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Sammanfattning 

 

 

Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur några valda pedagoger förhåller sig 

till utomhuspedagogik som en pedagogisk undervisningsmetod och diskutera dessa olika 

perspektiv av vad pedagogerna säger utifrån frågeställningarna i vårt syfte.  

Med hjälp av intervjuer har vi ställt frågor till fyra utvalda pedagoger som besitter skilda 

kunskaper och erfarenheter av utomhuspedagogik. 

I litteraturstudien mötte vi begrepp som forskare och teoretiker förknippade med 

utomhuspedagogik. Begrepp som direktkontakterfarenhet, sinnlig erfarenhet, autentisk 

lärandemiljö. 

Resultatet åskådliggör att pedagogerna ser fler fördelar än nackdelar med utomhuspedagogik. 

Några fördelar gällande utomhuspedagogiken framkom som mer rörelse i lärandet, bättre 

hälsa och att lära om objekt i sin verkliga miljö m.fl. En nackdel som flera av pedagogerna var 

överens om var personalbrist, tidsbristen gällande planering och de praktiska förberedelserna. 

Pedagogerna visade olika intresse för utomhuspedagogik men alla var överens om att det var 

en bra undervisningsmetod och några av dem ville gärna använda sig mer av det i sin 

undervisning i framtiden. 

 

 

Sökord 

Utomhuspedagogik, autentisk lärandemiljö, inomhusundervisning, sinnliga erfarenheter, 

direktkontakterfarenheter i lärande, utomhusmiljö, natur-landskap.  
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Abstract 

 

 

The intention of this study has been to find out how a few selected pedagogues relate to 

outdoor education as an education process, and to discuss these different perspective of what 

the pedagogues said in relation to the question formulations connected to research questions. 

With help of interviews we have asked questions to four selected pedagogues which hold 

different knowledge and experience of outdoor education. 

In the study of previous research we met notion notions and ideas with which outdoor 

education is characterized, such as direct contact experience in learning, sensuous experience, 

authentic learning environment.  

The result shows that the pedagogues understand a few more benefits than disadvantages with 

outdoor education. A benefit who some of the pedagogues saw was better health and an 

increased possibility to learn about objects in the real environment.  A disadvantage which 

almost every one of the pedagogues disagree with was about shortness of staff and the 

constraints of the planning and the practical arrangements.  

The pedagogues showed different interests in outdoor education and some of them were really 

interested to use it more in their teaching. 

 

 

Keyword 

Outdoor education, authentic learning environment, indoor education, sensuous experience, 

direct contact experience in learning, outdoor environment, nature-landscape. 
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1 Inledning 

 

 

 

1.1 Inledning och bakgrund 

 

 

Under vår studietid på Södertörns högskola har vi studerat olika pedagogiska ingångar för 

skolning och lärande. Vi har fått ökad förståelse för att skolning och lärande kan ske med 

varierande metoder. För en av oss blev intrycket starkare av lärandemålen i kursen 

Introduktion till utomhusdidaktik med estetiskt perspektiv, som vi studerade rörande vad 

utomhuspedagogik kan inrymma. En orsak kan vara att på en av våra skolor använder de inte 

utomhuspedagogik i undervisningen medan den redan praktiseras på den andres skola. Men vi 

tror också att det kan bero på att vi är fostrade och skolade i Iran och Sverige där vi tillägnat 

oss skilda erfarenheter utifrån olika metoder för barnets lärande och på vilken plats 

undervisningen genomfördes i respektive land. Mot den bakgrunden att en av oss som gått i 

skola mitt i en storstad i Iran där uterummet inte användes som en naturlig del i 

undervisningen fanns ingen erfarenhet för uterummet som undervisningsplats, eftersom all 

undervisning hölls inom klassrummets ramar. Till skillnad för en av oss som har haft tillgång 

till uterummet under sin skoltid, där uterummet nyttjades som en naturlig del i 

undervisningen. 

 

Vi har båda två arbetat inom fritidshemsverksamheten under ett flertal år och vi har där på 

olika sätt kommit i kontakt med utomhuspedagogik i våra verksamheter dvs. när lärandet 

flyttas utomhus utanför klassrummets ramar. Som tidigare nämnts väcktes vårt intresse utifrån 

våra studier gällande utomhuspedagogik men det väcktes särskilt i och med kontakten med 

den genom att ha arbetat med barnen i uterummet. 

Under arbetet med barnen i uterummet har vi märkt att de visar på fördjupad interaktion med 

de övriga barnen när de vistas utomhus och vi har även lagt märke till att barn leker 

tillsammans när de är utomhus. De tar även i de olika aktiviteterna utomhus kontakt med 
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andra barn som de i vanliga fall inte brukar leka med och detta tolkar vi som att de känner ett 

större ansvar för varandra när de är utomhus i kanske en främmande undervisningsmiljö. När 

vi är ute med barnen upplever vi båda att barnen i sitt lärande använder sig mer av sina sinnen 

när de undersöker föremål och leker utomhus jämfört med aktiviteterna inomhus. Vi märker 

också att när barnen lär utomhus i den autentiska miljön så visar de på att bli mer 

miljömedvetna och får kanske därmed också en djupare förståelse för hur vi människor bör 

vara aktsam om vår planets resurser. 

Genom vårt examensarbete vill vi ta reda på vad pedagogers skilda uppfattningar är om att 

använda uterummet i sin undervisning, och bilda oss en uppfattning om vilka för- och 

nackdelar pedagogerna framhåller med att flytta den pedagogiska undervisningen utomhus. Vi 

är intresserade av att höra vad pedagogerna tänker om vad utomhuspedagogik kan ha för 

inverkan på barns hälsa och utveckling. Vi vill också i detta examensarbete få en klarare bild 

av vad utomhuspedagogik är för något och som pedagoger själva kunna ge skäl för vad, hur 

och varför utomhuspedagogik kan vara en berikande undervisningsmetod. Via vår 

undersökning där vi kommer att intervjua fyra skilda pedagogers uppfattningar och deras 

förhållningssätt gällande utomhuspedagogik förväntas vi få en utökad insikt om detta 

fenomen. 

 

I enlighet med Lgr 11 ska undervisningen verka för att bl.a. erbjuda barnen ett 

miljöperspektiv så att de lär sig att ta ansvar för vår gemensamma miljö. Under kursplanen för 

ämnet idrott och hälsa kan man läsa och förstå att skolan och fritidshemmet ska verka för att 

barnen i sitt lärande ska få öka sin kunskap gällande deras skyldigheter och rättigheter i olika 

natur-områden. Den tar även upp att verka för barns lekar och rörelse genom fysiska 

aktiviteter i olika utemiljöer och att detta skall erbjudas i skiftande årstider. Det står även 

under hälsa och livsstil att barnen ska få lära sig olika begrepp för lekens, utevistelsens och 

hälsans positiva inverkan på en sundare livsstil. Man kan dessutom läsa i kursplanen Lgr 11 

under ämnet biologi att barnen ska erbjudas kunskap om närmiljön och dess olika arter av 

växter och djur. Det ska också få ta del av sina sinnen i lärande processen. En kunskap barnen 

ska få med sig är också om olika material i naturen och dess unika egenskaper. För att berika 

och öka sitt språk ska de få ta del av berättelser och historier om folksagor och konst som 

berör människor och natur. Det finns alltså ett utrymme för utomhuspedagogik i läroplanen. 

(Lgr11, 2011, s. 52-54, 112-113) 
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Utomhuspedagogik som fenomen har inte endast en innebörd utan flera. Fundamentet i 

utomhuspedagogiken som fenomen kan kopplas till flera olika perspektiv. Perspektiv som 

knyter an till kropp, plats och miljö och att fenomenet bör kopplas till lärande och 

undervisning. Anders Szczepanski skriver att människan inte lär sig enbart genom att titta på 

bilder, lyssna eller läsa som han menar att undervisningen inomhus ofta erbjuder utan att 

människan lär sig även genom sina sinnen, sin kropp och sina rörelser. Han menar vidare att 

utomhusmiljön ger motivation till meningsskapande och initiativrika läroprocesser. 

(Szczepanski, 2008, s. 13) 

 

Szczpanski och Lars Owe Dahlgren menar att det grundläggande med utomhuspedagogikens 

identitet som fenomen är processen i lärandet och de kunskaper som kommer ur lärandet. 

