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1 Abstract 

    The study is of qualitative research method, where the interviews are the main material for 

the study. This study aims to analyze teachers and pupils perspectives on outdoor education in 

the early years of the elementary school. The main reason for this study is that all the 

literature in the area tends to lift up the positive aspects of the field. While the practice of 

education tends to go the other way, where the majority of our children’s classes takes place 

inside the classrooms. Thus we are left with a contradictory school environment. To examine 

the reasons why outdoor education gets the role (or lack of role) it gets I have formed these 

questions as guidelines: In what way does teachers use outdoor education? Where does the 

school board stand in the issue? How do teachers reflect on their own teacher training, and 

what role did outdoor education play? What do the students think about outdoor education? 

What perspectives of the term “learning” do the students have? 

   The result of the study is that the lack of education for the teachers, and the fear of not 

having the time to do all that needs to be done lead to a culture in schools where outdoor 

education gets prioritized beneath other forms of learning, thus gets a lower status. 
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2 Inledning 

 

På förskolorna runt om i landet ser man utomhusmiljön som någonting mer än en plats för 

raster, året om gör man aktiviteter utomhus som främjar kreativiteten och lärandet. Sedan när 

barnen fyller 6-7 år och kommer till skolan är det vanligt att den typen av lärande i stort bytts 

ut till ett nytt sätt att lära. I denna övergång får eleverna i stort sätt istället lära sig ta in nya 

kunskaper på ett nytt sätt, ofta stillasittande från skolbänken. Även fast forskningen inom 

utomhuspedagogiken, och samtalen med pedagoger, alltid tycks lyfta fram dess positiva sidor, 

ser det ofta ut att stanna där.  

     Läroplanen är även skriven på ett väldigt intressant sätt när man har utomhuspedagogiken i 

fokus. Dokumentet tar i många delar upp mål som kan sägas kräva ett utomhuspedagogiskt 

arbete, men är samtidigt formulerad tillräckligt öppet för att kunna tolkas på ett sätt som 

utelämnar detta arbetssätt. (Lgr 11) 

     Avsikten med denna uppsats är att redogöra för vilken roll utomhuspedagogiken 

egentligen har i grundskolan och hur pedagoger och elever ställer sig till ämnet. 

3 Bakgrund 

 

Lärandet i klassrummet sker oftast med en anknytning till verkligheten, medan lärandet i 

utemiljön har större möjligheter att ske integrerat i” verkligheten”, i direkt kontakt med det 

ämnet som man skall lära sig om. När lärandet sker i ”verkligheten” får människan en annan 

helhetsupplevelse av det ämne man fokuserar på, det är lättare att uppfatta förhållanden av det 

inlärda när alla sinnen är med i lärandeprocessen, vilket i sin tur höjer tillförlitligheten till det 

man har lärt sig. Man får praktisk erfarenhet samtidigt som man tillämpar teoretisk kunskap, 

vilket leder till djupare förståelse. (Dahlgren och Szczepanski 2004, s 9-14)  

    Regeringen kallade år 2007 efter en utredning om en ny lärarutbildning, och hur denna 

skulle se ut. Resultatet blev En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109). Denna utredning har 

fått ta emot kritik av Anders Szczepanski, från Nationellt centrum för utomhuspedagogik. 

Kritiken riktas mot att man endast på påbyggnadsutbildning för förskoleklassen kan välja 
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utomhuspedagogik som valfri fördjupningskurs, trots att aktuell forskning påvisar 

utomhuspedagogikens fördelar för alla elever. (Szczepanski 2008) 

     All forskning som jag finner om utomhuspedagogiken lyfter upp fördelarna av det. Därför 

blir en forskning som lyfter upp för och nackdelar svår att göra. Då detta arbetes fokus ligger 

på elevers och pedagogers attityd till utomhuspedagogiken, i ljuset av styrdokument och 

tidigare forskning, blir det i stort belyst från en ståndpunkt där utomhuspedagogiken beskrivs 

i positiv mening. 

 

Läroplanen 

 

Till höstterminen 2011 fick skolväsendet i Sverige en ny läroplan, i denna del går vi igenom 

på vilka sätt läroplanen för grundskolan berör ämnet, och vägleder lärarna i frågan om 

utomhuspedagogik.  

   Här nedan går vi igenom några citat ut läroplanens uppdrag, (den del dokumentet börjar 

med) som ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv berör dess tankar.  

 

”Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” (Lgr 11, s 

7) 

”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde 

och respekt för vår gemensamma miljö.” (Lgr 11, s 7) 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lgr 11, s 7) 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Lgr 11, s 8) 

”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” (Lgr 11, s 9) 
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”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 

direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 

globala miljöfrågor.” (Lgr 11, s 9) 

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” 

(Lgr 11, s 9) 

         I den andra delen av läroplanen går man igenom alla ämnen i skolan och punktar upp 

vilka som är inlärningsmålen och ibland korta beskrivningar i hur den skulle kunna tänkas 

genomföras. Det är endas de naturorienterande ämnena samt idrotten som bokstavligen 

nämner aktiviteter i utemiljön.(lgr 11)  

4 Syfte och frågeställningar 

 

Forskningen om utomhuspedagogiken ser ut att vara entydig, nämligen att den har en vid 

skara fördelar för eleverna. Inte bara i frågan om lärande, även i andra aspekter såsom hälsan, 

vilket gör utomhuspedagogiken fördelaktig även för pedagogerna. Trots de goda 

förutsättningarna tycks denna metod ha en så pass liten plats i undervisningen att frågor om 

varför det är så, och hur man i skolor reflekterar kring utomhuspedagogiken väcks. Syftet är 

således att genom intervjuer, kopplade till forskning, undersöka utomhuspedagogikens 

position i skolan, från administrationen till den enskilda läraren. Samt undersöka hur eleverna 

reflekterar kring att lära in ute. För att uppnå syftet med undersökningen har jag skapat 

följande frågeställningar att arbeta utefter: 

Vilken attityd har skolledningen i frågor gällande utomhuspedagogik? 

Hur ser pedagoger på utomhuspedagogik och i vilken omfattning används den? 

Hur reflekterar pedagoger kring sin lärarutbildning i det utomhuspedagogiska fältet? 

Hur reflekterar eleverna kring lärande och att lära in ute? 
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5 Metod 

Val av metod 

Till denna uppsats har bedömningen gjorts att en kvalitativ metod passar bäst för 

datainsamlingen. Anledningen till detta är att målet är att ta reda på hur pedagoger och elever 

förhåller sig till ämnet utomhuspedagogik. Den kvalitativa metoden kännetecknas av att inte 

ta fram precis eller mätbar data. Tvärtom använder man metoden för att söka förståelse och 

hitta samband i fenomen. Med den kvalitativa metoden har man förutsättningarna att nå en 

djup och informationsrik undersökning, samt upptäcka mönster kring fenomenet. Med andra 

ord kan man säga att upplevelsedimensionen ligger som ett centralt begrepp i denna uppsats.  

(Larsen 2007, s. 21-28) Uppsatsen kommer att följa ett induktivt angreppssätt. Induktion 

innebär att man från enskilda observerade data bygger sig en helhetsbild och anpassar teorin 

utifrån, i det här fallet intervjumaterialet. När man arbetar med ett induktivt angreppssätt är 

det viktigt att ha induktionsproblemet i åtanken. Resultaten från materialet kan inte ge några 

allomfattande resultat, och då tidsramen för detta arbete är begränsat blir även materialet 

anpassat utifrån den premissen. (Thomassen 2007, s. 50-52) 

 

Intervju 

Huvudmaterialet i uppsatsen består av data från intervjuerna. Det finns många sätt att använda 

intervjuer i forskning, här följer en redogörelse om vilken typ av intervjuer jag använder mig 

av. Monica Dalen (2008) ger definitionen av intervjuer som ett utbyte av synpunkter, i det här 

fallet är det snarare de intervjuade som är informanterna och mina egna åsikter är irrelevanta 

och lämnas utanför. Intervjuerna är av kvalitativ metod och har en halvstrukturerad form. Jag 

använder mig av en intervjuguide med frågor och teman som leder intervjuerna framåt. De 

intervjuade har friheten att lyfta fram tankar och de egna upplevelserna kring de teman som 

intervjun omger, det viktiga är således inte att frågorna besvaras i någon specifik ordning. 

