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Sammanfattning 

Syftet med mitt examensarbete var att skapa ökad förståelse för de organisatoriska 

förutsättningarna för lärare att göra didaktiska prioriteringar vid arbete med 

utomhuspedagogik vid två olika skolformer. Avsikten var även att undersöka hur lärare på ett 

medvetet sätt inom ramen för den lokala skolplanen kan undervisa elever utomhus. 

Undersökningen har skett genom intervjuer med fyra grundskolelärare från två grundskolor, 

varav en Montessoriskola och en kommunal skola. Mina två frågeställningar var: Hur kan 

man som lärare arbeta med utomhuspedagogik på ett medvetet sätt för att elever ska lära sig 

ett bestämt innehåll i olika ämnen? Hur kan man som lärare arbeta med utomhuspedagogik på 

ett medvetet sätt för att elever ska lära sig en metod om hållbar utveckling med fokus på miljö 

och natur? Viktiga resultat och slutsatser utifrån intervjuerna är att intervjupersonerna 

framhöll utomhuspedagogik som något positivt i grundskolan eftersom eleverna får 

möjligheten att använda alla sina sinnen och se saker i sina rätta sammanhang. Vid skolarbete 

utomhus anser de intervjuade lärarna att man ska vara konkret och välja 

undervisningsinnehåll efter den årstid som råder, samt att det är av vikt att arbeta långsiktigt 

och kontinuerligt för att elever ska lära sig en metod om hållbar utveckling. Det är då viktigt 

att det förmedlas en miljömedvetenhet av lärare och att eleverna får skapa sig en relation till 

naturen genom att vistas i den. I den kommunala skolan saknar de intervjuade lärarna till viss 

del kunskap om att använda utomhuspedagogik som ett medvetet arbetssätt för inlärning av 

olika ämnesinnehåll. Montessoriskolans lärare har tydliga planer för hur man vill arbeta med 

utomhuspedagogik och förenar mycket av arbetet inomhus med arbetet utomhus och använder 

sig där av nya friluftspedagogikens metoder och innehåll för att stimulera elevernas lärande. 

En rimlig slutsats är att dessa skillnader beror på att de intervjuade lärarna arbetar inom ramen 

för två skilda skolformer med olika kursplaner som i varierande grad understödjer arbete med 

utomhuspedagogik.  
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Kapitel 1: Inledning 

I inledningen har jag valt att fördjupa mig inom olika områden för att man ska veta varför jag 

valt ämnet ifråga, varför jag är intresserad av det och varför jag anser det vara värt att studera. 

Utomhuspedagogik är ett område som jag vill synliggöra mer med det här examensarbetet. 

Idag är ett problem att många lärare som finns ute i skolorna själva inte är villiga att ta 

undervisningen utomhus, utmaningarna med att undervisa utomhus är allt fler och många 

lärare saknar erfarenhet av det och är därför rädda för vad som kan tänkas ske när man 

kommer utanför klassrummets fyra trygga väggar. 

För egen del uppskattar jag att vistas utomhus och jag har bland annat lång erfarenhet av 

orientering och har även fjällvandrat. När jag då bestämde mig för att bli lärare så kände jag 

att mitt intresse för att vara utomhus var något som jag ville inspirera andra elever till.  

Jag har under utbildningen till grundskolelärare med inriktning mot fritidshem hela tiden haft 

ett extra stort engagemang för att arbeta med barn utomhus och skapa lärandemiljöer för dem 

där. Under universitetstiden har jag läst 15 veckor som varit inriktade mot just 

utomhuspedagogik och därigenom skapat mig en större kunskap som varit både på det 

teoretiska samt praktiska planet. Jag har på detta sätt särskilt blivit angelägen av att kartlägga 

vilka färdigheter och kunskaper som man utvecklar genom att ha undervisning utomhus.  

Jag har valt att utgå ifrån didaktisk teori i den här studien eftersom jag tycker det är viktigt för 

att kunna bedriva en bra undervisning som lärare. Genom att utgå ifrån didaktiska teorier i sitt 

pedagogiska arbete utvecklar man sitt eget didaktiska tänkande, vilket även medför att man 

förbättrar sitt handlande som lärare i undervisningssituationer. (Uljens, 1997, s. 167) 

Inom skolans värld finns det olika skolformer och min undersökning har gjorts hos en 

kommunal skola och en fristående skola. En kommunal skola är öppen för alla och ingår i det 

offentliga skolväsendet i Sverige. Fristående skolor har en annan huvudman (ägare) än 

kommunen eller landstinget. Montessoriskolan som jag har intervjuat lärare vid är en 

fristående skola, även den är öppen för alla. Montessoriskolan var jag angelägen att göra min 

intervjuundersökning vid eftersom jag hade en uppfattning av att de skulle ha ett stort intresse 

för att bedriva undervisning i utomhusmiljöer. Hållbar utveckling var också ett ämne som jag 

hade hört att de skulle förankra i mycket av det arbete som de gjorde på skolan. Jag var därför 

nyfiken på att lära mig mer om hur Montessoriskolans lärare arbetade med 

utomhuspedagogik. Montessoriskolans pedagogik trodde jag på förhand skulle skilja sig från 

hur den kommunala skolan arbetade och det gjorde mig nyfiken på att lära mig mer angående 

hur den såg ut. Montessoripedagogikens arbete utgår mycket från barns intressen, just 

intressena skiftade mycket mellan ålder och mognad och det var något lärare skulle försöka 

undervisa efter. Barn ska få arbeta ostört och läraren ska finnas där och observera barnets 

arbete och vara uppmärksam på varje enskilt barns behov. (Internet, Umeå Montessoriskola) I 

arbetet utomhus anser Montessoripedagogiken att det är av vikt att upptäcka saker i sina rätta 
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sammanhang. Vissa saker ska man inte behöva läsa sig till utan man måste få se de i sina rätta 

element och vid dessa tillfällen behövs utomhusmiljön. (Internet: Montessoriförbundet) 

Det här examensarbetet gav mig möjligheten att undersöka vilka skillnader och likheter det 

finns i arbetet med utomhuspedagogik mellan en kommunal skola och en fristående skola. Jag 

valde därför att intervjua 4 lärare, 2 från vardera skola för att undersöka vilka didaktiska 

prioriteringar de hade med sitt arbete med utomhuspedagogik. 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om hur lärares organisatoriska 

förutsättningar ser ut för att använda utomhuspedagogik i undervisningen i två olika 

skolformer. Mer preciserat är avsikten att belysa förutsättningarna för att göra prioriteringar 

och didaktiska val av innehåll och metoder i undervisningen med utomhuspedagogik. 

Frågeställningar 

Hur kan man som lärare arbeta med utomhuspedagogik på ett medvetet sätt för att elever ska 

lära sig ett bestämt innehåll i olika ämnen?  

Hur kan man som lärare arbeta med utomhuspedagogik på ett medvetet sätt för att elever ska 

lära sig en metod om hållbar utveckling med fokus på miljö och natur? 

Kapitel 2: Metod 

Urval 

Det var viktigt för mig att en Montessoriskola skulle ställa upp eftersom jag ville se hur 

skillnaden är kring arbetet med utomhuspedagogik mellan en vanlig kommunal skola och en 

Montessoriskola som i övrigt jobbar under liknande förutsättningar. Jag har valt att inrikta 

mig på grundskolans verksamhet eftersom jag själv kommer vara verksam inom den. 

