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Abstrakt 

Syftet med arbetet var att undersöka hur lågstadielärare och mellanstadielärare uppfattar 

utomhuspedagogik, hur de använde sig av utomhuspedagogik, samt vilka svårigheter de såg med 

denna form av undervisning. Undersökningen skedde genom fyra kvalitativa intervjuer där lärare 

från låg och mellanstadiet blev intervjuade. Frågorna som pedagogerna fick var; 

 Hur uppfattar du som lärare utomhuspedagogik? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med utomhuspedagogik? 

 Hur ser du på utomhuspedagogik i förhållande till klassrumsundervisning? 

 I vilken utsträckning använder du dig av utomhuspedagogik i din undervisning?    

 

Resultatet visade på att pedagoger från de båda stadierna uppfattade utomhuspedagogiks som en 

kompletterande undervisningsform till klassrumsundervisning, där ett lustfyllt, varierat, praktisk och 

sinnlig lärande stod i fokus. Rörelse och praktiskt arbete var det som uppfattades vara 

utomhuspedagogikens största fördelar, samt att utomhuspedagogiken hade möjlighet att lyfta 

svagare elever genom sin praktiska natur. De intervjuade pedagogerna använde sig av 

utomhuspedagogik i ämnena matematik, svenska och NO, samt att lågstadielärarna använde sig av 

utomhuspedagogik kontinuerligt i sin undervisning och mellanstadielärare efter behov. De 

svårigheter som togs upp var tid och planering, att det krävs mycket planering och framförhållning 

för att kunna hålla en lektion, bedömning, eftersom det ansåg svårt att bedöma elevernas lärande 

utomhus. Samt elevernas oförmögenhet att klä sig rätt för utomhusvistelse. 

 

Nyckelord: Lågstadielärare, mellanstadielärare, lärande, utomhuspedagogik. 
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1 Inledning 

 

När jag började lärarutbildningen med inriktning mot tidigare år, hade jag aldrig kommit i kontakt 

med begreppet utomhuspedagogik förut. Jag hade heller aldrig upplevt att mina lärare under 

grundskoletiden, i någon större utsträckning, använt sig utav utomhusförlagd undervisning. Intresset 

för utomhuspedagogik fick jag under perioderna för min verksamhetsförlagda undervisning (VFU) 

på lärarutbildningen. Jag har under min utbildningstid utfört mina praktikperioder på samma skola, 

där intresset och användningen av utomhuspedagogik varit stort bland pedagogerna. Jag har under 

dessa perioder vid flera tillfällen har haft möjlighet att bedriva undervisning utomhus, främst i 

ämnena matematik och NO. Det jag lagt märke till när jag arbetat med utomhuspedagogik är att 

eleverna har lättare att ta till sig och minnas övningar och kunskap som vi tillägnat oss. 

   Utomhuspedagogik handlar om att komplimentera klassrumsundervisningen med innovativa och 

kreativa läromiljöer (Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski, 2007) Därför är det viktigt att man 

som pedagog kan se utemiljön som en resurs i sin undervisning, där elevernas praktiska och sinnliga 

kunskaper får komma till uttryck och utvecklas. Utomhuspedagogik ger eleverna möjlighet att 

genom praktisk erfarenhet och sinnlig, dvs. genom olika sinnesyttryck som känsel, syn, lukt mm. 

tillägna sig kunskap. Utomhuspedagogiken lyfter även enligt min erfarenhet fram de elever som 

annars presterar svagt i klassrummet. Det blir ett alternativt sätt för de elever som har svårt att 

tillägna sig teoretisk kunskap genom böcker och liknade läromedel. Arbetar man med 

utomhuspedagogik har man möjlighet att konkretisera teoretiska ämnen. Genom praktiskt arbete 

och sinnlig erfarenhet ökar man elevens förutsättningar för att ta till sig och lära. (Dewey. 2004). 

Detta kan man visserligen även göra inne i klassrummet, men man vinner i många fler aspekter om 
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man gör det utomhus. Exempelvis genom att eleverna får, förutom ett alternerande och lustfyllt 

arbetssätt, röra sig, frisk luft, kontakt med naturliga miljöer, sinnliga upplevelser som inte kan 

uppnås i klassrummet, mm. (Dahlgren, Sjölander, strid och Szczepanski, 2007). Jag har därför valt 

att skriva mitt examensarbete om utomhuspedagogik. Jag vill genom mitt arbete, utifrån ett 

lärarperspektiv, lära mig mer om hur man kan bedriva utomhuspedagogik i olika årskurser och hur 

det kan påverka elevens lärande när man använder sig av undervisning utomhus. 
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2 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärare i lågstadiet och mellanstadiet motiverar sin 

användning av utomhuspedagogik som metod i undervisning. 

3 Frågeställningar 

Mitt syfte har genererat följande frågeställningar 

 Vilka argument och möjligheter finns det i hur låg- och mellanstadielärare bedriver 

utomhuspedagogik? 

 Hur använder sig låg- och mellanstadielärare av utomhuspedagogik i sin undervisning? 

 Vilka svårigheter ser lärare med att bedriva utomhuspedagogik? 
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4 Teoretisk bakgrund 

I följande avsnitt kommer jag först att redovisa utomhuspedagogik som begrepp. Därefter kommer 

ett avsnitt om John Dewey och hans teorier om undervisning och lärande som jag valt att bygga min 

teoretiska bakgrund kring. Följaktligen kommer jag att går igenom tidigare forskning kring ämnet. 

4.1 Utomhuspedagogik som begrepp 

Begreppet utomhuspedagogik, eller outdoor education, har sina rötter i Cornell University och Ohio 

State University, USA. Där det sedan 1860 talet bedrivits så kallade Land grant kurser med syfte att 

öka kontakt med naturen. (Szczepanski 2008 s 2). I och med en ständigt ökande urbanisering har 

människan mer och mer främjats från landskapet. Utomhuspedagogik bygger på att förena teori och 

praktik på ett naturligt sätt. (Szczepanski 2008). NCU, (Nationellt centrum för utomhuspedagogik), 

Definierar utomhuspedagogik på följande sätt: 

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 

reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.” (NCU).  

Utomhuspedagogik är ett tematisk och ämnesövergripande forsknings och utbildningsområde där 

lärande i hög grad förläggs i utomhusmiljö. Utomhuspedagogik tjänar som komplement till 

traditionell undervisning och bygger på att skapa upplevelser och praktiska erfarenheter hos den 

lärande. (NCU). Att bygga erfarenheter är en stor del av utomhuspedagogikens syfte, genom att 

skapa erfarenheter skaffar vi oss ett underlag för ett fortsatt lärande. Erfarenheter lever vidare i nya 

erfarenheter, d.v.s. det finns en kontinuitet i erfarenheten. (Dewey 2004). Utomhuspedagogiken 

strävar efter att sammanlänka de språkliga, motoriska, estetiska, känslomässiga, biologiska och 

kulturella aspekterna av lärande och alla skolans ämnen kan till viss del integreras i 

utomhusundervisning. (Lundegård, Wickman, Wohlin 2004). Utomhus upplever vi saker som texter 
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och böcker inte kan förmedla, exempelvis stimuleras sinnliga erfarenheter som syn, lukt, känsel, 

användande av språk i ett socialt sammanhang, rörelser mm, på ett helt annat sätt än i klassrummet. 

Naturen blir både plats, objekt och en del av lärandeprocessen. (Lundegård, Wickman, Wohlin. 2005 

Sid 13-ff).  

 

4.2 John Dewey 

Min teoretiska utgångspunkt ligger i John Deweys utbildningsfilosofi om erfarenhetsbaserat 

lärande, d.v.s. att lärande sker bäst genom handling och skapandet av erfarenheter. 

Utomhuspedagogik förankrar lärandet i verkligheten och ger elever referenspunkter i verkliga livet. 

Vi försätter oss också i en social situation där vi kan lära oss av varandra och att integrera i grupp. 

Detta bygger på Deweys uppfattning om hur lärande bäst sker. 

  

Ett första grundläggande ansvar för pedagogerna är att de inte bara ska vara medvetna om hur 

den allmänna principen om hur faktisk erfarenhet skapas av omgivningens förhållanden, utan 

också att de på ett konkret sätt förstår vilka omgivningar som är gynnsamma för erfarenheter 

som leder till växande. Framför allt ska de känna till hur man använder de omgivningar som 

finns, både fysiska och sociala, för att ur dem utvinna allt de har att bidra med för att bilda 

erfarenheter som är meningsfulla (Dewey, 2004, sid 182).  

 

Genom att använda sig av utomhuspedagogik använder och upplever du inte bara naturmiljön, utan 

skapar också sociala situationer mellan lärare till elev och mellan elev till elever som inte uppstår i 

normal klassrumsundervisning. Som lärare behöver du en utvecklad social kompetens och ska 

kunna etablera goda relationer till eleverna samt att kunna befrämja goda relationer mellan eleverna. 
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(Lindström och Pennlert, 2009 sid 11). Utomhuspedagogik syftar till social utveckling mellan 

elever och lärare. Den ska stärka gruppkänslan, övervinning av mentala och fysiska barriärer genom 

enskilda och grupprelaterade samarbetsövningar. (Szczepanski, 2008). Det ger även en insyn i 

elevgruppen som man annars inte får i normala fall vilket ger dig som pedagog bättre förståelse för 

elevgruppen. Att känna sina elever är även det en viktig aspekt i det pedagogiska arbetet enligt 

Dewey. ( Dewey, 2004). 

   Dewey beskriver lärande som en ombearbetning av erfarenheter. (Dewey, 2004). Det innebär att 

elevernas erfarenheter ligger till grund för deras fortsatta lärande. De erfarenheter vi tillägnar oss i 

nuläget kommer i hög grad påverka vår fortsatta inlärning. Genom att vi erfar något förändrar vi 

våra tidigare inställningar, attityder och vår förståelse inom det områden vi erfar. Skapar vi negativa 

erfarenheter, attityder eller felaktiga kunskaper kommer det att hämma den fortsatta inlärningen. 

Det är därför viktigt att pedagogen ser elevens förkunskaper, möjligheter och egenskaper för fortsatt 

lärande. (John Dewey, 2004,). Som pedagog måste man därför utgå från att skapa positiva 

erfarenheter för eleverna när man undervisar. Man måste se elevernas nuvarande erfarenheter som 

drivkraft för fortsatt lärande. Dewey förespråkade individualitet och faktisk erfarenhet. Det vill säga 

elevernas intressen, kreativa handlingar och beteende i grupp bör uppmärksammas och användas till 

fördel för det fortsatta lärandet. (Dewey, 2004 sid 72-ff). Han talar även om vikten av intellektuell 

frihet i lärandet. Med det menar han möjligheten att göra egna bedömningar och observationer som 

är meningsfulla i sig själva. (Dewey, 2004 sid 197). Genom att ge eleverna en yttre frihet, d.v.s. 

möjligheten att genom praktiskt handlande tillägna sig kunskaper och erfarenheter skapar man sig 

även en intellektuell frihet som gör det möjligt för eleven att själva tänka och reflektera över sina 

erfarenheter och sitt lärande. Genom att ge eleverna ”frihet” i sitt lärande kan läraren tillägna sig 

kunskap om; förståelse för de individer som ska undervisas. (Dewey, 2004,sid 198). Dewey 

poängterade att det var relationen mellan kunskap och handling som var det primära i 
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läroprocessen. (Dahlgren, Sjölander, strid och Szczepanski, 2007 sid 22 ). Det bör dock 

uppmärksammas att Dewey aldrig förkastade klassrumspedagogiken eller den teoretiska 

kunskapsinhämtningen. Vilket leder till att samspelet mellan teoretisk och praktisk 

kunskapsbildning, där eleven får teoretisk kunskap och möjlighet att omsätta detta i handling och 

reflektion över resultatet. 