Kunskaper som innehåller mer fördjupade och omfattande kvalitet. De beskriver vidare att de 

har identifierat vad utomhuspedagogikens särart är och kommit fram till ”[… att den är såväl 

en plats för lärande som ett föremål för lärande…]” (Szczpanski & Dahlgren, 2004, s. 19). 

 

Med utgångspunkt ur detta vill vi bilda oss en uppfattning om hur de aktuella pedagogerna 

tänker kring läroplanens mål att främja alla barn i sitt lärande av den orsaken att i enlighet 

med Lgr11 så skall undervisningen individualiseras så att varje elevs tidigare erfarenheter, 

kunskaper, bakgrund och språk tas till vara. Utifrån detta angående undervisningens 

individualisering och av att utomhuspedagogik är den pedagogiska metod vi vill undersöka så 

är vi också vidare intresserade av hur reflekterande verksamma pedagoger är kring 

utomhuspedagogiken och hur de kan ta tillvara på uterummet för att därmed uppnå 

kunskapsmålen i läroplanen. (Lgr11, 2011, s. 8) 

 

 

 

 



8 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur några valda pedagoger förhåller sig till 

utomhuspedagogik som en pedagogisk undervisningsmetod. Vi vill uppnå syftet genom att 

besvara följande frågeställningar: 

 Hur definierar pedagogerna utomhuspedagogik? 

 Vilka för- och nackdelar framhåller pedagogerna med pedagogiken? 

 Hur tänker pedagogerna kring läroplanens mål med att utomhuspedagogik som en 

undervisningsmetod kan främja alla barn i sitt lärande? 

 

 

1.3 Tidigare forskning beträffande utomhuspedagogikens karaktär 
 

 

Utomhuspedagogiken har på senare tid kommit att bli en mer förekommande metod i 

lärandet. Vi har läst och tagit del av vad utomhuspedagogik innehåller och att forskare är 

enade om att utomhuspedagogik som en lärandemetod i undervisningen ökar barns språkliga 

begrepp, dvs. att barn genom att vara utomhus får ett rikare språk om företeelser utomhus. 

Den belyser att om barnen får vistas på den autentiska platsen där lärandet till kunskap sker 

förenklas inlärningsprocessen. I och med att de får en kroppslig delaktighet i aktiviteten 

genom sina sinnen leder det till en djupare kunskap av fenomenet de lär om utomhus. 

Forskningen visar även på att om lärandesituationen får en helhetskaraktär så fördjupas barns 

kunskaper. Forskningen visar också på att genom att lägga undervisningen utomhus stärks 

barns motorik och ger dem en godare hälsa både fysiskt och psykiskt. (Szczepanski & 

Dahlgren, 2011, s. 138-139)  

 

Flera forskare har gjort undersökningar som lett till olika forskningsstudier och artiklar 

gällande utomhuspedagogikens särart, lärares tänkesätt om landskapet som lärandemiljö, 

utevistelsens påverkan på hälsan och utomhuslekens betydelse i barnets lärande. Några av 

dessa forskare är Anders Szczepanski och Birgitta Wilhelmsson m.fl. Szczepanski m.fl. menar 
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att studien som de gjort gällande Utomhuspedagogikens särart och möjligheter ur ett 

lärarperspektiv är en vetenskaplig studie eftersom, att den bygger på intervjuer och dessutom 

att en av dessa intervjugrupper som intervjuades även genomgick en utbildningsintervention 

rörande utomhuspedagogik. D.v.s. en studie som byggde på intervjugruppens intryck av en 

åtgärd. Resultatet av forskningen visar på att informanterna i de olika kategorierna ser olika 

på lärandet utomhus. Den ena kategorin ser inte någon större skillnad på lärandet utomhus och 

inomhus förenat med tillvägagångssättet att lära. De ser utomhuspedagogik kopplat till 

utflykter med friluftslivsorienterade aktiviteter och att utflykterna skapar ett möte med 

landskapet men de menar vidare att utflykterna ej ökar kvaliteten på lärandet. Den andra 

kategorin däremot ser att lärandet utomhus ökar kvaliteten på lärandet. De ser tydligt en 

skillnad på praktiskt lärande och teoretiskt lärande. (Szczepanski m.fl., 2006, 100-101)  

 

En studie som Szczepanski och Dahlgren genomfört är en kartläggning genom intervjuer av 

några lärare och två rektorers uppfattningar i fråga om lärande och undervisning utomhus som 

de sedan enskilt och tillsammans i diskussion låtit analyserat. De intervjuade kommer från två 

grundskolor fristående av varandra.  De ville utifrån intervjuerna som de gjorde med lärare 

och rektorer fånga varierade innebörder såsom meningsyttringar och förhållningssätt som 

lärare relaterade till lärande och utomsundervisning. Studiens resultat visade på att de 

intervjuade identifierade utomhusundervisningen med ökad autenticitet, 

direktkontakterfarenhet, sinnesförnimmelse och ökad ömsesidig kamratskap. De såg också 

kroppen, läroämnena, ekologin och det fria (naturen) som föremål för lärandet i 

lärandeprocessen. Några respondenter i intervjuerna ansåg också att en grundläggande kvalitet 

i lärarandet utomhus är att ”hand, huvud och hjärta” (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s. 139) 

får samverka i lärprocessen. Vissa antydde att relationen mellan lärare och elev stärktes och 

att lärarna genom utomhusundervisning kunde få större inflytande på elevernas 

lärandeprocess eftersom att det de erfarit i utomhusmiljön sedan kunde verbaliseras i 

klassrummet. (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s. 138-139) 

 

Birgitta Wilhelmsson har delat sin studie i två delstudier där hon kartlagt och bearbetat 

intervjuer och observationer gällande lärare för att kartlägga lärares intentioner med 

undervisning och lärande utomhus, samt tittat på lärarnas avsikter och mål med att lägga 

undervisningen utomhus och vidare fokuserat på hur lärarnas mål, typ av kunskap och 
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processer som uttryckts i utomhusaktiviteterna. Resultatet av undersökningen i studien pekar 

på att det finns lärare med många olika lärandemål i utomhuspedagogiken som t.ex. att 

integrera teoretiska och praktiska kunskaper i lärande, att med sina sinnen i lärande få 

direktkontakt i utforskandet av verkliga objekt och att vistelse i det gröna kan stimulera 

värdefulla känslor för naturen. Men det huvudsakliga ändamålet med lärandet utomhus var att 

planera en komplettering till lärandet inomhus. Det visade sig också att lärarnas egna 

personliga värderingar och uppfattningar av lärande styrde dem i undervisningen utomhus. 

Varför fler av dem valde utomhusundervisningen skiftade men ofta hängde deras argument 

ihop med att lärande utomhus gav möjlighet till djupare kunskap om naturen eftersom mötet 

med naturen blev mer verklig i dess autentiska miljö och för att det också var en alternativ 

undervisning till inomhusundervisningen. Vidare tyckte lärarna att utomhusmiljön var en 

positiv och avslappnade miljö som inverkade på barnens lärande. Flera av dem var överens 

om att barnen hade bristfälliga kläder när de skulle vara ute och därför valde de flesta att vara 

ute under vår och höst. De menade även att barn med särskilda behov lyckades bättre i sitt 

lärande genom de praktiska aktiviteterna utomhus. (Wilhelmsson, 2012, s. 3, 42-44, 34-35)  

 

Barnen stövlar sig kippande fram genom den blöta mossan. En pojke plockar upp lite mossa 

som han luktar på. 

– Vad mjuk den är, det luktar blöt skog, uttrycker han. - Jag hör en hackspett, ropar plötsligt 

ett annat barn. – Kom här finns jätte goda lingon, hörs det hoande längre in i skogen.  

Denna beskrivning är hämtad från en tidigare observation under utomhusundervisning där 

barnens upplevelser är ett exempel på hur deras sinnliga direktupplevelser kan ge uttryck. 

