kreativt skapa, reflektera och arbeta med problemlösning.  
Genom kunskaper i ämnet kan eleverna vara en del av olika beslutsprocesser som förekommer i 
samhället. De kan även med hjälp av sina grundläggande kunskaper fatta beslut i det vardagliga 
livet. Skolans ansvar ligger i att eleverna ska få en ökad tilltro till sina egna kunskaper i ämnet.

Naturorienterande ämnen
Intresset för naturvetenskap har vuxit fram tack vare människans nyfikenhet och behov av att söka 
mer kunskap om såväl sig själv som sin omvärld. De naturorienterade ämnena ger upphov till att 
inspirera och stimulera elevernas sökande efter kunskap. Människan är till sin natur nyfiken på den 
egna existensen och söker ofta svar på existentiella frågor. Här ges eleverna möjlighet att utforska 
och experimentera vilket bidrar till en djupare förståelse för ämnet. Skolans mål är att eleverna ska 
erhålla förmågan att se mönster- och strukturer i sin omgivning (Skolverket, 2011).

Samhällsorienterande ämnen
De samhällsorienterande ämnena inriktar sig på att ge eleverna en insikt i deras egna relation till  
omgivningen. I de olika ämnena får eleverna en djupare kunskap om hur världen är utformad samt 
hur  människan  formas  av  omvärlden.  Kunskaperna  är  sedan  grunden  för  hur  människan  ska 
framträda som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Som människa finns ett ansvar att medverka 
för hållbar utveckling av samhället.

Slöjd
I ämnet slöjd ges eleverna möjlighet att upptäcka konkreta lösningar och med hjälp av olika redskap 
tillverka föremål vilka kan ge uttryck för deras tankar. Här tillåts eleverna utveckla kreativitet vilket 
kan stärka deras tro på sig själva att klara olika uppgifter i det dagliga livet. De förmågor som 
eleverna  får  i  ämnet  slöjd  är  av  stor  betydelse  för  såväl  individers  som samhällets  utveckling. 
Eleverna ska även få ökad vetskap om hur de hanterar och väljer material för att främja en hållbar 
utveckling (Skolverket, 2011).

Svenska
Det är genom språket som människan utvecklar sin identitet. Med hjälp av språket ger människan 
uttryck för känslor och tankar. Vi tänker, kommunicerar och förankrar kunskaper genom språket.  
För att få en förståelse för andra människor krävs det att vi  har ett rikt  och varierat språkbruk. 
Samtliga  ämnen  i  skolans  verksamhet  har  som  mål  att  eleverna  utvecklar  sin 
kommunikationsförmåga.
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2.4 Tidigare forskning

Detta avsnitt redogör för vad tidigare forskning kring utomhuspedagogik visar. Såväl svenska som 
engelska  artiklar  och  avhandlingar  ligger  till  grund  för  denna  redogörelse.  Det  centrala  är 
utomhuspedagogikens  syfte  och  hur  såväl  lärare  som  elever  upplever  undervisning  utomhus. 
Effekter av utomhuspedagogiken när det gäller elevernas välbefinnande och lärande tas också upp.

2.4.1 Syftet med utomhuspedagogik

Nedan beskrivs resultatet från två studier genomförda 2007 och 2008. Den studie som gjordes 2007 
ger  uttryck  för  grundskollärares  syfte  av  utomhuspedagogik  och  genomfördes  av  Szczepanski, 
Malmer, Nelson och Dahlgren. Studien från 2008 består av två artiklar av Szczepanski och syftar 
till  att fastställa  utomhuspedagogikens kärnpunkt ur lärares inställning till  utomhusundervisning. 
Båda studierna är genomförda i Sverige och bygger på intervjuer av lärare.

Tidigare forskning pekar på att undervisning utomhus medverkar till ökad motivation hos eleverna 
och naturen anses  ha  en  positiv  inverkan på  elevernas  hälsa  och välbefinnande.  Frisk  luft  och 
motion kan resultera i att  elevernas koncentrationsförmåga ökas och elever som har ett  särskilt 
behov av att röra på sig får möjlighet till  detta i  naturen.  Den kan hjälpa eleverna att  finna en 
verklighetsanknytning och få en djupare förståelse för olika sammanhang vilka kan upptäckas i 
naturen. Eleverna blir mer aktiva och det bidrar till en bättre hälsa hos eleverna. Naturen erbjuder 
även ett samspel mellan kropp och lärande och eleverna får här använda samtliga sinnen.  Genom 
upptäckter skapar de egna referensramar, bilder och minnen (Szczepanski, m.fl., 2007; Szczepanski, 
2008).

Inom klassrummens fyra väggar präglas undervisningen i regel av läroböcker, vilka ska bidra till att 
eleverna får kunskap inom vissa områden. Bedrivs undervisningen utomhus aktiveras eleverna till 
att  söka  kunskaper  och  de  får  möjlighet  att  använda  samtliga  sinnen.  Ute  i  naturen  blir  såväl 
rörelsen som sinnena en central del i inlärningsprocessen. Här kan fler ämnen än de mest självklara 
integreras och eleverna upplever varierande undervisningsmetoder (Szczepanski, 2008).

Genom ett aktivt sökande efter kunskap använder sig eleverna av hela kroppen och får möjlighet att 
fördjupa sina tidigare kunskaper. I naturen kan de likaledes finna en verklighetsanknytning till det 
de lär sig. Naturen kan erbjuda eleverna en möjlighet att få en förstahandserfarenhet då de genom 
egna  observationer  upptäcker  omgivningen.  Här  stimuleras  elevernas  sinnen  och  en 
verklighetsanknytning kan skapas när de upplever fenomen i sitt rätta sammanhang (Szczepanski, 
m.fl., 2007; Szczepanski, 2008). När eleverna vistas i naturen får de inte bara vara aktiva de andas 
även frisk luft vilket är positivt för deras välbefinnande (Szczepanski, m.fl., 2007).

2.4.2 Lärares uppfattning av utomhuspedagogik 

Denna svenska empiriska studie av Szczepanski och Dahlgren (2011) avser att redogöra för lärares 
uppfattning  gällande  utomhuspedagogik.  Studien  visar  att  utomhuspedagogik  kan  kopplas  till 
miljön- och platsen för lärandet, hur eleverna lär samt deras hälsa. I studien visas även vikten av att 
sätta in kunskaper i sitt rätta sammanhang, där samtliga sinnen integreras och eleverna använder sig 
av rörelse vid inhämtningen av kunskap. Studiens syfte är att tydliggöra lärares uppfattningar av 
begreppet utomhuspedagogik.
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Majoriteten  av  lärare  menar  att  naturen  erbjuder  fler  möjligheter  till  ett  varierat  arbetssätt  där 
undervisningen kan upplevas som lustfylld. De kunskaper som eleverna får bygger på upplevelser 
av naturen snarare än läroböcker.  Undervisning som bedrivs  inomhus kan likväl  bedrivas  ute  i 
naturen och en integrering av samtliga ämnen är därför möjlig (Szczepanski & Dahlgren, 2011).

Utomhuspedagogik  kan  som tidigare  nämnts  kopplas  till  miljön-  och  platsen för  lärandet,  hur 
eleverna lär samt deras hälsa. De kan sätta in kunskaper i sitt rätta sammanhang, där samtliga sinnen 
integreras och de använder  sig  av rörelser  vid inhämtningen av kunskap.  Hur lärandet  upplevs 
utomhus hänger nära samman med hur den som bedriver undervisningen föreställer sig att lärandet  
är.  I naturen får eleverna uppleva fenomen i sitt rätta sammanhang och omsätta teoretisk kunskap 
till praktisk. Här kan de själva skapa inre bilder och minnen vilket ger dem större möjligheter att  
förankra kunskaper, då det blir ett samspel med omgivningen (Szczepanski & Dahlgren, 2011).