4.3 Tidigare forskning 

De forskare som jag valde att bygga min teoretiska utgångspunkt utifrån, förutom Dewey, är Anders 

Szczepanski, som arbetar som enhetschef vid Centrum för miljö och utomhuspedagogik, (CMU), 

Lindköpings Universitet. Han har skrivit ett antal böcker och skrifter rörande utomhuspedagogik 

och har lång erfarenhet av arbete inom detta område. 

Lars Owe Dahlgren är professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Linköpings 

Universitet. Han har bedrivit mycket forskning inom ämnet utomhuspedagogik men även 

problembaserat lärande. Han har bland annat tillsammans med Anders Szczepanski givit ut flera 

böcker inom ämnet utomhuspedagogik. (Dahlgren, Sjölander, strid och Szczepanski, 2007). 

Forskning kring utomhuspedagogik har bedrivits utomlands under flertal år men är ett relativt ungt 

forskningsområde i Sverige. Forskningsområdet utomhuspedagogik tar utgångspunkt i olika 

perspektiv. (Dahlgren, Sjölander, strid och Szczepanski, 2007 sid 23). Dessa perspektiv är enligt 

Szczepanski platsperspektivet, miljöperspektivet och kroppsperspektivet. (Szczepanski, 2008). 

4.3.1 Platsperspektivet 

Platsperspektivet framhåller vikten av platsens möjligheter till interaktion och lärande genom 

handling. Detta är något som Dewey ansåg som det centrala i läroprocessen. Eleverna ska inte 

enbart söka kunskap i böcker och bibliotek, utan även i omgivningen. (Szczepanski, 2008 sid 18).  

Naturen har i detta fall en enorm inverkan på oss. Den hjälper oss med koncentrationen, den 
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spontana uppmärksamheten ökar, vi blir piggare och lugnare. (Dahlgren, Sjölander, strid och 

Szczepanski, 2007 sid 23 ). 

4.3.2 Miljöperspektivet 

Syftar till lärandet om miljö och ekologi. Genom direkt kontakt med ekologi och natur blir lärandet 

i dessa områden mer konkret för eleverna. Genom direkt kontakt med det objektet vi ska lära oss 

om, skapar vi bättre förutsättningar för att förstå den än om vi bara skulle tillägna oss teoretisk 

kunskap. Det vill säga, ska vi lära oss om hur ett ekosystem fungerar, kommer vi att lära oss bättre 

om vi går ut och undersöker hur de ekosystemen på nära håll. Man bör därför inte begränsa ämne 

till endast klassrum och böcker utan även konkretisera lärandet med praktisk erfarenhet. Annars 

skapas en distans mellan människa och verkligheten. Om vi upplever naturen kommer vi att få en 

mer konkret och reell uppfattning om den och hur den fungerar. (Szczepanski, 2008 sid 24-25).   

4.3.3 Kroppsperspektivet 

Syftar till rörelsernas och sinnenas betydelse för lärande. (Szczepanski, 2008 sid 26). Rörelsen har 

som tidigare nämnts stor betydelse för lärandet, vilket Dewey pekar mycket på i sina texter. Tanken 

främjas av handling och praktiskt och teoretiskt arbete. Alla sinnen har en viktig del i 

lärandeprocessen och därför är det viktigt att använda hela kroppen i alla läroprocesser. (Lundegård, 

Wikman Wohlin, 2005, sid 16) 

4.4 Varför utomhuspedagogik? 

Utomhuspedagogiken strävar efter att skapa kreativa läromiljöer där elevernas talanger, 

kompetenser och erfarenheter, lyfts fram på ett sätt som det inte gör i klassrummet. (Dahlgren, 

Sjölander, strid och Szczepansk, 2007 sid 9). Utomhuspedagogiken bidrar inte bara till en 

alternerande undervisningsform utan skapar också en möjlighet till fysisk aktivitet hos eleverna. De 
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får komma ut och röra sig vilket gynnar den fysiska hälsan. Både Dewey och Szczepanski talar om 

sambandet mellan fysisk- och psykiskhälsa. Szczespanski beskriver utomhuspedagogikens fördelar 

på följande sätt; 

 Kroppen sätter tanken i rörelse 

 Den kroppsliga aktiviteten främjar hälsan 

 Hälsa och lärande hör ihop. (Dahlgren, m.fl. 2007, sid 13) 

 

Kunskap och handling står i relation till varandra. (Dewey, 2004). Handling leder till kunskap och 

kunskap leder till handling. Vi använder alla sinnen när vi lär oss och därför bör hela kroppen 

användas. Utomhuspedagogik skapar fysisk aktivitet som tjänar elevernas hälsa. Mår kroppen bra 

mår sinnet bra och mår sinnet bra har du lättare att lära. Utomhuspedagogik ger som tidigare nämnts 

även pedagogen möjlighet att se eleverna ur ett annat perspektiv än vid traditionell 

klassrumsundervisning. Eleverna får visa sina färdigheter och kunskaper genom praktiskt handlande 

vilket kan lyfta fram de elever som annars har svårt med traditionell klassrumsundervisning. 

4.5 Läroplanen och utomhuspedagogiken 

Uttrycket utomhuspedagogik nämns inte i LGR 11 men undervisningsformen kan på många sätt 

knytas till styrdokumenten och läroplaner. Bland annat anges det i skolans uppdrag, att skolan ska 

sträva efter att främja en harmonisk utveckling hos eleverna. Detta genom en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. ( LGR 11. Sid 10). Genom att vistas i 

utemiljö minskar vi stressymptom, blir lugnare, får lättare att fokusera och lära. (Dahlgren m.fl. 

2007). Utomhuspedagogik kan därför vara ett hjälpmedel för att just främja en harmonisk 

utveckling hos eleverna genom att de får vistas och lära i utomhusmiljö. 

En” ballanserad sammansättning av arbetsformer” ger underlag för att komplettera den 

teoretiska klassrumsundervisningen med mer praktisk utomhusförlagd undervisning. Det anges 
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även i skolans uppdrag att ” I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas.” ( LGR 11. sid 10). Utomhuspedagogiken strävar efter att 

integrera det praktiska och sinnliga i undervisningen. Genom praktiska övningar och att eleverna får 

röra sig i och integrera med naturen samt uppleva den, vinner man alltså de praktiska och sinnliga 

aspekterna i undervisningen.  

Skolan skall även sträva efter att vara en levande, trygg social gemenskap och skapa lust för 

att lära. Genom användningen av utomhuspedagogik försätter du eleverna i en social situation olik 

den i klassrummet. De har här lättare att integrera med varandra bland annat eftersom de har mer 

rörelsefrihet och möjligheter att prata och samtala i ett avseende som inte är möjligt i klassrummet. 

Läroplanen anger även att genom ett miljöperspektiv ska eleverna få möjlighet att ta ansvar för 

närmiljön, samt att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till globala miljöfrågor. Undervisningen 

skall även belysa vilka effekter samhällets funktioner och vårt sätt att leva kan anpassas till för att 

skapa en hållbar utveckling.(LGR 11). Här lämpar sig utomhuspedagogiken ypperligt eftersom 

eleverna som tidigare nämnt får direktkontakt med naturen. Samt att du som pedagog kan då på 

olika sätt konkretisera de olika miljöaspekterna för barnen. Exempelvis genom att visa på konkreta 

exempel på hur natur påverkas av miljöförstörelse mm. Eleverna får även en relation till naturen 

och ges därigenom en möjlighet att förstå vikten av att bibehålla och värna om den natur vi har. 

Utomhuspedagogik kan alltså anknytas till läroplanen dels genom den sociala aspekten, 

förespråkande av variation och balans i undervisningen, miljösynpunkter mm. Utomhuspedagogik 

kan alltså utifrån dessa aspekter väl integreras som arbetsmetod enligt skolans uppdrag. 

5 Metod 

Jag valde att intervjua fyra pedagoger som samtliga arbetar inom grundskolans tidigare år. Som 

intervjuform valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer.  
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Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa 

enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. Det innebär att man efter det att alla 

intervjuer är utförda sitter där med ett otroligt rikt material i vilket man med tur och hårt arbete 

kan finna många intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat. (Trost, 2010. sid 25). 

 

Kvalitativa intervjuer syftar till att ge personliga ställningstaganden och svar kring ämnet från den 

intervjuade. (Johansson & Svedner, 1998 sid 45). Kvalitativa intervjuer kan ses som en dialog där 

fasta frågor har mindre betydelse, utan diskussionen sker fritt inom det ämne som intervjuaren har 

valt. Detta för att den intervjuade ska kunna ge svar utifrån sitt eget synsätt, erfarenheter och 

inställning. Frågorna kan variera från intervju till intervju beroende på den intervjuades svar. 

(Johansson & Svedner, 1998 sid 45). Genom kvalitativa intervjuer kommer jag kunna skaffa mig en 

mer djupgående förståelse av varje enskild pedagogs uppfattning av utomhuspedagogik och 

därigenom tillägna mig den data som är mest relevant för att kunna svara på mina frågeställningar. 

 

5.1 Intervjuer 

Intervjuerna består av öppna frågor kring hur lärare uppfattar och använder sig av 

utomhuspedagogik, (bilaga1). Frågorna kommer i första hand avgränsa ämnet och ge intervjun 

struktur som kan följas vid varje intervju. Den intervjuade kommer därigenom att kunna svara på 

frågorna utifrån sina egna erfarenheter och inställningar, samtidigt som ämnet begränsas. Eventuella 

följdfrågor ställs beroende på den intervjuades svar. Intervjuerna spelas in och transkriberas sedan 

till dokument och sparas som forskningsunderlag. Alla intervjuer utom en skedde på de skolor där 

pedagogerna arbetade. Den sista var jag tvungen att göra över telefon eftersom vi inte kunde passa 

in tid för att träffas personligen. 
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5.2 Urval 

Jag har valt att intervjua fyra pedagoger om deras uppfattning om utomhuspedagogik. Anledningen 

till att jag valt att intervjua fyra pedagoger beror på att man med ett mindre antal intervjuer får 

lättare att bearbeta resultatet. Med många intervjuer kan materialet bli ohanterligt, svårt och 

tidskrävande att bearbeta analyser. Man bör därför med kvalitativa intervjuer begränsa antalet till 

endast några få personer att kunna bearbeta och få med fler avgörande detaljer som förenar eller 

skiljer i resultatet. (Trost. 2010). 