(Dalen 2008) 

     De intervjuade får innan intervjun veta att ljudupptagningarna endast kommer att användas 

av mig för bearbetning av intervjuerna, samt att all medverkan förblir anonym. Genom tydliga 

förklaringar av proceduren kan en mer avslappnad intervjusituation skapas, där fokus ligger 

på stoffet.(Dalen 2008) 
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      I detta arbete finns material dels från intervjuer med tre pedagoger från olika skolor i 

Stockholms förorter, samt intervjuer med tre elever i klass två i grundskolan. Anledningen att 

elevintervjuerna gjordes med elever i samma skola/klass är för att jag anser att den viktigaste 

delen ligger i intervjuerna med pedagogerna, samt bearbetningen av intervjuerna. Därför ville 

jag fördela större tid till arbetet kring detta än till praktiskt arbete kring många intervjuer på 

olika platser. 

    Viktigt att veta när man använder intervju som metod är att resultaten av olika anledningar 

kan skilja sig från verkligheten. Intervjuaren måste hela tiden tänka på att inte ställa ledande 

frågor för att materialet så lite som möjligt skall färgas av dennes bild och förväntningar. 

Även respondenternas val av svar kan vara färgad av dennes förväntningar av vad han/hon 

tänker är ”rätt” svar. Då man som forskare aldrig helt kan försäkra sig om att svaren speglar 

realiteten är det viktigt att medvetandegöra detta. (Bell 2000) 

   

Verktyg 

    Under intervjuerna förs minnesanteckningar av det som blir sagt under intervjuerna, därtill 

används även diktafon för att spela in samtalen. I analysen av intervjuerna agerar 

anteckningarna som skelett av materialet och ljudinspelningarna för den grundliga 

informationen. Diktafonen är ett grundläggande redskap för att viktig information inte glöms 

bort och för att minska risken för feltolkningar. (Dalen 2008)  

 

Urval 

Intervjuerna består av elevintervjuer och intervjuer med pedagoger. Elevintervjuerna skedde 

med tre elever i klass två i grundskolan. Jag valde att intervjua tre elever från samma klass i 

samma skola för att se vilka skillnader i upplevelser man kan hitta i en och samma klass. 

Intervjuerna genomfördes med tre pojkar som vi kallar elev ett, elev två samt elev tre, 

anledningen till att ingen flicka medverkar i elevintervjuerna är frånvaro vid intervjutillfället. 

Eleverna går i en klass där jag tidigare genomfört min verksamhetsbaserade utbildning, vilket 

är ett medvetet val då jag tror att jag kan få ut mer av intervjuer med elever som redan känner 

mig än elever jag aldrig träffat, då vi redan etablerat relationer med varandra. 
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   Intervjuerna med pedagogerna skedde i tre olika skolor söder om Stockholm. Pedagog ett 

är en kvinnlig lärare som har arbetat som lärare sedan 80-talet, hon är anställd av 

naturskoleföreningen och arbetar i en skola där hon undervisar elever och fortbildar 

pedagoger. Pedagog två är en manlig lärare och arbetar i en klass två i en skola söder om 

Stockholm. Han har arbetat som lärare i sju år. Även pedagog tre är en man, han arbetar i en 

friskola och undervisar klass tre. Han har arbetat som lärare under tre års tid. 

    Valen av de intervjuade pedagogerna gjordes dels med tanke på att intervjua pedagoger 

som arbetar med barn i skolans yngre år, dels för att de har olika tid inom lärarkåren och se 

hur detta kan påverka inställningen till ämnet.   

         

            Barn som informanter 

Dalen (2008) talar om att man vid intervjuer med barn har några saker att tänka på. För det 

första är det viktigt att den som intervjuar visar engagemang i samtalet och tar de intervjuade 

på allvar. Genom att visa att man är närvarande och tar de intervjuade på allvar blir intervjun 

tryggare för både barnen och intervjuaren. Detta ger barnen utrymme att tala utifrån sina egna 

upplevelser samt fördjupa sig i ämnet än att fokusera på att svara ”rätt”.  Dalen talar även om 

att det är viktigt att intervjuaren har ett ömsesidigt förtroende med eleverna så att barnens svar 

hamnar på de egna reflektionerna och inte från vad de tror att den vuxne, intervjuaren i det här 

fallet vill höra. (Dalen 2008, s. 43-48)  

    

Etik 

De forskningsetiska principerna agerar en ram viktig att förhålla sig till, speciellt då det dels 

handlar om barn som informanter. De forskningsetiska principerna består av fyra stycken 

huvudregler som forskare måste förhålla sig till. Nedan är en genomgång av dessa regler. 

Informationskravet 

I den första delen av de forskningsetiska principerna har vi informationskravet. Forskaren är 

skyldig att informera för deltagarna om all information om undersökningen, samt göra det 

klart för dem att de när som helst kan dra tillbaka sin medverkan från undersökningen. (Bell, 

2000) 
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Samtyckeskravet 

Denna del handlar om att alla som medverkar i undersökningen måste godkänna sin 

medverkan, hos barn under 15 år bör man vid etiskt känsliga frågor även få samtycke av 

vårdnadshavare. (Bell, 2000) 

 

Konfidentialitetskravet 

All material och alla uppgifter om de som medverkat i studien måste hela tiden behandlas och 

förvaras på ett sätt som hela tiden ger de medverkande total konfidentialitet. Utomstående 

skall heller aldrig kunna tyda vem som är vem i undersökningen. (Bell, 2000) 

Nyttjandekravet 

Med nyttjandekravet menas att de data forskaren kommit över, får endast användas till 

undersökningen i fråga. Medverkan får aldrig ges vidare till en tredje part. (Bell, 2000) 

      För att säkerställa att jag under arbetets gång följt de forskningsetiska principerna har 

övertydlig information redan från första kontakten med de medverkande varit viktigt. Efter att 

ha talat med pedagogerna och förklarat vad jag söker att skriva om har jag även via e-post 

skickat en beskrivning av detta så att de om så önskat kunde gå tillbaka till denna information. 

     Efter intervjuerna med pedagogerna har frågan ställts om det är någonting i intervjun som 

de önskade att jag inte tog med i arbetet. Och då intervjuer med barn genomförts har även en 

bilaga skickats hem till de elever som ville medverka, som föräldrarna först fick godkänna. 

   Ljudupptagningsfilerna har direkt efter sammanställningarna av intervjuerna raderats, och 

sammanställningarna har inte haft information som skulle kunna visa på informanternas 

identitet. Även beskrivningarna av informanterna i den slutliga versionen har reducerats till 

sådan som säkerställer allas anonymitet. 

  All data från intervjuerna har bevarats säkert på en dator oåtkomlig till någon annan, för att 

informationen inte skall hamna i andras händer. Denna information raderas även efter färdigt 

arbete. 
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Analys 

I analysen av materialet för undersökningen ansluter jag mig till de hermeneutiska 

tanketraditionerna. Enligt Gadamer, som ofta förknippas som hermeneutikens fader, har alla 

människor någon form av förförståelse till fenomen. Han kallar dessa fördomar, utan den 

negativa klang ordet numera ofta förknippas med. Analysen kommer med andra ord i 

slutänden baseras på mina fördomar och på någon nivå färgas av denna, vilket är en viktig 

punkt att medvetandegöra. Detta betyder inte att forskningen skall vara subjektiv, då 

objektivitet är målet.   

     I min förståelsehorisont kan man kort säga att utomhuspedagogiken är ett verktyg med 

stort förråd som bland annat gynnar lärandeprocessen hos alla elever, och har fördelar inom 

hälsoaspekten hos både eleverna och pedagogerna. Med det sagt kan man förstå vilka 

fördomar jag som forskare har i ämnet. (Thomassen 2007) 

 

              Validitet och reliabilitet 

När man utför vetenskapliga undersökningar är en de viktigaste delarna att forskaren strävar 

efter så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Med validitet menar man relevans, som 

forskare behöver man hela tiden se efter om de frågor man ställer, och de diskussioner man 

lyfter fram är relevant för den forskning som genomförs. Intervju är en bra metod för att säkra 

validiteten då man under arbetets process har möjlighet att ställa nya frågor som annars skulle 

förbises, och ger möjligheten till följdfrågor.  