Utomhus blir lärandet inte lika lärarstyrt utan eleverna ges möjlighet att vara mer självständiga i sin 
läroprocess. Får eleverna möjlighet att i tidig ålder vistas i naturen kan det förhoppningsvis resultera  
i att de får ett närmare förhållande till naturen och ökar sin förståelse kring miljömedvetenhet. För 
elever  med  särskilda  behov  kan  naturen  inge  en  frihet  där  de  får  arbeta  efter  sina  egna 
förutsättningar (a.a.).

2.4.3 Uppfattning av elevers lärande och positiva effekter

Den första  studien som redogörs är  gjord av Humberstone och Stan (2010) och genomfördes i 
England och bygger på datainsamling från en undersökning som gjorts kring barns upplevelser av 
utomhuspedagogik. Under ett par dagar fick två barngrupper vid olika tillfällen besöka ett centrum 
vid namn, Greenfield House som inriktat sig på att låta barn uppleva naturen. Under studiens gång 
gjordes både observationer och intervjuer.

Flertalet av barnen upplevde att vistelsen på Greenfield House hade fått dem att växa och bli mer 
självständiga. För vissa var det även en stor prövning att vara utan sina föräldrar och syskon vilket 
verkade ha en positiv utgång. De visade sig även att flera av dem hade vågat testa nya saker, såsom 
aktiviteter och maträtter. Under vistelsen uppger barnen att de rört på sig mer än de brukar vilket 
fått dem att må bättre. Eleverna upplevde att de fått vara med om en varierad undervisning och testa 
nya  saker  som  ger  dem  kunskap.  I  naturen  fick  de  även  chansen  att  vara  aktiva  och  arbeta 
tillsammans  med  andra.  Vid  samarbetet  i  olika  grupper,  utökade  vissa  barn  även  sin 
bekantskapskrets eller kom närmare vänner de redan hade (Humberstone & Stan, 2010).

Studien nedan från 2012 har som syfte att undersöka om utomhuspedagogik kan öka intresset för att 
lära och motivera elever. Studien är genomförd i Malaysia av Mirrahmi, Tawil, Abdullah, Surat och 
Usman  och  pekar  på  att  användandet  av  sinnen  kan  vara  till  hjälp  för  att  fördjupa  elevernas 
kunskaper.

Utomhuspedagogik anses kunna öka intresset för att lära samt motivera elever. Användandet av 
sinnen kan vara till  hjälp för att fördjupa deras tidigare kunskaper.  Elever kan lära av varandra 
genom att samarbeta och genomföra olika uppgifter tillsammans. I utomhusmiljö kan även andra 
ämnen än matematik och naturvetenskap integreras, vilket kan resultera i att eleverna kan se ett  
samband mellan samtliga skolans ämnen. När eleverna ges möjlighet att vistas i naturen ökar deras 
lust att lära samtidigt som de tränas i att samarbeta med varandra.
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Genom att använda sina sinnen inspireras och motiveras eleverna till att vilja lära mer och fördjupa 
sina tidigare kunskaper. För många elever kan stress blockera deras förmåga att förankra kunskap 
men möjligheten att vistas i naturen kan resultera i att stressen minskar (Mirrahmi, m.fl., 2012).

Följande avhandling av Persson (2008) bygger  på insamlad information i  form av enkäter  som 
lämnats ut till pedagoger på olika svenska förskolor. Enkäterna bestod av fem huvudfrågor med tre 
följdfrågor under varje. Pedagogerna som ingick i studien var alla överens om att det var positivt att 
låta barnen vistas i naturen eftersom det har en stor betydelse för deras utveckling och lärande om 
naturen. Några pedagoger nämnde att barnens sociala kompetens utvecklades och de upplevdes få 
en ökad förståelse för naturens samspel. I naturen fick eleverna använda sina sinnen vilket gav dem 
en djupare förståelse för det de lär. Utomhuspedagogikens huvudsakliga syfte var att öka barnens 
förståelse för miljön samt hur de bäst värnar om den ansåg pedagogerna. Vissa menade även att 
naturen kan öka barnens lust att lära och att vistelse ute inger en trygghet när de får en relation till 
naturen.  Genom att  låta  barnen  vistas  i  naturen  kan  det  innebära  en  stor  betydelse  för  deras 
utveckling och lärande om naturen. Deras motorik och hälsa förbättras samtidigt som deras sociala 
kompetens utvecklas (Persson 2008).
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3 SYFTE

Syftet  med  mitt  examensarbete  är  att  undersöka  hur  pedagoger  uppfattar  sitt  arbete  med 
utomhuspedagogik. 

3.1 Problemställningar

Vad är pedagogernas syfte med utomhuspedagogik? 

Vilket strategier har pedagogerna när de bedriver undervisning utomhus?

Vilka är pedagogernas uppfattning av möjligheter och hinder kring utomhuspedagogik?

Vad är pedagogernas uppfattning kring elevernas motivation och lärande vid utomhuspedagogik?
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4 METOD

I detta avsnitt beskrivs hur undersökningen utförts och vilken metod som använts. Vidare beskrivs 
urval, etiska aspekter och studiens tillförlitlighet. I studien har lärare intervjuats och det empiriska 
materialet har bearbetats till grund för kvalitativa metoder.

4.1 Val av metod

Kvalitativa och kvantitativa metoder har gemensamma syften då metoderna vill lyfta fram och ge en  
djupare förståelse av det samhälle människan är en del av. Emellertid finns det skillnader mellan 
metoderna.  Den  kvantitativa  metoden  är  av  strukturerad  karaktär  och  syftar  till  att  omvandla 
information  till  siffror.  Informationen  kan  sedan  vara  grunden  för  statistiska  analyser.  Den 
kvalitativa metoden grundar sig snarare på forskarens egna tolkningar och uppfattningar i ämnet 
och ämnar vara flexibel.  Vid kvalitativa undersökningar åskådliggörs en helhetsbild vilket ger en 
ökad förståelse för andras uppfattningar kring ämnet (Holme, 1997).

Den  kvalitativa  undersökningen  ger  även  förutsättningar  att  göra  adekvata  tolkningar.  Då  den 
kvalitativa  undersökningsmetoden  är  av  flexibel  karaktär  innebär  det  att  såväl  upplägg  som 
planering utvecklas under hela undersökningsperioden. Vid denna typ av undersökning läggs fokus 
på djupet för att söka finna en helhetsbild och en ökad förståelse för den problemställning som 
ställts (Holme, 1997).

4.2 Undersökningsinstrument 

Denna studie bygger på intervjuer  av ett antal personer vilka är verksamma på en och samma skola 
där utomhuspedagogik är en central del i undervisningen. Ytterligare en person har intervjuats som 
har en nära anknytning till skolan men som emellertid har en annan yrkesbefattning. Då syftet var 
att få en djupare förståelse kring utomhuspedagogik lämpar sig kvalitativa metoder och intervjuer 
bäst.  Intervjufrågorna var öppna frågor där respondenterna själva fick förmedla sina tankar och 
känslor rörande ämnet.

Gällande intervjuer av forskningskaraktär är det viktigt att den som leder intervjun har en klar bild 
av syftet med intervjun. Efter intervjun ska materialet bearbetas och de tolkningar som görs ska vara 
såväl hållbara som giltiga. Den som blir intervjuad ska få information om vad materialet kommer att 
användas till samt syftet med intervjun (Krag, 1993).