   Dessa pedagoger arbetar i/ eller har erfarenhet från att arbeta i låg och mellanstadieklasser. De 

pedagoger jag intervjuat kommer från två olika skolor från mellersta Norrland. Skolorna är relativt 

små där den ena har mellan 150 och 200 elever. Den andra har ca 100. Båda skolor har goda 

möjligheter till att använda sig av utomhuspedagogik då båda har nära tillgång till varierad natur så 

som skog, vattendrag, äng/fält och skolgård.  

Jag har i transkriberingen av intervjun valt att kalla deltagarna för Lisa, Lova, Maja och Mia, vilket 

då inte är deras riktiga namn. 

Lisa arbetar som klasslärare där denne följer en klass till åk 3. 

Lova arbetar från förskoleklass upp till klass 3. 

Maja undervisar No/ teknik och matematik bland mellanstadieklasserna. Mellanstadielärarna på 

denna skola arbetar integrerat på detta sätt, i princip som ämneslärare. Men denne har även 

huvudansvar för en egen mellanstadieklass som hon följer upp till åk 6. 

Mia är klasslärare och följer sin klass från åk 4 till 6. 

Pedagogerna tog jag kontakt med via telefon eller direkt genom att besöka skolan där de arbetar. 

5.3 Etik 

Jag har i min studie tagit hänsyn till de anvisningarna för forskningsetik som utarbetats av 
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Humanistiskt- samhällsvetenskapliga forskningsområdet. 

 Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av 

undersökningsmetoderna och undersökningens syfte. 

 Deltagarna skall ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och få sina 

frågor sanningsenligt besvarade. 

 Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja eller avbryta sin medverkan utan negativa 

följder. 

 Deltagarna ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten skall 

det inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller elever/barn. Om man 

överväger att namnge de som deltagit i undersökningen måste man ha tillstånd från alla 

berörda: personalen på skolan, eleverna och deras föräldrar och ev. Andra. (Johansson & 

Svedner, 1998 sid 37-f). 

Detta har jag tagit hänsyn till genom att först skicka ut ett meddelande till alla lärare som gått med 

på att intervjuas, (bilaga 2), där syfte, frågeställningar och metod framgår. Där framgår även att 

intervjuerna kommer att spelas in. Jag har även innan varje intervju kontrollerat med den som ska 

intervjuas att denne godkänner att intervjun spelas in. Den intervjuades namn nämns aldrig under 

den inspelade intervjun och den intervjuade benämns aldrig vid namn i transkriberingarna av 

intervjuerna. Deltagarna har även haft möjlighet att ställa frågor om- eller dra sig ur undersökningen 

innan intervjun genomfördes. 
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6 Resultat 

Jag valde att redovisa resultaten från intervjuerna genom att presentera pedagogernas svar utifrån de 

intervjufrågor som jag använde mig utav.  Varje intervjufråga utgör en egen rubrik där pedagogernas 

åsikter och uppfattningar redovisas. 

Jag kommer därefter analysera resultatet efter de frågeställningar som ligger till grund för mitt 

arbete. Sist kommer jag att gå igenom resultatets validitet genom att analysera arbetets 

generaliserbarhet och reliabilitet.  

6.1 Hur uppfattar du som lärare utomhuspedagogik? 

Alla pedagoger som deltog i intervjun hade en positiv uppfattning om utomhuspedagogik. De hade 

även uppfattningen att utomhuspedagogik var ett sätt att alternera den ordinarie undervisningen på 

ett kreativt och lustfyllt sätt.   

Pedagogerna svarade som följande på hur de uppfattar utomhuspedagogik; 

 

Maja-  Det man vinner på det är ju oftast att eleverna tycker att det är så roligt bara att gå ut. Så 

att det blir ju som intressant det man jobbar med oavsett vad man gör /.../ 

 

Pedagogen visar här att det ofta är omväxlingen som skapar lust och motivation. Genom miljöbyte 

får eleverna ökad motivation och positiva erfarenheter från lärandesituationen, vilket enligt Dewey 

är centralt för elevens lärande. (Dewey. 2004). 

Mia förklarade att hon uppfattar utomhuspedagogiken som en undervisningsform där du kan 

integrera alla sinnen. 
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Mia- Ja det är väll ganska vederlagt idag att man lär på olika vis, via… Ja men en del räcker det 

att höra så kan dom och en del behöver se och en del behöver påtagligen ta och använda 

kroppen. Så det tror jag är givet, absolut. Ju fler sinnen du får använda desto bättre. 

 

Mia menar här att vi alla lär på olika sätt och behöver därför undervisas på sådant sätt som 

gynnar alla inlärningstyper. Hon menar att desto mer sinnen du integrerar i undervisningen 

desto fler elever kan du fånga upp. 

Även rörelsen och det praktiska samt det sinnliga arbetet ansågs vara gynnsamt och 

eftersträvansvärt när man arbetade med utomhuspedagogik och ansågs som ett av de mest 

eftersträvsamma målen med utomhuspedagogik. 

 

Lova- Det blir ju mer konkret om man använder till exempel… Ja kottar eller stenar eller… Ja 

vad som helst egentligen kompisar och sådär då så att. Ja och så rör dom på sig så att dom lär 

sig mycket mer faktiskt om man använder rörelse. 

 

Lova såg rörelsen som ett av det mest väsentliga målen med att bedriva utomhuspedagogik eftersom 

den skapar lust att lära hos eleverna. Hon menar att du får möjligheten att konkretisera det eleverna 

ska lära sig på ett sätt som du i vissa fall inte kan göra i klassrummet. Samt att rörelsen ökar 

inlärningsförmågan hos eleverna. 

Det framgår i dessa citat att det är den fysiska aktiviteten, möjligheten att konkretisera och de 

sinnliga erfarenheterna som man eftersträvar när man undervisar utomhus. Både Lova, Mia och 

Maja pekar i dessa citat att den fysiska och sinnliga aspekten får eleverna mer engagerade.  

Engagemanget är en given nämnare för att eleven på ett effektivt sätt ska kunna ta till sig och lära 

när man undervisar. Utan engagemang är det mest sannolikt att den information eleverna får går 

förlorad eller att lärandesituationen blir till en negativ erfarenhet. Vilket i sin tur leder till en ovilja 
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att lära i framtiden. (Dewey. 2004). 

Lisa tog upp vikten av kontakten med naturen. Vilket de andra pedagogerna inte gjorde i lika 

stor grad. Hon menade att man måste ta vara på det kulturlandskap som vi lever i och låta eleverna 

få uppleva och ta del av den; 

 

Lisa- Sen så tycker jag genom utomhuspedagogiken ger man barnen möjlighet att ta del av den 

miljö vi har och den natur vi har i Sverige. Som är lätt att glömma bort. 

 

Många barn lever idag avskärmade från landsbyggd och natur. Genom att vistas ute i natur och 

olika miljöer, återskapar du en kontakt och förståelse för dessa, som kanske i dagens samhälle kan 

vara svårt för eleven att skapa på egen hand om intresset saknas. 

Hon nämnde även att man kunde bortse från det praktiska arbetet och använda naturen som en 

inspirationskälla till exempelvis skrivuppgifter eller estetiskt arbete. Diskussionen såg ut som 

följande; 

 

Marcus - Men om vi säger att… du är i en trea då. Jobbar du med svenska som utomhus då över 

huvudtaget? Eller är det helt bundet till klassrummet då? 

 

Lisa- Jag tror att i såna fall blir det… att man säger ta med penna och papper ut i skogen och så 

försöker ni hitta/ känna en dikt i skogen. Lyssna, skriv det ni känner. /.../  Det är ju inte så att man 

slutar att vara ute. Men det finns ju andra ämnen där man kan ha utomhuspedagogik utan att man ska 

hitta kottar. 

 

Lisa beskriver här att naturen som en inspirationskälla för att kunna skriva en dikt, genom att 

eleverna får gå ut i naturen för att där kunna känna och uppleva den. Detta är även en aspekt som 
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kan integreras i all undervisning med ett estetiskt innehåll. Naturen utgör en ypperlig 

inspirationskälla för arbete med blid, musik, teater mm. Detta eftersom den stimulerar sinnena i 

större utsträckning än i klassrummet. Det finns så mycket mer att känna, lukta, se och höra utomhus 

som kan bidra med inspiration, än vad som erbjuds inomhus. 

Lisa lyfter här även ett problem i hur andra pedagoger kan uppfatta utomhuspedagogik. När 

hon säger ”Man kan ha utomhuspedagogik utan att man ska hitta kottar”, pekar hon på att man kan 

uppfatta utomhuspedagogik som något som endast passar i lägre åldrar. Vilket är tråkigt eftersom 

eleverna vinner så mycket på att vistas i utemiljö. Vi rör oss, får frisk luft och berikas sinnligt och 

praktiskt. Vilket alla människor behöver, oavsett ålder. Därför är det viktigt att man som pedagog 

kan utforma utomhusundervisningen utan att göra något som kan anses som ”barnsligt”, vilket kan 

sänka motivationen eller skapa ovilja att delta hos äldre elever. 

Pedagogerna från båda stadierna uppfattade även utomhuspedagogik som ett hjälpmedel för att 

kunna lyfta svagare elever, eller elever i behov av särskilt stöd. både låg- och mellanstadielärare 

ansåg att utomhuspedagogik gynnar eleverna genom att det skapar en alternativ läromiljö. En miljö 

där alla eleverna får en chans att träda fram i positiv bemärkelse i ämnen där normalt kan ha 

svårigheter. 

Lisa beskrev detta på följande sätt: 

 

Lisa- Ja, vi kan säga så här att utomhuspedagogik är något som jag tycker är jätteviktigt. För att 

man ser barnen i en annan miljö. Vilket gör att även barn som annars kanske sticker ut och kan 

visa andra sidor, som jag kanske inte ser i klassrummet, eftersom det blir ett annat 

rörelsemönster när man är ute. /…/  Skillnaden blir ju att jag ser barnen i en annan situation där 

dom kan visa den kreativitet som de kanske har. Dom kanske har en annan typ av 

inlärningsmodell. /.../ Och jag menar om jag inte är den som är… auditiv eller… visuell, utan 

mer handgriplig och visar på det viset. Då ser jag ju aldrig det om jag har dom inne i 
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klassrummet. 

 

Genom praktisk handling utomhus kan alltså eleven visa sina kunskaper som de kanske inte kan 

visa inne i klassrummet. Lisa förklarade sedan vidare att i stället för att försöka lösa en uppgift med 

papper och penna, får eleverna lösa uppgifter där de får söka efter olika objekt som har en viss 

betydelse, representerar, eller på annat sätt har en specifik kvalitet. Därigenom kan elever som 

annars har svårt för att lösa uppgifter inne i klassrummet få möjlighet att visa sina kunskaper och 

känna att ”jag kan”. Jag tror att detta är något som kan lyfte elever som har svårigheter inom ett 

ämne. Genom att få möjlighet att lösa en uppgift på sina egna villkor kan eleven skapa en positiv 

erfarenhet av ämnet och därigenom en vilja att lära sig mer eftersom eleven känner att jag klara 

detta”. 

På liknande sätt beskrev Lova sin uppfattning om utomhuspedagogik och hur det gynnar 

elever. 