 

Det barnet upplever och ger uttryck för i texten ovan anser vi kan kopplas till det forskarna 

Dahlgren och Szczepanski menar med att det innersta väsendet i utomhuspedagogiken är att 

lärandeprocessen förflyttas till andra kontexter. Kontexter som t.ex. skogen eller skolgården 

utanför det vanligaste förekommande innerummet dvs. skolans klassrum. De menar vidare att 

det centrala och grundläggande i denna process är att tillsammans genom sina sinnen och den 

kroppsliga delaktigheten få möjlighet att kunna uppfatta omvärlden. (Dahlgren & Szcepanski, 

2004, s. 13) 
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I likhet med det Dahlgren och Szczepanski, menar gällande den kroppsliga delaktigheten 

ansåg den tidigare verksamma pragmatiska pedagogen Dewey (1859-1952) genom sitt 

berömda slagord ”Learning by doing” (Kroksmark, 2003, sid. 375), att lärandeprocessen sker 

förenat genom handling och tänkande. Han gav den förklaringen att det är lika betydelsefullt 

för barnet att få insikt om hur det lär sig som att lära sig vad det har lärt sig. Han deklarerade 

även genom sin filosofiska-pedagogik att det inte går att separera lärandeprocessen från hur 

normer och värderingar ser ut i det aktuella samhällets tidsepok. (ibid., sid. 375) 

  

Szczepanski beskriver vidare utomhuspedagogikens karakteristiska särart som att kunskap 

sker genom aktivitet och att platsen och föremålet har en stor betydelse för barnet som får 

uppleva förstahandserfarenheter genom kroppskontakt med fenomen utomhus. Genom denna 

förstahandserfarenhet ges barnet också möjlighet till ökade språkliga begrepp. (Szczepanski, 

2006, s. 90-91) 

Vi kopplar det barnet uttrycker om hur den blöta mossan känns och luktar med det 

Szczepanski skriver om barnet som får uppleva förstahandserfarenheter genom kroppskontakt 

med fenomen utomhus. 

 

Wilhelmsson ger förklaringen utifrån sitt resultat i sin forskning av vad lärare ger för 

andledningar till att använda sig av lärande genom utomhusaktiviteter (utomhuspedagogik), 

såsom att om barnet får i den verkliga miljön lära teoretiska kunskaper genom konkreta 

sinnliga upplevelser tillägna sig goda känslor för naturen samt främja sin samarbetsförmåga. 

Hon menar vidare att det viktiga ändamålet med att lägga undervisningen utomhus är att 

variera lärande inomhus och utomhus för att ge barnet en mer betydelsefull inlärningsprocess. 

(Wilhelmsson, 2012, sid. 3) 

Vi jämför detta med vad barnet som såg ett lingon på utflykten uttryckte om goda lingon. 

Närmare bestämt kan det vara så att barnet på utflykten har lärt sig en teoretisk kunskap om 

lingon i undervisningen inomhus och om det dessutom i naturen får smaka och se hur ett 

lingon ser ut så fördjupas kunskapen om lingonet i lärandeprocessen utomhus. 
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Det finns teorier om att det är en väsentlig skillnad mellan lekundervisning i utomhusmiljö 

jämfört med lekundervisning i inomhusmiljö. 

 

Fredrika Mårtensson som är en av just ett sådant antagande att utomhusmiljön är ett mer 

gränslöst rum än inomhusmiljön. I lekundervisningen utomhus kan det finnas möjlighet för 

barnet att leka in lärandet på ett friare och fantasifullare sätt. Lärandet som sker i 

lekundervisningen kan också ske mer kroppsligt och mer utsvävande för att det inte begränsas 

av några fasta väggar som i inomhusmiljön. Likaså uttrycker hon att det sinnliga i 

upptäckandet utomhus är grunden för lika lärande och duglighet och att det är en 

grundläggande drivkraft hos människan att skapa kontakt med sin kroppsliga omvärld. Hon 

hävdar att när man iakttar barn i utemiljön så kan man upptäcka att kroppsspråket liksom 

ansiktsuttrycket visar mer på välbefinnande och glädje än inomhus.  

Hon antyder vidare att det finns mycket liten forskning omkring barns utomhusrekreation. 

Många vuxnas föreställningar om varför barn behöver vara utomhus är att leka, att springa 

och att få frisk luft. Deras uppfattningar om detta har varit att barn som vistas ute mycket är 

också glada och friska barn.  

Mot bakgrunden med det som är föräldrarnas föreställningar om varför barn behöver vara 

utomhus kan ställas i likhet med det Mårtensson beskriver att leken är ofta mer fartfylld med 

mer gående och spring och lekarna och aktiviteterna utomhus bidrar därför ofta till ökad 

rörelse för barn. Fysiska aktiviteter påverkar barn hälsomässigt till det positiva. Det 

förebygger många sjukdomar hos barn som de annars kan komma att drabbas av. Den fysiska 

aktiviteten ses som en friskfaktor för barn. I barnens rörelse och lek i den öppna 

utomhusmiljön skapas också flexibla lekflöden där också den mentala rörliga fantasin kan 

spela mer fritt vilken kan berika barnen till ett mentalt välmående. (Mårtensson, 2011, s.55-

81) 
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1.4 Teorietisk utgångspunkt 
 

 

Vår teorietiska utgångspunkt är att undervisning i utomhusmiljö är en annan pedagogisk form 

än undervisning i inomhusmiljö. Vad som skiljer utomhus jämfört med inomhus är att 

utomhus som ett gränslöst område för inlärning kan bidra med andra pedagogiska möjligheter. 

Utgångspunkten är förankrad i forskningen. Många med vetskap inom utomhuspedagogik 

som undervisningsmetod betonar vikten av att utomhusundervisningen kan bidra med andra 

pedagogiska möjligheter. Dahlgren är en av dem och med hjälp av sin teori förklarar han att 

användandet av utomhuspedagogiken kan utveckla undervisningen generellt. Han påstår 

vidare att innehållet i undervisningen och lärandets kroppsliga och gemensamma kontext 

måste gå hand i hand med varandra om vi vill att barn ska erhållas varaktiga och konsistenta 

kunskaper, praktiska förmågor och värderingar. Han menar att den kunskap lärandet handlar 

om ska läras i dess autentiska miljö och genom undervisningen utomhus riktas lärandet mot 

helheten av en kontext och via utomhusmiljön erbjuder undervisningen blandade 

sinnesintryck. (Dahlgren, 2007, s. 48-50) 

Det finns uppfattningar om att det är en väsentlig skillnad mellan lekundervisning i 

utomhusmiljö jämfört med lekundervisning i inomhusmiljö. Per-Olof Eliasson hänvisar i en 

artikel med en intervju med forskaren Fredrika Mårtensson till just en sådan uppfattning om 

att utomhusmiljön är ett mer gränslöst rum än inomhusmiljön. I lekundervisningen utomhus 

kan det finnas möjlighet för barnet att leka in lärandet på ett friare och fantasifullare sätt. 

Lärandet som sker i lekundervisningen kan också ske mer kroppsligt och mer utsvävande för 

att det inte begränsas av några fasta väggar som i inomhusmiljön. Likaså uttrycker hon att det 

sinnliga i upptäckandet utomhus är grunden för lika lärande och duglighet och att det är en 

grundläggande drivkraft hos människan att skapa kontakt med sin kroppsliga omvärld. Hon 

hävdar att när man iakttar barn i utemiljön så kan man upptäcka att kroppsspråket liksom 

ansiktsuttrycket visar mer på välbefinnande och glädje än inomhus. (Eliasson, 2005, s. 1-3) 

 

Karin Björkman hänvisar i sin text vad Birgitta Knutsdotter Olofsson uttrycker att tiden, 

vuxna som lyssnar och bra miljöer som inspirerar till lek är avgörande för lekens utveckling. 

Hon uttrycker också att ”Inget liv utan lek” (Björkman, 2005, s.41). Hon menar att barn alltid 
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har lekt. Barn behöver tid till lek, plats och vuxna som är tillåtande till lek. Vuxna bör stötta 

barn i deras lek för att det ska utvecklas. Hon säger vidare att i leken finns allt som social 

träning, fin- och grov motorik, kommunikation och språk. (Björkman, 2005, s.41-45) 

 

Britta Brügge och Szczepanski redogör för att forskningen idag konstaterar att 

utomhusverksamhet har en positiv påverkan på lärande, rörelseförmåga, hälsa och 

överansträngning. De berättar att pedagoger i olika verksamheter har börjat förstå meningen 

med ”Att lära med hela kroppen” (Brügge & Szczepanski, 2011, s. 26) i undervisningen 

utomhus. Det har blivit ett sätt för dem att i undervisningen i utomhusmiljö förena rörelse, 

lärande och kunskap. Brügge och Szczepanski menar att det är viktigt att i olika 

lärandemiljöer koppla samman praktik och teori, därför att undervisning idag oftast sker i 

inomhusmiljö genom teoretiska metoder flitigt framför dataskärmar. Slutligen menar de att 

utomhuspedagogiken kan föra med sig goda viktiga egenskaper för kroppens fysiska och 

psykiska välbefinnande. (Brügge & Szczepanski, 2011, s. 26-27) 

I vår undersökning kommer vi att titta på fem centrala teman med utgångspunkt beträffande 

uppfattningen att utomhuspedagogik är en särskild pedagogisk form som är relevant för 

samtliga dessa teman, nämligen leken, undervisnigen, rörelse och hälsa, lärande och platsen. 