Det  är  viktigt  att  frågorna är  välstrukturerade  och välformulerade för att  få ett  flyt  i  intervjun. 
Frågorna bör inte vara för långa, ledande eller innehålla negationer. De ska heller inte formuleras så 
att de innehåller två frågor i en, däremot kan det finnas utrymme för följdfrågor, för att få ett mer 
ingående svar och djupare förståelse (Patel, 2011).

Vid  en  intervju  pågår  ett  samtal  mellan  två  eller  flera  parter.  En  intervju  ger  den  främsta 
förutsättningen för att få en uppfattning om hur en individ tänker och känner kring ett visst ämne. 
Den som blir intervjuad får möjlighet att själv lyfta fram sina åsikter. För att få en djupare förståelse 
kan följdfrågor användas, vilket även förhindrar att eventuella missförstånd uppstår (Kylén, 2004). 
Vid en intervju har vardera part olika uppfattningar och skilda referensramar att luta sig mot. Det 
resulterar i att den som leder intervjun bör  ha ett öppet förhållningssätt, för att lättare kunna tolka 
informationen som ges (Lantz, 2007).
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4.3 Urval 

I  undersökningen  intervjuades  totalt  sex  personer,  fem kvinnor  och  en  man.  Fem av  dessa  är 
verksamma på samma skola. Den sjätte personen är inte anställd vid skolan men har dock en central 
roll i skolans arbete kring utomhuspedagogik.

Besöksskolan
Skolan som besöktes hade cirka 100 elever från förskolan till årskurs 6. Den är belägen i ett litet  
samhälle där kommunen har cirka 14 000 invånare.

Respondenter  
Respondent 1: Har varit verksam i 34 år och är utbildad klasslärare. Bedriver undervisning utomhus 
vid enstaka tillfällen.

Respondent 2: Har varit verksam i 30 år och arbetar som fritidspedagog. Har läst fristående kurser i 
utomhuspedagogik. Bedriver undervisning utomhus 1 förmiddag i veckan och undervisningen är 
schemalagd.   

Respondent  3:  Har  varit  verksam  i  26  år  och  arbetar  som  fritidspedagog.  Har  utbildning  i 
utomhuspedagogik. Bedriver undervisning utomhus 1 förmiddag i veckan och undervisningen är 
schemalagd.

Respondent 4: Har varit verksam i 26 år och är utbildad mellanstadielärare med extra no inriktning. 
Har även gjort egna studier i ämnena; utomhusdidaktik, hållbar utveckling och Grön Flagg. Har 
utfört olika projekt i matematik utomhus. Bedriver enstaka ämnen utomhus.

Respondent  5:  Har  varit  verksam  i  30  år  och  arbetar  som rektor  och  förskolechef. Har  bred 
lärarutbildning  och  rektorsutbildning.  Läst  följande  kurs  i  utomhuspedagogik;  Barns  lärande 
utomhus.

Respondent  6: Arbetar  som utvecklingsledare  för  SLU (Sveriges  Lantbruksuniversitet)  och  har 
utbildning  i  mattedidaktik.  Är  delaktig/har  stor  delaktighet  i  skolans  arbete  kring 
utomhuspedagogik.

4.4 Genomförande

Vid studiens början kontaktades en skola vilken rutinmässigt arbetar med utomhuspedagogik för att 
se  om  det  fanns  möjlighet  att  besöka  skolan  och  intervjua  lärare  och  pedagoger.  Vid  första 
kontakten  erhölls  även  information  om  att  det  fanns  ytterligare  en  person  som dock  inte  var 
verksam vid skolan men var av stor betydelse för skolans utomhusundervisning. Personerna som 
intervjuades  hade  befattningarna:  lärare,  pedagoger,  rektor  samt  utvecklingsledare  för  SLU 
(Sveriges Lantbruksuniversitet).

Totalt gjordes två besök vid skolan och sammanlagt intervjuades tre personer muntligen vid dessa 
tillfällen. I brist på tid skickades en mall med intervjufrågorna till ytterligare tre respondenter som 
sedan besvarade frågorna skriftligt och vidarebefordrade dem till mig. Vid de muntliga intervjuerna 
användes en mobiltelefon för att spela in respektive intervju, då det är svårt att anteckna allt och 
riskera att viktig information går förlorad. Var och en av de muntliga intervjuerna tog cirka 30 
minuter att genomföra och gav rikligt med material.
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4.5 Bearbetning av empirin

I relation till syftet med undersökningen och de problemställningar som utformats var intervjuer en 
mer adekvat metod än enkäter, då de ger djupare och mer utförligare information. Intervjuer ger 
även mer förutsättningar till  förtydliganden av svar och möjlighet att ställa  följdfrågor vilket  är 
viktigt vid tolkning av svaren. Efter varje genomförd intervju analyserades och tolkades det material  
som  fanns  inspelat.  Vid  kategoriseringen  av  material  fungerade  problemställningarna  som 
övergripande påståenden. De svar som framkom sorterades sedan under respektive kategori.

4.6 Etiska aspekter

Vetenskapsrådet har givit ut en rapport kring etiska principer som bör följas vid forskning inom 
humanistisk-och  samhällsvetenskapliga  områden  (Vetenskapsrådet,  2002).  Den  innehåller  fyra 
huvudkrav vilka jag kommer redogöra för nedan.

Informationskrav syftar till  att den som ska vara en del av en undersökning bör bli  informerad 
gällande  undersökningens  uppgift  samt  villkor.  Det  är  forskarens  ansvar  att  meddela 
undersökningsdeltagaren om detta. Deltagaren ska upplysas om att undersökningen är frivillig och 
vilka möjligheter det finns att avbryta intervjun.

Samtyckeskravet innebär  att  deltagaren har  full  rätt  att  själv avgöra sin medverkan.  Forskarens 
ansvar ligger i att hämta ett samtycke från den person som kommer att delta i undersökningen. Om 
undersökningsdeltagaren  vill  avbryta  intervjun  har  den  sin  fulla  rätt  att  göra  det,  utan  negativ 
inverkan. 

Konfidentialitetskravet ställer krav på att forskaren behandlar uppgifter från undersökningen på ett 
konfidentiellt sätt. De personer som deltar i undersökningen ska känna sig säkra på att allt material  
och  uppgifter  rörande  dem  förvaras  så  att  inga  obehöriga  kan  ta  del  av  materialet. 
Undersökningsdeltagarna  ska  aldrig  nämnas  vid  namn  i  en  undersökning  utan  de  ska  förbli  
anonyma. Det ska inte gå att utläsa vem personen som deltagit är.

Nyttjandekravet syftar  till  att  de  material  som använts  endast  kommer  att  ingå  i  forskningen. 
Uppgifterna får inte föras vidare eller finnas till offentlighetens förfogande. Personer som deltagit i 
forskningen bör dock få tillgång till allt material gällande dem (Vetenskapsrådet, 2002).

Respondenterna för denna undersökning blev informerade om ovanstående punkter  kring etiska 
aspekter.  De  fick  möjlighet  att  själva  avgöra  när  intervjun  skulle  avbrytas.  Vidare  fick  de 
information om hur det material som spelades in kommer att behandlas samt att de kommer vara 
anonyma i undersökningen. Det kommer heller inte tydligt att framgå vem som uttrycker sig om 
vad i denna studie och de siffror för respektive respondent som nämns i urvalet har inte nämnts i  
resultatet, detta för att jag givit löfte om att det ska vara konfidentiellt.
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4.7 Studiens tillförlitlighet

Forskning som utförts granskas med hjälp av begreppen validitet och reliabilitet. Validitet syftar till 
vilket värde den insamlade informationen har och om informationen är relevant och anses trovärdig 
för den forskning som är utförd. Reliabilitet i sin mening fastställer trovärdigheten. Man granskar 
uppgifterna och tar ställning till om de är tillförlitliga. För att ta reda på att uppgifterna är av hög 
trovärdighet kan ytterligare en studie utföras vid ett senare tillfälle, för att få en uppfattning om 
svaren är likvärdiga (Kylén, 2004).