 

Lova- Dom här barna som bruka ha lite koncentrationssvårigheter. /.../ Dom kan ju gynnas av 

det eftersom dom får röra sig lite mer då. Men det är ju både på gott och ont i så fall. Det beror 

ju på vilken typ av koncentrationssvårigheter dom har. Om det blir för stora ytor och för mycket 

sånt så kan de ju bli jobbigt det också. Det gäll ju att man som pedagog se alla barn i alla lägen. 

/.../ Det är i så fall dom här koncentrationssvårighetsbarnen som kanske har mer positiv följd av 

det tro jag. 

 

Lova menar här att barn som har svårt att sitta stilla och koncentrera sig i klassrummet kan gynnas 

av utomhuspedagogik i den aspekten att de får vara ute och röra på sig och lära på praktiskt vis. 

Genom att aktivera hela kroppen menar hon att eleven lättare kan fokusera på uppgiften eftersom 

den stimulerar elevens rörelsebehov. Hon visar även kontrasten att det kan ha negativ effekt för 
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elever som behöver fasta rutiner och ramar och att uterummet alltså kan bli för stort och svårt att 

hantera för dessa elever. 

Mellanstadielärarna förklarade på liknande sätt hur de uppfattar att elever, framför allt elever i 

behov av särskilt stöd, kan gynnas eller missgynnas av utomhuspedagogik. 

 

Maja- Såna som behöver… Ramar och väldigt tydligt vad man ska göra, och helst liksom sitter 

vid sin plats… Jag tänker kanske främst på dom som har diagnoser och så. Dom kan det bli 

svårt för. /.../ En uppgift kan ju va, men hämta de å de på ett väldigt stort område. /.../ Det kan 

förvirra dom. Men å andra sidan om dom tycker att det är lite jobbigt att sitta still, dom kan ju 

tillgodogöra sig bättre när man gör saker ute. /.../ Det blir plus för några och minus för några. 

Men jag tror att om man har både det där inne och där ute så kommer alla till sin rätt 

någonstans. 

Likt tidigare citat ser vi här att denna pedagog anser att elever med särskilda behov som är 

rörligare och har svårt att sitta still i klassrummet kan komma till sin rätt utomhus där de får 

aktivera hela kroppen. Hon visar även likt föregående pedagog på kontrasten att uterummet 

kan bli för stort och svårt att hantera för vissa elever.  

Mia om hur elever i behov av särskilt stöd, kan gynnas eller missgynnas av 

utomhuspedagogik; 

Mia- Jag tror att kanske rörliga elever som har svårt att hålla sig innanför ramarna i klassrummet 

kan ha lättare./…/ Hur det än är så blir det ju lite friare när du kommer utomhus. /.../ Sen kanske 

det kan va jobbigt för en del också därför att det bli… så kan det ju också va att det bli för stort. 

Man ha inte den där trygga ramen runt omkring sig som klassrummet utgör på nått vis.  

 

Mia resonerar här på liknande sätt som Maja. Att barn som har svårt att fokusera på teoretiska 
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uppgifter kan ha lättare att klara av mer praktiska och rörelsebaserade uppgifter utomhus eftersom 

eleven aktiverar både kropp och sinne. Vilket låter rimligt då eleven får lägga både kroppslig och 

kognitiv fokus på uppgiften, samt att uppgiften i sig kan vara rolig vilket ger eleven större 

anledning att slutföra den. 

Alla pedagoger är mer eller mindre överens om att utomhuspedagogiken kan hjälpa elever 

som har svårt att fokusera i klassrummet, eller är i behov av särskilt stöd i övrigt. Med undantag för 

sådana elever som behöver stadiga rutiner och en strukturerad tillvaro. I dessa fall kan eleven 

uppleva uterummet för stort och oorganiserat. Enligt dessa pedagoger har rörliga barn möjlighet att 

på ett naturligt sätt komma till sin rätt när man arbetar utomhus. De får en frihet och deras brist i 

klassrummet kan lyftas och bli en positiv aspekt, vilket är mycket eftersträvansvärt både för eleven 

själv och för dennes klasskamrater. 

 

Sammanfattning 

Samtliga pedagoger uppfattade utomhuspedagogik som ett medel att konkretisera, samt skapa 

lustfyllda och roliga lärosituationer för eleverna. Genom rörelse, praktiskt arbete och vistelsen i en 

annorlunda miljö ökade elevernas vilja och förmåga att lära och ta till sig. Det handlar alltså inte 

bara om lek, utan det ska finnas ett pedagogiskt syfte med att vara ute. Genom lustfyllda situationer 

har man möjlighet lära och utveckla och skapa positiva erfarenheter som leder till ett fortsatt 

lärande. (Dewey. 2004). 

Utomhuspedagogiken lyfts även som ett hjälpmedel för att kunna lyfta svagare elever eller 

elever i behov av särskilt stöd eftersom den syftar till att göra undervisningen mer praktisk och 

konkret. 
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6.2 Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med utomhuspedagogik? 

Stora delar av denna fråga flöt ihop med den föregående eftersom många pedagogers svarade på 

detta i samband med hur de uppfattar utomhuspedagogik. De fördelar som då lyftes fram var just 

som tidigare nämnts att utomhuspedagogik tillför variation, rörelse, integration av flera sinnen och 

att det är ett lustfyllt arbetssätt. På frågan om vad fördelarna med utomhuspedagogik är, svarade de 

olika pedagogerna på följande sätt; 

 

Lova- Ja alltså du använder ju mer rörelser./.../ Om du nu ska till exempel matten så kan du ju 

använda kroppen mycket mer på ett annat sätt, och sen så, får de barna mer uppmärksam. Dom 

tyck att det är roligare faktiskt. /.../  Jag tyck att barna bli mer fokuserad ute faktiskt. 

 

Lova lyfter här fram att genom rörelsen så blir undervisningen mer lustfylld genom att eleverna får 

använda kroppen på ett annat sätt, samt att eleverna blir mer fokuserade på uppgiften i fråga. En av 

fördelarna med utomhuspedagogiken är således att genom praktiskt arbete och fysisk aktivitet, 

skapa glädje och lust att lära enligt denna pedagog. 

Majas svar på fördelarna med utomhuspedagogik; 

 

Maja- Att det är lättare att göra praktiska saker ute. Det är ju klart. Och det är ju ett av målen. 

/.../  Aa det är mest det praktiska, men naturligtvis också variation. /.../. Det blir som en liten 

happening. ”Åh nu ska vi gå ut!” Det blir som lite extra med ett avbrott från det man vanligtvis 

annars gör. 

 

Utomhuspedagogiken tillför alltså enligt pedagogen en spännande variation i undervisningen. Att 

komma ut och göra något annorlunda skapar motivation och därmed också ett ökat engagemang för 

undervisningen hos eleverna. Maja menar att variationen, alltså den ovana situationen skapar 
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spänning och gör undersvingen mer lustfylld. Hon lyfter här även att det blir lättare att arbeta 

praktiskt som en av de fördelar som är eftersträvansvärda med utomhuspedagogik. 

Mias svar på fördelarna med utomhuspedagogik; 

 

Mia- Ja fördelar som sagt, du har mycket utrymme, du får med olika sinnen, du har möjlighet 

till så otroligt mycket annat runtomkring. 

 

Mia talar här om utrymmet och möjligheten att integrera flera olika sinnen i undervisningen 

som några av de främsta fördelarna. Hon menar också att du i naturen har tillgång och 

möjligheter att göra saker utöver den planerade undervisningen som du inte har i 

klassrummet. 

I dessa kommentarer beskriver pedagogerna utomhuspedagogiken som något som 

vidgar lärandesituationen till något lustfyllt, spännande och varierande än traditionell 

klassrumsundervisning. Aspekten av praktiskt arbete lyfts som en stor fördel i citaten, 

tillsammans med sinnliga erfarenheterna. Utomhuspedagogik skapar en situation där eleven 

kan använda hela kroppen i sitt lärande. 

Lisa förklarade att hennes insyn i elevgruppen förbättrades när hon använde sig av 

utomhuspedagogik. Hon förklarade att man ser egenskaper och sociala mönster som man annars 

missar i klassrummet. Hon förklarade detta som följande; 

 

Lisa- Man ser barnen i olika miljöer och man ser saker hos barnen som man inte skulle se om 

man bara hade dom i klassrummet. /.../ Dom lugna och tysta i klassrummet ser du i en annan 

situation om dom har grupper som dom ska jobba med. Man ser gruppdynamiken på ett helt 

annat sätt när man är ute. Och den är också väldigt bra att ha koll på. /.../ Vilka grupper som 

funkar och vilka grupper som inte funkar, och det ser jag ju bättre när jag är ute i skogen, eller 
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när jag är utomhus och jobbar med dom. 

 

Lisa menar här att hon inte bara kan se vilka grupper som fungerar och inte fungerar, utan även att 

du ser elever som ofta är tysta och tillbakadragna i situationer där de kan integrera med de andra 

eleverna på ett mer avslappnat sätt än i klassrummet. Denna aspekt är något som förespråkas av 

Dewey. För att förstå och kunna utveckla elevers erfarenheter måste du också ha en insyn i elevens 

nuvarande förutsättningar, d.v.s. praktiska, sociala och teoretiska förutsättningar för lärande. 

(Dewey. 2004). 

Samtalet fortsatte med att man som lärare måste våga släppa taget om den kontrollerade 

situationen och att våga möta det kaos som kan uppstå när du har en barngrupp utomhus. Hon 

förklarade att många pedagoger kan se det som ett misslyckande att inte ha full kontroll på eleverna 

när de vistas utomhus, vilket jag kan förstå. Jag minns själv den känsla jag fick när en klass trea på 

30 elever skingrades i skogen första gången jag undervisade utomhus. Det gäller att man som lärare 

vågar prova och misslyckas omvärdera och prova igen    

Nackdelarna som togs upp av pedagogerna var främst elevernas kläder. De menade att 

eleverna är ofta dåligt klädda för utomhusvistelse. Pedagogerna svarade som följande; 

 

Lova- Svårt är när inte barnen har kläder med sig. Det är föräldrarna som inte bry sig om vad 

barna har på sig när dom ska va ute, och då börja barna och frysa. Det är nackdelen. 

 

Lova pekar här på att det främst är förädlarnas fel att barnen inte är rätt klädda. Förädlarnas 

bristande engagemang i att klä eleverna för utevistelse är enligt denna pedagog det som främst 

hämmar användandet av utomhuspedagogik. 

Maja om nackdelarna med utomhuspedagogik; 
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Maja- Men en till negativ grej eller lite jobbig grej. /…/ Man vill ju gärna på mellanstadiet säga 

till eleverna att ni ska kunna va beredd på att vara ute. /.../ Utan att jag har skrivit upp det i 

veckobrevet. /.../ Jag ska ju kunna komma på idag. Jamen i morron gå vi ut för då har vi bara en 

timme. Och då ska dom kunna vara beredd på de och inte komma i korta kjolar och tygskor.  /.../ 

Man ska ha såna kläder jämt att man ska kunna va ute en timme. Och de är ju ett problem ju 

äldre dom blir, att dom inte har överdragsbyxor med sig eller att dom har… Ah, för dåliga skor 

på sig. Men samtidigt är det något som man får skola in dom i. 