Montessorispedagogiken utgår från Maria Montessori som är grundaren och hon menade att 

Montessoripedagogiken hade som utgångspunkt från att barnens intresse varierade efter ålder 

och mognad. Intresseförändringarna följde ett tydligt mönster och vid dessa var man extra 

mottagliga för olika sorter av kunskap. Barn utvecklas välbalanserat och socialt om de får 

möjlighet att utvecklas efter sina egna individuella förutsättningar. Miljön detta skulle ske vid 

var viktig, den skulle vara stimulerande och upptäckande där barnen skulle få möjlighet att 

respektera varandra och miljön. Pedagogiken har också en grund i att det finns ett samband 

mellan allt på jorden och individers betydelse. För att en god utveckling ska uppstå hos 

barnen är det viktigt att elever har frihet att välja aktivitet och får möjlighet att jobba ostört i 

egen takt. Vid Montessoripedagogiken är lärarens roll inte i första hand att förmedla kunskap, 

istället ska man observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov. (Internet: 

Umeå Montessoriskola) 
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Montessoripedagogik i relation till utomhuspedagogik handlar om att man vill upptäcka saker 

i sina rätta sammanhang. Vissa saker kan man inte läsa sig till utan man måste se de i sina 

rätta element och vid dessa tillfällen behövs utomhusmiljön. (Internet: Montessoriförbundet) 

Jag har valt att intervjua fyra lärare från två grundskolor. Jag valde två skolor för att kunna 

göra en jämförandestudie mellan skolorna. Två lärare per skola intervjuades för att skapa 

trovärdighet kring mitt resultat, jag anser det vara tillräckligt eftersom jag har gjort 

djupgående intervjuer. Alla lärare har lång erfarenhet av att undervisa, förkunskaperna om 

utomhuspedagogik är skiftande, vilket har både fördelar och nackdelar för min studie. 

Skolorna var placerade i en medelstor stad i mellersta Norrland. Jag valde två skolor som var 

jämstora till storleken och som låg i utkanten av tätorten. Den ena skolan valde jag eftersom 

jag hade kontakter på den sedan tidigare och som jag trodde kunde ge mig uttömmande svar 

på mina frågeställningar. Den andra skolan var en skola som arbetar med 

Montessoripedagogik. För att komma på besök till Montessoriskolan så använde jag mig av 

en kontakt jag har som arbetat på den skolan sedan tidigare. Jag berättade då vad jag hade 

tänkt göra och att jag ville komma i kontakt med två pedagoger och ställa frågor angående 

utomhuspedagogik.. Vid urvalet av lärare fokuserade jag på att deras yrkesroller skulle 

efterlikna varandra, på det viset skulle jämförelsen kunna ge en rättvis bild. 

Datainsamlingsmetoder 

För insamlingen av data valdes kvalitativ intervju som metod eftersom det är den metod där 

man oftast får svar på den information man eftersöker. (Johansson & Svedner, 2010, s. 34) 

Kvale (1997) skriver att skillnaden mellan ett vardagssamtal och en kvalitativ intervju är att 

den kvalitativa intervjun kan ses som ett strukturerat samtal där medvetna frågor ställs. 

Genom samtal får vi kunskap om andra människors livsvärldar. (Kvale, 1997) Jag valde den 

metoden eftersom den är bästa sättet att få svar utifrån intervjuguiden och även få utförliga 

svar. (Johansson & Svedner, 2010, s. 34) Mina frågeområden var bestämda sedan innan, 

frågorna kunde skifta från intervju till intervju, beroende vilka aspekter den intervjuade gick 

in på. Jag ville med intervjuer få en fördjupad bild av utomhuspedagogik som område. Det var 

viktigt att jag lämnade ute mina egna ställningstaganden. Frågeområdena i intervjun gällde 

pedagogens syn på utomhuspedagogik, hur den arbetar med det, vilka förutsättningar som 

finns för det och slutligen om de arbetade på något sätt mot en hållbar utveckling med hjälp 

av utomhuspedagogik. 

Procedur 

På förhand bestämde jag tid för intervjuerna och berättade hur lång tid de skulle kunna tänkas 

ta. Jag ville att det skulle finnas gott om tid, därför sa jag längre tid än jag trodde det skulle ta 

så att det inte skulle stressas och något skulle kunna missas. Inför varje intervju berättade jag 

mitt syfte med studien och vad intervjun skulle fördjupa kunskapen om, jag berättade att jag 

skulle spela in samtalet och att svaren skulle vara konfidentiella. Jag spelade in samtalen på 

min mobil och frågade om tillstånd till detta och transkriberade samtalen efteråt. Kvale (1997) 

skriver att fördelen med inspelning av intervjuer är att intervjuaren kan fokusera på 
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informantens svar. Kvale (1997) menar att detta inte hade varit möjligt om den som intervjuar 

antecknar under intervjun. Varje intervju skedde individuellt. Jag var noga med att jag inte 

skulle sitta mitt emot den jag intervjuade, detta för att det inte skulle kännas som en 

utfrågning. Istället satt jag snett emot de jag intervjuade. Kvale (1997) skriver att intervjuaren 

har ansvar för att skapa en trivsam intervjusituation, det är viktigt att informanten kan känna 

trygghet och därmed kunna tala öppet om sina känslor och erfarenheter. Jag hade med mig en 

intervjuguide som stöd, men jag följde inte frågorna slaviskt. Öppna frågor fokuserade jag på 

att ställa. 

Etiska överväganden 

Jag berättade på förhand om syftet med studien och att tanken var att göra en jämförande 

studie mellan två grundskolor och att jag skulle intervjua två lärare på vardera skola. 

Deltagaren i studien fick själv bestämma om den ville delta i studien. Jag var noga med att 

påtala att alla deltagare skulle vara konfidentiella. All insamlad information skulle enbart 

användas till forskningsändamål. (Johansson & Svedner, 2010) 

Kapitel 3: Teori 

Didaktik 

Didaktik är ett annat ord för undervisningens och inlärningens teori och praktik. (Jank & 

Meyer, 1997, s. 18) Didaktikens uppgift är att skapa ett språk där man kan tala om den 

pedagogiska verksamheten på ett rättvisande sätt. (Uljens, 1997, s. 166) Didaktiken innehåller 

ett antal frågor om metoder som man ska kunna besvara som lärare när man ska arbeta 

pedagogiskt: ”Vem som ska lära sig? Vad ska man lära sig? När ska man lära sig? Var ska 

man lära sig? Hur skall man lära sig” är några av dessa. (Jank & Meyer, 1997, s. 17-18)  

För att besvara de didaktiska frågorna utifrån min studie är det eleverna vid grundskolan som 

är vem som ska lära sig. Vad eleverna ska lära sig är genom att arbeta utomhus lära sig 

bestämda innehåll i andra ämnen. Jag vill även att eleverna ska lära sig en metod om hållbar 

utveckling med fokus på miljö och natur. När man ska lära sig är när man har 

skolundervisning i utomhusmiljö. Var man ska lära sig är i utomhusmiljön. Hur man ska lära 

sig är genom att bedriva utomhuspedagogik. 

Konstruktivism 

Konstruktivism är en del av kognitivismen och fick sitt stora genomslag genom Jean Piagets 

kognitiva teorier, han intresserade sig speciellt för tänkandets former och hur kunskap bildas.  

En konstruktivistisk syn på mänskligt tänkande och lärande beskriver människan som 

aktiv skapare av meningsfulla helheter. I ett pedagogiskt sammanhang innebär det att 

när barnet studerar och manipulerar omvärlden både fysiskt och begreppsligt 
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konstruerar barnet samtidigt en personlig bild av världen. Sinneintrycken speglar inte 

bara en sann och objektiv värld, som i empirismen. (Elfström et al. 2008, s. 29) 

Inom konstruktivism ska barnen få chansen att upptäcka saker på egen hand och jobba 

praktiskt. Barnen ska styras av sin egen nyfikenhet. Det är viktigt att inte bara lära sig något 

utantill, utan man ska förstå vad man lär sig. Piaget ansåg att det var viktigt att barn fick göra 

egna upptäckter och därigenom bilda begrepp som är grundade på personliga erfarenheter.   