Vid en bedömning av det material som finns till förfogande bör det ställas i relation till om frågorna 
är formulerade på ett begripligt sätt. De ska även vara enkla att besvara. Vid en studie  ska endast 
det som anses relevant vara i fokus. Frågorna ska även vara av den karaktären att endast en tolkning 
kan göras (a.a.).

Vid  undersökningen  användes  intervjuer  som  metod,  vilket  ger  en  djupare  inblick  i  lärares 
inställning till utomhuspedagogik. Emellertid var det endast personer som var verksamma eller hade  
anknytning till samma skola som intervjuades vilket resulterade i att svaren i vid mening var relativt 
överensstämmande.  Vid undersökningen var det svårt att få möjlighet att föra muntliga intervjuer 
med samtliga respondenter på grund av tidsbrist.  Lärarna vid skolan som besöktes arbetar aktivt 
med att bedriva undervisning utomhus och funnit ett arbetssätt som fungerar för dem, det är därför 
inte möjligt att generalisera hur lärare överlag arbetar med utomhuspedagogik.

Jag besitter själv goda kunskaper i ämnet utomhuspedagogik som jag förankrat genom kurser jag 
läst och har därför en positiv inställning till detta vilket kan påverka de tolkningar jag gjort av det  
material  som  funnits  till  förfogande.  Jag  har  försökt  vara  objektiv  i  min  tolkning  och  göra 
förklaringar förståeliga och hanterbara för andra läsare som inte har lika djupa kunskaper i ämnet. I 
bakgrunden,  empirin  och  diskussionsavsnitten  har  både  möjligheter  och  hinder  med 
utomhuspedagogik tagits upp.
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5 RESULTAT

I följande avsnitt redogörs för de svar vilka framkommit under de intervjuer som genomförts.

5.1 Pedagogernas uppfattning av syftet med utomhuspedagogik

Respondenterna har i vid mening angivit överensstämmande svar på frågorna som ställts. På frågan 
om syftet med utomhuspedagogik har följande svar kunnat utläsas och kategoriserats: ökat lärande, 
gemenskap och delaktighet, lära med hela kroppen samt elevernas välbefinnande.

Miljön som skolan har till sitt förfogande att bedriva undervisning i är två lövskogsområden, Gröna 
Gatan som är ett grönområde och Lunden, där de har tillgång till en bevattningsdamm, vindskydd 
och eldstad. Ytterligare en miljö där undervisning kan bedrivas är Försöksstationen, vilken ägs och 
drivs av SLU (Svenska Lantbruksuniversitetet) där eleverna kan plantera och uppleva ett kretslopp. 
Intill  försöksstationen  finns  även  större  gräsmattor  där  eleverna  kan  undervisas  i  bland  annat 
matematik. Det finns ingen barrskog i anslutning till skolan. 

5.1.1 Bro mellan teoretisk och praktisk kunskap

Samtliga respondenter menar att undervisning utomhus kompletterar den undervisning som bedrivs 
inom  klassrummets  fyra  väggar.  Pedagogikens  syfte  är  densamma  inomhus  som utomhus  och 
undervisningen kan likväl bedrivas i naturen där eleverna får uppleva olika fenomen i  sitt  rätta 
sammanhang. Utomhuspedagogik syftar till att eleverna får uppleva varierande läromiljöer och det 
ger samtliga elever samma förutsättningar. Undervisningen utomhus blir mer laborativ och konkret 
jämfört med undervisning som bedrivs inomhus. Några av respondenterna liknar utomhuspedagogik 
vid en bro mellan teori och praktik. Några citat från respondenterna är:

Komplement till teoretisk inlärning.

Få chans att lära på ett annat sätt, erbjuda eleverna en varierad undervisning

...anger inte bara en plats för lärandet, utan också ett innehåll och ett sätt att lära.

5.1.2 Lära med hela kroppen

Några respondenter nämner att de elever som har svårigheter i vissa ämnen lättare kan ta till sig 
kunskap  utomhus,  där  de  lär  med  hela  kroppen  och  samtliga  sinnen  är  involverade  i 
inlärningsprocessen. Utomhus anses tidigare kunskaper kunna fördjupas och bli mer konkreta.

...ett lärande som sker med kroppens alla sinnen.

Finns elever i varje klass som har svårt att lära med bara knoppen.

En möjlighet till variation för att nå fler elever. Viktigt för många elever med konkret material och få 
använda sina olika sinnen för att få djupare förståelse och befästa sina kunskaper.
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5.1.3 Gemenskap och delaktighet

I naturen tydliggörs kunskaperna och eleverna får möjlighet att söka nya kunskaper vilket gör dem 
mer delaktiga i lärandeprocessen. En av respondenterna menar att undervisning utomhus, kan bryta 
den sociala strukturen som finns i ett klassrum och ger eleverna en större frihet i sitt tänkande. I  
naturen får eleverna  samarbeta med andra och chansen att reflektera över sina kunskaper samtidigt 
som mer frågeställningar väcks, dessa frågor blir en central del i undervisningen. Respondenterna 
nämner:

...undviker konflikter.

...eleverna är delaktiga i processen.

...mer jämlika villkor, när både pojkar och flickor kommer till en skog kan alla ta sig an den...inte 
någon könsuppdelning.

...får med fler elever i undervisningen.

...ger alla barn möjlighet att utvecklas...några kliver fram mycket utomhus.

...den sociala strukturen som finns i klassrummet bryts.

Man blir medforskare, medskapare...eleverna får större inflytande.

En positiv upplevelse och man känner gemenskap.

Uppstår frågeställningar...det blir ett inflytande från barnen när man jobbar utomhus.

Naturaktiviteter hjälper eleverna att utveckla fantasi, kreativitet och harmoni...

5.1.4 Elevernas välbefinnande

Respondenterna menar att utomhuspedagogik är positivt för elevernas välbefinnande. I naturen får 
eleverna vara aktiva och andas frisk luft. Vidare menar några att eleverna får en relation till naturen 
och på så vis ökar deras respekt gentemot naturens lagar. Naturen ger eleverna en ökad livskvalitet 
då de inte upplever stress på samma sätt i ett klassrum. Samtliga är överens om att vistelse i naturen 
får eleverna att må bra. Några respondenter ger följande beskrivning av elevernas välbefinnande:

...nyttigt och sunt för kropp och själ.

Rörelsebehov och lek främjar lärandet.

Friskare elever och mindre stress ger en ökad livskvalitet.

Eleverna får vara även vara en del av en rolig lärandeprocess och mår bra av att vara ute i naturen.
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5.2 Pedagogernas strategier för undervisning utomhus

Följande avsnitt redovisar skolans arbete kring Grön Flagg, vilka ämnen som bedrivs utomhus samt 
lärarnas arbetssätt. Avslutningsvis redovisas hur respondenterna följer de  mål som finns i läro- och 
kursplanerna.

5.2.1 Grön Flagg

En av respondenterna förklarar generellt vad projektet Grön Flagg innebär och hur de på skolan har 
arbetat med detta projekt. Skolan har varit delaktiga i arbetet kring Grön Flagg sedan 1999 och har 
varje termin arbetat med ett övergripande tema. Respondenten menar att projektet syftar till att få 
såväl  elever  som personal  medvetna  om miljö  och klimat  och det  slutgiltiga  målet  är  en ökad 
förståelse för hållbar utveckling. Respondenten förklarar att de arbetar med temat Klimat & Energi 
för andra året i rad, då de temat var väldigt svårt. 