 

Maja pekar likt föregående på att det bristande engagemang i klädsel är ett stort problem när man 

bedriver utomhuspedagogik. Dock anser hon att det är eleverna själva och inte föräldrarna som är 

oengagerade. Detta kan förklaras av ålderskillnaden. Äldre barn ska själva kunna ansvara för att klä 

sig rätt, medan det kan vara svårare för de yngre. 

Mia om nackdelarna med utomhuspedagogik; 

 

Mia- Nackdelar är väll i så fall väder och kläder. De ser man ju bara du ska gå ut… bara du ska 

ha en utedag. /.../ Barna är ju så dåligt klädd till exempel. /.../ Har jag inge kläder så att jag 

kanske inte överhuvudtaget kan va ute så är det ju svårt att kanske kunna ge sig hän och lära sig 

nånting? /.../ Förut tycker jag att det mest har vare större barn som har varit dålig på att klä sig 

liksom och mindre har varit bra klädd och det har liksom funka och va ute. Men idag är det ju 

inte så heller. Utan de kommer ju såna här som man tycker att föräldrarna ska klä på, på morgon 

om man säg så. /.../ Dom kan komma i tygskor och tights. Så att det där kan jag väll se är en 

begränsning. 

 

Hon menar likt de andra att kläder är ett stort problem. Samt att om du är dåligt klädd, blir blöt eller 

börjar frysa så kommer engagemanget att sjunka och eleverna kommer inte att kunna fokusera på 

lektionen. Hon menar också att det förut i störst utsträckning var ett problem bland äldre elever, 
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men som nu också finns bland de yngre.  

Pedagogerna är här överens om att en av de främsta svårigheter som eller som kunde uppstå 

när man bedrev utomhuspedagogik var alltså föräldrar och elevernas egen ovilja, eller 

oförmögenhet, att se till att de var rätt klädda för utomhusaktiviteter. Dåliga kläder begränsar eller 

förhindrar då genom att eleven på grund av väder inte kan vara ute, eller kommer att tillföra en 

försämrad stämning till lärande situationen.  

Lisa tog inte upp kläder som ämne under intervjun. Utan lyfte  tid och planering som 

begränsade möjligheterna till att använda sig av utomhuspedagogik. Detta beskrevs på följande vis; 

 

Lisa- Jag tror att, precis som på lågstadiet så finns det en intention hos NO lärarna att dom vill 

vara ute mer och göra grejer. Men att på mellanstadiet är dom mycket mer styrda av vad som 

ska ingå, och allt ska betygsättas nästan. Allt ska ju bedömas ganska, tydligt… Vilket gör att, jag 

tror att det blir färre tillfällen än dom egentligen skulle vilja. För att det är svårare att bedöma 

grejer man gör i skogen än det man gör på papper. 

 

Eftersom ämnen i mellanstadiet ska bedömas och betygsättas uppfattas utomhuspedagogiken som 

svårare att bedöma eftersom man kanske inte har något konkreta material eller arbetsuppgifter som 

man kan dokumentera och falla tillbaka på när man ska sätta betyg. Detta gör enligt Lisa att 

mellanstadielärare kanske väljer att inte gå ut. Jag kan till viss del hålla med om detta. Det är kanske 

enklare att dokumentera och bedöma aktiviteter och arbeten som elever gjort på papper. Men det 

betyder inte att det inte går att dokumentera och falla tillbaka på de arbetsuppgifter man gjort 

utomhus. Genom video inspelning eller att lärare eller elever skriver ner reflektioner kring 

undersvingen har dokumentation som du kan spara och använda när du ska sätta betyg.  

Vidare tog Maja upp tid som en begränsning; 
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Maja- Alltså nackdelar är ju att… tidsbegränsningen som du har. /.../ Att du måste rodda lite 

grann för att få en eftermiddag. /.../ Framförhållningen skulle jag säga är nackdelen. /.../ Att man 

tro att de ska va liksom så märkvärdigt när man ska ut. Att man måste liksom planera och ha 

med sig en stor ryggsäck när man ska ut och så. Men egentligen kan man ju göra ganska mycket 

ute som man gör inne utan att ändra på det så mycket. Men det kan jag tänka mig är nånting 

som bromsar en del. 

 

Maja menar här att det krävs mycket planering och framförhållning för att hon ska 

kunna sätta ihop en lektion utomhus. Hon menar även att det är svårt att bedriva effektiv 

undervisning utomhus på så kort tid. Samt att man som pedagog i allmänhet ser 

utomhuspedagogik som något väldigt märkvärdigt som kräver mycket planering och resurser 

från dig som lärare, vilket i sin tur gör att man som lärare ofta drar sig för att gå ut med sina 

elever. 

Tid och planering kan alltså vara ett problem för mellanstadielärare då läroplaner och 

styrdokument sätter större krav på mellanstadielärarnas undervisningsinnehåll. Mellanstadiets 

ämnen kräver en mer avancerad nivå på undervisningen. Det vill säga mer avancerat mål och 

innehåll av undervisning, arbetet ska läggas som betygsunderlag mm. Detta kan vara svårt för 

pedagogen att omsätta i utomhuspedagogik. Samt att pedagoger kan se utomhuspedagogiken 

som något stort som kräver mycket planering och tid drar ner motivationen för användningen 

av denna undervisningsform.  

Mia beskrev sin elevgrupp som ett problem eftersom klassen i fråga var en väldigt 

”livlig” klass. Denne förklarade att det mesta utomhusundervisningen skedde på ”utedagar” 

då hela skolan var ute och gjorde aktiviteter. Jag frågade varför det blev så lite 

utomhusundervisning med den egna klassen och fick svaret; 



 

27 

 

Mia- Bero mycket på den här gruppen. Det kan jag ju konstatera att så är det ju. Det blir ju 

lättare och svårare beroende på vilken grupp du har och jobba med. Den här gruppen är en 

tämligen rörig grupp. Och då drar man sig ifrån och gå ut också. Så är det ju. 

 

Mia menar här alltså att hon drar sig för att gå ut med sina elever eftersom de är alldeles för stökiga. 

Det potentiella kaos som kan uppstå, samt rädslan för att inte ha full kontroll på situationen, gör att 

hon därför drar sig för att gå ut med sina elever. 

Lisa berättade som tidigare nämnt att den största begränsningen låg hos läraren. Det vill säga 

rädslan för att släppa kontrollen över elevgruppen och inte låta sig skrämmas av det kaos som kan 

upplevas när man är ute med en grupp elever. Hon förklarade detta som följande; 

 

Lisa- Sen beror det på vilken lärare man är. Om man vill göra det. För att, hur det än är så har 

man mindre kontroll på dom. Du måste våga släppa. /.../ Så det finns lärare som inte går ut med 

sina elever för dom tycker inte att dom har nån ordning på dom då. Så det handlar ju om att man 

som lärare vågar släppa lite i kontrollbehovet. 

 

Att våga släppa taget och kanske misslyckas är en av de hinder som måste överkommas för att man 

ska kunna bedriva utomhuspedagogik effektivt. Man måste lära av sina misstag och inte se kaos 

som ett misslyckande. Utomhuspedagogik bygger på att man ger eleverna en viss frihet. När man 

arbetar med utomhuspedagogik bygger det på ett sorts ”organiserat kaos” som man som pedagog 

inte får vara rädd för. 

Bristande motivation och rädsla för situationen finns alltså som faktor till att lärare drar sig 

för att gå ut med sina elever. Genom att våga släppa taget göra misstag och reflektera över dessa så 

kommer du att vinna i längden anser Lisa. Det gäller alltså att bli rutinerad och skapa en vana hos 
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dig som pedagog och hos dina elever för att kunna överkomma detta problem och bedriva 

utomhuspedagogik effektivt. 

 

Sammanfattning 

I detta avsnitt framgår det att det är det lustfyllda och spännande, rörelsen och det praktiska arbetet 

som är de positiva aspekterna av utomhuspedagogik. Även kontakten med naturen och möjligheten 

att aktivera fler sinnen. Du ser även barnen i en annan miljö vilket kan ge en ökad insikt i de sociala 

förhållandena i barngruppen. 

De negativa aspekter som fördes fram var bristande klädsel hos eleverna vilket kan leda till 

att eleverna fryser eller blir blöta vilket i sin tur leder till dåligt humör och bristande motivation att 

delta i undervisningen. Även tid, planering och styrdokument anses kunna vara en nackdel. 

Utomhuspedagogik beskrevs av pedagogerna som något som kräver tid och planering för att kunna 

bedrivas på ett tillfredsställande sätt och att många pedagoger därför drar sig från att gå ut med sina 

lever, samt att det kaos som kan uppstå skrämmer många från att gå ut med sina elever. 

6.3 Hur ser du på utomhuspedagogik i förhållande till klassrumsundervisning? 

Denna fråga gav alla pedagoger ett kort enigt svar. De ser utomhuspedagogik som ett komplement 

till klassrumsundervisning. Pedagogerna svarade följande på frågan; 

 

Maja; 

Marcus- Ja. Vi ha ju pratat lite hur du ser på det i förhållande till klassrumsundervisning. Det är 

ett komplement tycker du? 

 

Maja- Ja det tycker jag. 
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Lisa; 

Lisa- Det är ett komplement. 

 

Lova; 

Lova- Ja alltså först så jobba man ju inne med olika saker då. /.../ Sen gå man ut och gör samma 

sak ute. Så det bli ju som ett komplement till det man gör inne. Kan man väll säga att det blir. 

 

Mia; 

Mia Ja alltså jag tror att det behövs båda delarna… Som kompletterar varann.  

 

Jag hade svårt för att få pedagogerna att utveckla sina svar på denna fråga. Svaren var korta och 

konkreta från alla pedagoger. De ser utomhuspedagogik som något där du sinnligt och praktiskt 

komplimenterar klassrumsundervisningen. Dock ger entydigheten i svaren resultatet en större 

legitimitet på lärares syn på utomhuspedagogik i förhållande till klassrumsundervisning. Eftersom 

alla pedagoger från båda målgrupper svarade entydigt kan man anta att detta är den allmänna 

uppfattningen bland pedagoger i skolans tidigare år. 
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6.4 I vilken utsträckning använder du dig av utomhuspedagogik i din 

undervisning? 

I denna fråga ställde jag som följdfrågor om pedagogerna hade något mål att vara ute med eleverna 

ett visst antal gånger/timmar i veckan/månaden samt vilka ämnen de ansåg passade bäst för 

utomhuspedagogik. 

Lisa fick inte dessa följdfrågor, men under intervjun framgick det att hon använde sig av 

utomhuspedagogik i bland annat matematik, No/teknik och svenska. Hon gav följande svar på hur 

mycket hon försöker att vara ute med sina elever; 

 

Lisa- Jag försöker ha det nästan varje vecka… Under perioder funkar det ju inte. Nu kommer de 

ju va nationella prov till våren och man kommer att ha så fullt upp med allt annat som ska också 

göras i årskurs tre. Men jag tror att det är viktigt att man ändå i tanken tänker, ja men jag ska ha 

en gång i veckan som man är ute och gör olika saker. /…/  Man går ju inte ut när det är minus 

30. /…/ Vissa delar av året passar det bättre än andra delar av året.  Utomhuspedagogik på 

vintern passar jättebra men jag tror inte man… behöver ha det varje vecka. 