Lärarna skulle sluta föreläsa för sina elever ansåg Piaget och istället skulle man sporra 

barnens egna undersökningar och ansträngningar. Piaget var noga med att påpeka att man som 

lärare inte skulle tala om för eleverna hur saker och ting var, när de hade möjligheten att 

själva ta reda på det. (Elfström et al. 2008, s. 29-30) 

Ur en konstruktivistisk synpunkt är det viktigt att man lägger upp undervisningen utifrån 

barnens förförståelse. För att barn ska lära sig nya saker om naturen så är det viktigt att den 

nya kunskapen ligger lagom långt ifrån tidigare förvärvad kunskap. Barn måste bli utmanade 

och få något som retar deras nyfikenhet, men samtidigt får det inte vara för långt ifrån vad de 

tidigare lärt sig. Som lärare bör man ta hänsyn till att barn har olika sätt att lära sig saker och 

därför försöka anpassa undervisningen efter varje enskild individ. (Elfström et al. 2008, s. 30) 

Sociokulturell teori 

Sociokulturell syn på lärande och kunskap innebär att kunskap inte är något som bara finns 

inom sig själv utan det är något man har tillsammans med andra. Vygotskij ansåg att man var 

beroende av den omgivande miljön, kunskapen finns när människor försöker förstå varandra 

och sin situation utvecklas kunskap via deras samspel. (Elfström et al. 2008) 

Kunskap finns och skapas i interaktionen mellan människor. Just användandet av språket är 

viktigt inom det sociokulturella synsättet. Eftersom man lär tillsammans så är språket det som 

länkar människor samman. Ett barn förstår sin omgivning genom att kommunicera och 

interagera kring vad som händer i deras omgivning. Människan upplever världen genom det 

språk som de har lärt sig. (Elfström et al. 2008, s. 31) Det sociala är det som ska komma först, 

det individuella tänkandet ska komma efteråt.  Vygotskij menar på att individuell utveckling 

och allt tänkande har sin förutsättning i social aktivitet. Individuell utveckling är inte något 

som leder till social aktivitet, istället är det de omvända. (Imsen, 2000, s. 184) 

Vygotsky ansåg att människan ständigt lär sig, i alla sammanhang. Detta gäller både i 

konstruerade sammanhang som skola, men även överallt annars, barn lär sig vare sig de vill 

det eller inte. (Elfström et al. 2008, s. 31) 

Vygotsky menar att det viktigaste kännetecknet på lek är att den innehåller glädje. Både 

Vygotsky och Piaget menar att leken har ett enormt inflytande på barns utveckling. I leken får 

barn möjligheten att leva ut. Det är i leken barn får möjligheten att skaka av sig verkligheten 

för en stund och använda sina tankar och idéer och prova dem i en annan värld. (Imsen, 2000, 

s. 195-196)  
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Vygotsky anser att man är beroende av den omgivande miljön och att människor bygger 

vidare på den förståelse som finns för naturen från början. Det är när människor försöker 

förstå varandra och sin omvärld som det uppstår situationer där kunskap uppstår. Det är i 

interaktionen kunskapen skapas och interaktionen blir därför extra viktig. (Elfström et al. 

2008, s. 31) 

John Dewey – ”Learning by doing” 

John Dewey förespråkade att man skulle ”lära genom att göra, att vara aktiv, kommunicera, 

skapa, konstruera, utforska, experimentera och gestalta i konstnärliga uttrycksformer, där 

klassrummet skulle vara ett laboratorium” (Elfström et al. 2008, s. 166) 

Dewey ansåg att man skulle fokusera på uppgifter för barnen som de hade ett intresse för, 

detta eftersom det var ett tecken på att barnet höll på att lära sig en ny förmåga. Den riktiga 

utbildningen kan barn bara få i den lilla gruppen som barn socialiserar med, det ska då vara 

gruppen som styr eleven och inte läraren. (Elfström et al. 2008, s. 166) 

Vid naturvetenskapsämnet i skolan ansåg Dewey att undervisningen ska vara praktisk och 

disponerad så att eleven ska få möjlighet att använda sig av sina tidigare erfarenheter. I 

undervisningen ska läraren samordna de olika ämnena som finns i skolan och skolan ska helst 

företräda det samhälle människan befinner sig i. Naturen ska vara en plats där eleverna får 

möjlighet att ordna upp och förstå de frågetecken som de har kring hemmet och andra platser 

som de rör sig i samhället. Läraren ska vara en lyssnande lärare, denne ska utgå från barnets 

kunskaper, behov och tidigare erfarenheter. (Elfström et al. 2008, s. 166) 

Miljödidaktik 

Miljödidaktik är ett forsknings- och kunskapsområde som kretsar kring miljöundervisning. 

Miljö och natur är dominerande begrepp inom miljöundervisningen. Miljödidaktisk 

kompetens handlar om vilka typer av problem som en lärare möter i sitt arbete med 

miljöfrågor i skolan. (Sandell et al. 2003, s. 11) 

En lärare som är kompetent på det miljödidaktiska området har tre områden som man har mer 

kompetenser inom: 

 ”kunskaper om naturen och miljöproblematiken” 

 ”vetenskapliga kunskaper om miljöundervisning” 

 ”praktisk kunskap i att undervisa (beprövad erfarenhet)” (Sandell et al. 2003, s. 11) 

När de ovan nämnda kunskaperna samverkar så medför det att man som lärare får en förmåga 

att synliggöra de miljöfrågor som finns och kunna hålla i miljöundervisning och kunna lösa de 

problem eller uppgifter som finns med att undervisa om miljön. (Sandell et al. 2003, s. 11) 
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Utomhuspedagogik 

Att själva lärandet sker utomhus är vad utomhuspedagogik egentligen berättar, detta har lett 

till att man ser det som en motsats till inomhuspedagogik, vilket är en starkt förenklad bild av 

utomhuspedagogik. ”Pedagogik utomhus förenar känsla, handling och tanke, landskapet är 

arena, den fysiska verkligheten blir lärmiljö.” (Szczepanski, 2007, s. 14) 

Utomhuspedagogik är rimligen en plats för lärandet såväl som ett innehåll för 

lärandet. Dess viktigaste kännetecken är kanske ändå att det är ett sätt att lära. I 

detta sätt att lära ligger möjligheter att återskapa de naturliga relationerna mellan 

tanke och känsla, mellan kunskapens olika aspekter och mellan plats och 

identitet. Det optimala lärandet kan måhända utvecklas i ett växelspel mellan 

sinnlig erfarenhet och boklig bindning. (Dahlgren, 2007, s. 52) 

Naturstudier är något som utomhuspedagogik ofta sammankopplats med, egentligen har det 

ett mycket bredare innehåll och handlar lika mycket om den sociala miljön som om 

kulturmiljön. (Stensson, 2007, s. 1) 

Ett centralt mål med att ha undervisning utomhus är att genom aktiviteter och upplevelser i 

utemiljön skapa kunskaper och närrelationer till natur, kultur och samhälle. 