5.2.2 Ämnen som bedrivs utomhus

De ämnen  som bedrivs  utomhus  är  främst  matematik,  idrott,  svenska  och  de  naturorienterade 
ämnena.  Några  respondenter  nämner  att  de  även  undervisar  i  andra  ämnen,  såsom  de 
samhällsorienterande ämnena,  bild, slöjd och olika samarbetsövningar. Samtliga respondenter är 
övertygade  om att  samtliga  ämnen  kan  bedrivas  likväl  utomhus  som inomhus  och  nämner  att 
undervisning utomhus möjliggör en integrering av anda ämnen. Undervisningen utomhus bör enligt 
respondenterna vara schemalagd då de anser att det fungerar bäst och eleverna är förberedda när det 
gäller klädsel och dylikt. Respondenterna nämner:

...bör vara schemalagda så att det ger en struktur åt eleverna.

Lättare att integrera andra ämnen när man är ute i ett naturligt sammanhang.

...pedagogik är pedagogik, inne som ute.

Viktigt att metoderna och miljöerna kompletterar varandra.
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5.2.3 Pedagogernas arbetssätt

Respondenterna har i regel liknande arbetssätt och uppger att de börjar undervisningen utomhus 
med en samling, där de informerar eleverna om vilka uppgifter de kommer att göra. Vid samlingen 
utnyttjas de speciella samlingsplatserna som beskrivits  i  inledningen. Eleverna  får  möjlighet att 
arbeta  i  grupper  eller  parvis  och  vid  enstaka  tillfällen  får  de  arbeta  enskilt.  Två  respondenter 
beskriver deras arbetssätt:

Jobbar tematiskt med utomhuspedagogik...med halva klasser åldersintegrerat

Är undervisningen planerad bedrivs den utomhus oavsett väderlek.

När eleverna undervisas i  naturen får  de olika uppgifter  som de ska utföra.  När uppgifterna är 
utförda samlas hela gruppen för en återkoppling och genomgång av de resultat eleverna kommit 
fram till. Vid undervisningen använder respondenterna sig av material som finns att hämta i naturen.  
Vid enstaka  tillfällen nämner respondenterna att  de använder  sig av det  material  som finns till  
förfogande i mattelabbet. Övrigt material som används är måttband, ringar, bollar och kompass.

Jättebra att ha meterpinnar i starka klara färger och du får lägga upp; Vad är en kvadratmeter?

5.2.4 Mål ur läro- och kursplan

Respondenterna redogör att skolan som uppdrag att stimulera elevernas nyfikenhet och intresse.  De 
beskriver även vad som står i läroplanen gällande elevernas möjlighet att lära på olika sätt och få  
förutsättningar att nå samtliga mål. Vidare nämner de att läroplanen även tar upp begreppet hållbar 
utveckling och att skolan ska främja en hälsosam livsstil. En respondent besvarar frågan hur mål ur 
läro- och kursplan uppfylls på följande sätt:

I läroplanen betonas att skolan ska använda sig av olika metoder att lära för att ge fler möjligheter åt 
eleverna.

Samtliga mål som ingår i kursplanerna kan knytas till utomhuspedagogik.

Respondenterna anser att undervisning utomhus ger eleverna möjlighet att förklara, dra slutsatser 
och  visa  på  de  kunskaper  de  fått.  Några  respondenter  förklarar  att  de  vid  planeringen  av  sin 
undervisning utgår från läroplanen och sedan efterhand reflekterar över tidigare lektioner.

...återkommer ofta till tidigare lektioner för att se att de har fått kunskaperna befästa.

Försöker blanda in kunskapen i det vardagliga lärandet.

...utgår ifrån läroplanen när vi planerar våra lektioner...

uppföljning på olika sätt...grupparbeten, prov, uppsatser.
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5.3 Pedagogernas uppfattning av möjligheter och hinder med 
utomhuspedagogik

Nedan beskrivs respondenternas uppfattningar av de möjligheter som utomhuspedagogik erbjuder. 
Följande  kategorier  har  framkommit  i  respondenternas  svar:  lära  på  olika  sätt,  hälsa,  lära  av 
varandra. Avslutningsvis redovisas de hinder som lärarna upplever med utomhuspedagogik.

5.3.1 Lära på olika sätt

Samtliga respondenter anser att möjligheterna med utomhuspedagogik är att eleverna får uppleva 
olika metoder att lära och finna andra sätt att lösa uppgifter och problem på. En respondent nämner 
att  konkretisering  av  kunskap  kan vara  enklare  utomhus,  när  eleverna  upplever  fenomen i  sitt 
naturliga  sammanhang  och  det  blir  även  enklare  att  synliggöra  olika  problemställningar  ute  i 
naturen. Utomhuspedagogik ger eleverna möjlighet att uppleva fler lärmiljöer och chans att nå goda 
kunskapsresultat. Respondenterna nämner:

Lättare att göra konkreta grejer ute.

Fler möjligheter att lära sig.

Går du på matteplankor utomhus rör du på kroppen, du får in siffrorna i rörelsen.

...nå goda resultat...gör det på många sätt, olika vägar in till förståelse.

Möjlighet att vara mer laborativ...mer learning by doing...man hör, man ser, man gör.

5.3.2 Hälsa

Några respondenter nämner att vistelsen utomhus är positiv ur en hälsoaspekt, då eleverna är aktiva 
i  lärprocessen.  En  respondent  nämner  att  skolan  har  som uppdrag  att  vara  en  hälsofrämjande 
verksamhet och det är viktigt att man tidigt grundlägger en hälsosam livsstil hos eleverna. Det finns 
samtidigt fler positiva aspekter med utomhuspedagogik och så här uttalar sig respondenterna:

...grundlägger en livsstil, rörelse, vana att vara utomhus.

Livsnödvändigt för barn som inte har den möjligheten hemma.

...röra sig, fysisk aktivitet, att vistas i grön miljö med dagsljus och syre...bra för barn.

Eleverna får extra fysik aktivitet och frisk luft. Även hälsofrämjande då de får D-vitamin från solen 
och stärker skelettet genom rörelse för att hindra benskörhet.

Barn som vistas mycket ute i naturen är mindre stressade, friskare...
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5.3.3 Lära av varandra

Eleverna  får  chansen att  lyssna på  klasskamraternas  teorier  och hur  de  tänker  när  de  löser  ett 
problem och de lär då av varandra anser flera av respondenterna. Vistelsen utomhus ger även en 
gemenskap i klassen och här tas brytning av sociala strukturer återigen upp.

Elever med lägre status inne kan växa ute och det kan bryta sociala konstellationer som finns i 
klassen.

Eleverna får möjlighet att diskutera med varandra och lyssna på andras teorier och tankar och de lär 
sig av varandra..

5.3.4 Hinder

De  hinder  som  respondenterna  kan  uppleva  med  undervisning  utomhus  är  i  första  hand 
pedagogernas inställning och engagemang. Det krävs att lärare och pedagoger samarbetar för det är 
då undervisningen blir bäst. Vidare påpekar även respondenterna att om antalet pedagoger är för få 
vid undervisningstillfällena kan det resultera i att undervisningen istället bedrivs inomhus. Kläder 
och utrustning är andra saker vilka nämns som ett hinder. Har eleverna inte rätt kläder efter väder 
kan de leda till att eleverna inte är lika motiverade. Tiden är ytterligare en aspekt som några av 
respondenterna menar kan utgöra ett hinder för undervisningen utomhus och att det kräver betydligt 
mer  planering.  Emellertid  tydliggör  en  av  respondenterna  att  vinsterna  av  att  bedriva 
undervisningen utomhus övervinner. Respondenterna nämner:

...oro för att inte hinna med det som ska göras i läroböckerna.