 

De faktorer som styrde hennes möjligheter att vara ute är alltså dels väder och vind. Vintern 

nämnde hon som en period där det är svårt att vara ute eftersom kylan och bristen på objekt, 

t.ex. pinnar och stenar, begränsade arbetsmöjligheterna. Även perioder med nationella prov 

eller liknande arbeten drog ner på pedagogens möjligheter att bedriva utomhuspedagogik 

eftersom hon då inte hade tid. Men hon pekar på att man alltid ska ha utomhuspedagogiken i 

åtanke, antagligen för att den inte ska falla bort eller försummas på grund av bekvämlighet. 

Därför siktar hon på att använda sig av utomhuspedagogik en gång i veckan. 

Lova hade svarade liknande som Lisa. Hon svarade som följande på frågan i vilken 
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utsträckning pedagogen använder sig av utomhuspedagogik i sin undervisning; 

  

Lova- Ja du kan använda det i allt. I svenskan, språklekar och sådär och i naturorienterade 

ämnen. /.../ Om vi skulle ha tema ekorren så kan du ju jobba mycket där, om vi säger att du ska 

hämta kottar också kan du ju ta reda på var den bo och vad den äter och mäta hur långt den 

hoppa och… ja du kan ju på ett helt annat sätt använda utomhuspedagogiken än vad du gör när 

du är inne. Inne bli du ju mer låst tyck jag. /.../Jag försök och va ute en gång i veckan. Minst en 

gång i veckan. 

 

Lova anser alltså att man kan använda sig av utomhuspedagogik i alla ämnen och visar med 

exempel på hur hon bedriver utomhuspedagogik i de flesta ämnen genom att integrera 

arbetsmetoden i exempelvis teamarbeten. Även denna pedagog försöker att vistas ute med sina 

elever minst en gång i verkan. 

Mellanstadielärarna saknade ett egentligt mål att vara ute ett visst antal gånger i 

veckan/månaden. Maja, berättade att denne i snitt kanske var ute varannan vecka. Samt att det under 

perioder blev ännu mindre än så på grund av olika faktorer. Pedagogen förklarade att ofta använde 

denne utomhuspedagogik i perioder då denna undervisningsmetod var en mer central del av 

undervisningen. Diskussionen såg ut på följande sätt; 

 

Maja- Alltså det är ju vissa perioder som det är lättare att vara ute. /.../ Nä jag kan inte säga att 

jag har något riktigt sånt mål, utan det är väll mer när det passar i det område vi håller på med.  I 

snitt så kanske det är... Varannan vecka, ungefär. /.../ Oftast så är det ju mer centrerat. Att det är 

när det passa liksom det vi håller på med. 

 

Maja hade alltså inget mål att vistas ute kontinuerligt som lågstadielärarna beskrev. Utan har istället 
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perioder där hon lägger extra fokus och tid på att arbeta utomhus. Hon visar även här att det är 

undervisningsinnehållet som styr huruvida hon vistas ute eller inte. 

Vidare svarade hon som följande på vilka ämnen hon använder sig av utomhuspedagogik i. 

 

Maja- Alltså vi brukar gå ut och leta efter ordklasser. Alltså leta ett verb och ett adjektiv och 

såna saker. /.../ Men det är ju inte lika ofta. Det är de ju inte. Utan det är mera matte NO/teknik 

som jag säger att jag använder det på. Nu är det ju dom ämnena jag undervisar i också. Så därför 

har jag ju lite svårt att tänka mig dom andra.  

 

Eftersom matte och NO är pedagogens undervisningsämnen så har hon inte reflekterat över i vilken 

utsträckning som man kan använda andra ämnen i utomhuspedagogiken. Vilket inte är så konstigt 

eftersom det är endast dessa ämnen som hon behöver fokusera på. 

Mia förklarade, som tidigare nämnt, att hon inte använde sig av utomhuspedagogik i särskilt 

stor utsträckning. Utan den mesta utomhusförlagda undervisningstiden var när skolan hade 

utedagar/naturdagar, där alla årskurser vistades ute och utförde aktiviteter. Dock händer det ibland 

att hon använder sig av utomhusförlagdundervisning, men att det hände sällan, vilket var synd 

enligt pedagogen. Även klassen som beskrevs som ”väldigt livlig”, var en anledning till att hon inte 

använde sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. På frågan om hon hade bedrivit undervisning 

i större utsträckning med en lugnare grupp fick jag svaret; 

 

Mia- Vi har inte så stor tradition av utomhusundervisning heller här. Det är ju lite synd i och för 

sig. /.../ Man skulle kunna göra mer, helt klart. 

 

Det är alltså inte bara elevgruppen som begränsar denna pedagog utan även ovana att bedriva 

utomhuspedagogik gör att den inte är en prioriterad undervisningsform. Däremot såg hon det som 
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möjligt att använda sig av utomhuspedagogik i alla ämnen och även att hon genomgått en kurs i 

utomhuspedagogik. Dock visar Mia när hon säger att skolan saknar tradition av utomhuspedagogik 

att det finns en ovana av denna undervisningsform. 

Vidare hade de pedagoger som fick frågan vilka ämnen som passar/ inte passar vid 

utomhuspedagogik, den åsikten att de flesta ämnen på något sätt kunde integreras i 

utomhusförlagd undervisning. 

Några pedagoger fick även frågan vilka årskurser som utomhuspedagogik passar bäst i. De 

svarade som följande; 

 

Lova- Jag tyck att man kan använda det jämt. Men nu jobba jag ju med barn som är väldigt 

positiva, ända upp till trean då. /.../ Det är ytterst sällan som nån inte vill gå ut. Och då är ju 

kläder som det stup i, i så fall. Men om vi säg, dom här äldre barna dom väx ju och börja få 

åsikter om dittan och dattan och duttan. /.../ Jag kan tänka mig att det kan va svårare att få dom 

mer motiverad och gå ut. Det bero väll mycket på hur dom… Vad dom få för feedback, eller vad 

man säger, hemifrån. 

 

Hon anser att det går att använda utomhuspedagogik i alla årskurser. Men att det kanske 

passar bättre i de lägre åldrarna, eftersom elever i högre årskurser kan uppfatta 

utomhuspedagogik som något barnsligt, tråkigt eller onödigt. 

 

Mia om vilka årskurser utomhuspedagogik passar bäst i; 

 

Mia- Jag tror att det blir mer i de lägre årskurserna. /.../ Jag tror att ju äldre dom blir desto mer 

blir det, det här stillasittande klassrummet. Det är mer naturligt för dom här mindre att man ska 

ut och göra saker. /…/ Så att man stelnar kanske till lite.  
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Rörelsen och utevistelsen ses kanske som mer nödvändig i lägre åldrar och prioriteras därför 

då även mer när man arbetar med mindre barn. Utomhus pedagogiken faller därför i 

skymundan ju äldre barnen blir. 

 

Sammanfattning 

I detta avsnitt kan vi läsa att pedagogerna som arbetar inom lågstadiet försöker använda sig av 

utomhuspedagogik kontinuerligt i sitt pedagogiska arbete. Både Lisa och Lova säger sig 

försöka att vara ute med sina elever minst en gång i veckan. De anser även att 

utomhuspedagogiken kan integreras i de flesta ämnen. Dock är det matematik, svenska och 

NO som är de ämnen som det framgår att pedagogerna bedriver utomhuspedagogik inom. 

Maja och Mia bedriver utomhuspedagogik i mindre utsträckning än lågstadielärarna. 

Mia nästan inget alls. De har heller inget mål att försöka vara ute kontinuerligt utan använder 

utomhusförlagd undersving efter behov. Ämnesområdena som de bedriver utomhuspedagogik 

inom är de samma som Lisa och Lova alltså matematik, svenska och NO. 

7 Analys/ Diskussion 

Jag kommer i följande avsnitt att reflektera kring resultatet utifrån de frågeställningar som jag valde 

för mitt arbete. Där efter kommer att avsnitt där jag reflekterar kring arbetets validitet. Sist kommer 

ett avsnitt där jag diskuterar och reflekterar kring arbetet som helhet. 

7.1.1 Vilka argument och möjligheter finns det i hur låg- och mellanstadielärare uppfattar 

utomhuspedagogik? 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att pedagogerna uppfattade utomhuspedagogik som en 

kompletterande undervisningsform till den traditionella klassrumsundervisningen. Detta är inte så 
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konstigt eftersom utomhuspedagogik dels definieras som ett komplement till 

klassrumsundervisning (NUC), och dels för att det är svårt att förlägga merparten av 

undervisningen utomhus på grund av tid, väder, ämne, styrdokument mm. Flera pedagoger 

förklarade att när de använder sig av utomhuspedagogik går de först igenom teori för att sedan 

komplettera den med praktiskt arbete, vilket ofta görs utomhus. 

Fokus med utomhuspedagogiken låg på att skapa en lustfylld lärosituation där eleverna genom 

praktisk och sinnlig erfarenhet tillägnar sig den kunskap som avses med undervisningen. Detta 

verkar rimligt eftersom Dewey ofta poängterade hur viktig handlingen, förhållandet mellan teori 

och praktik, skapandet av erfarenhet och att integrera alla sinnen i elevens lärande. (Dewey, 2004). 

Utomhuspedagogiken tjänar främst till att konkretisera teoretisk kunskap. Denna åsikt delades av 

både låg- och mellanstadielärare. Personligen anser jag att utomhuspedagogik tjänar långt mycket 

mer än endast konkretisera/ komplimentera teoretisk kunskap. Jag ser utomhuspedagogik som något 

som knyter samman skolverksamheten med den verkliga världen. Om jag tar engelska i lägre 

årskurser som exempel, kan en lektion gå ut på eleverna får hämta olika objekt, stenar, kvistar, 

fotbollar mm. De får sedan ställa frågan what is this? Läraren svarar sedan på engelska ”This is a 

stone”, och eleven får upprepa. Detta gör att ordet ston knyts an till ett verkligt objekt som eleven 

kan känna och uppleva med flera sinnen, vilket i sin tur gör att ordet stone blir lättare att ta till sig 

och minnas eftersom det kan knytas an till genom flera olika sinnen. Begreppet får en får en 

förankring i verkligheten. 

Lågstadielärarna uttryckte under intervjun att utomhuspedagogiken var jätteviktig i flera olika 

aspekter medan mellanstadielärarna hade en mer likgiltig förhållning. Lågstadielärarna pratade om 

utomhuspedagogik med en större entusiasm. Den glöd som mellanstadielärarna saknade. Dock 

ansåg de båda mellanstadielärarna att utomhuspedagogiken hade stora resurser och möjligheter i 

den aspekten att den tillförde lust, praktiskt och sinnligt arbete samt att det finns möjlighet att lyfta 
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svagare elever, eller elever med behov av särskilt stöd. Dock att man kanske var för ”bekväm” för 

att bedriva den i någon större utsträckning. 