Dessa teman utgör en disposition för den kommande undersökningen. 

 

 

 

 

 
 

 



15 

 

2 Metod 
 

 

 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att använda den fenomenografiska 

metoden. Den lämpar sig bra som metod för att analysera vårt insamlade material som 

kommer att ingå i den undersökning vi tänker göra, där vi vill undersöka pedagogers skilda 

uppfattningar om ett visst fenomen. Ett fenomen som i detta fall utomhuspedagogik. 

Utgångspunkt för fenomenografiska metoden är att synliggöra människors olika uppfattningar 

av ett fenomen. Vidare skriver han att det är utifrån våra uppfattningar av ett fenomen som vi 

handlar och resonerar. Alltså när vi uppfattar något skapar vi en relation och mening mellan 

oss själva och omvärlden. (Patel & Davidson 2011, s.32 ) 

 

Szczepanski och Dahlgren skriver att eftersom den fenomenografiska metoden bygger på 

människans uppfattning bör fokus i studier om utomhuspedagogik ligga på lärarens sätt att 

inhämta kunskaper om ämnet d.v.s. att läraren behöver själv prova och begripa fenomenet. 

(Szczepanski & Dahlgren 2008, s. 31-32) 

 

Den fenomenografiska forskaren har möjlighet att välja på t.ex. det kvalitativa- eller det 

kvantitativa tillvägagångssättet under intervjuerna i sin studie. Vi valde det kvalitativa 

tillvägagångssättet i våra intervjuer därför att den information vi ville få fram skulle komma 

ur ett samspel mellan oss och de intervjuade. Kvale beskriver att om forskaren redan har en 

viss insikt om det den vill fråga om i intervjun då höjs kvaliteten av data som produceras ur 

den. Han menar också att det krävs en viss träning för att kunna hålla intervjuer av hög 

kvalitet. (Kvale, 2009, s.98) 
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2.1 Urval och begränsning 

 

 

Intervjuerna som vi gjort omfattar fyra pedagoger som undervisar i So, Svenska, Engelska, 

No och Matematik. Två av pedagogerna bedriver undervisning utifrån Montessori pedagogik. 

Pedagogerna är utbildade lärare i olika ämnen på två olika skolor, i en mindre och en större 

stad i Stockholms län. Två av respondenterna arbetar i en kommunal skola (F-6) och de två 

andra i en friskola (F-9). Vi har valt att intervjua pedagoger på våra respektive arbetsplatser 

men i andra arbetslag än våra egna. De respondenter som vi valt att intervjua har vi önskat ska 

inneha en förförståelse och tidigare erfarenhet av utomhuspedagogik. Kontakten med 

respondenterna har skett genom att vi personligen frågat om de velat delta i vår undersökning 

genom att låta sig intervjuas gällande deras uppfattningar om utomhuspedagogik. Vår tanke 

var från början att undersökningen skulle omfatta sju pedagoger men en valde att tacka nej 

p.g.a. att hon kände sig för okunnig om utomhuspedagogik för att låta sig intervjuas om det. 

Den ena gav sin förklaring till varför hon tackade nej genom att förklara att 

utomhuspedagogiken som en metod inte passar hennes elever eftersom eleverna behövde 

inramade klassrum för sin undervisning. Hon menade att eleverna just i den klassen inte 

skulle klara av att ha lektion utanför klassrummet eftersom nästan hälften av eleverna är i 

behov av särskilt stöd med olika diagnoser och att detta gör att eleverna känner sig tryggare i 

klassrumsmiljön. En tackade ja men fick förhinder av personliga skäl. 

Antalet intervjuade är 4 kvinnor i olika åldrar och med skilda arbetslivserfarenheter vilket vi 

tyckte kunde ha betydelse för undersökningen. Alla fyra respondenterna är grundskollärare år 

1-7. En pedagog har erfarenhet av att ha arbetat på fritidshem i 3- 4 år och som lärare i 6 år. 

En har arbetet i drygt 20 år som lärare och har erfarenhet av att ha undervisat i både 

kommunal skola och friskola med olika pedagogiska inriktningar. En pedagog har arbetat som 

lärare sedan 1995 i år F-6. Den återstående pedagogen har arbetat som lärare i samma skola i 

7 år. Alla pedagogerna arbetar i åldersintegrerade grupper i form av år 1-3, 1-5 och 4-5. 

Tre av respondenterna har utbildning och förkunskaper av utomhuspedagogik genom att ha 

studerat olika kurser som, Skogen som klassrum, Utomhusmatematik och Naturen som 

kunskapskälla. Alla har på något sätt erfarenhet av utomhuspedagogik för att de själva 

använder sig av uterummet i sin undervisning.  
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Intervjuerna genomfördes i Stockholms och Norrtäljes kommuner vårterminen 2012 på två 

grundskolor. 

Efter att vi har läst litteratur om utomhuspedagogik bestämde vi oss för tre 

grundfrågeställningar. Därefter formulerade vi 18 intervjufrågor som vi diskuterade om med 

våra handledare på högskolan. När frågorna var klara delade vi ut dem personligen till alla 

fyra pedagogerna för att de ville ta del av frågorna så att de kunde förbereda sig. Dessutom 

mailades frågorna till två av pedagogerna. Intervjuerna ägde rum i ostörda lokaler som kändes 

trygga för båda parter. Respondenterna blev tillfrågade om det var tillåtet att spela in 

frågestunden. 

 

 

2.2 Genomförande av sorteringen rörande datainsamling 

 

Eftersom att undersökningen är kvalitativ har vår bearbetning av datainsamlingen ägt rum 

genom en kvalitativ metod. Inför vår sortering och bearbetning av respondenternas svar från 

intervjuerna så ställde vi oss frågan: hur kan frågeställningarna i våra intervjuer hjälpa oss att 

öka vår kunskap om utomhuspedagogik? 

Vi började bearbetningen med att transkribera intervjuerna som vi sedan skrev ut. Därefter 

sorterade vi upp svaren utifrån frågeställningarna och sökte efter nyckelord för att hitta 

samband mellan respondenternas svar. Vidare gick vi djupare in i en så kallad textanalys för 

att hitta samband mellan respondenternas tänkande kring ämnet utomhuspedagogik. 

Sambanden vi hittade i textanalysen gav oss möjlighet till att hitta fem teman som lärande, 

undervisning, lek, rörelse samt hälsa och plats. Till sist skrev vi in de olika temana i en matris 

för att lättare kunna urskilja ytterligare samband men även avvikelser av de intervjuades 

utsagor. Under själva insamlandet av datan och under analysen av vårt textmaterial har vi 

dokumenterat våra tankar som dykt upp under bearbetningens gång. Vi genomförde analysen 

tillsammans. 
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Kvale skriver genom att bearbeta textmaterialet kan vi se om det vi velat studera utvecklats, 

som i vårt fall utomhuspedagogiken som fenomen. Nyupptäckt information i bearbetningen 

kan berika forskningen. (Patel & Davidson, 2011, s. 120-121) 

 

 

2.3 Etiska aspekter 
 

 

Redan vid förfrågan till de utvalda pedagogerna om de ville delta i vår undersökning och 

inledningsvis i våra intervjuer informerade vi våra respondenter om de fyra etiska principerna 

som Vetenskapsrådet tagit fram d.v.s. informationskravet, samtyckskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2011) 

 

Våra respondenter blev informerade om syftet med undersökningen, de blev upplysta om att 

det var frivilligt att delta i vår undersökning, att deras uppgifter kommer att behandlas 

anonymt och att den information som de lämnat till oss endast kommer att användas i 

forskningssyfte samt ej lämnas ut eller låtas utnyttjas av någon annan. (Stukát, 2011, s. 139-

140) 

 

Vi lämnade också information om att inspelningarna och transkriberingarna av intervjuerna 

endast kommer att nyttjas och analyseras av oss i vår undersökning. Uppsatsens innehåll 

kommer inte avslöja pedagogernas identiteter. 
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3 Undersökning 