Tar tid att integrera alla.

För få pedagoger och lärare.

Vissa elever har svårt hålla sig till uppgiften. Kräver annan form av planering.
Ibland extra tidskrävande.

5.4 Pedagogernas uppfattning av elevernas motivation och lärande

I  detta  avsnitt  beskrivs respondenternas  uppfattning av elevernas motivation och vad de lär sig 
rörande miljö och natur. Vidare visas också lärarnas syn på hur såväl mål ur läroplan och kursplan 
uppfylls.

5.4.1 Vägen till motivation

Respondenterna upplever att eleverna uppskattar att undervisas utomhus. Flera av respondenterna 
nämner  att  när  eleverna  får  arbeta  med  uppgifter  på  egen  hand  och  skapa  saker  ökar  deras 
motivation. Gällande elevernas motivation beskriver en av respondenterna att det finns i regel några 
elever i varje klass som upplever att det är jobbigt att förflytta sig till undervisningsmiljön, men som  
väl på plats uppskattar såväl miljön som undervisningen. Några respondenter nämner även att det 
till en början kunde vara svårt att samla ihop elevgrupperna. Det har dock utvecklats till det bättre 
och eleverna är nu mer motiverade till undervisning utomhus. 

Roligt att vara ute i sig och uppskattas av alla.

… upplever att eleverna tycker om att lära in ute, att byta arbetsmiljö...
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5.4.2 Kunskaper om naturen

Skolan arbetar mycket med miljö och försöker att öka elevernas förståelse för hur man värnar om 
naturen. En av respondenterna menar att eleverna redan besitter goda kunskaper i hur man tar hand 
om naturen  och  förstår  innebörden  av  begreppet  allemansrätt.  Emellertid  kan  det  alltid  uppstå 
situationer där eleverna uppträder på ett sätt som kan skada naturen, men när en sådan situation 
uppstår kan de föra givande diskussioner kring detta. En respondent förklarar även att om eleverna 
får skapa egna saker, exempelvis fågelbo, gömställen för andra djur och dylikt blir eleverna per 
automatik rädda om det de skapat och på så sätt ökar deras förståelse för att värna om naturen. 
Vidare menar en respondent att när eleverna utforskar miljön och de djur som lever i den ökar deras 
förståelse och kunskaperna förankras på ett annat sätt än genom böcker eller filmer. Respondenterna 
svarar:

Förhoppningsvis lär de sig att ta ansvar och att man är rädd om naturen.

Även ett litet steg räknas och det JAG gör spelar roll.

Eleverna lär sig vistas i olika miljöer utomhus vilket är viktigt för att lära sig vårda vår natur.

Pratar om miljö och miljömål i alla klasser.

Intresse från eleverna, spontana diskussioner kring miljön.

Viktigt med positiva naturupplevelser för att få förståelse för samspelet i naturen.

En elev som är van att vistas ute i naturen blir oftast rädd om den och förstår allemansrätten.

Genom att studera och vistas i naturen och få med sig positiva upplevelser lär vi eleverna vårda vår 
natur och betydelsen av en hållbar utveckling.
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6 DISKUSSION

I denna studie har en insikt bildats av innebörden gällande utomhuspedagogik och vad undervisning 
utomhus har för betydelse för elevernas välbefinnande. Följande avsnitt kommer att redogöra för, 
pedagogernas  uppfattning  av  syften  med  utomhuspedagogik,  pedagogernas  strategier  vid 
undervisning  utomhus,  pedagogernas  uppfattning  av  möjligheter  och  hinder  med 
utomhuspedagogik  samt  pedagogernas  uppfattning  kring  elevernas  lärande  och  motivation. 
Avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning tas upp. 

6.1 Pedagogernas uppfattning av syftet med utomhuspedagogik

Följande  avsnitt  följer  de  kategorier  som  framkommit  i  resultatet  rörande  syftet  av 
utomhuspedagogik.

Bro mellan teoretisk och praktisk kunskap
Flertalet  av respondenterna ansåg att  undervisning utomhus kompletterar  den undervisning som 
sker i klassrummet. Svaren från intervjuerna påvisar att konkretisering av kunskap kan vara lättare 
utomhus då eleverna upptäcker fenomen i sitt rätta sammanhang. Utomhus får eleverna uppleva en 
varierad undervisning där de tillåts vara mer laborativa. Enligt tidigare forskning anses  vistelse i 
naturen hjälpa eleverna att skapa en verklighetsanknytning när de upplever fenomen i sitt naturliga 
sammanhang och en fördjupning av tidigare kunskaper blir möjlig (Szczepanski, Malmer, Nelson, 
&  Dahlgren,  2007;  Szczepanski,  2008). John  Deweys  begrepp  learning  by  doing innebar  att 
tänkandet kopplas till handling och att människan via såväl aktiviteter som reflektioner får kunskap 
(Dahlgren  &  Szczepanski,  1997).  När  eleverna  får  uppleva  naturens  fenomen  i  sitt  rätta 
sammanhang  kan  den  teoretiska  kunskapen  omsättas  till  praktisk  kunskap  (Szczepanski  & 
Dahlgren, 2011). En respondent ansåg att utomhuspedagogik fungerar som en bro mellan teoretisk 
och praktisk kunskap och att eleverna upplever fenomen i sitt naturliga sammanhang och att tidigare 
kunskaper fördjupas när sinnena är en del av inlärningen.

Aktiv inlärningsprocess
Ute får eleverna möjlighet att använda sina sinnen och hela kroppen aktiveras i läroprocessen och 
det  främjar  elever  som  har  svårt  att  lära  på  traditionellt  vis.  Tidigare  forskning  pekar  på  att 
undervisning utomhus gör eleverna mer aktiva i sitt sökande efter kunskap. I naturen använder de 
sina sinnen och aktiviteten utgör en central del i läroprocessen. Eleverna blir mer självständiga när 
de aktivt söker efter kunskap  och samtliga sinnen integreras (Szczepanski, 2008; Szczepanski & 
Dahlgren, 2011). I naturen erbjuds eleverna ett samspel mellan kropp och lärande och eleverna 
förutsätts  använda  sina  sinnen  i  inlärningsprocessen.  När  egna   upptäckter  görs  och  eleverna 
observerar sin omgivning skapar de egna referensramar (Szczepanski, m.fl.,  2007; Szczepanski, 
2008). Tidigare kunskaper fördjupas när rörelse och sinnen är en del av inlärningen (Mirrahmi, 
m.fl., 2012; Persson, 2008). 

Samhörighet och välbefinnande
En respondent anser att när undervisning sker utomhus bryts de sociala strukturer som finns i ett 
klassrum och eleverna får större möjlighet att tänka fritt och efter egna förutsättningar söka nya 
kunskaper. Eleverna får samtidigt en relation till naturen och det ökar förståelsen för hur man värnar 
om  den.  Vistelse  utomhus  anses  även  vara  positivt  för  elevernas  välbefinnande.  Elever  som 
upplever stress i ett klassrum kan få en minskad stresskänsla i naturen vilket resulterar i en ökad 
livskvalitet, anser en respondent. Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning. Mirrahmi, 
m.fl. (2012) visar i sin forskning att många elever kan uppleva stress och därför bli blockerade i sin 
inlärningsprocess men att vistelse i naturen kan minska stressen som eleverna upplever (a.a.).
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Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie visar att naturen kan fungera som en fristad främst för 
elever med särskilda behov när de tillåts arbeta efter egna förutsättningar (a.a.).  I naturen är rörelse 
och användning av sinnen en central del och flera respondenter nämner även att eleverna andas frisk  
luft  som ur en hälsoaspekt ökar deras  välbefinnande.  Humberstone och Stan (2010) visar i sin 
forskning  att  vistelse  i  naturen  får  eleverna  att  växa  och  bli  mer  självständiga.  De  får  stora 
rörelsemöjligheter  och pröva nya saker som de inte  tidigare upplevt (a.a).  Naturen anses ha en 
positiv inverkan gällande elevernas välbefinnande när de undervisas utomhus där rörelsen är en 
central del och de andas frisk luft i inlärningsprocessen (Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren, 
2007; Szczepanski, 2008).