7.1.2 Hur använder sig låg- och mellanstadielärare av utomhuspedagogik i sin 

undervisning? 

Som tidigare nämnt använder både låg och mellanstadielärarna utomhuspedagogik som ett 

komplement i sin undervisning. Skillnaden ligger i hur de behandlar ämnena och i vilken 

utsträckning de använder sig av utomhuspedagogik. 

Medan lågstadielärarna försökte att vara ute ungefär en gång i veckan, var mellanstadielärarna 

ute när det passade ämnesinnehållet. Dock var det stor skillnad mellan de båda mellanstadielärarna 

och i vilken utsträckning de använde sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. 

Mellanstadielärare1 hade mer vana av att bedriva utomhuspedagogik och var i snitt ute med sina 

elever varannan vecka. 

Mellanstadielärare 2 hade inte samma intentioner att försöka vara ute regelbundet med sina elever. 

Detta på grund av att hon var ovan att bedriva utomhuspedagogik, och dels för att hon såg sin klass 

som ett hinder. 

Att ämnesinnehållet blir mer komplext ju högre upp i åldrarna du kommer är en självklarhet. 

Detta gör att utformningen på undervisningen kommer att skifta mellan hur låg och 

mellanstadielärare bedriver utomhuspedagogik. Det intressanta är hur det skiljer mellan de två 

stadierna. Om jag ska utgå från hur pedagogerna beskrev hur de arbetar med utomhuspedagogik i 

sin undervisning, vi tar svenska som exempel, kan en lågstadieklass inrikta sig på att hitta objekt 

som börjar på en viss bokstav, bygga bokstäver av naturmaterial mm. En mellanstadieklass däremot 

kommer antagligen att inrikta sig på att ta med papper och penna ut i naturen för att skriva dikter 

eller hitta ordklasser. Man ser här att utomhuspedagogiken skiljer sig på det sätt att den är mer 

handlingsburen i lägre åldrar och mer teoretisk i de högre. Fortsätter vi med matematik som 
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exempel kan en lågstadieklass inrikta sig på att samla/räkna objekt exempelvis kottar, medan 

mellanstadieklassen får uppskatta längder, stega och mäta, mm. Dock skiljer det antagligen mer 

mellan årskurserna snarare än mellan stadierna. Exempelvis kommer utformningen av 

undervisningen antagligen ligga närmare varandra om det är en trea och fyra man jämför, än om det 

är en två och trea. Detta är antagligen en anledning till att lågstadielärarna använder sig av 

utomhuspedagogik i större utsträckning än mellanstadielärarna. Det är helt enkelt lättare att bedriva 

i de lägre klasserna eftersom den undervisningen inte kräver samma komplexitet som i de högre 

årskurserna. 

7.1.3 Vilka svårigheter ser lärare med att bedriva utomhuspedagogik? 

Även på denna punkt hade lärarna från båda stadier liknande uppfattningar om vad som kunde ses 

som svårt eller en begränsning när man arbetar med utomhuspedagogik. En av dessa var elevernas 

kläder. Förmågan från elevers/föräldrars sida att kunna tillhandahålla rätt kläder för utomhusvistelse 

framstod som ett stort frustrationsmoment hos en del av pedagogerna, medan andra endast nämnde 

det som ett eventuellt hinder. Jag uppfattade dock en skillnad i problemen mellan låg- och 

mellanstadieklasser. Pedagogerna framhöll det som att i mellanstadiet var det elevernas egna 

klädval, d.v.s. den modekultur som eleverna präglas av. Lågstadiet där emot framhölls det som att 

det var föräldrarnas oförmåga att se till att barnen hade rätt kläder med sig. Skulden för problemet 

lades alltså på olika faktorer. 

En annan skillnad var att pedagogerna hade olika organisationsmässiga svårigheter. 

Mellanstadielärarna såg bland annat tid som ett problem. De ansåg att man exempelvis inte hinner 

något på en 40 minuters lektion, utan ska man ha en lektion utomhus krävs planering och 

framförhållning. Lågstadielärarna nämnde inte detta som ett problem utan istället var det främst 

väder, vind och årstider som satte begränsningarna. Dessa förhållningssätt kan bero på att i 

mellanstadiet krävs det mer planering om man ska bedriva undervisning utomhus eftersom 
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undervisningen kräver lite mer komplexitet än vad lågstadieklasser gör. Det kan vara svårare att 

skapa mening och intresse hos de äldre barnen medan de yngre känner glädje bara av att få vara ute. 

Jag känner dock att planeringen kan vara överkomlig i den aspekten av att du kan använda dig av 

redan färdiga planeringar som du antigen gjort själv eller använder dig av färdigt material. Det finns 

mycket bra litteratur att hämta lektioner ifrån. Exempelvis Carina Brages ”Att lära teknik ute”, som 

jag själv använt mig mycket av när jag undervisat NO utomhus eller ”Matematik i skolans uterum” 

av Gudrun Gjesing och Tine Ørskov Dall. Det finns en mängd litteratur med övningar och 

lektionsplaneringar för utomhuspedagogik så att hitta lektionsmaterial är inte svårt.  

 

7.2 Konklusion 

Utifrån det resultat jag fått från de fyra pedagoger jag intervjuat har jag kunnat uppnå studiens syfte 

och svara på de frågeställningar jag valt för mitt arbete. Samtliga pedagoger ser 

utomhuspedagogiken som ett praktiskt och lustfyllt komplement till klassrumsundervisning. 

Utomhuspedagogiken kan även genom sin praktiska natur, hjälpa att lyfta elever som av olika 

anledningar har svårt att förstå/klara den vardagliga klassrumsundervisningen. 

Den punkt pedagogerna skilde sig på var i vilken utsträckning de använde sig av 

utomhuspedagogik i sin undervisning. De pedagogerna som arbetar inom lågstadiet använde sig 

mer utav utomhuspedagogik i sin undervisning än vad de från mellanstadielärarna gjorde. 

Lågstadiepedagogerna försökte att kontinuerligt vistas ute en gång i veckan medan 

mellanstadielärarna bedrev utomhuspedagogik efter behov och möjlighet. Samtliga pedagoger 

ansåg även att det var möjligt att bedriva utomhuspedagogik i de flesta ämnen. Dock var det i 

ämnena matematik, svenska och NO, som pedagogerna i störst utsträckning använde sig av 

utomhuspedagogik. 
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De svårigheter som pedagogerna lyfte fram var elevernas förmåga klä sig för utomhusvistelse. 

Pedagogerna anser att både föräldrar och elever upplevs som oengagerade när det gäller att klä sig 

för utomhusvistelse, vilket gör att eleverna blir blöta och kalla vilket påverkar engagemanget och 

lusten för att ta till sig och lära.  Pedagogerna från mellanstadiet lyfte även fram tid och planering 

som en begränsning för att kunna bedriva utomhuspedagogik. Man hinner exempelvis inte så 

mycket på en 40 minuters lektion, samt att det enligt dessa pedagoger krävs mycket framförhållning 

och planering vilket kan göra pedagogerna omotiverade att gå ut. 

7.3 Arbetets validitet 

I detta avsnitt diskuteras resultatets validitet utifrån den intervju metod jag valt samt de 

frågeställningar jag använt mig av i mitt arbete. 

7.3.1 Generaliserbarhet  

I mitt urval har jag valt två pedagoger för varje stadium, vilket ger mig ett jämt representativ för de 

båda stadierna. Alla pedagoger är även klasslärare och följer sina klasser genom deras årskurser tills 

dess att de byter stadium. Detta gör att varje pedagog även har erfarenhet av att arbeta med varje 

årskurs i sitt respektive stadium, vilket gör att de har insikt och erfarenhet om hur man eventuellt 

kan bedriva utomhuspedagogik i varje årskurs som ingår i respektive stadium. Även skolorna som 

pedagogerna arbetar på är likartade. Båda är mindre skolor med bra och nära möjligheter till 

utevistelse i skog och annan natur. Detta gör i sig att resultatet endast kan knytas till skolor med 

nära tillgång till skog och natur och inte kan tillskrivas lärare som arbetar på skolor som inte har 

samma möjligheter att ta sig ut i naturmiljöer. Exempelvis skolor som ligger centralt inne i städer.  

Detta minskar därför mitt arbetes tillförlitlighet. Jag har även ett litet urval av pedagoger med 

liknande förutsättningar för att arbeta med utomhuspedagogik. Urvalsgruppen homogenitet gör 
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alltså att man i viss mån kan förvänta sig att resultaten från de olika intervjuerna ska likna varandra. 

Resultatet kan därför bara tillskrivas pedagoger som äger samma förutsättningar till 

utomhuspedagogik, som de intervjuade lärarna. För att få ett mer tillförlitligt resultat skulle jag i 

mitt urval haft skolans förutsättningar för utomhuspedagogik i åtanke eftersom detta kan spela roll 

för pedagogens uppfattning av ämnet. 

7.3.2 Reliabilitet 

Alla intervjuer var utformade på samma sätt. Pedagogerna som deltog i intervjun har i god tid fått 

information och intervjufrågor i syfte att kunna förbereda sig för intervjutillfället. Jag träffade 

pedagogerna personligen, förutom en som jag intervjuade över telefon. Detta gav en personlig 

kontakt med den intervjuade och gjorde det möjligt för mig att inte bara ta till mig de svar jag fick 

utan även känna av den intervjuades inställning till ämnet genom mimik och kroppsspråk. 

Jag började alla intervjuer med att ställa frågan ”hur uppfattar du som lärare utomhuspedagogik?” 

och lät sedan den intervjuade presentera sin personliga uppfattning om ämnet. 

Många frågeställningar flöt in i varandra under intervjuerna. De flesta intervjuer krävde nästan 

bara den första intervjufrågan eftersom de andra frågorna ofta besvarades i samband med den. Jag 

var ändå noga med att vid varje intervju ställa varje fråga som jag valt att använda mig av, (bilaga 

1). Även om jag känt att den intervjuade redan svarat på frågan. Detta för att utformningen på 

intervjuerna skulle vara så lika som möjligt och för att jag inte skulle missa något ämnesområde 

som jag vill ta upp. Ämnesområdet jag valt kändes väl avgränsat och ingen av pedagogerna svävade 

ut och började prata om något annat än vad jag avsett med intervjun. Pedagogerna svarade 

tillfredsställande på mina frågor och resultatet är relevant för att kunna svara på mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

När det gäller kvalitativa intervjuer kan man inte utforma dem på så sätt att varje intervju 
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liknar den andra. Tanken med kvalitativa intervjuer är att den intervjuade ska ge så personliga svar 

som möjligt och man samtalar efter den intervjuades egna erfarenheter och uppfattningar. 

(Johansson & Svedner 1998, sid 45-ff). Detta gör att svaren från de intervjuade och de följdfrågor 

man ställer som intervjuare kommer att vara mer eller mindre unika för varje intervju. Detta anser 

jag dock inte vara något problem eftersom jag i mina intervjuer sökte pedagogernas personliga svar 

och uppfattningar kring ämnet utomhuspedagogik. 