    Reliabiliteten handlar om arbetets noggrannhet, att arbetet genomförts på rätt sätt. I ett 

kvalitativt arbete som denna, med intervjuer, hör det även till reliabiliteten att man inte 

blandar ihop intervjuerna så att de intervjuades svar analyseras utifrån korrekt perspektiv. För 

att forskare skall kunna prova reliabiliteten är det viktigt att man är tydlig med vilka metoder 

man använder sig av och att man är principfast till dessa. På detta sätt kan forskare arbeta 

vidare i ämnet och prova reliabiliteten i undersökningen. (Larsen 2007, s. 80-82) 
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6 Teori och tidigare forskning 

 

Begreppsdefinition 

 För att få ett bra grepp om några av begreppen centrala till arbetet går vi här igenom 

begreppen: utomhuspedagogik, lärande samt kunskap. Begreppen kan ibland tolkas ur olika 

perspektiv och anger vilken betydelse dessa bär i detta arbete. 

Utomhuspedagogik 

I Linköping finns Sveriges nationella center för utomhuspedagogik, där har man gett 

definitioner av var utomhuspedagogikens begrepp bottnar, de utgår från begreppen 

utomhuspedagogik och- lärande. Utomhuspedagogik innebär att lärandet skapas tillsammans 

med konkret handlande i ”verkligheten”(i tillfällen där de teoretiska och praktiska 

kunskaperna tillämpas i växelverkan). Definitionen av utomhuslärande (outdoor learning) 

beskrivs som lärandemoment som förflyttas från klassrum till naturen, samhället eller 

skolgården. Det handlar alltså inte endast om att vara i skog och natur. Vidare beskrivs 

begreppet som ett samspel mellan de kunskaper man får av böcker och det man i verkligheten 

gör av det inlärda. (Szczepanski 2006, s. 3) 

 

Lärande 

”Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 

kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande” 

(Illeris 2007, s. 13) 

 

I denna undersökning kommer jag att ansluta mig till Knud Illeris (2007) vida definition av 

lärande. Begreppet lärande i denna forskning kommer inte på något sätt gå utanför ramarna av 

elevers lärande i skolan. Illeris definition formulerar sig så pass öppet för att inte sätta några 

limitationer för begreppet, essensen i citatet ligger i att nytt lärande hela tiden appliceras till 

det gamla, och detta genom processer som inte endast beror på de biologiska aspekterna.  



|Jesper Lehtinen |   
 

13 
 

     Till lärandet bär även begreppet habitus betydelse. Med detta menar man att påverkan från 

samhället och kulturen har avgörande betydelse i hur vi tänker och agerar.(Illeris 2007) 

         Forskningen om lärandet tenderar ofta i att ses som en uteslutande mental process, som 

endast pågår i hjärnan. I realiteten har kroppen avgörande premisser för att lärandet inte skall 

missgynnas. På ett grundligt plan påverkas lärandet av elevens hälsa, en trött, hungrig eller 

sjuk elev kommer att ha det svårare för läroprocesserna, vilka det än må vara. En för långt 

stillasittande elev kan också påverka lärandet negativt då kroppens behov av att röra på sig 

blir för stort och koncentrationen hamnar på annat än skolmaterialet. Det ter sig ofta naturligt 

för barn att förkroppsliga och på så sätt konkretisera lärandet, till exempel i 

matematikundervisning där eleverna gärna använder fingrarna eller annan material till hjälp. 

(Illeris 2007) 

 

Kunskap 

I lärare av imorgon av Marton och Carlgren (2001) beskrivs skolan som en plats där vi 

stoppar i kunskaper, bit för bit, och innan vi provar på någonting skall vi först lära oss 

grunderna. Boken föreslår att istället ta in de kunskaper man har som mål i interaktion med 

det de är lämpade för, genom att ta undervisningen ut till verkligheten. För elever som bara tar 

in en massa ny kunskap, utan att ha en ordentlig förståelse för dess praktik, finns risken att de 

lär sig ”skolans system” och går igenom skolan utan några problem, men sedan när de 

kommer ut i livet kan problem uppstå med att tillämpa sina kunskaper. (Marton och Carlgren 

2001) 

 

Tidigare forskning inom utomhuspedagogik 

Anders Szczepanski (2008) har gjort undersökningar inom samma fält som denna. Där går 

han igenom hur lärare uppfattar utomhuspedagogikens roll i lärande och skola. Den stora 

skillnaden ligger dock i att fokus i Szczepanskis undersökningar ligger i diskussioner kring 

lärares perspektiv kring utomhuspedagogikens fördelar utifrån bland annat miljöperspektiv 

och lärandeperspektiv. Medan detta arbete lägger mer vikt i hur pedagogers eget 

utomhuspedagogiska arbete ser ut, hur elever ser på undervisning utomhus, samt diskussion 
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om varför det inte är så utbrett som man genom forskningen skulle kunna anta. (Szczepanski 

2008) 

           Teori 

Här nedan följer teorier kopplade till undersökningen kring utomhuspedagogik. Kortfattat 

berörs teorier kring hälsa, närmiljön, lärandet utomhus samt Deweys och Vygotskijs teorier 

kring utomhuspedagogik. 

Hälsa 

      Barnläkaren och författaren Carl Lindgrens artikel i SvD om miljöns roll i lärandet och 

leken tar upp relevanta punkter för denna undersökning. Han skriver att miljöerna för lek mer 

och mer begränsas för barnen och att skogen blir en allt mer främmande och skrämmande 

plats för barn. Lekplatserna runt om i landet präglas ofta av att vara säkrade och inhängda, 

vilket lätt leder till en miljö som inte lämnar stor plats för kreativitet och spänning. Han menar 

att skogen, den stora mängd orörd natur som vi svenskar ofta är stolta över att ha till vårt 

förfogande, inte utnyttjas bland annat på grund av rädslan av det okända. Resultatet av detta 

menar Carl, blir att barnen blir understimulerade till den grad att de utvecklar någonting som 

Richard Louv (2005) kallar för nature defict disorder. Symptomen av detta påminner till stor 

del av de symptom som kännetecknar ADHD. Skogen möjliggör stimulering för hela kroppen 

och genom att använda den som resurs i leken och lärandet kan barn med ADHD få det lättare 

att delta, och möjligheterna att lindra de symptom ADHD medför. (Lindgren 2009) (Louv 

2005) 

   Lindgren menar även att frånvaron av den sensoriska stimulans naturen har att bidra med 

kan leda till isolering och att man tappar intresset för social och emotionell kontakt med 

andra. (Lindgren 2009) 

 

Närmiljöns betydelse 

       Petter Åkeblom (2004) menar att barns och ungdomars attityd till närmiljön påverkas av 

dolda regler och tyst budskap. Ett sätt att skapa engagemang och respekt till den miljön är då 

att involvera eleverna i närmiljön. Han tar upp exempel där eleverna i skolor får sköta så 

kallade skolträdgårdar, där arbetet med trädgårdarna lägger en bred grund kunskaper för 
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eleverna. De egna frågorna kring odling öppnar för en bred skara ämnen att lära sig om, 

samtidigt som man hela tiden är med i en lärandeprocess. (Åkeblom 2004) 

      Amerikanen Richard Louv (2005) menar att elever som inte får uppleva naturen i 

närområdet blir emotionellt frånkopplade från den. Samtidigt som de får lära sig om hur 

viktigt det är att värna om naturen och vilken skada naturen tar av till exempel alla avgaser 

och annan påverkan av människorna. Louv menar att denna kombination lätt kan hamna i att 

eleverna bygger upp en rädsla för skogen, vilket leder till att man börjar undvika naturen ännu 

mer. (Louv 2005) 

 

Övergången från lektioner inomhus till utomhus 

Pedagoger kan uppleva lektioner utomhus som mycket röriga, Gunilla Ericsson (2004) menar 

att detta beror på ovana hos eleverna. Elever som inte är vana att vistas i till exempel skogen 

kan agera oroligt eller extra hetsat just för att det är en ny miljö. Bara premissen att inte ha av 

vana att utföra lärandemoment i en miljö som skolgården eller skogen kan ge upphov till att 

elever får svårt att koncentrera sig. Gunilla påpekar även att ett miljöbyte från klassrummet 

till gården eller skogen medför förändringar i grupperingarna, vilket även kan vara orsak till 

röriga lektioner. Alla dessa aspekter går alltså med endast kontinuitet att kunna förändras till 

harmoniska och lärande lektioner. (Ericsson 2004) 

 

Historiskt perspektiv  

Vygotskijs pedagogik har haft stort inflytande på de pedagogiska traditionerna vi har i 

skolvärlden idag. Han menade att människors utveckling sker i samspelet med varandra 

genom språket. Istället för att eleverna i skolan skall sitta stilla i sina bänkar och få all ny 

kunskap via läraren, menade Vygotskij att man bäst lär sig genom att laborera och ta hjälp av 

kamraternas kunnande. På så sätt lär man sig hela tiden genom diskussion och laboration.  