Utomhuspedagogik i sig lägger grunden till en mer praktisk kunskap, det vill säga brukbar 

kunskap. (Dahlgren & Sczcepanski, 1997, s. 50) 

Utomhuspedagogik handlar till stor del om den direkta sinneupplevelsen, det handlar om att 

få uppleva med sina sinnen och där lära sig mer om natur- och kulturfenomen. (Dahlgren & 

Szczepanski, 2004, s. 13) 

Sammanfattningsvis tänkte jag belysa varför jag använt mig av de här teorierna. Jag anser att 

det är viktigt för mitt arbete att belysa vad didaktik handlar om eftersom själva 

tillvägagångssättet i undervisningen är viktig för att uppnå det man vill med sin undervisning 

som lärare. Piaget, Vygotskij och Dewey alla har intressanta teorier som man kan förknippa 

med utomhuspedagogik ur ett pedagogiskt syfte och som kan vara viktiga att ta till sig utifrån 

mitt syfte och mina frågeställningar. Alla tre anser att man lär sig via sina handlingar, speciellt 

när man får handskas med sin omgivning, vilket då kan vara utomhusmiljön. 

Jag har valt att belysa utomhuspedagogiken som område närmare för att visa vad det handlar 

om mer konkret och göra min undersökning tydligare. Eftersom jag i min undersökning vill se 

hur pedagoger använder sig av utomhuspedagogik som metod för att lära sig andra ämnen 

anser jag att det kan vara bra att tydliggöra vad utomhuspedagogik handlar om enligt de som 

har forskat på området. På detta sätt har jag kunnat jämföra forskningen om 

utomhuspedagogik med de svar jag fått under de intervjuer jag genomfört med pedagoger. 

Teorierna har gjort att jag vet hur människan utvecklas i unga år och vad människan behöver 

lära sig för att utvecklas och kan relatera det till vad pedagogerna sagt i intervjuerna. 
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Kapitel 4: Bakgrund och tidigare forskning 

Varför utomhuspedagogik? 

Friluftsfrämjandet (2008, s. 7) menar att utomhusmiljön och landskapet är en kunskapskälla 

som är ständigt aktuell, skolan har där möjligheten att jobba med dåtid, nutid och framtid. Det 

är av högsta värde att eleverna får utveckla en god känsla för naturen och att ett naturintresse 

framkallas hos dem. Genom att arbeta med utomhuspedagogik så skapas det en förståelse för 

sambanden i naturen, och så småningom en större kunskap om de större ekologiska 

sammanhangen. (Friluftsfrämjandet, 2008) 

Idag lever vi i en tid med miljö- och resursproblem och man kan tänka att det därför vore allt 

viktigare att intressera sig för utomhuspedagogik och hur man kan jobba med den i skolan. 

Friluftsliv är något som kan leda till en förändrad livsstil. Effekten av detta blir ett fördjupat 

förhållningssätt till sig själv, sin kropp och den väv av natur och kultur som är vår omgivning. 

I det perspektivet är det viktigt att utveckla ett förhållningssätt med den hållbara utvecklingen 

i tanken, det kan handla om engagemang för våra medmänniskor på jorden idag, men också 

en tanke på kommande generationer och med resten av naturen. (Brúgge, Glantz m.fl., 2011) 

Definition av utomhuspedagogik 

Dahlgren & Sczepanski (1997, sid. 50) definierar utomhuspedagogik på ett sätt som också 

kommer användas i den här studien. De beskriver utomhuspedagogik som handlingsinriktade 

lärandeprocesser, oftast i samband med aktiviteter i utemiljön. Lärandemiljön utomhus kan 

vara ostrukturerad, ett oplanerat möte med det fysiska, samtidigt mer helhetsskapande i 

jämförelse med klassrummets ämnesindelade värld. Utemiljön erbjuder en helhetsupplevelse, 

tematiskt arbetssätt och direktkontakt mellan det lärande och föremålet för lärandet. 

Utomhuspedagogik handlar inte bara om natur och friluftsliv, utan lika mycket om 

historia, kultur, geografi och språk. Utomhuspedagogik strävar efter att visa på 

samband och helhet. Tematiskt ämnesövergripande studier och aktiviteter i 

utomhusmiljö levandegör ämnenas alltför abstrakta begrepp. Upplevelsen och äventyret 

är det centrala, så eleverna ”lär med hela kroppen” och alla sinnen. Utomhuspedagogik 

handlar om att förflytta lärandeprocesser till miljöer utanför det formella klassrummet. 

Tanken är att eleverna tillsammans med lärarna ska dra erfarenheter och reflektera 

kring dessa sammanhang. När lärandet verklighetsanknyts, ökar den kroppsliga 

delaktigheten. (Friluftsfrämjandet, 2008, s. 6) 

Definition av hållbar utveckling 

Idag så talar man vid miljödiskussionerna om behovet av en ”hållbar” eller ”bärkraftig” 

utveckling. Kopplingarna till detta har mycket att göra med ett ekologiskt perspektiv. Trots att 

människor har en avancerad vetenskap och kraftfull teknologi, så får de inte bli för säker på 

sina möjligheter att granska naturen utan man måste vara försiktig och beredd att ompröva 



 9 

 

sina kunskaper. Material på jorden cirkulerar under kortare eller längre sikt, ingenting 

försvinner. Det enda som tillkommer är solenergin och det är alltså den som vår 

energiförsörjning långsiktigt måste byggas utefter. Problemen som finns idag är många och 

därför är det viktigt att dagens generation lär sig något av det så att man bättre kan ta tillvara 

på de resurser som finns. (Sandell, 2011, s. 77-80) 

Utomhuspedagogiken kan vara en metod för att medvetandegöra den hållbara utvecklingen 

och även göra så att dagens elever skapar sig ett större intresse för den natur som finns och 

vilka möjligheter som finns där. Miljöpolitik, resurs- och utvecklingsfrågor handlar mycket 

om vilka värderingar man har kring dem. Det är viktigt att man har en känsla för natur och 

människor. Vikten ligger då vid att inte överanvända de resurser som finns, att inte leva över 

de naturtillgångar som finns. En hållbar utveckling kan därför avgränsas till att gälla en 

utveckling som tillfredställer dagens förnödenheter utan att riskera framtida generationers 

chanser att tillgodose sina behov. (Sandell, 2011, s. 77-80) 

Hållbar utveckling handlar om att man har en tanke på framtiden i dagens handlande. Det 

gäller att värna om det vi har idag för att vara säker på att det ska finnas kvar i framtiden. Vad 

jag främst vill fokusera på är att skapa en hållbar utveckling som fokuserar på miljön och 

naturen i det här arbetet. 

Miljöengagemang i skolans styrdokument 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (sid. 7) skriver att ”var och 

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

respekt för vår gemensamma miljö.” 