 

 

 

3.1 Allmänt förklaringssätt om utomhuspedagogik 
 

 

Utomhuspedagogik som fenomen förklaras av Centrum för miljö och utomhuspedagogik som 

att det är ett interagerande lärande mellan verklig och sinnlig upplevelse och reflektion, 

baserat på sanna erfarenheter i verkliga situationer. Det kan också förklaras med att det 

didaktiska rummet flyttas ut till andra landskap som t.ex. samhälle, natur och kultur än det 

vanliga förekommande klassrummet, men Szczepanski som undervisar vid Centrum för miljö 

och utomhuspedagogik klarlägger också att undervisning i utomhusmiljö är en annan 

pedagogisk form än undervisning i inomhusmiljö. Något annat som har betydelse i 

förklaringen av fenomenet är att lärandet i samverkan mellan kroppslig upplevelse och 

teoretisk bildning sker i sitt rätta element. (Szczepanski, 2008, s. 15) 

 

Kerstin Stenberg, lärare vid Institutionen pedagogik och lärande, Luleå Tekniska universitet 

beskriver utomhuspedagogik som att det är ett tillägg till klassrummets litterära 

inlärningsmiljö. Ett livslångt lärande menar de kräver varierande inlärningsmiljöer men det 

hävdar också att fokus ska läggas specifikt på lärandet i sig. Handlingsorienterat lärande som 

oftast sker i aktiviteter utomhus är utmärkande för utomhuspedagogik och det centrala i 

pedagogiken är helhetsupplevelsen d.v.s. en samverkan mellan de olika skolämnena och en 

omedelbar kommunikation mellan den som lär sig och objektet för lärandet. (Stenberg, 2008, 

s. 10) 
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3.2 Analys och tolkning av pedagogernas utsagor 
 

 

Här i analys- och tolkningsdelen skildras argumenten av pedagogernas utsagor som vi i 

bearbetningen av undersökningen kunnat urskilja i fem olika teman nämligen leken, 

undervisning, rörelse och hälsa, lärande och platsen. 

En förklaring till varför vi gjorde denna urskiljning och varför vi valde att lägga fokus på de 

fem teman var för att vi tyckte att de var de mest viktiga och intressanta som framträder i 

intervjuerna. Vi tänkte oss också att det var de som kunde ge svar på vårt syfte och 

frågeställningar. Som en följd av att ha analyserat och tolkat några valda pedagogers utsagor 

om hur de förhåller sig till utomhuspedagogik som en undervisningsmetod så anser vi ha fått 

svar på vårt syfte och frågeställningar. 

Från början hade vi ytterligare ett tema som vi benämnde klasskillnad men vi valde att välja 

bort det, dels eftersom det endast var en pedagog som hade en uppfattning om det och dels 

eftersom det inte kom fram i intervjuerna, vilket hade varit tänkbart. Därmed ville vi inte 

lägga så stor fokus på det men, detta innebär inte att vi tyckte att det var ett ointressant tema 

därför har vi nämnt lite om klasskillnad i vår studie.  

 

Vi valde att klargöra resultaten från intervjuerna genom att presentera respondenternas svar 

under rubriker utifrån våra fem teman. 

 

 

Respondenternas argument och utsagor angående leken: 

Utifrån frågeställningarna och av respondenternas svar i intervjuerna har lekens betydelse i 

utomhusmiljö tydligt visat sig ha en viktig del i lärandet eftersom att de tycker att den fria 

leken också bör få utrymme. Den har nämnts som en lustfylld undervisningsmetod.  

 

- De leker ju när de får komma ut i skogen, de drar och släpar på kvistar och pinnar. 
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- De hade säkert kunna lekt hela dagen. 

Tre av pedagogerna tar upp leken utomhus. En av dem upplever att när barnen kommer ut i 

naturen så skulle de kunna leka hela tiden. Tänker hon sig att barnen kanske vill leka hela 

tiden för att leken inte begränsas lika mycket utomhus som inomhus? Hon nämner också att 

den fria leken är viktig för barn. Här ställer vi oss frågande om hon jämför den fria leken med 

den eventuellt begränsade styrda leken inomhus. Uterummet ger kanske mer frihet och större 

utrymme för många barn i lek. En respondents erfarenhet är att många barn tycker att det är 

väldigt roligt att vara ute. Men hon tillägger också att alla barn inte tycker det. 

 

- Jag har gjort mycket matte ute och det är just att erbjuda till lek. 

Hon uppger att hon har gjort mycket matematik ute med material som blad och pinnar när hon 

önskar att barnen ska träna på de geometriska figurerna och att hon då erbjuder barnen att leka 

in denna kunskap. Möjligtvis anser hon att arbetsmaterial som utemiljön erbjuder stimulerar 

leken och fantasin och att de på så vis lättare konkret kan lära in matematiken jämfört med ett 

abstrakt arbetsmaterial som en lärobok. 

 

Respondenternas argument och utsagor angående platsen: 

Platsen som tema valdes därför att pedagogerna ofta nämner platsens betydelse för 

undervisning. Respondenterna jämför platser i utomhusmiljö som b.la. skogen, skolgården, 

naturen med inomhusmiljö. 

 

- Vi har ju både stads- och skogsmiljö precis runt hörnet, då behöver man inte lägga en hel 

dag utan man kan gå ut en halvtimme, timme. 

- Nej, då är vi bara ute på skolgården.  

Pedagogen som har både stads- och skogsmiljö precis runt hörnet tror vi ser närmiljön med 

stad och skog som en dugligare plats för lärandet än skolgården eftersom att hon uttrycker det 

som att, då är vi bara ute på skolgården. Kanske är det därför hon berättar att de brukar gå till 

ett naturcenter en gång i månaden för att ha utomhuspedagogik. Där har de tillgång till 
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Naturcentrets mark bestående av stora skogsområden, natur, gården med djur, vindskydd och 

eldstad i sin undervisning. På samma gång kan man förstå att tiden är betydelsefull för henne 

eftersom hon påpekar att platsen i närmiljön är lättillgänglig. 

Likaså uttrycker en annan pedagog att det finns mer möjligheter i undervisningen utanför 

skolgården som t.ex. vid ett stort grönområde och ett område vid en sjö. 

Två av pedagogerna anser också att de har nära till skogen eftersom att den är en del av 

skolgården och att miljön utanför klassrummet erbjuder möjligheter. 

- Det blir lättare att avskilja skolgården för skogen är svårare att avgränsa. 

Jämför vi med vad denna pedagog säger med vad de tidigare sagt om platsens möjligheter så 

kan denna utsaga förstås som att platsens placering för undervisning kan innebära svårigheter. 

- När man är utomhus är alla delaktiga, alla vill hämta pinnar, alla vill vara med. 

Alla pedagoger nämner skolgården som en plats för lärandemiljö. 

 

Respondenternas argument och utsagor angående undervisning: 

Undervisning som tema fick plats i vår studie därför att pedagogerna flitigt tar upp många 

fördelar med att variera undervisning inomhus och utomhus. Planering och förberedelse för 

undervisning var också något som engagerade respondenterna i intervjuerna. 

 

- Höja kvaliteten på undervisningen, få ett annat sätt att lära, det blir ytterligare ett sätt. 

- Ett annat sätt att lära på, så att man får variation i undervisningen. 

När pedagogerna talar om att höja kvaliteten på undervisningen, syftar de då på att barnen ges 

möjlighet till ett varierat sätt att lära in kunskap på genom att använda utomhuspedagogiken 

som ett betydelsefullt redskap? 

- Få göra det praktiskt, man får in framför allt no och biologi eftersom att man är ute där det 

är istället för att läsa om knoppar i en lärobok. 
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Möjligtvis avser pedagogen att genom att använda utomhuspedagogiken i sin undervisning 

kan barnen kanske höja sin motivation i lärandet genom att få förstahandserfarenhet i det 

praktiska arbetet. 

- Att gå ut och leka kräver ingen planering men om du nu ska ha ett syfte och mål med 

undervisningen utomhus kräver det ganska mycket planering. 

Vi förstår pedagogen som att om hon inte planerar undervisningen så tillgodogör sig inte 

barnet någon kunskap ute. Men om hon planerar undervisnigen och har ett mål och syfte med 

den så tillägnar de sig mer kunskap. Hon kan mena att om hon får barnen att stanna upp, bli 

nyfikna och intresserade av vad naturen har att erbjuda i vuxenledda aktiviteter ökar lärandet. 