(Utbildningsradion 2006) 

   John Dewey menade att man skall flytta undervisningen i skolorna från klassrummen till 

”verkligheten”. När undervisningen sker i ett praktiskt sammanhang har eleverna lättare för sig att 

tillämpa det som lärs in. (Strotzh och svenning 2004. S. 32) 
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7 Resultat och analys 

 

Läroplanen 

Ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv kan man med hjälp av citaten ur lärolplanen se att 

skolan strävar mot en skolgång där eleverna är aktiva, och där eleverna i stor utsträckning har 

kontakt med den miljö man befinner sig i, vilket även innefattar naturen. Men det står aldrig 

bokstavligen. Läroplanen är skrivet på ett sätt som skall vägleda lärarna i sitt yrke, utan att 

exakt bestämma hur det skall göras. Detta gör att det alltid kommer att ligga i lärarens 

tolkning av dokumentet som avgör hur läroplanen tillämpas. Detta innebär att en pedagog 

som inte har ett utomhuspedagogiskt perspektiv kan tolka en del av citaten med en helt annan 

innebörd. (lgr 11)  

 

Elevers perspektiv 

 

Elevernas uppfattning om lärande. 

Ett: vi har fått lära oss om solrosor och van Gogh. När vi lärde oss om solrosor var vi lite ute 

och kollade på blommor, så forskade vi i klassen. 

Två: vi får lära oss om fakta och geometri, då brukar läraren skriva på tavlan eller så, så får 

vi göra i boken. 

Tre: om evolution och så, vi har ”NTA och förändringar nu, där får vi vara i skogen och lära 

oss om naturen och så… om vatten och.. aa evolution och så. 

Dessa tre svar skiljer sig lite från varandra i vad eleverna tänker på när de reflekterar kring 

vad lärande är. Elev ett nämner solrosen och konstnären van Gogh, detta kan tolkas som att 

hans perspektiv av lärande sträcker sig utöver sådant som läsning och skrivning, och tar även 

in den kreativa aspekten av lärandet. Elev tre tar upp ett ämne som de under intervjutillfället 

just höll på med och kan ses som endast ett exempel ur lektionerna, men det visar även att 

hans bild av lärandet sträcker sig utanför klassrummets ramar. Elev två pratar endast om den 

typ av lärande som sker med hjälp av skriften och läsandet, där läraren är kunskapsbärare och 

förser eleverna med den rätta kunskapen.  
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Elevernas uppfattning om lektioner utomhus 

Ett: På gympan är vi ute ganska ofta, då brukar vi spela bandy, fotboll, kullekar och sånt… 

På fritids spelar vi spel o så ute ibland, men det beror på hur du menar, jag lärde mig UNO 

på fritids en gång och det är ju siffror och så… Man kan också gå ner i naturen och leka, där 

lärde jag mig plankbrottning. I min gamla skola (eleven gick åk 1 i en annan skola i samma 

kommun) var vi på utflykt hela tiden nästan. Då gick vi på museer, till parken och djurparken 

jätteofta. 

Två: Vi är i skogen ganska ofta, men då lär vi oss inte så mycket, då är vi bara där och leker 

istället. Men en gång i skogen när vi skulle tälja då pratade lärare om tålamod och sånt när 

man ska använda kniven, då fick vi lära oss om tålamod… På gympan när vi har orientering 

får vi lära oss att läsa karta och så. 

Tre: tallinjer, när man hade siffror bakom ryggen och skulle klura ut vilken siffra man hade 

då fick vi räkna. Och en annan gång hade vi stenar och ekollon. Stenarna var tiotal och 

ekollonen var ental, så skulle vi göra olika tal av det man hade, jag fick 52 så det var fem 

stenar och två ekollon, då gjorde vi matte. 

   Elev ett talar entusiastiskt om minnena från den gamla skolan och alla saker de fick lära sig 

på utflykterna. När han reflekterar kring lekar och spel nämns inslag av ”skolämnen” som 

matematik. Vilket tyder på elevens medvetenhet i lekens/spelens roll i lärandet. 

   Elev två har här lite svårt att acceptera leken som en del av skolan och lärandet och kommer 

snabbt in på att konkretisera kunskaperna, genom att nämna lärdomar om tålamod och sättet 

att läsa en karta.  

   Elev tre visar på vana av att integrera lekar med skolämnen. Han visar tycke och förståelse i 

att använda kreativa metoder för att lära sig som han beskrev i två exempel kring laborativ 

matematik. 

   I enighet med läroplanen (lgr 11) i fråga om lekens roll i lärandet talar eleverna om 

undervisningsmoment där leken är metod för lärandet. Skillnaden eleverna emellan som vi ser 

i svaren ovan är att elev ett och tre talar med en insikt i att man i leken får lära sig saker, 

medan elev två skiljer på lek och lärande.  
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Lektioner inomhus kontra utomhus, för och nackdelar. 

Ett: jag tycker att lektioner ute är roligare när man får göra så många olika saker. Men 

ibland kan det vara bättre inne. När man skriver och sånt, då brukar det vara bättre att vara 

inne för att papper kan flyga bort och så när man är ute och det blåser.  

Två: jag tycker att lektionerna inne är bäst för det kan bli väldigt stökigt när vi är ute, inne 

kan man koncentrera sig bättre utan att bli störd. Så är det jobbigt om man måste ta med sina 

böcker och pennskrin ut varje dag. Och jag tycker att vi redan har gjort allt som går ute med 

träd och blommor och sånt, så nu kan vi nästan bara ha inne. 

Tre: Jag tycker bäst om lektioner ute, till exempel när vi fick lära oss om träd och vatten. Då 

fick vi lägga björklöv i vatten och blev det som att det blev rent att man kunde tvätta sig. Men 

när man skriver kan det kanske vara lättare inne om man inte har något bord, fast man kan 

använda en annan persons rygg som bord. 

    Elev ett tycker om lektionerna utomhus, och skulle vilja ha fler sådana lektioner. I hans 

reflektioner kring lektioner inomhus och när dessa skulle fungera bäst nämner han bara den 

praktiska problematiken och går inte djupare på andra skäl som är för/emot att lära sig inne 

eller ute.  

    För elev två är ordning och reda huvudsaken under lektionerna, vilket han anser skapas bäst 

i lektionerna inomhus. Hans bild av lektioner speglas även i detta svar när han talar om att de 

redan lärt sig allt man kan lära sig ute. Detta tyder på ovanan att ha lektioner utanför 

klassrummet och hans förväntningshorisont av lektionerna förblir inom klassrummet. Elev två 

angav även liknande praktiska anledningar som elev ett för varför man inte skulle ha lektioner 

utomhus, vilket i detta fall är att det blir jobbigt att ta med böcker och pennor ut ur skolan.  

    Elev tre svarade med liknande resonemang som elev ett och två för när lektioner inomhus 

passar bättre än utomhus. Men han tar istället upp problemen kring att det inte brukar finnas 

några bord utomhus. Annars föredrar han lektionerna utomhus och ger återigen exempel på 

laborativt lärande där man provar och experimenterar. 

    Utifrån dessa tre elevintervjuer kan man tolka elev ett och tre som vana utövare av 

utomhuspedagogiken, medan elev två visar på ovana att se utemiljön som en plats för lärande. 
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Detta går i enighet med Ericsson (2004) som säger att det enda som behövs är kontinuitet och 

vana föra att få ett givande utomhuspedagogiskt arbete. 