Genom ett miljöperspektiv i undervisningen ska elever få möjlighet att ta ansvar för den miljö 

som de själva direkt kan påverka och även få möjligheten att utveckla ett personligt 

förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska ge eleverna en 

fördjupad kunskap om samhällets funktioner och vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa 

en hållbar utveckling. (Lgr 11, s. 9) 

Skolan ska ansvara för att varje enskild elev efter genomgången grundskola har fått 

kunskaperna för en god miljö och en hållbar utveckling. Skolan ska ansvara för att varje elev 

har fått kunskaper och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 

samhället. (Lgr 11, s. 13-14) 

Lärande via helheter 

Utomhuspedagogik är ett bra arbetssätt att använda sig av för att se helheter. Traditionen i 

skolan är annars att inrikta sig mot att se delar, vilket i sig inte behöver ses som något 

negativt. För att förstå komplexa företeelser kan det vara bra att skifta perspektiv mellan delar 

och helheter. Den fysiska miljön utomhus är den som ger oss möjligheten att se saker ur 

helheter. (Dahlgren, 2007, s. 50) 
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När man vet något så innebär det inte att man förstår vad det handlar om. Det som man ofta 

saknar är en verklig upplevelse och inlevelse av vad som försiggår. När man lär i skolan så 

finns risken att man inte får ett fullständigt lärande. I skolan så finns det ett problem med att 

det mesta görs inom fyra väggar, istället måste vi bli berörda och lära i utemiljön. I skolan så 

saknas ofta sammanhangen och effekten av detta kan bli att skolans lärande blir en 

ofullständig produkt. Det är därför viktigt att man kan skapa ett samband mellan 

utomhusundervisning och inomhusundervisning för att kunna skapa en helhet. (Dahlgren & 

Szczepanski, 2004, s. 21)  

Utomhuspedagogik för att främja en hållbar utveckling 

Vid utomhuspedagogik så krävs det att man har ett miljömedvetande, att inse att människors 

hälsa är globalt hotad om inte förändringar kommer att komma till stånd. Dessa förändringar 

kan göras genom att vi i tidig ålder skapar en relation till naturen, effekten av detta kan då bli 

en förändrad livsstil. (Szczepanski, 2007, s. 9) 

Studier som gjorts för att visa på vilken funktion naturupplevelsen har för lärare så visar det 

på att lärare upplever att naturen kan öka intresset för omgivningen och den problematik som 

kan finnas i naturen och närområdet. Att utveckla en ekologisk kunskap hos elever är även 

något som kan skapa en ökad förståelse hos elever rörande naturen och som kan leda till att 

man känner sig mer hemma i naturen. (Fägerstam, 2012, s. 46) 

Idag är Sverige ett land med bra tillgång till natur och miljö. Många människor använder 

naturen som en plats där man kan koppla av och hämta ny energi. Det är många som njuter av 

at vara i naturen, men samtidigt finns en oro för den miljöpåverkan som vi människor har på 

naturen, både lokalt och globalt. Idag så är inte naturkontakten lika självklar som den var 

förut, fler och fler bor i tätorter och har många aktiviteter att utföra under sin fritid. 

Naturkontakt behöver man för att kunna få en positiv bild av naturen och därmed kunna 

balansera miljöpåverkan och miljöhot inför framtiden (Ericsson, 2004, s. 138) 

Naturen som arbetsplats 

Naturen är en pedagogisk miljö där man kan arbeta på många olika sätt. Det är viktigt att 

tänka på att naturen inte är en naturlig miljö för alla utan det gäller att arbeta med den ur olika 

perspektiv så att man hittar ett sätt som passar alla individer. ”Utomhuspedagogiken skapar 

förutsättningar för mer rörelseintensiva lärandemiljöer där kroppen sätter tanken i 

rörelse.”(Strotz & Svenning, 2011, s. 26) 

Ofta hävdar man att en närhet till naturen leder till att man bygger upp en känsla för den, 

vilket man hoppas i sin tur ska leda till att man ska vilja ändra sitt beteende till förmån för 

denna natur. Sambandet som finns mellan naturkontakt och miljöengagemang kan ofta ta sin 

utgångspunkt i vikten av att trivas och känna sig trygg i naturen. Den traditionella 

faktakunskapen är ofta något som åsidosätts till förmån för vikten av att trivas och känna sig 

trygg i naturen. Det viktigaste när man kommer ut i naturen är istället upptäckandet och 



 11 

 

upplevelsernas betydelse. Som pedagog är det viktigt att man framstår som en förebild i sitt 

handlande, det kan även gälla att man visar respekt och förundran inför naturens olika kryp 

och former. Vid allt pedagogiskt arbete är det viktigt att eleverna känner sig engagerade kring 

det man arbetar med. (Sandell, 2011, s. 218-220) 

Många människor upplever det som avstressande att vistas i naturmiljöer. Människor överlag 

blir piggare, starkare och mer välmående av att vara utomhus i naturen. Via friluftsliv tränar 

man som barn upp sina kroppar, som utomhus ställs inför utmaningar av olika slag. Genom att 

vara utomhus så får eleverna möjlighet att må bättre, både under aktiviteterna, men även 

efteråt.  Erfarenheterna som eleverna får av att vara i utemiljön är redskap som de kan ha 

nytta av under hela sina liv. (Friluftsfrämjandet, 2008, s. 12) 

Upplevelsebaserat lärande 

Att kunna koppla ord till friluftslivstillfällen så som ”miljöengagemang”, ”solidaritet” och 

”medvetenhet” låter ju väldigt fint i skrift. När man vid skolan jobbar med friluftspedagogik 

så handlar det mycket om att uppleva saker. Lär man genom kroppen får man en handlande, 

tänkande och kännande kropp. Många människor tycker att man genom friluftsliv och 

naturupplevelser och med små medel får de största livsupplevelserna. (Sandell, 2011, s.224-

225) 

För att man som elev ska utveckla en naturkänsla och naturmedvetenhet, så krävs det att man 

som lärare har en elevsyn som utgår från tron på elevens förmåga att få och ta ansvar, att få 

vara delaktig, att vara verksam och forskande i gripbara handlingar, och att få utsättas för 

problem som man även får möjligheter att lösa. Naturkänsla går enbart att få genom äkta, 

direkta möten med naturen. En bild, video eller naturfilm kan aldrig ersätta upplevelsen av att 

vistas i naturen. Själva naturupplevelsen är viktigaste grunden i att utveckla en känsla för 

naturen. (Stensson, 2007, s. 5-6) 

Lära med sina sinnen 

Sinnena kommer till användning när de berörs vid utomhuspedagogiken. När 

undervisningssituationer verklighetsanknyts i utomhusundervisningen ökar den kroppsliga 

delaktigheten. När elever får möjligheten till att beröra, känna och agera i den fysiska miljön 

utomhus så ökar helhetsupplevelsen. (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s. 13) 

I naturen har man fördelen att man kan lära och uppleva med alla sinnen. Naturen kan väcka 

vårt intresse på olika sätt, detta för att den är full av upplevelser i former, färger och dofter 

som väcker olika känslor. Utomhus kan man vara med om både spännande händelser och 

trygghet som sedermera kan leda till nya attityder, ny gemenskap och nya värderingar. 

(Brúgge & Szczepanski, 2011, s. 26-27) 

Att ha undervisning utomhus ska inte handla om att eleverna sitter utomhus med sina 

matteböcker eller spelar pingis, istället ska fokus ligga på att eleverna genom samarbete 
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tillsammans når gemensamma mål och når en kunskap som är permanent via sinnliga 

upplevelser. Teorier som finns i skolböckerna är sådan kunskap som man kan pröva utomhus 

och undersöka om teorierna verkligen fungerar, det kan handla om längd och avstånd som 

bägge är lämpliga saker att ta upp utomhus. När man får möjligheten att lära sig saker 

utomhus ges inlärningen en djup förståelse, eftersom barn får använda flera olika sinnen. 