Några pedagoger förklarar att utomhuspedagogik kräver ganska mycket förberedelse. Flera av 

pedagogerna tycker att undervisning utomhus är bra, stimulerande och en jättekul och rolig 

undervisningsmetod. De uttrycker att de önskar använda det mer i sin undervisning. Det 

tycker också att utomhuspedagogik som undervisningsmetod har positiv inverkan på lärandet 

men många tar upp brist på tid för planering och förberedelse. 

- Vilja få in det i det vardagliga arbetet i matten, ett matematiskt arbete utomhus. - Gratis 

laborativa material, allt från pinnar till blad.  

- Målet är att få in det varje dag så det blir en naturlig del i undervisningen. 

Flera av pedagogerna tänker kring utomhuspedagogik som ute, skog, träd och ämnen som no, 

biologi, sport och matte.  

En pedagog använder sig av ämnet svenska och matematik med att låta barnen hitta likheter 

och skillnader mellan bostäver och siffror utomhus. En annan pedagog tar upp att när hon 

undervisar om meter och centimeter får barnen göra det praktiskt ute. 

- Jag kan inte se att det finns några problem med att koppla den pedagogiska undervisningen 

utomhuspedagogik med Lgr11. Den är inte knuten till var man lär sig. 

Hon säger att, det inte är knutet till var man lär sig. Menar hon att platsen inte har någon 

betydelse för lärandet? Stämmer detta så skulle alltså fler pedagoger kunna använda sig mer 

av det utvidgade klassrummet i sin undervisning eftersom att lärandet kan ske i olika miljöer.  

- Det står inte i Lgr11 hur man ska göra utan vad man ska göra. 
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Är pedagogen av den åsikten att i Lgr11 så ligger inte fokuseringen på var lärandet äger rum 

som på en speciell tid eller på en speciell plats? Utan i Lgr11 så ligger tyngdpunkten på vad 

man ska lära och att detta vad kan man lika väl lära utomhus. 

 

Respondenternas argument och utsagor angående lärande: 

Lärandet ansågs av respondenterna vara deras viktigaste uppgift. Därför valde vi lärande som 

ett tema. I intervjuerna märktes att lärandet entusiasmerade respondenterna. 

 

- Utomhuspedagogik skapar större nyfikenhet och lusten att lära. 

- Barnen är ofta intresserade och nyfikna när dom är utomhus. 

När hon konstaterar att utomhuspedagogik skapar större nyfikenhet och lust att lära gör hon 

oss uppmärksamma på om hon i detta uttalande tänker från ett barns perspektiv eller från en 

vuxens. Hon kanske grundar sig på sina egna upplevelser som vidare kommer fram i intervjun 

av att barnen får mycket mera aha-upplevelser i det utvidgade klassrummet. En annan tycker 

att de är mer mottagliga för inlärning utomhus. Hon tycker också att barnen är mer 

intresserade och motiverade i sin inlärning där. 

- Utomhus använder vi hela kroppen, man använder alla sina sinnen. 

En pedagog tror att barnen lär sig mycket, mycket mer utomhus än vad de förstår. Men hon 

tror att de har en större insikt i att de lär sig mer i klassrummet. Flera av de pedagoger vi 

intervjuat är av den åsikten att när barnen i sitt lärande får forska och upptäcka utomhus 

genom sina sinnen som hörsel, synen, smaken och känsel så fördjupas lärandet. Vidare är en 

pedagog av den meningen att det blir fort väldigt abstrakt om du ska lära dig genom att sitta 

och läsa i en bok om till t.ex. biologi när de lär in praktiskt eftersom lärandet utomhus blir 

mer konkret i jämförelse med inomhus i klassrummet där man oftast bara använder sig av 

hörsel och syn i lärandet 

-Utomhuspedagogik tillgodoser alla barn. 

Vi ställer oss frågande till vad detta argument står för om att utomhuspedagogik som 

undervisningsmetod tillgodoser alla barn. Gör den det? För i verkligheten kan det ser 
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annorlunda ut. För visa är utevistelsen meningsfull för andra är den enligt våra erfarenheter att 

den förknippas med otäcka myror, kyla och obekvämt. 

 

Respondenternas argument och utsagor angående rörelse och hälsa: 

I vår genomgång av tidigare forskning gällande utomhuspedagogik stötte vi många gånger på 

rörelsen och hälsans betydelse för barn. Detta var också något som togs upp av 

respondenterna i intervjuerna. 

 

- Jag tror att det är ett bra komplement för barn som behöver röra på sig. För de barn som 

lär sig på ett teoretiskt sätt behöver inte vara ute, de kan sitta inne och lära sig. 

- Frisk luft och lite solsken på näsan. 

Eftersom att läraren betonar vikten av att frisk luft och lite solsken på näsan är hon då av den 

åsikten att det är hälsosamt för barn att vara ute? 

- Lättare att röra sig ute, man får både rörelse och kunskap samtidigt. 

- Bättre att få vara ute och kanske jobba mer praktiskt med hela kroppen eftersom att barnen 

knappast är ute nu. 

Pedagogen kan här antyda att aktiviteten för lärandet inte kommer i första hand, utan att själva 

aktivitetens syfte uppfyller till barns rörelse. Hon kanske ser nyttan med olika aktiviteter i 

naturen med att förbättra den fysiska hälsan som kan skaffas när de rör på sig.  

- Det blir mer fysiskt när dom är ute. 

En pedagog tycker att barn är ute för lite nuförtiden. De är i stort sett endast ute under 

lunchrasten och efter skoldagens slut sen går de hem och spenderar många timmar inomhus 

framför tv-spelet och Tv:n, uttrycker hon. En annan pedagog anser att det finns fördelar med 

att vara ute för då får barnen arbeta mer praktiskt med hela kroppen eftersom att barn nu för 

tiden knappast är utomhus längre. På samma sätt förklarar en annan pedagog att ute kan barn 

klättra och kliva och att de behöver fysisk rörelse. 
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3.3 Utsagor och uppfattningar om nackdelar av utomhuspedagogik 

 

 

Hittills har framkommit många fördelar med utomhuspedagogik som fenomen. De fördelar 

som vi tidigare nämnt och lyft fram att utomhuspedagogik främjar varierade autentiska 

lärandeprocesser, det positiva i en växelverkan mellan utomhus- och inomhusundervisning, 

god påverkan av rörelse och hälsa, integration av olika sinnen och en lustfylld, vidlyftig 

arbetsmetod. 

Respondenterna nämnde också i vår undersökning olika nackdelar med utomhuspedagogik. 

En nackdel som en pedagog i vår undersökning tog upp var b.la. att det var svårare utomhus 

jämfört med inomhus att avgränsa ett område på skolgården för genomgång av aktivitet. De 

påtalade bristen av passande kläder till väderleken som de tyckte kunde kopplas till 

klasskillnad och därmed leda till ett utanförskap. En klasskillnad som kunde ange vilka barn 

vars föräldrar som inte hade råd att hålla dem med varma och passande kläder för lärande 

utomhus. En pedagog påtalade också att när barnen inte var tillräckligt klädda för väderleken 

utomhus, så ansåg hon att de hade svårare att koncentrera sig i sitt lärande eftersom att de var 

fokuserade på att de frös. Hon menade att alla barn inte hade samma förutsättningar att 

tillägna sig kunskap om det som hon hade tänkt att de skulle lära in utomhus. 

Det som pedagogen nämner gällande klasskillnad kan förstås om man läser i läroplanen, 

Lgr11 att detta strider mot det som står i den att skola och fritidshem ska verka för samt visa 

hänsyn för varje barns välbefinnande, behov och förutsättningar. Detta kan annars leda till ett 

utanförskap för de barn som inte har tillräckliga kläder utomhus. (Lgr11, 2011, s. 7-8) 

 

- Med de höga kunskapskrav från högre myndigheter som ställs känns det inte som att man 

har tid att lägga för mycket undervisning utanför själva skolan. 

- Det finns praktiska problem som inte Lgr11 tar hänsyn till. Tiden för att göra allt som står i 

Lgr11 räcker kanske inte till för att göra saker utomhus för att det tar längre tid som att t.ex. 

förflytta sig mellan olika platser. 