En sista avgörande faktor för arbetets reliabilitet är det faktum att jag är ovan i rollen som 

intervjuare vilket gör att jag lätt kan ha gjort misstag, vilket jag känner att jag i vissa fall gjorde, 

som nybörjare ofta gör. Exempelvis lägga svaren i den intervjuades mun, ställt följdfrågor som kan 

varit irrelevanta för mitt arbete, mm. Även om jag i den mån som går förberett mig för intervjuerna 

skapar den ovana situationen en viss spänning, eller oro för intervjun. Detta gör att man lätt kan 

missa att, exempelvis följa upp svar som känns angelägna eller intressanta för arbetet. 
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7.4 Diskussion 

Det jag fått ut av mitt resultat är att lärare från både låg- och mellanstadielärarna har en positiv syn 

på utomhuspedagogiken som arbetsmetod eftersom den knyter samman teoretiskt lärande med 

praktiskt lärande. De ser vikten av att kunna konkretisera teori med handling och anser att det 

hjälper eleverna skapa erfarenheter, minnas, lära utifrån sina egna förutsättningar och att 

utomhuspedagogiken skapar en situation där både lärare och elev får en chans utvecklas socialt 

inom gruppen. Det är just detta som Dewey ansåg som några av de viktigaste faktorerna i 

läroprocessen. Att komplettera sin undervisning med utomhuspedagogik skapar den relation mellan 

boklig-, sinnlig- och praktisk bildning som Dewey förespråkade i sina utbildningsfilosofiska texter. 

(Dewey, 2004). Den fördel som fördes fram an en av pedagogerna. Att man ser eleverna ur ett annat 

perspektiv där interaktionen mellan eleverna blir mer tydlig och äkta och att man får djupare insyn i 

elevernas sociala struktur var något som jag inte reflekterat över innan jag började skriva mitt 

arbete. Detta var en välkommen insikt dock eftersom det gav mig ytterligare en aspekt där 

utomhuspedagogiken tillför något som man kanske inte kan uppleva i klassrummet. En fördjupad 

insikt i klassdynamiken eftersom du kan få förståelse för de relationer och attityder eleverna har 

gentemot varandra. Det underlättar även arbetet för att skapa en god sammanhållning i klassen där 

varje elev kan känna sig värdefull och respekterad. Eftersom du vet vilka interna relationer eleverna 

har kan du arbeta mer målinriktat på eventuella problem som kan finnas mellan elever. 

Att tid, planering och andra organisationsmässiga faktorer spelar stor roll för pedagogernas 

uppfattning om utomhuspedagogikens svårigheter eller brister var inte särskilt överraskande. 

Sannolikt är det så att eleverna måste skolas in i utomhusundervisningen för att man ska kunna hålla 

effektiva lektioner utomhus. Jag har själv upplevt det kaos som kan uppstå när man bedriver 

utomhuspedagogik. Samt att det kräver planering, framförhållning och tålamod att bedriva vilket 
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gör att jag kan förstå att de flesta pedagoger drar sig för att använda sig av utomhuspedagogik.  

Denna känsla fick jag när jag intervjuade mellanstadielärarna. Nu skilde sig dessa båda pedagoger 

avsevärt i sin användning av utomhus pedagogik, men jämfört med lågstadielärarna såg 

mellanstadielärarna många fler hinder än lågstadielärarna. Det var därför inte förvånande att 

lågstadielärarna i större utsträckning använde sig av utomhuspedagogik än vad mellanstadielärarna 

gjorde. Som jag tidigare nämnt kräver ju undervisningsinnehållet en annan sorts struktur i 

mellanstadiet. Det krävs mer än att räkna kottar och konstruera saker av naturmaterial. Jag blev 

därför överraskad av att den ena mellanstadieläraren bedrev undervisning utomhus i förhållandevis 

stor utsträckning. Med största sannolikhet vinner man mest på utomhuspedagogik om man använder 

sig av den kontinuerligt. Man måste låta eleverna och kanske framför allt sig själv som pedagog 

växa in i denna sorts undervisningsform. Finns det en kontinuitet i undervisningen kommer 

eleverna snart att lära sig vilka regler som gäller när man undervisar utomhus. Du som pedagog 

kommer att lära dig vilken framförhållning du behöver och hur lektionerna kan bedrivas på optimalt 

sätt. Genom vana vinner vi effektivitet och både elever och pedagog kommer att vinna mycket mer 

på lektionerna. Gör man det bara ibland kommer dessa få tillfällen med största sannolikhet att vara 

allt för överväldigande och särartade för att eleverna ska kunna lära effektivt.( Lundegård, Wickman 

& Wohlin. 2004, sid 138) Även du som pedagog kommer att vara allt för ovan situationen för att 

effektivt kunna undervisa. Vi utvecklas genom att skapa erfarenheter, genom handling och genom 

att reflektera över våra erfarenheter. (Dewey, 2004). Som jag tidigare nämnt är även problemen med 

planering överkomliga genom att det finns mycket litteratur, samt att man själv kan förbereda och 

spara färdiga lektionsplaneringar som du kan använda dig av om och om igen i din undervisning. 

Har du färdiga mallar för din undervisning krävs inte så mycket planering. 

Något jag kände att jag ville få ut av mitt arbete var en större insikt om hur man kan bedriva 

utomhuspedagogik med äldre årskurser. Det har jag fått i och för sig men jag känner mig ändå 
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besviken över de begränsningar som framkom i mina intervjuer. I min uppfattning tillskrivs ofta 

utomhuspedagogiken, både från pedagoger och från den litteratur jag tidigare i min utbildning tagit 

del av, till de lägre årskurserna. Förskola- och lågstadiepedagoger är de som använder sig av 

utomhuspedagogik. Detta är ett felaktigt förhållningssätt enligt mig eftersom jag tror att man oavsett 

ålder eller årskurs behövs den sinnliga och handlingsburna komplementringen av den teoretiska 

bildningen för att bäst kunna tillägna sig kunskap. Självklart anser jag inte att det endast går att 

tillägna sig sinnlig- och praktisk kunskap utomhus, det går att göra inne också, men med 

utomhuspedagogiken tydliggörs sådant som inte kan skrivas i texter eller beskrivas med ord. 

Vissa saker, fenomen etc. kan inte beskrivas utan måste upplevas, förkroppsligas i någon mån. 

Hur det går till att göra upp eld skulle vara svårt eller nästan omöjligt för den som inte provat 

förut. (Lundergård, Wickman & Wohlin 2005 sid 29). 

En del saker kan bara förstås om vi upplever dem. 

Något som jag tyckte lyftes fram för lite i intervjuerna var hälsoaspekten av 

utomhuspedagogiken. Lågstadielärarna tog upp detta ämne under intervjuerna men vi gick inte 

djupare in på ämnet. Detta berodde på att jag inte följde upp dessa diskussioner med följdfrågor 

utan gick vidare till andra ämnen i stället. Mellanstadielärarna nämnde det knappt. Detta var ett 

område som jag borde lyft fram mer under intervjuerna eftersom hälsoaspekten lyfts fram som en 

av de stora fördelarna med utomhuspedagogiken av både Dahlgren och Szczespanski. 

Utomhuspedagogiken har i sitt syfte att främja både den fysiska och psykiska hälsan genom dels 

den fysiska aktivitet, frisk luft och naturens inverkan på sinnet. När vi befinner oss i naturen blir vi 

lugnare, mindre stressade och får lättare att fokusera. (Dahlgren m.fl. 2007). Detta var ju även något 

som Dewey poängterade i sina texter. Fysik och mental hälsa står i relation till varandra. Mår sinnet 

och kroppen bra får vi lättare att lära. Därför är det viktigt att lyfta denna aspekt av 

utomhuspedagogiken. Utomhuspedagogik tjänar hälsan, ökar förmågan att ta till sig och lära sig 
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saker, samt att den genom sitt naturliga upplägg till fysisk aktivitet kan hjälpa till att motverka 

sjukdomar orsakade av stillasittande.  

Det jag anser vara den största vinningen med utomhuspedagogik är att den minskar den 

distansering vi har mellan samhället och naturen. ”En relation till naturen kräver ute vana och det 

kan man bara erövra genom att vistas ute, regelbundet.” ( Lundegård, Wickman & Wohlin. 2004, 

sid 137) Genom utomhusaktiviteter skapar i en relation till den natur och det kulturlandskap som vi 

faktiskt har runt omkring oss. Dahlgren och Szczepanski poängterar vikten av detta. De menar att 

genom teknologisk utveckling och urbanisering har vi tappat kontakten och den direkta upplevelsen 

av den fysiska miljön och att det därav är av största vikt att återknyta till dessa miljöer. (Lundegård, 

Wickman & Wohlin. 2004, sid17). Utomhuspedagogik handlar som sagt om mer än att samla kottar 

och stenar. Den handlar om att uppleva och förstå den plats, den värld och det landskap vi lever i. 
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9 Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

 

 Hur uppfattar du som lärare utomhuspedagogik? 

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med utomhuspedagogik? 

 

 Hur ser du på utomhuspedagogik i förhållande till klassrumsundervisning? 

 

 I vilken utsträckning använder du dig av utomhuspedagogik i sin undervisning?



 

 

Bilaga2 

Hej! Skickar en kort sammanfattning av vad jag tänkt att mitt 

examensarbete ska handla om, d.v.s. kort syfte, frågeställning och metod. 

Detta för att du ska ha lite bättre koll på vad jag vill få ut av 

intervjun. Själva intervjufrågorna finns under rubriken metod. Hör gärna av dig om det är några 

frågor. 

Ha det bra så länge! 

/Marcus Sundvall 

 

Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur lärares i lågstadiet och på mellanstadiets 

Uppfattar utomhuspedagogik som metod i undervisning. 

Frågeställningar 

 

Hur uppfattar lärare utomhuspedagogik? 

 

Vilka skillnader finns det mellan hur låg- och mellanstadielärare uppfattar 

utomhuspedagogik? 

 

Hur ser lärare på utomhuspedagogik i förhållande till klassrumsundervisning? 

 

I vilken utsträckning använder sig lärare av utomhuspedagogik i sin 

undervisning. 

 

Hur stämmer lärares uppfattning om utomhuspedagogik överens med deras 

praktiserande av utomhuspedagogik? 



 

 

 

Metod 

 

Metoden för insamling av empiri kommer ske genom kvalitativa intervjuer 

Med lärare från låg och mellanstadiet. Intervjufrågorna jag valt ser ut 

som följande; 

 

– Hur uppfattar du som lärare utomhuspedagogik? 

 

– Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med utomhuspedagogik? 

 

– Hur ser du på utomhuspedagogik i förhållande till klassrumsundervisning? 

 

– I vilken utsträckning använder du dig av utomhuspedagogik i 

undervisning? 

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas till text. 

Ljudfiler och transkriberingarna kommer att sparas som forskningsunderlag. 

Alla pedagoger som intervjuas kommer att vara anonyma.  Jag kommer att 

intervjua fyra stycken lärare, två från lågstadiet och två från 

mellanstadiet, från två olika skolor. Resultaten kommer sedan att jämföras 

för att fastställa uppfattningar, förhållningssätt 

och användning av utomhuspedagogik i de olika stadierna. 

 