(Friluftsfrämjandet, 2008, s. 6) 

Se saker i sina rätta element 

Utomhuspedagogik är ett bra metodiskt redskap att använda sig av för att levandegöra 

läroplanens intentioner. Utomhus får barnet handfasta metoder i att tyda och analysera 

processer och fenomen. I utomhusmiljöer finns kvalitéer som inte går att få fram i ett 

klassrum eller inomhusmiljö. ”Utomhuspedagogik som metod skapar möjligheter att förena 

begreppskunskap, teoretisk kunskap och erfarenhets- eller förtrogenhetskunskap.” (Dahlgren 

& Szczpekanski, 1997, s. 23) 

”Mycket tyder snarare på att det meningsfulla lärandet förutsätter en rörelse hos tanken 

mellan helheten och delen, mellan det specifika och det generella, mellan abstrakt och 

konkret.” (Dahlgren & Szczpekanski, 1997, s. 39) 

”Utomhuspedagogik öppnar upp möten med verkligheten för eleverna och skapar frågor kring 

lärandets innehåll och mening på olika platser. Frågor väcks under vägen och ska fångas upp 

av medagerande och aktiva lärare.” (Friluftsfrämjandet, 2008, s. 6) 

Anpassad undervisning 

För att kunna hålla i en meningsfull undervisning utomhus gäller det att man har många 

aspekter i åtanke. Det är viktigt att man anpassar undervisningen till årstiden, gruppstorlek, 

ålder och den på platsen naturgivna villkoren för att det ska kunna bli intressant och roligt. 

Det går exempelvis inte att undervisa om vatteninsekter utomhus på vintern när vattnet har 

frusit. Det kan fortfarande ske i skolan att man undervisar på det här sättet, eftersom man inte 

har möjlighet att få in saker i schemat när det passar som bäst. (Strotz & Svenning, 2004, s. 

35-36) 

Alla färdighets- och kunskapsområden som man bearbetar i lektionssalen är också ämnen som 

man kan utveckla utomhus. I dagens skola borde lärande utomhus ses som ett angeläget 

komplement till den sedvanliga pedagogiken inomhus. Det är viktigt att man tar tillfället i akt 

och använder sig av de utemiljöer som finns utanför en skola, detta för att ge variation och 

möjlighet till mer rörelse. Barn och ungdomars huvudsakliga rörelsearena idag består främst 

av en triangel av kommunikativa miljöer som är hemmet, köpcentret och skolan. Det är därför 

viktigt att lärare funderar och arbetar för att bryta denna triangel och skapa andra 

kommunikativa miljöer för lärandet. Lärande utomhus kan också ses som ett möte med 

helheter. Utemiljön är inte enbart ett rum för lärande, det är så mycket mer än så, den 

tillhandahåller även lärandets innehållsliga uppbyggnader genom natur- och kulturspår, 
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former, färger, dofter, smaker och sinnliga erfarenheter. Allt det här är saker som är svåra att 

uppnå via undervisning inomhus. (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s.9-10) 

Som lärare är det viktigt att anpassa sin undervisning efter var eleverna står kunskapsmässigt. 

För att eleverna ska kunna hålla kvar vid sin kunskap som de lärt sig är det betydelsefullt att 

man reflekterar och dokumenterar kring sitt arbete. (Friluftsfrämjandet, 2008, s. 6) 

Anledning till att pedagoger undviker utomhuspedagogik 

Jag plockar ut många positiva aspekter till varför man ska använda sig av utomhuspedagogik. 

Frågan är varför det inte har fått ett större genomslag i skolan? Anledningar till detta tros vara 

att det finns administrativa hinder, hålla kvar vid gammalt tänk och brist på kunskap och 

erfarenhet. Inomhuspedagogik och utomhuspedagogik ska även inte ses som konkurrenter 

mot varandra, utomhuspedagogiken kan istället ses som ett nödvändigt komplement till 

inomhusundervisningen. (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s. 17) 

Oviljan att undervisa kan hos en lärare bero på rädsla och osäkerhet inför ämnet. Saker som 

man kan fundera på när det kommer till utomhusundervisning kan röra sig om vad man gör 

som lärare om det blir dåligt väder eller om man är osäker på att få upp en eld. Denna 

osäkerhet beror allt som oftast på att man saknar erfarenhet av att hålla i undervisning i 

utomhusmiljö. Lärarutbildningarna skulle helt enkelt behöva undervisa sina elever mer på 

utomhusundervisning vilket leder till att man får erfarenhet av att undervisa utomhus och att 

osäkerheten försvinner. Att skapa sig en praktisk erfarenhet är viktigt för att kunna skapa ett 

självförtroende och en trygghet kring det man ska undervisa. För att en lärare ska bli skicklig 

på utomhuspedagogik måste man under sin lärarutbildning få lära sig mer om friluftsliv och 

skaffa sig kunskap och erfarenhet kring hur man ska klä sig, färdas, laga mat, göra upp eld, 

skapa skydd, använda olika tekniker etc. (Strotz & Svenning, 2004, s. 37) 

Det finns många lärare som undviker att ha undervisning utomhus eftersom de är rädda för att 

bryta gamla traditioner. Det finns mycket som kan inträffa när man kommer utanför 

klassrummets fyra väggar. Lektioner inomhus är enklare att planera och hålla i eftersom man 

har en bättre kontroll på vad som sker. (Strotz & Svenning, 2004, s. 34) 

När man som pedagog bestämmer sig för att vidga sin lärmiljö genom att lämna klassrummet 

innebär det att en mer svårkontrollerad situation uppstår där elevens upplevelse styr och där 

var och ens upptäckter och upplevelser är mer oförutsägbara. Som pedagog behöver man inte 

kräva att man ska ha en förkunskap på att arbeta utomhus, istället ska vikten ligga vid att 

medupptäcka sakerna med eleverna och att fortsätta utmana eleverna föreställningar och 

frågor. Som pedagog blir det lite annorlunda, det blir en fokus på ett utmanande ledarskap 

istället för ett traditionellt ledarskap. Som pedagog innebär detta att man ska vara beredd att 

släppa det kontrollbehov som den traditionella läraren kan ha. Därmed inte sagt att rollen som 

pedagog blir passiv, det innebär istället att formulera frågor och stimulera varje elev till 

upptäckt att de sedermera kan leda till reflektion och lärande. Pedagogen ska finnas där och 
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klargöra och utmana eleverna, det innebär att pedagogens förmåga att kunna ställa frågor som 

kan få en elev att tänka till och fundera blir viktigt.(Ericsson, 2004, s. 143) 

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen gett mig en större överblick av 

utomhuspedagogik som område, samtidigt har det gjort det enklare för mig att ta till mig och 

förstå det pedagogerna har berättat för mig vid intervjuerna. Den information som jag har fått 

från intervjuerna har jag kunna sätta in i relation till den tidigare forskningen, vilket har gett 

mig en större kunskap om utomhuspedagogik och gjort det enklare för mig att analysera och 

reflektera kring min studie. Den tidigare forskningen ger mig mer kunskap på 

utomhuspedagogikområdet och motiverar varför man ska arbeta med det och vilka olika 

aspekter man ska fokusera närmare på. 

En definition av utomhuspedagogik presenteras för att det ska bli tydligare för mig och den 

som läser det här arbetet att förstå vad jag menar när jag skriver om utomhuspedagogik. 

Läroplanen är det jag ska utgå ifrån i mitt arbete som lärare, därför är det viktigt att man kan 

hitta stöd i den för den undersökning som jag valt att göra. Jag vill med den här studien bland 

annat gå in på hur man kan arbeta med utomhuspedagogik för att skapa ett engagemang hos 

elever för miljön och naturen, det kan därför vara bra att utgå från vad läroplanen vill att man 

ska uppnå med undervisningen. 