 - Bara att samla alla barn tar tid. Det är så mycket stoff i Lgr11 som skall göras att man 

väljer att vara inomhus istället för utomhus. 
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Flera av de andra pedagogerna nämnde också det här med tidsbrist för den 

utomhuspedagogiska planeringen eftersom att de ansåg att den tar längre tid än den vanligt 

förekommande planeringen för undervisning inomhus. De menade också på att det var 

tidskrävande att praktiskt planera och plocka ihop material för aktiviteterna utomhus. 

Utifrån pedagogernas utsagor gällande de höga kunskapskrav och de andra pedagogernas 

förklaringar om tidskrävande planering för de utomhuspedagogiska aktiviteterna, så förstås 

det som att det kan vara en orsak till att man inte väljer att undervisa utomhus. 

 

- Tycker alla barn om att vara ute, frågar en av oss en pedagog under en intervju och får till 

svar.  - Nej, så är det förstås inte.  

Det som pedagogen svarar med att alla barn inte tycker om att vara ute kan kopplas ihop med 

det Johan Öhman, docent, biträdande lektor i pedagogik poängterar med att hinder som 

osäkerhet och rädsla kan förekomma bland barn och ungdomar som vistas i naturen. Dels för 

att de är ovana och att naturen i sig är en okänd lärandemiljö jämfört med det de är välbekanta 

med sedan tidigare som stadsmiljö och sin välbekanta skolgård. Rädslan och osäkerheten kan 

även ligga i att de är rädda för otäcka djur och växter men också för att de uppfattar att 

naturen är besvärlig, oredig och smutsig. Han förtydligar även ett annat hinder för lärandet 

och det är om barn och ungdomar som vistas i naturen och de inte är förenliga med den så kan 

det krocka med deras kulturella identitet. (Öhman, 2011, s. 131) 

I undersökningen uttryckte en pedagog att utomhuspedagogik tillgodoser alla barn. Det kan 

problematiseras efter att ha tagit del av Öhmans framförda omständigheter kring barn och 

ungdomars osäkerhet och rädsla för att vistas i naturen. 

 

Dahlgren och Szczepanski tar som en nackdel upp lärarnas personliga osäkerhet till att besitta 

rätt kompetens för att undervisa utomhus. Lärarna själva menar på att de inte har fått 

tillräckliga kunskaper i att undervisa utomhus under sin lärarutbildning. De upplever också 

begränsningar i arbetet med undervisningen utomhus som med alltför litet stöd från 

skolledning och arbetskollegor, resursbrist av personal och oro för barnens hälsa och deras 

säkerhet. (Dahlgren & Szczepanski, 2011, s. 126) 
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Det som Dahlgren och Szczepanski skriver om nackdelar stämmer överens med några 

nackdelar som har framkommit i vår undersökning. Respondenterna i vår undersökning tar 

även de upp nackdelar som när de har planerat lektioner utifrån tillgänglig personal till 

utomhusundervisningen och den personalen sedan inte kan delta p.g.a. sjukdom så faller hela 

planeringen. De uttrycker också att det behövs mer personal utomhus i undervisningen för att 

på så vis kunna ha barnen i mindre hanterliga grupper. De menar att undervisningen ges en 

godare kvalitet när barnen är indelade i mindre hanterliga grupper. De menar på att om det 

ofta förekommer personalbrist i undervisningen utomhus så finns det mer nackdelar än 

fördelar med utomhuspedagogik. 
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4 Diskussion 
 

 

 

4.1 Sammanfattning av analysen och tolkningen av pedagogernas utsagor 

 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur några valda pedagoger förhåller sig till 

utomhuspedagogik som en pedagogisk undervisningsmetod. I denna diskussion ska vi 

redogöra för och reflektera över våra resultat, utifrån våra frågeställningar, som är: 

 

 Hur definierar pedagogerna utomhuspedagogik? 

 Vilka för och nackdelar framhåller pedagogerna med pedagogiken? 

 Hur tänker pedagogerna kring läroplanens mål att främja alla barn i sitt lärande? 

 

Resultatet i vår studie bör tydas med försiktighet eftersom att studiens omfång är begränsad 

till endast fyra intervjuade pedagoger. Tre av pedagogerna som intervjuades representerar 

kunskaper inom utomhuspedagogik eftersom att de har medverkat i liknande utbildningar 

gällande undervisning i utomhusmiljö. En pedagog representerar ingen tidigare utbildning 

inom området. Möjligtvis har Dahlgren och Szczepanski som undervisar vid Centrum för 

miljö och utomhuspedagogik och andra forskare som vi valt att referera till i tidigare 

forskningsdelen en bredare kunskap inom området utomhuspedagogik. Missuppfattningar och 

tolkningsfel kan ha uppstått när vi lyssnat på de inspelade intervjuerna av pedagogerna. När vi 

har ställt de redan formulerade frågorna i intervjuerna så har vi kommit med olika följdfrågor 

som kan ha påverkat utsagorna. 

Vi har med vår studie inte haft som avsikt att presentera generaliserade sanningar om 

utomhuspedagogik. Däremot har vi haft en intention att med våra diskussioner i analys- och 

tolkningsarbetet försökt medverka till ökad förståelse gällande om att undervisning i 

utomhusmiljö är en annan pedagogisk form än undervisning i inomhusmiljö.  
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4.2 Hur definierar pedagogerna utomhuspedagogik? 

 

 

Resultatet av vad de utvalda pedagogerna definierar som Utomhuspedagogik som att lära 

utomhus visar på att de menar att utomhusmiljö är en annan plats att lära på än inomhusmiljö. 

Vi ser utifrån resultatet av vår studie att pedagogerna kopplar begreppet utomhuspedagogik 

direkt till ute, skog, natur och skogsområde på skolgården. Vi kan också se att valet av platsen 

är betydelsefull för pedagogerna utifrån tid och kvalitet. Man kan fastställa att de uppfattar 

utomhuspedagogik som ett komplement till det traditionella vanligtvis förekommande 

klassrummet. Men vi förstår utifrån vad de uttrycker angående undervisning att de skiljer på 

utomhusundervisning och inomhusundervisning som metod. Ett viktigt resultat i vår studie är 

att pedagogerna beskriver att utomhusmiljön blir själva lärandeobjektet i lärandeprocessen. I 

den tidigare forskningen hittar vi liknande uttalanden av Sczecpanski med det pedagogerna 

beskriver gällande att utomhusmiljön blir själva lärandemiljön. Han poängterar också att den 

autentiska platsen blir lärmiljö. (Szcepanski, 2007, s. 14) 

Vi jämför med det som kom fram av pedagogernas definition av utomhuspedagogik med det 

som Sczcepanski och Brügge förklarar gällande deras definition om utomhuspedagogikens 

särart. De menar på att inspirerande kunskapsupplevelser äger rum i andra rum som t.ex. 

naturen och olika kulturmiljöer än enbart det vanliga klassrummet. De förklarar att om man 

kompletterar klassrumsundervisning med det utvidgade uterummet kan nyfikenheten och 

motivationen öka i lärandet. (Brügge & Szcepanski, 2011, s.27) 

 

Öhmans resonemang motsvarar även det som Brügge & Szcepanski skriver gällande att om 

man flyttar ut lärandet utanför innerummet så kan det medföra att lärandet berikas med 

färdigheter och kunskaper vilka i sin tur kan tillföra lärandet som sker i innerummet och på 

det viset höja kvaliteten på kunskaperna som barnen i lärandet ska erhållas i 

skolverksamheten. Men han menar att bara för att man flyttar ut verksamheten utanför 

klassrummet så finns det ingen garanti för det. Han menar att då krävs det också i 

verksamheten en hög pedagogisk kvalitet i undervisningen utomhus. (Öhman, 2011, s. 129) 
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Vi jämför med det som kom fram av en pedagogs förklarande om att undervisning som sker 

utomhus bör ha en planering, syfte och mål för att höja kvaliteten med det Öhman förklarar att 

det krävs en hög kvalitet i undervisningen utomhus. 

 

Vi drar en slutsats av det pedagogerna anser att med utomhusundervisning medför ett lustfyllt 

lekande praktiskt lärande med stora resurser och möjligheter som leder till sinnliga 

erfarenheter. Med bakgrund av att de påpekar att när barnen kommer ut visar de på en 

lekfullhet med nyfikenhet, intresse och ett socialt engagemang som ges uttryck åt många a-ha 

upplevelser i utomhusmiljö. Utsagorna från pedagogerna har också förstärkt vår insikt att 

lärandet inomhus är ett mer abstrakt lärande än utomhus. Utomhus kan barnen mer naturligt i 

det lekande praktiska lärandet även få använda hela sin kropp med alla sina sinnen som 

pedagogerna anser leder till mer rörelse och bättre hälsa av att de får forska, hoppa, springa 

och röra sig friare ute. 