6.2 Pedagogernas strategier vid utomhuspedagogik

Här beskrivs olika arbetssätt vilka kategoriserats efter bearbetning av såväl tidigare forskning samt 
de resultat som lyfts fram vid intervjuerna.

Grön Flagg
Den skola som besöktes har aktivt  arbetat med olika miljömål genom projektet Grön Flagg och 
menar att det har hjälpt eleverna att utveckla en bredare förståelse för miljö och hållbar utveckling. 
Min studie redovisar att undervisning utomhus hjälper eleverna att få ökad förståelse för miljön och 
hur man värnar om naturen. Det är lättare att ta till  sig kunskaper kring hållbar utveckling och 
allemansrätt  om eleverna  tillåts  utforska  och  uppleva  naturen  nämner  respondenterna.  Tidigare 
forskning redovisar att projektet Grön Flagg syftar till att hjälpa skolans verksamhet att göra såväl 
elever  som personal  mer  miljömedvetna  och  få  en  ökad  förståelse  för  hållbar  utveckling.  Vid 
avslutat projekt lämnas en skriftlig rapport in till  stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) som sedan 
granskar rapporten. Är rapporten fullständig och skolan lyckats uppnå samtliga mål vilka ingår i 
temat blir de tilldelade ett miljöcertifikat som bevisar att de driver en miljömedveten verksamhet 
(Persson & Persson, 2007).

Integrering av ämnen
I analysen av resultaten framgår att lärare som regelbundet arbetar med att bedriva undervisning 
utomhus anser att samtliga ämnen kan integreras. Emellertid är det främst ämnen som matematik, 
idrott,  svenska  och  naturorienterade  ämnen  som eleverna  undervisas  i  ute.  Vid  undervisningar 
utomhus tillåts eleverna arbeta i grupp, parvis eller enskilt och de får olika uppgifter vilka de ska 
utföra. När undervisningen sker utomhus integreras ämnena och eleverna undervisas inte enbart i de 
mest  självklara  ämnena,  som  matematik,  de  naturorienterade  ämnena  och  idrott  nämner  en 
respondent.  Detta  överensstämmer  med  vad  tidigare  forskning  visar.  Naturen  möjliggör  en 
integrering  av  samtliga  ämnen  där  undervisningen  inte  blir  inte  lika  präglad  av  läroböcker 
(Szczepanski,  2008;  Szczepanski  &  Dahlgren,  2011).  När  eleverna  vistas  utomhus  kan  en 
integrering  av  samtliga  ämnen ske  och  de  resulterar  i  att  eleverna  kan  se  ett  samband mellan 
samtliga ämnen vilka de undervisas i (Mirrahmi, Tawil, Abdullah, Surat & Usman, 2012).

Läro- och kursplaner
I läro- och kursplanerna nämns att skolan ska bidra till att eleverna får en ökad lust att lära och 
samtidigt utvecklas i sitt lärande. Skolan ska aktivt stimulera eleverna till att uppnå kunskapsmål 
och skapa elever som tar ansvar för miljön. De ska utveckla ett förhållningssätt och få vetskap i hur 
de medverkar till en hållbar utveckling (Skolverket, 2011). I min studie menar respondenterna att 
skolan ska ge eleverna möjlighet att lära på olika sätt och via egna förutsättningar nå samtliga mål. 
Skolan ska därför erbjuda eleverna olika metoder för att förankra kunskap.
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Eleverna bör få uppleva fler läromiljöer och varierande undervisning och i naturen tillåts eleverna 
utforska och efter egna förutsättningar söka kunskap. En respondent menar att de mål som finns att 
finna i kursplanerna går att knyta till utomhuspedagogik. Vidare nämner respondenterna att de vid 
planeringen  av  undervisningarna  utgår  från  läroplanen  och  gör  sedan  en  uppföljning  av 
undervisningarna för att se om kunskaperna förankrats.

6.3 Pedagogernas uppfattning av möjligheter och hinder med 
utomhuspedagogik

I utomhuspedagogik finns de såväl möjligheter som hinder och nedan redovisas vad såväl denna 
undersökning som tidigare forskning visar.

Lära på olika sätt och god hälsa
En respondent  nämner  att  naturen ökar  elevernas  förmåga att  vara kreativa,  finna harmoni och 
utveckla sin fantasi när de tillåts skapa egna saker. Det ökar deras förståelse och kunskaperna blir 
mer konkreta. Eleverna får uppleva en variation i skolveckan och naturen ger nya intryck och ökar 
lusten att utforska närmiljön. I naturen väcks fler frågeställningar hos eleverna och naturen kan 
hjälpa dem att finna inspiration och harmoni i sökandet efter kunskap. De lär med hela kroppen och 
sinnena  stimuleras.  Här  kan  eleverna  finna  olika  metoder  för  att  lösa  problem  på  anser  en 
respondent.  Tidigare forskning pekar på att eleverna erbjuds ett  varierat arbetssätt i  naturen och 
undervisningen  kan  upplevas  som  lustfylld  och  egna  upptäckter  väcker  frågeställningar  hos 
eleverna (Szczepanski & Dahlgren, 2004; Szczepanski, 2011).

Utomhuspedagogik  främjar  samtidigt  en  hälsosam  livsstil  hos  eleverna  när  de  tillåts  uppleva 
naturen och vara aktiva i sin inlärningsprocess anser respondenterna. Tidigare forskning visar att 
naturen  anses  öka  elevernas  motivation  och  ha  en  positiv  inverkan  på  deras  välbefinnande. 
Forskning visar även att frisk luft kombinerat med motion ökar välbefinnandet vilket anses positivt 
för samtliga elever och kanske främst för de med särskilda behov (Szczepanski, 2008). Min studie 
visar att när eleverna får uppelva naturen kan det även inge en frihet för elever med särskilda behov 
när  möjlighet  ges  att  arbeta  efter  sina  egna förutsättningar  menar  en  respondent.  Undervisning 
utomhus främjar elever som har svårt att lära på det traditionella viset och miljön i naturen bidrar 
till att de ökar sina förutsättningar att förankra sig kunskaper. Naturen fungerar inte bara som en 
plats för lärandet utan även ett innehåll och ytterligare ett sätt att lära nämner en annan respondent.  
Forskning som gjorts visar att utomhuspedagogik kan knytas till såväl platsen för lärandet samt 
elevernas läroprocess. När eleverna upplever naturen kan de skapa inre bilder och minnen vilket 
erbjuder  djupare  kunskaper,  när  de  kan  relatera  sina  egna  referensramar  till  det  de  lär  sig 
(Szczepanski & Dahlgren, 2011).