   Lindgren (2009) beskriver i sin artikel om elever som får det lättare att arbeta utomhus där 

hela kroppen blir stimulerad. Detta relaterar väldigt mycket till intervjun med elev tre, han 

beskriver många lektioner till punkt och pricka från vad de lärde sig till hur hans resultat såg 

ut.  Efter intervjun talade jag med elevernas klasslärare och berättade om vilket minne elev tre 

har av alla övningar som genomförts. Läraren blev överraskad av att eleven (som kan 

beskrivas som stundvis stökig och tankspridd) tagit med sig så mycket från dessa lektioner, 

vilket återigen stödjer forskningen av utomhuspedagogiken. 

 

Pedagogers perspektiv 

 

Pedagogers tankar om utomhuspedagogik i lärarutbildning. 

 

ETT 

    Pedagogen tycker att utomhuspedagogiken absolut ska vara ett obligatoriskt ämne i alla 

lärarutbildningar. Hon menar att om man inte får den utbildningen kan man inte heller veta 

hur man skall lära ut ute. Följden av detta blir då att man inte känner sig trygg i detta och 

stannar inne för att det är den miljön man är van att använda i sin lärarroll. Hon lägger även 

till att hon själv alltid haft utomhuspedagogiken med sig i lärarroll, då hon i grunden är 

matematik och NO lärare. 

 

   TVÅ 

Pedagog två berättar tillbaka till sin tid på lärarutbildningen och minns att de då hade några 

”dagar” där utomhuspedagogiken stod i centrum. Men de hade inga längre kurser 

specificerade mot utomhuspedagogiken, istället blev det inbakat här och var i de andra 

kurserna i utbildningen. Detta har gjort att pedagog två beskriver sina kunskaper inom 
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utomhuspedagogiken som begränsade till ämnen. Han menar att han gärna hade sett mer 

utomhuspedagogik under utbildningen. 

 

TRE 

När pedagog tre talar om sin egen utbildning till lärare och vilken roll utomhuspedagogiken 

hade, är det första som kommer på tal en termin som var belägrad på tom-tits experiment, 

vilket är ett science center dit barn och vuxna kommer för att uppleva diverse tekniska och 

naturvetenskapliga fenomen och experiment. Under den terminen bestod stora dela av 

utbildningen av lekar och övningar i naturen, med mål i att bland annat lära om naturen. 

Därtill berättar han om några heldags besök utspridda under samma termin i utbildningen, till 

naturskolan i Södertälje. Besöken till naturskolan, tillsammans med litteraturen inom 

utomhusdidaktik har gett många bra övningar som han har haft användning av i arbetet som 

lärare.  

      Pedagog tre berättar att han alltid haft bilden av att det är någonting strävansvärt att vara 

mycket utomhus. Men att lärarutbildningen har medvetandegjort honom i 

utomhuspedagogikens egentliga beståndsdelar.  

    När pedagogerna talar om sin egen utbildning och lärarutbildning generellt märker man 

ganska snabbt under vilken del av lärarutbildningarna utomhuspedagogiken får plats. 

Nämligen till de naturorienterande ämnena. Pedagog ett som i grunden är lärare i NO 

beskriver sig själv som en som alltid har använt utomhuspedagogiken i sitt yrke. Pedagog tre 

som hade en termin inom de naturorienterande ämnena beskriver ett ganska brett utövande av 

utomhuspedagogiken, som framkommer senare i analysen. Medan pedagog två beskriver 

utomhuspedagogikens roll i sin utbildning som ganska liten, och som tycks utifrån dessa tre 

pedagoger använda mins utomhuspedagogik. Vilket även framkommer senare i analysen. 

Utifrån detta märker man ganska snabbt att dessa tre pedagoger är alla inne på samma spår 

som Sczcepanski (2008) som riktar kritik mot uteblivandet av utomhuspedagogiken i 

lärarutbildningarna. 

 

 

Pedagogers egen användning av utomhuspedagogik 
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ETT 

   Pedagog ett menar att det är utevistelsen som är kärnan i hennes arbete, men lokalen där 

naturskolan har sitt klassrum är fyllt med knoppar från träd, olika växter, uppstoppade fåglar 

och mycket annat ur naturen. Detta menar hon är ett bra komplement i undervisningen.  Hon 

menar att 300 meters regeln är bra när man arbetar ute med barn. Med detta menar hon att 

man skall arbeta ”skolnära” eller ”förskolenära”, oftast behöver man inte gå längre än 300 

meter från skolan för att få de upplevelser som utemiljöerna har att bjuda på. På detta sätt får 

eleverna bland annat lära sig vilka växter och djur som finns i närmiljön. 

   Hon betonar vikten av att ha utomhuspedagogiken med sig när man går ut med eleverna. 

Som hon själv beskrev det, ”För det är inte meningen att läraren sitter på en sten och dricker 

kaffe medan eleverna leker.” Lärarens uppgift är att skapa lärandeaktiviteter. Man skall inte 

heller glömma att dessa tillfällen skiljer sig från lektionerna i klassrummet, man kan inte ta 

sin ”vanliga” undervisningsstil och endast flytta ut dem, utan man måste anpassa lektionerna 

för miljön. Hon menar att man skall undvika traditionella undervisningssätt.  Om man som 

lärare inte vågar ta ut lektionerna och inte provar för att man är rädd att det skall bli för 

mycket spring till exempel på vägen till skogen, blir det lätt att man stannar inne där man 

känner sig trygg. Hon betonar att man inte behöver gå två och två i en perfekt rad, då man inte 

är i klassrummet behöver man inte ha samma tänk i till exempel vilken ljudnivå det är och hur 

mycket rörelse som sker då ljud absorberas på ett helt annat sätt utomhus än inomhus. 

        Några varianter av lektioner pedagog ett har kan handla om svampen, träden, fåglar eller 

någonting specifikt för den aktuella årstiden. Sedan bakar hon in till exempel matematik eller 

svenska i dessa övningar, på detta sätt blir det i väldigt stor utsträckning ett ämnesintegrerat 

arbetssätt hon använder. Ett annat exempel på de stora möjligheterna av utomhuspedagogiken 

som pedagogen lyfter är att göra upp en eld och laga mat eller baka en deg tillsammans med 

eleverna. Det är upplevelsen av det hela som står i centrum, samtidigt som eleverna får lära 

sig om hemkunskap och idrott och hälsa, och vad man kan ta med sig för typ av mat ut i 

naturen. 

         Material pedagog ett brukar använda sig av består av uppdragskort, rep, pinnar, 

vattenbehållare, tärningar etc. Med sådant material kan man göra otroligt många övningar i 

matematik, svenska, engelska, geografi etc.  
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TVÅ 

 

   När pedagog två talar om vilka ämnen som skulle passa bäst för utomhuspedagogiken 

betonar han att det egentligen passar till vilket ämne som helst. Men för honom har det blivit 

matematiken och NO på grund av att det är det han kan bäst, alltså att det endast är hans egna 

kunskaper som sätter gränserna. 

        När pedagog två är ute med sin klass tänker han att det är viktigt att ta med sig ett annat 

arbetssätt än det man använder sig av i klassrummet. Detta kräver lite eftertanke rent praktiskt 

så att man till exempel inte sätter en klass framför ett gäng andra elever som spelar fotboll, för 

då har han plötsligt tappat allas uppmärksamhet. Han påpekar även att man måste planera 

lektionerna utifrån premissen att vara utomhus. Vanligtvis tar han en genomgång inne i 

klassrummet först och sedan en snabb genomgång ute för att sätta eleverna i arbete.  

       Pedagogen menar att han har mycket av de kunskaper som krävs för det 

utomhuspedagogiska arbetet men att det gäller att sätta igång och hålla arbetet vid liv, vilket i 

sig inte är det lättaste. När han jämför mängden av sitt utomhuspedagogiska arbete med andra 

lärare i samma skola gissar han på att han, trots att han inte gör ett övergripande arbete i 

utomhuspedagogik, är en av de som använder sig av det mest. Vilket ger en bild av ungefär 

hur det ser ut i just denna skola. Han berättar även att han brukar trycka på sitt arbetslag att ta 

sig ut lite oftare, och att det inte behöver bli ett stor projekt varje gång utan bara att man 

kommer ut lite här och där, då det ofta blir i ett mer meningsfullt och kontextbundet 

sammanhang. Men återigen att det lätt hänt att man efter ett lektionstillfälle klappar sig på 

axeln och tänker att ”nu har jag gjort bra” för att därefter återgå till det ”vanliga”. 