Kapitel 5: Resultat och analys 

I det följande avsnittet ska det empiriska materialet presenteras i relation till mitt syfte och 

mina frågeställningar. Det empiriska materialet består av fyra intervjuer från två skolor, två 

intervjuer på vardera skola. Skolorna har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6, de 

intervjuade är främst verksamma inom fritidshem och lågstadiet. Den kommunala skolan har 

ungefär 90 elever i sin verksamhet, den har ingen uttalad utomhusprofil och arbetar i 

åldershomogena klasser. Båda skolorna har ungefär 1 km till sin skolskog, vilket är ett 

avgränsat område som skolan disponerar över. Vid Montessoriskolan har man ungefär 70 

elever och har en uttalad uteprofil, där lägger man stor vikt vad att ha uteeftermiddagar med 

idrott, friluftsliv och NO som mestadels ska ske vid skolans skolskog. Eleverna har till 

skillnad från den kommunala skolan ansvar för sitt eget lärande och har inga traditionella 

skolbänkar att sitta vid. Vid min presentation av resultatet arbetar Pedagog A och Pedagog B 

vid den kommunala skolan medan Pedagog C och Pedagog D arbetar vid Montessoriskolan. 

Mitt intervjuunderlag är strukturerat inom olika kategorier, detta för att läsaren enklare ska få 

överblick utan att behöva söka. Avslutningsvis inom varje kategori har jag valt att göra en 

sammanfattning. 

Lärarnas subjektiva bild av utomhuspedagogik 

På den kommunala skolan talade lärarna om utomhuspedagogik som ett bra komplement till 

skola inomhus. 
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Det ingår ju då i vår fritidsverksamhet. När man då är på möten med andra fritidshem så 

hör man att det ligger oss ganska gott om hjärtat. I och med de stora barngrupperna så 

är det även ett måste att kunna dela de stora grupperna och vara ute en del, att man 

varvar med några inne och några ute och kör sin verksamhet så eftersom lokalerna är 

inte anpassade. (Pedagog A) 

Ja, det är ju när man tar med sig skolämnena ut och jobbar med de i skogen. Ja, vad ska 

jag säga, vad svårt! (Pedagog B) 

Montessoriskolans lärare hade olika tankar på vad utomhuspedagogik kunde vara för dem. De 

fick in många olika aspekter på vad deras egen bild var av att undervisa utomhus. 

Att man kan använda naturen precis som med en skolgård, att man kan leka med, att 

man kan vara trygg i, att använda efter olika årstider, att kunna använda snön, att kunna 

bygga kojor, grenar. Det handlar mycket om att vara trygg och trivas i skogen. Sedan 

har vi ju en pedagogik där vi jobbar med kultur och då kommer ju alla årstider in, så då 

jobbar vi ju med varje årstid och det är ju jättebra att koppla det till skog och 

mark.(Pedagog C) 

Det är egentligen både att uppleva naturen, friluftsliv, ha det bra ute, laga mat ute, ta 

tillvara det som finns ute i naturen alla årstider, men även att lära in saker ute istället för 

att göra det inne. (Pedagog D) 

Sammanfattningsvis hade den kommunala skolans lärare åsikter om att utomhuspedagogik var 

ett bra komplement till skola inomhus. Pedagog B menade att utomhuspedagogik handlar om 

att man arbetar med skolämnen i skogen. Jag upplevde att Montessoriskolans lärare hade 

många olika synvinklar på vad utomhuspedagogik kunde vara. Studiens lärare ansåg att det 

var viktigt att skapa en trygghet och lära sig trivas under de förutsättningar som råder 

utomhus. Enligt Stensson (2007, s. 5-6) är det viktigt med öppna direkta möten med naturen, 

där eleven själv får möjlighet att ta eget ansvar och på egen hand lösa de problem man ställs 

inför. 

Min slutsats är att båda skolornas lärare tycker utomhuspedagogik är något viktigt. Den 

kommunala skolans lärare talar mer om ämnet i stort än om sitt eget intresse för det. 

Montessoriskolans lärare visar på en stor kunskap om vad utomhuspedagogik kan handla om. 

Skillnader mellan skolornas lärare i vad utomhuspedagogik är för de kan bero på att lärarna 

didaktiskt lägger fokus vid olika saker i sin verksamhet. Skilda lokala läroplaner kan också 

medföra att de intervjuade lärarna uppfattar olika angående vad utomhuspedagogik är 

subjektivt för dem. 

Arbeta med utomhuspedagogik 

Den kommunala skolans lärare har ambitioner att arbeta ute, vid skolarbete utomhus är det 

läroplanen som Pedagog B utgår från. På skoltid upplevde Pedagog B att hens 

utomhusundervisning kretsade mycket kring ämnet matematik. Pedagog A menade att hen 

som lärare med utomhuspedagogik gjorde att de som har ett stillasittande liv fick röra på sig 
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mer. Stora barngrupper var ett problem som nämndes hos den kommunala skolans lärare 

kring skolarbete utomhus. 

Vissa barn har ju alltid en förmåga att kunna leka ute och hitta på saker och så utomhus, 

men det är just den här styrda verksamheten som vi då står för. Det finns ju alltid barn 

som vill vara ute, som inte är så van att vara ute. De sitter mycket inne, de sitter mycket 

framför datorn. Jag menar att man får ledande frågor ”måste vi vara ute idag?”, ”kan vi 

inte få gå in?”  (Pedagog A) 

Ja, jag har ju samma mål som jag har när jag är inne, det är de som finns i läroplanen 

som jag vill uppnå, men jag vill jobba med dem på ett annat sätt än jag gör inne i 

klassrummet. För i klassrummet är det mest teoretiskt och ute kan vi göra matte på ett 

annat sätt, det är mycket matte som är utepedagogik tycker jag. Sedan får man ju med 

det här att vara i naturen, man får ju med så många delar om man är ute tycker jag. 

(Pedagog B) 

Montessoriskolans lärare såg utomhuspedagogiken som ett komplement till läroplanen, 

lärarna var specifika med hur de arbetade med utomhuspedagogiken. Montessoriskolans 

lärare berättade att de planerade inför varje månad och årstid om hur de skulle arbeta med 

utomhuspedagogiken. 

Så vi går igenom hur naturen förändras och hur djuren förbereder sig för vintern, sedan 

kokar vi lingonsylt och plockar blåbär och tittar på svampar, vi gör upp eld. Sedan när 

det är den här årstiden då man inte kan så mycket, vad ska man säga, oktober-november 

och de börjar frysa. Vi har ju gått igenom då hösten, hur det ser ut på hösten och vi har 

iakttagit naturen. Sedan kan det vara en period när man eldar mycket och vi gör 

pinnbröd och vi grillar korv och vi kan göra sådana här hinderbanor i skogen. Sedan 

blir det ju den tiden när man åker skridskor, skidor, pulka och sen så småningom 

mycket där på vårkanten då handlar det om vårens ankomst. Vi tittar på vårtecken och 

vi jobbar mycket med vatten ute i naturen och sen tittar vi på de första växterna som 

kommer och hur det börjar att förändras mot sommaren, vår/sommar. Så vi kopplar 

både årstidsväxlingar och så försöker vi få in rörelser och även har vi då skogen som ett 

klassrum, så vi kan ju då jobba mycket med matte ute, vi kan jobba med olika begrepp, 

vi har ju utomhuslekar av olika slag. Det känns som att inne och ute, det vävs ihop för 

att man är i olika miljöer. (Pedagog C) 

Vi gör en grovplanering varje termin som man följer då och man vill ju gärna upprepa. 

De här går ju i ettan och tvåan. Det är ju inte så att man gör det varje år, men man 

bygger ju på kunskapen om man gör något väldigt lättsamt när de är små och att man 

sedan fortsätter med det när de blir äldre och då går man in djupare i olika företeelser. 