Vi jämför med det som kom fram av pedagogernas klargörande om att barnen mer naturligt 

utomhus använder hela sin kropp i friare rörelser med alla sina sinnen vilket de anser leder till 

mer rörelse och bättre hälsa med det som står i Lgr11 angående rörelse och hälsa: 

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen” (Lgr11, 2011, s. 

51) 

 

 

4.3 Vilka för och nackdelar framhåller pedagogerna med utomhuspedagogiken? 

 

 

En fördel som en pedagog fann med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt var att få så många 

barn som möjligt att tillbringa tid utomhus. En annan fann en annan fördel som i att alla barn 

får ut någonting av att vara ute i naturen. Denna fördel kan samtidigt komma att bli en 

nackdel om det som Mårtensson skriver är sant gällande hur mindre bra utevistelsen kan vara 

för ett barn som saknar fostran och erfarenhet, kompetens om olika utomhusmiljöer som t.ex 

en landskapsmiljöliknande skog. Hon menar vidare att den fysiska omgivningens aktivitet 
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påverkar barnens känslor. Om känslan i barnet inte blir positiv av att vara utomhus så blir det 

mer ett hinder och en negativ upplevelse för barnet och då har utevistelsens intention inte setts 

utifrån ett barns perspektiv. (Mårtensson, 2011, s. 67) 

 

En pedagog förklarar tydligt att hon inte tror att barnen förstår att de lär sig när de har lektion 

utomhus men att de förstår att de lär sig när de har lektion inomhus. Detta uttalande stödde 

hos sig på eftersom att när hon hade frågat ett barn om vad de hade gjort i klassrummet idag 

så svarade barnet att de hade pratat om ng-ljudet. Därefter hade hon frågat samma barn om 

vad det hade lärt sig när det hade varit i skogen dagen innan. Det visste inte barnet för det 

tyckte mest att det hade varit ute. Trots allt förklarade hon vidare att hon trodde att barnen 

lärde sig mycket, mycket mer underförstått utomhus i utomhusundervisningen. En likartad 

uppfattning om en sådan nackdel har även Szczepanski nämligen att elever inte jämt förstår 

att de befinner sig i en situation av lärande. Aktiviteterna utomhus kopplas ofta samman av 

eleverna med korvgrillning och rörelse i utomhusmiljö. (Szczepanski, 2008, s. 55)  

 

Ytterligare några nackdelar som framkommer i resultatet är känslan pedagogerna känner av 

att man är beroende av bra väder, känslan av otrygghet gällande barn som kan försvinna, 

större ansvar i främmande miljöer än skolans trygga utomhusmiljö och inomhusmiljö, 

svårighet att handskas med stora grupper utomhus och kläder efter väder. Szczepanski 

beskriver också dessa nackdelar utifrån vad som visat sig i hans studie Handlingsburen 

kunskap – Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö angående väder, brist på 

lämpliga kläder och okunskap i säkerhetsfrågor. (ibid., 2008, s. 55) 
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4.4 Hur tänker pedagogerna kring läromål att främja alla barn i sitt lärande? 

 

Utifrån pedagogernas utsagor beträffande hur de tänker kring läromål att främja alla barn i sitt 

lärarande har resultatet visat på att de anser att en växelverkan med att lära i inomhusmiljö 

och utomhusmiljö främjar fler barn än att endast använda sig av en plats för inlärning. 

Pedagogerna menar att om man varierar undervisningsmiljön så att man både är ute och inne 

omväxlande så kan eleverna använda sig av de praktiska sinnliga erfarenheter de fått utomhus 

med det teoretiska lärandet inomhus. Om detta har de uttryckt att det passar somliga barn att 

sitta stilla inne och lära sig medan andra barn behöver lära i rörelse. De förklarar detta med att 

om eleverna får lära i sin rätta miljö som passar dem så främjar även det till högre motivation 

och lust att lära. Detta jämför vi med det som står i Lgr11 om att ”skolväsendet syftar till att 

eleverna skall inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Lgr11, 2011, s. 7). 

 

Studiens resultat visar också på att pedagogerna använder sig av många olika läroämnen när 

de lägger undervisningen utomhus. De menar på att kunskapskraven som skall nås av 

eleverna kan lika bra läras in i utomhusundervisning som inomhusundervisning. Men 

pedagogerna menar på att det är två skilda inlärningsmetoder eftersom att inomhusmiljön 

erbjuder abstrakt inlärning jämfört med en konkret inlärning utomhus, där de sinnliga 

erfarenheterna gör att kunskaperna fördjupas. Detta resultat stämmer bra överens med det som 

Wilhelmsson menar att lärare många gånger nämner att eleverna kan få en djupare förståelse 

och kunskap i sitt lärande om det de lär om genom att få använda sina teoretiska- och sinnliga 

praktiska kunskaper gemensamt. (Wilhelmsson, 2012, s. 7) 
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4.5 Vidare forskning 

 

 

Beträffande vad vår undersökning resulterat i angående våra respondenters åsikter och utifrån 

den litteratur vi läst om vad olika forskare och teorietiker uttalat sig om gällande 

utomhuspedagogik, har vi kommit fram till ett par intressanta områden att forska vidare på. 

Mycket av det som kommit fram är presenterat ur ett vuxenperspektiv. Vi skulle vilja få mer 

insyn i hur utomhuspedagogik ses ur ett barnperspektiv. Kommer barnets perspektiv på 

utomhuspedagogik se likadant ut som ur ett vuxenperspektiv? Hur vet vi vuxna som t.ex. 

pedagoger och forskare att detta är ett berikande sätt att lära på? 

 

Ett annat område som vi tänker oss att man kan forska vidare på är om hur dagens barn i vår 

moderna tid från skilda miljöer och kulturer med varierande fostran, omsorg, erfarenheter och 

språk upplever utomhuspedagogik. Upplever alla barn med mångfaldiga bakgrunder 

utomhuspedagogik på liknande sätt? Vi upplever att dagens forskning mest tar upp 

utomhuspedagogikens potential. Med det ser vi en fara för de barn som känner en osäkerhet 

för främmande utomhusmiljöer. Vi bör tänka på att som pedagoger så äger vi en viss makt i 

hur undervisningen utformas och kanske inte tänker detta när vi i nyhetens behag som vi 

upplever att utomhuspedagogik har blivit och bestämmer att utomhusundervisningen skall 

ingå i barnets lärandemiljö. 
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Bilaga 1 

 

Frågeställningar till pedagogerna under intervjuerna 

Huvudfrågor: 1. Hur definierar pedagogerna utomhuspedagogik? 2. Vilka för- och nackdelar 

framhåller pedagogerna med pedagogiken? 3. Hur tänker pedagogerna kring att läroplanens mål 

främjar alla barn i pedagogiken? 

1. Vilken pedagogisk utbildning har du? 

2. Hur lång erfarenhet har du av att ha arbetat i skolan? 

3. Har du någon specifik utbildning inom utomhuspedagogik? 

4. Om jag säger utomhuspedagogik, vad tänker du på då? 

5. Varför har du valt att arbeta med utomhuspedagogik? 

6. Vad vill du uppnå med din utomhuspedagogik? 

7. Vilka vinster kan du se med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt? 

8. Vilka brister kan du se med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt? 

9. Anser du att utomhuspedagogik tillgodoser alla barn? Varför? Varför inte? 

10. Om du tänker på barnets lärande:  

11. Tror du det finns skillnad på vad barnet lär sig utomhus respektive inomhus? 

12. Tror du det finns skillnad på hur de lär sig utomhus respektive inomhus? 

13. Vilka ämnen väljer du att lägga utomhus? 

14. Vart väljer du att lägga din utomhuspedagogik? 

15. Hur ser du som pedagog på utomhuspedagogik som en pedagogisk 

undervisningsmetod? 

16. Hur ofta väljer du att lägga din undervisning utomhus? 

17. Vilka problem kan du uppleva vid planering av utomhuspedagogisk undervisning? 

18. Vilka problem kan du uppleva när du kopplar den utomhuspedagogiska 

undervisningen till Lgr11 och t.ex. skolans lokala kursplaner? 