         

   I början av pedagog tvås karriär som lärare tänkte han sig att arbetet kontinuerligt skulle ha 

element av utomhuspedagogik. Tanken var, ”varje tisdag går jag ut hela dagen…” men det 

avtog ganska snabbt och han föll tillbaka till den mer traditionella metoden. Nu på senare år 

gick han en sju dagars kurs i utomhuspedagogisk matematik och då tog det arbetet fart igen. 

Återigen blev planen att vara ute en gång i veckan, men denna gång under 

matematiklektioner. Och materialet för det hämtar han från litteraturen han fått via kursen.  
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Det har dock aldrig riktigt blivit ett kontinuerligt arbete utan han använder sig av utemiljön 

när han känner att det passar tillfället. Han brukar inleda nya områden till klassen genom att 

göra övningar både inomhus och utomhus, och ger ett exempel på när klassen fick lära sig om 

längd och att de då var ute på gården och undersökte olika längder. 

       Vanligast förutom inom matematiken tillade han att det utomhuspedagogiska arbetet 

ligger i de naturorienterande ämnena. Där går han ut i närområdet med klassen och kollar på 

blommor, träd och djur. Under det arbetet kunde han tydligt märka att eleverna mindes 

kunskapsmålen mycket bättre än när de får lära sig liknande saker i klassrummet på 

smartboarden. Pedagog två berättade att han skulle vilja säga att han använder 

utomhuspedagogiken i andra ämnen med men att det endast är i matematik och NO där det 

arbetssättet används. Därtill talar han om planer att köpa in litteratur som berör 

utomhuspedagogik i svenska.   

 

TRE 

 

Pedagog tre berättar om en rad olika övningar som han gör ute med sin klass. Han lägger in 

utomhuspedagogiska aktiviteter i de flesta ämnena (no, so, matte osv) men har inte gjort det 

som något övergripande arbete i något ämne.  När han talar om exempel på 

utomhuspedagogiskt arbete, berättar han om när klassen arbetat i de olika sinnena. Då har 

klassen via bland annat lukten, hörseln, synen och känseln fått göra olika övningar kopplat till 

upplevelser. Ett annat exempel på när han använder utemiljön i sin undervisning är när de 

arbetar med närmiljön. I det arbetet platsar övningar om lokalsinnet och djur och natur. Han 

använder dessutom naturen i arbetet om årstiderna och observerar med klassen hur naturen 

förändras med året. Även fast pedagogen ger en rad exempel på övningar de gjort som kan 

tänkas vara språkutvecklande för barnen, säger han att han aldrig arbetat just med 

språkutveckling utomhus. Han tror att utomhuspedagogiken egentligen inte kan begränsas till 

några specifika ämnen. Fastän de naturorienterande ämnena ligger närmast till hands när han 

tänker på utomhuspedagogik. 
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    Gemensamt hos alla tre pedagoger är att de alla har bilden av att utomhuspedagogiken 

egentligen inte kan begränsas till något ämne, att man kan använda det till allting inom skolan 

och att arbetssättet främjar lärandet hos eleverna. Skillnaden i denna fråga ligger i de egna 

kunskaperna i hur detta skall gå till. Pedagog ett som har över 30 års erfarenhet i ämnet 

berättar om inslag ut alla skolämnen ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Pedagog två är 

trots vetskapen om att utomhuspedagogikens möjligheter begränsad till matematiken och NO, 

med anledningen att det är vad han kan och har utbildning för. Alla tre pedagoger är alltså 

inne på Vygotskijs (Utbildningsradion 2006) och Deweys (Strotzh och Svenning 2004. S. 32) 

spår om att lärande best sker genom laborativt och praktiskt arbete. Men att de är begränsade i 

hur mycket de själv kan använda metoderna.  

   Samtliga pedagoger talar kring samma saker som Åkeblom (2004) i frågan om närmiljön. 

Skillnaderna pedagogerna emellan är dock medvetenheten av vilken roll närmiljöarbetet har 

för utvecklingen hos eleverna. Pedagog ett med utomhuspedagogikens forskning i ryggsäcken 

använder alltid närmiljön i sitt arbete och betonar bredden av möjligheterna närmiljön har, att 

man sällan behöver gå längre än 300 meter för att göra de aktiviteter man planerat. Pedagog 

två reflekterar inte under intervjun om vilken roll närmiljön har för undervisningen men 

beskriver det utomhuspedagogiska arbetet som skolnära. Även pedagog tre genomför sitt 

utomhuspedagogiska arbete skolnära. Samtidigt som han har lektioner i olika ämnen är det i 

stort kopplat till miljön i den förort skolan ligger i. 

  Både pedagog ett och två talar om att utomhuspedagogiken kräver ett annorlunda arbetssätt 

än lektionerna inomhus, för att det är en annan miljö. De talar alltså om samma saker som 

Szczepanski (2006) där han definierar begreppet utomhuspedagogik. Både pedagog ett och 

två talar även om det Szczepanski kallar ”outdoor learning” där lärandet sker växelvis med 

klassrumslärande och undervisning utomhus, alltså att metoderna inte på något vis utesluter 

varandra. 

 

Pedagogers perspektiv på utomhuspedagogik 

 

ETT 
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    Pedagog ett menar att när man är ute, bör vara ute längre stunder så att man bland allt 

utforskande även hinner äta matsäck ute. Genom att ha längre pass ute där eleverna får 

undersöka och forska men även sätta sig ner och äta och umgås skapas de där upplevelserna 

som pedagog ett menar är något av de viktigaste delarna i utomhuspedagogiken. När man är 

ute belyser hon även att man inte behöver tänka så mycket på alla olika lärostilar, istället kan 

man arbeta mer intensivt med alla sinnena närvarande. På detta sätt kan man ge de elever som 

är lite oroliga och har svårt att ta in kunskaper inomhus både stimulans och trygghet. 

”Det är ju de gånger när man blir lite rädd för en huggorm, eller nyfiken av en trollslända 

och pulsen stiger, det är då man får den där lusten att lära ännu mer om naturen.” 

     Pedagog ett menar att man i stort sätt kan ta alla ämnen till skogen eller gården, och menar 

att det mesta brukar fungera bättre ute. Men lägger även till… 

 ”…Såklart välskrivning är kanske inte det bästa att öva ute, men då kan man använda annan 

typ av skrivning, föra resultatanteckningar av experiment till exempel eller en mer kreativ 

skrivning, öva på att ta stödord, man kan öva på ett mer kreativt skrivande. ” 

    Den intervjuade läraren jämför eleverna med ”kalvar på grönbetet”, i början springer de 

omkring och hoppar och upptäcker en massa nya saker, och då menar hon att man det inte gör 

någonting, när man är på en ny plats så ska eleverna få några minuter att känna in det nya 

området, då blir det lättare att koncentrera sig på aktiviteten efteråt.  

     

        Den intervjuade läraren jämför elever som arbetar i grupp i en klassrumsmiljö och när de 

gör det i naturen. I klassrummet flyter koncentrationen ofta omkring till de andra grupperna, 

det är svårt att koppla bort bullret i klassrummet. Medan elever i samma övning i naturen 

nästan glömmer bort resten av klassen och koncentrationsnivån blir högre.  

      Pedagog ett betonar att alla lektioner ute även tränar språk. Genom att man arbetar 

språkmedvetet ute så är det alltid förknippat med praktiska konkreta övningar. I dessa 

övningar är kroppen alltid med, vilket pedagogen menar är otroligt språkutvecklande.  

      Ibland under lektioner ute kan pedagogens elever mitt under lektioner fråga ”när ska vi 

börja”, fast de redan gjort en massa övningar. Detta menar hon är någonting väldigt positivt, 

eftersom då har eleverna redan fått in en masa upplevelser. I dessa upplevelser finns oftast 

kunskaperna inbakade, så inlärningen sker nästan omedvetet. Plötsligt har barnen lärt sig 



|Jesper Lehtinen |   
 

26 
 

någonting om geografi eller matematik utan att ens ha tänkt på det. Ett exempel hon ger av 

detta är då pedagogen ibland säger till sina elever att ”nu ska vi ha matte” och eleverna börjar 

sucka och tänker att matematik inte är kul. Men när matematiken bakas in i upplevelserna 

sker inlärningen utan att man ens tänkte på att det var en matematisk övning, och på det sättet 

kan man skapa en positiv och meningsfull inställning till ämnena. 