Utbyte av kunskaper
Respondenterna anser att vistelse utomhus ger eleverna större möjligheter att samarbeta och lyssna 
till  andras  teorier  och  tankegångar,  de  upplever  även  en  gemenskap.  Eleverna  för  ett  större 
inflytande utomhus, där deras frågeställningar blir en central del i undervisningen och en nyfikenhet 
väcks hos dem, vilket även tidigare forskning visar. I naturen ges eleverna möjlighet att lära av 
varandra och det skapar en gemenskap i klassen (Szczepanski, 2008). Elevernas sociala kompetens 
utvecklas när de får möjlighet att vistas i naturen och samarbeta med andra (Dewey, 2004; Persson,  
2008). När undervisning  bedrivits utomhus samlas gruppen och återkopplar till de uppgifter som 
utförts.  Vid  dessa  samlingar  sker  ett  lärande  mellan  eleverna  förklarar  en  respondent.  Detta 
konstaterande stärks även av tidigare forskning.
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När eleverna genomför olika uppgifter tillsammans lär de av varandra samtidigt som de tränas i 
samarbeta (Mirrahmi, m.fl., 2012). Vidare nämner en respondent att det är lättare att konkretisera 
kunskap och synliggöra olika problemställningar i naturen och ger eleverna förutsättningar för att 
nå goda kunskapsresultat. Forskning visar att  i  naturen utvecklas  lärandet  i  samspel  med andra 
individer och genom meningsfulla möten (Säljö, 2000; Säljö, 2010).

Hinder
Flertalet  respondenter  anser  att  kompetens  och  engagemang  hos  lärare  kan  utgöra  ett  hinder 
samtidigt som tiden och oron att inte hinna med samtliga uppgifter påverkar arbetet. Det krävs mer 
planering för att undervisa utomhus då det är många aspekter som spelar in såsom stora elevgrupper 
och få lärare och att eleverna inte är rätt utrustade. Har eleverna inte anpassade kläder kan det 
resultera  i  att  de  vid  sämre  väderförhållanden  tappar  motivationen  och  uppskattar  därför  inte 
vistelsen utomhus.

Följande  likheter  går  att  utläsa  från  min  studie  och  tidigare  forskning.  Kombinationen  stora 
elevgrupper och få lärare med otillräcklig kunskap hindrar möjligheterna att  undervisa utomhus 
(Szczepanski, 2006; Pedersen & Petersen, 2006). Om kunskaperna är otillräckliga kan en osäkerhet 
för att undervisas utomhus uppstå (Szczepanski, 2004). Det främsta hindret anses emellertid vara 
lärarnas inställning till undervisning utomhus och att samtliga måste integreras för att förändringen 
ska vara  möjlig  (Freinet,  1976;  Szczepanski  & Dahlgren,  2004).  Lärare  måste  våga  bryta  sina 
traditionella mönster för att upptäcka andra metoder att lära ut. Naturen kan ge upphov för möjliga 
förändringar och snarare fungera som ett komplement till den traditionella undervisningen (Freinet, 
1976). 

6.4 Pedagogernas uppfattning av elevers lärande och motivation

Följande  avsnitt  redogör  aspekter  gällande  såväl  elevernas  lärande  som  motivation  av 
utomhuspedagogik.

Finna motivation i naturen
Respondenterna anser att naturen ger eleverna möjlighet att uppleva olika metoder att lära. I naturen 
kan eleverna finna andra strategier för att söka kunskap, lösa problem och utforska. Respondenterna 
menar att eleverna uppskattar det miljöombytet som sker mellan klassrum och naturen och ger dem 
möjlighet att visa sina kunskaper och samtidigt upptäcka närmiljön. Utomhus upplevs eleverna få 
ökad motivation när de får byta lärandemiljö och ta del av en konkret undervisning där de ges 
möjlighet att skapa egna saker anser en respondent. Även forskning av Mirrahmi, m.fl. (2012) visar 
att när eleverna använder sina sinnen inspireras och motiveras de till att söka efter kunskap och 
vistelse  utomhus  kan  öka  intresset  för  att  lära  sig  mer  och  fördjupa  tidigare  kunskaper  (a.a.).  
Vistelse utomhus ger eleverna en förutsättning att skapa en relation till naturen och kan öka  deras 
motivation till att vilja lära (Persson, 2008).

Läran om naturen
Besöksskolan arbetar aktivt med att öka elevers förståelse för hur man värnar om naturen. Miljö och 
miljömedvetenhet är centralt i  undervisningen och när eleverna tillåts utforska naturen ökar och 
fördjupas elevernas förståelse nämner en respondent. Tidigare forskning visar att det som är centralt 
inom utomhuspedagogik är att forma elever till ansvarstagande individer som värnar och besitter ett 
medvetet förhållningssätt till naturen (Frohm, Rosen & Söderhorn, 1975). Vistelse utomhus ökar 
elevernas förståelse för naturen och ger dem kännedom om hur människan format den miljö vi lever 
i idag och det inger en ökad ansvarskänsla för naturen (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Det krävs  
mer än teoretisk kunskap för att eleverna ska få en känsla för naturen. Denna känsla kan inte skapas 
via litteratur utan måste upplevas i naturen (Johansson, 1990).
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6.5 Vidare forskning

I ämnet utomhuspedagogik finns det mer kunskap att inhämta och en jämförelse mellan olika skolor 
skulle  vara  intressant  att  genomföra.  Genom  en  jämförelse   av  olika  skolor  kan  likheter  och 
skillnader gällande arbetssätt och uppfattningar kring ämnet träda fram. En intressant jämförelse 
skulle  exempelvis  vara  mellan  en  skola  liknande  den  jag  besökt  samt  en  storstadsskola,  där 
möjligheterna till närliggande naturområden inte är lika stor. Ytterligare en aspekt som skulle vara 
intressant att undersöka är elevernas upplevelser. I denna studie har fokus riktats mot lärare och 
pedagoger vilka delgivit sina uppfattningar rörande utomhuspedagogik men det skulle även vara 
intressant att få information om hur eleverna upplever lärandet utomhus.
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Intervjufrågor

Inledande frågor 
1. Ålder?
2. Utbildning

-I utomhusdidaktik/hållbar utveckling/grön flagg?
3. Anställning:

-Antal år i verksamheten?
4.  Antal:

-Upptagningsområde?  → antal klasser?
-Elever/klass?
-Pedagoger/klass?

Forskningsfråga 1 
Vad är pedagogernas syfte med utomhuspedagogik?

1. Beskriv undervisningsmiljön utomhus?
2. Vad anser du vara syftet med utomhuspedagogik?

-Vad innebär utomhuspedagogik för dig?

Forskningsfråga 2 
Vilka strategier har pedagogerna när de bedriver undervisning utomhus?

1. Vilka ämnen bedriver du utomhus?
-Schemalagd undervisning utomhus

2. Vilka arbetssätt använder ni er av? (metoder & strategier)
-Vad har ni för material till förfogande?

3. Beskriv hur undervisningen utomhus går till
- Berätta om projektet Grön Flagg.

Forskningsfråga 3 
Vilka är pedagogernas uppfattning om möjligheter och hinder kring utomhuspedagogik?

1. Vilka anser du är möjligheterna/fördelarna med undervisning utomhus?
2.  Vad anser du kan utgöra ett hinder för att bedriva undervisning utomhus?

Forskningsfråga 4
Vad är pedagogernas uppfattning kring elevernas motivation och lärande vid utomhuspedagogik?

1. Hur upplever du elevernas motivation av utomhusundervisning?
2. Vad anser du att eleverna lär sig ang. ansvar för vår natur (allemansrätt), hållbar utveckling 

och miljömedvetenhet när de undervisas utomhus?
3. Hur anser du att målen uppfylls? (läroplan/kursplan)

Avslutande frågor
1. Har du något ytterligare som  du vill tilläga?
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