      Hälsoperspektivet och upplevelserna är de begrepp som pedagog ett vill lägga störst vikt i 

under intervjun, samt understryka att lärare i större utsträckning bör våga lägga målen från 

läroplanen i aktiviteterna ute. 

   Pedagogen lägger även till det faktum att allt sådant material är tämligen enkel att plocka 

fram. Som svar till de lärare som menar att man inte har tid att skapa all material som skulle 

behövas för ett kontinuerligt arbete ute säger hon att om lärare i en skola gjorde en övning var 

som man kan göra ute, och samla i en bank, så skulle det ganska snabbt finna hur mycket 

övningar som helst. Forskningen kring att lära in ute är så pass bred så pedagog ett lyfter fram 

att lärare inte behöver ”uppfinna hjulet en gång till” för att det redan finns så pass mycket 

beprövade metoder.  

 

TVÅ 

 

    Pedagog två berättar att man märker av att en del elever tjänar extra mycket på att ha 

lektioner utomhus. Han berättar om några elever som har svårt koncentrera sig i klassrummet 

under grupparbeten. Samma elever är otroligt uppmärksamma under lektionerna på gården 

och kan återberätta i detalj om vad de gjort och lärt sig. Dessa elever upplevs som att de 

tycker att dessa lektioner blir intressantare och genom det ha lättare att följa med i 

undervisningen. Med det sagt menar pedagogen inte att det finns elever som klarar sig bättre i 

klassrummet utan att eleverna generellt tycker om att komma ut och lära sig och har vinning i 

detta arbetssätt.  

 

TRE 
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      Pedagog tre berättar att det utomhuspedagogiska arbetssättet är väldigt uppskattat av 

eleverna i klassen. Han berättar om skillnaden i hur eleverna reflekterar och kommer med 

egna idéer när man arbetar ute jämfört med att arbeta mellan klassens fyra väggar. Pedagog 

tre talar om de elever i klassen som har extra svårt att arbeta i klassrummet på det traditionella 

sättet, och berättar att i arbetet ute behöver dessa elever inte i samma utsträckning oroa sig om 

alla kunskapskrav skolan vanligen ställer, och istället ha friheten till mer utforskande och 

undrande arbetssätt där ”de får ge vad de kan och utvecklas med det de känner till”. (Pedagog 

tre) Vilket enligt honom ger en lugnare och mer givande undervisning.  Han lägger ändå till 

att en del elever har haft svårt att anpassa sig till lektionerna ute. Några har till exempel 

initialt blivit rädda av småkrypen ute, vilket lett till att fokus lätt drivit från målen. Men dessa 

saker har med tiden lagt sig och eleverna lärde sig ganska snabbt att fokusera på lektionernas 

stoff.  

 

    Som Ericsson (2004) beskriver att det tar en stund för eleverna att vänja sig i ett nytt 

arbetssätt, utomhuspedagogik i det här fallet. Talar samtliga pedagoger under intervjuerna om 

liknande effekter. Alla tre pedagoger nämner att eleverna till en början kan vara tankspridda 

av olika anledningar, men samtliga pedagoger beskriver hur snabbt man märker en 

förändring. Samtliga pedagoger är även inne på att lektionerna ute verkar ge eleverna lättare 

att relatera till och minnas de kunskaper man fått ute.  

      Den situation som Richard Louv (2005) beskriver ser inte riktigt likadan ut ur de 

intervjuade pedagogers perspektiv. Alla tre pedagoger har ett något kontinuerligt arbete i 

närmiljön. Men effekten Louv beskriver påminner om situationerna pedagog tre beskrev när 

han talade om hur det utomhuspedagogiska arbetet såg ut från början. Att eleverna hade svårt 

att följa undervisningen för att de var så rädda för småkrypen i skogen. 

   Samtliga pedagoger lyfter upp det faktum att många av de elever som har svårt att finna 

koncentration och arbetsro inomhus får ett helt nytt arbetssätt ute. Vilket även Lindgrens 

(2009) artikel talar om.  

 

Pedagogernas tankar av utomhuspedagogiken i Sveriges skolkultur. 
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ETT 

       Pedagog ett menar att en stor anledning till att utomhuspedagogiken inte används så 

mycket som den skulle kunna, eller bör, är för att lärare anser att de inte har tid. Eftersom 

lärare ofta är vana vid att undervisa bestämda ämnen under bestämda terminer så ser man inte 

tiden att räcka till för att utöver detta planera lektioner utomhus. I dessa fall blir det tryggare 

att göra ”det man skall” (Pedagog ett) för att hinna med de resultat som skall nås.  

   När vi diskuterade den nya läroplanen menade pedagog ett att om man tittar på alla målen 

för ämnena så skulle man kunna resonera att det inte är möjligt att nå dessa utan att ha 

undervisning ute, med tanke på allting som skall göras och på de kunskapsmål läroplanen har. 

Samtidigt nämner pedagogen att en tung del i den nya läroplanen är mycket inne på att 

pedagoger skall skriva LPP (lokal pedagogisk planering). Vilket är ett dokument där man 

skall skriva vilka planer man har för att uppnå målen i läroplanen. Och här tycker hon att man 

som pedagog bör lägga tyngden på hur målen skall uppnås, och våga göra det genom 

praktiskt arbete ute. 

 

TVÅ 

   I skolan där pedagog två arbetar uppmuntras man att ta kurser inom pedagogiska områden, 

och lägger till att det är lärarna själv som skall söka sig till kurserna, alltså att det egna 

intresset är det som bestämmer vilka kurser man till slut väljer. 

        Pedagog två tror att den största anledningen till varför de utomhuspedagogiska 

arbetssätten minskar så mycket i övergången mellan förskola till skola är okunskap i ämnet. 

Pedagog två tror att lärare som inte har utbildning i att arbeta utomhus kan ha svårt att släppa 

de metoder man känner till, och då lär man hamna i lås. Han ger ett exempel på vilka 

svårigheter detta kan medföra inom matematiken. När en lärares arbete i stort kretsar runt 

matematikboken kan det bli svårt att hitta de andra sätten att lära ut och sluta i ”…vadå, ska 

jag ta med matteboken ut och räkna”. (pedagog två) Han menar även att det lär bero på att 

man inte vill lämna sitt eget klassrum. Då klassrummet för många lärare är som en trygghet 

kan man känna att det blir jobbigt och främmade att ta sig ut. Att man är rädd för att tappa 

kontakten med eleverna för att de blir så stökiga. 
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TRE 

   På skolan där pedagog tre arbetar har ledningen lagt fokus på fortbildning inom matematik 

och svenska då skolan i fråga har många svaga elever i just dessa områden. Vidare berättar 

han att alla lärare har möjligheten att på eget initiativ gå på kurser, men att skolans budget ger 

utrymme för att var pedagog har cirka 500 kronor per termin för detta. Vilket betyder att man 

kan gå på ungefär en föreläsning per termin. 

  Pedagog tre anser att utomhuspedagogikens frånvaro i Sveriges skolor beror på att kraven på 

kunskapsmålen hela tiden blir större, samtidigt som åldern för de olika målen sjunker. Detta 

menar han lägger en press på lärarna vilket kan resultera i att man fokuserar sitt arbete på att 

nå målen, istället för att fokusera på hur man skall nå målen. En annan anledning menar 

pedagog tre är att klasserna ofta är för stora för en ensam lärare att våga gå ut med, vilket 

återigen leder till att man tar det säkra före det osäkra, och stannar i klassrummet.   

       I frågan om vad pedagogerna anser vara anledningarna till varför utomhuspedagogiken 

får en så liten plats i skolorna har vi två huvudperspektiv. Pedagog ett och tre, som beskriver 

sig själv att ha något bred kunskap inom utomhuspedagogiken lägger betoningen i 

tidsaspekten. Att lärare inte anser sig ha tid till planering av utomhuspedagogiska lektioner för 

att de redan har så mycket att göra. Medan pedagog två som inte beskriver sina egna 

utomhuspedagogiska kunskaper som fulländade, menar att det beror på att lärare inte besitter 

tillräckligt höga kunskaper för att genomföra ett fulländat arbete inom området.  

   Den bild pedagogerna ett till tre målar upp av skolan i stort ser ut att i viss mån stödja de 

farhågor Marton och Carlgren (2001) beskriver. Alla tre beskriver en något hektisk situation 

där lärare känner sig pressade av skolans många mål. Vilket gör att pedagogernas fokus 

hamnar på att nå undervisningsmålen istället för hur undervisningen ska se ut för at nå dessa 

mål. Vilket återigen ökar risken för att eleverna lär sig skolans arbetssätt, som i verkligheten 

kan se väldigt annorlunda än det liv eleverna är på väg mot.   
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8 Diskussion/Avslutning 

 

   Hur påverkas då utomhuspedagogiken av den skolkultur vi (utifrån denna undersökning) 

har? 

    Det faktum att läroplanen beskriver ett arbete som i något mån kräver ett 

utomhuspedagogiskt arbete, och det faktum att utomhuspedagogiken har en så liten del i 

skolan, ser ur mitt perspektiv väldigt paradoxalt ut. Utbildade pedagoger förväntas kunna 

tolka och tillämpa läroplanen på bästa sätt, men när man som lärare inte har fått alla verktyg 

för hur detta arbete skall genomföras skapas denna klyfta mellan praktiken och teorin. Vilket 

lätt kan leda till att det, i det här fallet utomhuspedagogiska arbetet inte kommer att användas i 

någon större utsträckning av den ”vanliga” läraren. Detta arbetssätt kan istället hamna hos de 

pedagoger som känner en egen dragning till utomhuspedagogiken. Detta är enligt mig fel väg 

att gå då det egentligen är alla pedagogers roll att inta ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. 

Utomhuspedagogik är inte ett ämne som till exempel musik eller matematik som skall lämnas 

till de pedagoger som ”kan” ämnet utan ett arbetssätt som bör tillämpas i de flesta skolämnen.  

    De intervjuade eleverna hade något olika perspektiv på undervisning utomhus. Elev ett och 

tre hade en positiv inställning till det, medan elev ett var skeptiskt till att det fanns så mycket 

man kunde lära sig utomhus. Ericsson (2004) menar att det är vanan av att vara ute som gör 

att eleverna accepterar ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Då alla tre går i samma klass har 

de i stort haft samma kontakt med utomhuspedagogiken, men ändå visar de på olika 

uppfattning kring detta. Vilket kan bero på att eleverna behöver olika mycket träning i vana, 

eller att det helt enkelt finns de elever som faktiskt fungerar bättre i en klassrumsmiljö.  

   Även intressant är att samma elev som menade sig trivas bättre i klassrumsmiljön hade en 

väldigt bestämd syn på vad lärande i skolan består av. Denna elev (två) tar upp matematik, 

skriva och läsa, alltså skolämnen så som man kanske traditionellt kopplar till lärande i skolan. 

Medan elev ett och tre, som hade en positiv inställning till undervisning utomhus visade på en 

bredare syn av begreppet lärande, och talade mycket om lekar och spel kopplat till lärande.  

      Pedagogerna är alla överens om att utomhuspedagogiken gynnar lärandet hos eleverna och 

dessutom vara i viss mån medvetna om vad grunden inom forskningen säger. Om man skulle 

generalisera pedagogerna i fack, kan man placera pedagog ett i ”proffs” facket, och 

pedagogerna två och tre i ”vanlig lärare” facket. Detta med anledningen att pedagog ett 
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arbetat aktivt inom utomhuspedagogikens forskning större delen av sin karriär, medan 

pedagog två och tre har lärarutbildningens del av utomhuspedagogik (förutom pedagog två 

som även gått en kurs i ämnet). Den största skillnaden mellan ”proffset” och de ”vanliga 

lärarna” ligger att pedagog ett hela tiden talar om utomhuspedagogiken som ett arbetssätt dit 

man tar in skolans alla mål för att integrera i utomhuspedagogiken. Pedagog ett lägger även 

den viktigast biten av utomhuspedagogiken i upplevelserna eleverna värvar. Medan pedagog 

ett och två i större mån talar om olika ämnen (ex. NO, matte) dit man applicerar 

utomhuspedagogiken.  

   Skolornas ledningar tycks inte ha någon märkbar specifik inflytande i frågor kring 

utomhuspedagogik. Ledningen uppmuntrar fortbildning, och ger beroende på skola en summa 

pengar per termin till detta. Men det är pedagogerna som väljer var man vill vidareutvecklas.   

    Det tycks utifrån dessa intervjuer finnas en kultur inom skolan där pedagogerna alla i viss 

mån är medvetna om utomhuspedagogikens fördelar. Där alla vet att hälsan gynnas av att vara 

ute och där lärare förespråkar utevistelsen. Samtidigt som de själv inte har ett aktivt arbete i 

området. Anledningarna tycks vara brist på kunskap inom området och rädsla för att tiden inte 

skall räcka. I längden ser det ut att leda till att pedagoger alltid ”försöker” komma ut mer, och 

då och då lyfta ämnet till samtal eftersom man faktiskt vill väl. Men att det i viss mån tenderar 

i att stanna där. 

    Orsakerna till att utomhuspedagogiken får den lilla plats i skolan som den idag får, ser med 

grund i denna undersökning ut att vara: Lärare får inte någon fast utbildning inom ämnet 

vilket ger det en lägre status och uppfattas som mindre relevant än andra pedagogiska teorier 

och metoder. När utomhuspedagogiken inte ingår i allas utbildning är det lättare att se det som 

någonting extra man kan göra när tiden finns till eller ibland när det passar extra bra, 

exempelvis inom de naturorienterande ämnena. Även det faktum att läroplanen är skrivet med 

så pass stort utrymme för tolkning kan vara en bidragande faktor till att utomhuspedagogiken 

inte används i så stor utsträckning.   

   Denna undersökning väcker vidare frågor i ämnet, och den mest relevanta för mig bli hur 

man skall göra för att få in utomhuspedagogiken i skolorna. Hur kan man göra för att ge 

utomhuspedagogiken den akademiska status i Sveriges skolkultur den enligt mig och 

forskningen förtjänar?  
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10 Bilagor 

Intervjuguide – elever 

Kan du ge några exempel på saker man får lära sig i skolan? 

När det inte är lektion, brukar du lära dig saker då? 

Brukar ni ha lektioner utomhus? Vad gör du då? 

Vad tycker du om lektionerna utomhus? Är de bättre eller sämre än i klassrummet? 

Skulle du vilja ha mer eller mindre lektioner utomhus? 

 

Intervjuguide – pedagoger 

Berätta om din utbildning till lärare, vilken roll hade utomhuspedagogiken? 

Använder du dig av utemiljöer (exempelvis natur, skolgård) som klassrum? 

Passar utomhuspedagogik bättre till en sorts lektion än andra? 

http://www.liu.se/ikk/ncu/ncu_filarkiv/Forskning/1.165263/AndersSzczepanski.pdf
http://www.liu.se/ikk/ncu/ncu_filarkiv/Forskning/1.165263/AndersSzczepanski.pdf
https://www.liu.se/liu-nytt/debatt/utomhuspedagogik?l=sv
http://www.regeringen.se/download/b4b3b355.pdf?major=1&minor=116737&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
http://www.regeringen.se/download/b4b3b355.pdf?major=1&minor=116737&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
http://sok.uraccess.se.till.biblextern.sh.se/products/136314
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Har skolan någon policy i att arbeta ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv eller är det den enskilde 

lärarens val? 

Pratar man om ämnet i skolan från ledningens håll? Erbjuds kurser i ämnet eller söker man sig till 

dessa själv? 

Ser du några fördelar/nackdelar med att arbeta i klassrummet eller utomhus? 

Tycker du att utomhuspedagogiken får en stor eller liten plats i skolans tidigare år? – vad tror du att 

detta beror på? 

Hur upplever eleverna undervisningen utomhus? 

Ser du skillnader på resultaten mellan undervisning utomhus och inomhus? 

 

  