(Pedagog D) 

Det kan vara matte, det kan vara svenska och saker som handlar om det som händer i 

naturen gör jag gärna ute för att sedan ta in det och befästa kunskaperna inomhus. Det 

följer egentligen årstiderna, årstidsväxlingarna, vad finns i naturen på hösten, vad finns 

i naturen på våren, vad händer och så jobbar man så. (Pedagog D) 

Sammanfattningsvis ansåg den kommunala skolans lärare att utomhuspedagogik var bra för 

att locka elever med stillasittande livsstil till rörelse. Ett problem som de kommunala lärarna 
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ansåg fanns var att barngrupperna var för stora för att kunna ha den undervisning de ville 

utomhus. Dahlgren & Szczepanski (2004, s.17) menar att den bristande 

utomhusundervisningen beror på administrativa hinder hos skolan och det kan även röra sig 

om brist på kunskap och erfarenhet hos lärare från att ha undervisning utomhus. 

Montessoriskolans lärare försöker anpassa sin utomhusundervisning efter årstidväxlingarna. 

Strotz & Svenning (2004, s. 35-36) framhåller att det är viktigt att lärare anpassar sin 

undervisning efter den årstid som råder och den ålder som eleverna är på. Pedagog D talar om 

att man ska befästa det som händer utomhus sedan inomhus. Friluftsfrämjandet (2008, s. 6) 

påtalar också detta, att det är viktigt att fånga upp det som händer utomhus och sedan belysa 

det närmare inomhus i klassrummet. 

Min slutsats är att den kommunala skolans lärare anser att förutsättningarna saknas för att ha 

den utomhusundervisning som de vill. Friluftsdagen som man tidigare hade har dragits in och 

personalen anses för fåtaliga i relation till antalet elever. Pedagog B nämnde att hen tyckte 

matematik var det som hen kännetecknade med utomhuspedagogik. Jag upplevde att 

anledningen till detta var att Pedagog B hade en bok i utomhusmatte. 

Montessoriskolans lärare har en tydlig struktur på hur man ska arbeta utomhus, de har en 

månadsplanering för vad man kan göra utomhus varje månad under skolåret som de brukar 

följa. Utomhusundervisningen känns som ett naturligt inslag i deras undervisning som de hela 

tiden vill förena med vad de gör inomhus. Skillnaderna som finns mellan skolorna i lärarnas 

arbete med utomhuspedagogik kan bero på skilda lokala läroplaner där lärarna lägger vikt vid 

olika saker i sin pedagogik. 

Skillnader på skola inne och skola ute 

Vilka resurser och vad man kan göra ser den kommunala skolans lärare som en självklarhet i 

skillnaden att vara ute och inne. Utöver detta finns det många olika aspekter som skiljer sig, 

de upplever skillnaderna som stora mellan att ha skola ute istället för inne. En annan påtaglig 

skillnad är att det finns barn som inte har resurser för att kunna vara med på ett bra sätt 

utomhus, de kan sakna kläder eller vara felaktigt klädda. 

Det är klart att det är en viss skillnad kring vilka aktiviteter och material som man har 

att tillgå. Men jag tycker nog att man kan ha större grupper när man är ute än när man 

är inne. (Pedagog A) 

Medan vissa barn kanske inte har material för att vara ute. Så för de barnen så är det 

viktigt att man har en positiv inställning och försöker göra det intressant och ofta är det 

så att när man väl är ute så är det jättespännande och jätteroligt.  (Pedagog A) 

Det kan vara det här att det kan vara svårare att få dem att lyssna för ibland kan de tro 

att det är fri lek när man går ut, då är det som rast. Så det kan ju vara svårare, sedan kan 

det ju vara svårare att hålla ihop dem om man är på olika ställen och då samla ihop dem 

igen, men det brukar inte vara några problem egentligen. Det är väl det där att man får 

lära dem att det är inte rast nu. (Pedagog B) 



 18 

 

Montessoriskolans lärare går in mycket på pedagogiska skillnader mellan att undervisa inne 

och ute.  

Jag personligen vill uppnå ett komplement till innemiljön. Så jag jobbar egentligen i två 

olika miljöer, det är inne och ute. Det är väl att man känner både att barnen är lika 

trygga i båda elementen och så att vi använder naturliga saker, så att det inte är så 

konstruerat. Är det att man ska förbereda sig för vintern, att ett djur ska göra det, då kan 

vi bygga lite grann och tänka lite grann om nu en igelkotte vill ha någonstans att bo, jo 

men då kan vi göra i ordning en lövhög och ge den en möjlighet att komma in. Man 

studerar på ort och ställe så att det blir naturligt för barnen i den miljön. Så det känns ju 

som att utomhusmiljön, det vi gör med årstiderna kan vi inte göra inomhus, det måste vi 

göra ute. Det är ju givet. (Pedagog C) 

Det handlar mycket om att visa konkret, ”här står vi nu under det här trädet, vad tycker 

ni att det är för färg på trädet?”. Det gäller att ge dem möjlighet att få uppleva och 

känna på trädet och vara nära det. Det är skillnaden att man kan finnas där det man 

pratar om, det finns precis där och man kan visa dem. Det blir väldigt konkret för 

barnen. (Pedagog C) 

Hmm, att man är mer kortfattad eftersom man tänker att det kan bli kallt att sitta still. 

Är det något som är negativt så är det att det känns ju så att man måste prata högre och 

ljudet försvinner när man är ute. Men det mesta är ju positivt och det är ju det att barnen 

blir ju mer aktiva. Man ser ju på barnen att det finns ju väldigt få som inte trivs när man 

går ut, det finns ju alltid de som kan säga ”åh, ska vi gå? Men det är ju så långt”. Men 

när man väl har gått dit och på vägen dit så går det jättebra, men att de är ju piggare 

barnen. Det är ju inte som det kan vara inne att de kan bli trött, det märks inte på samma 

sätt ute. Det kan ju bli så att man kan göra saker mer konkret, att man ska söka efter 

något eller prata om livet i en stubbe så kan det ju vara trevligt att ha en stubbe bredvid 

som man kan gräva och rota och se vad som finns. Artkunskap ska man ju göra ute, 

man ska inte titta på bilder inne, utan man tittar och pratar och har luppar och sådant 

material och ser det med egna ögon, för då vet dem ju det sedan. (Pedagog D) 

Sammanfattningsvis påtalar Montessoriskolans lärare vikten av att se saker i sina rätta 

sammanhang. Dahlgren & Szczepanski (2004, s. 17) betonar att inomhuspedagogik och 

utomhuspedagogik inte ska ses som konkurrenter, istället ska de bägge 

undervisningsformerna komplettera varandra. 

Den kommunala skolans lärare anser att det är skillnad i vilken didaktik man kan använda sig 

av beroende på om man är inne eller ute. Pedagog A anser att man kan ha mer barn när man är 

utomhus medan Pedagog B menar att det är svårare att organisera upp eleverna.  

Min slutsats är att den didaktik man använder sig av som lärare skiljer sig åt beroende på om 

man ska vara inne eller ute. Vad i didaktiken man lägger sin vikt vid kan även skilja sig 

mellan skolorna som studien är gjord på. Traditionen en skola vilar på kan påverka hur elever 

och lärare uppfattar att skola utomhus ska vara.  
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 Skolans möjligheter till att undervisa ute 

Vilken typ av miljöer som finns att tillgå vid en skola spelar ju in i vilka möjligheter man har 

att bedriva undervisning utomhus. Den kommunala skolans lärare tycker att de har en bra 

skolgård sett till yta, men lärarna ser det som ett problem att de har långt till skogen för att 

kunna bedriva bra undervisning utomhus. 

Ja, vi har ju alltså, själva skolgården är ju ganska stor. Vi har ju en fotbollsplan på 

baksidan här som man kan nyttja väldigt mycket, sedan har vi ju olika, vi har en 

grillring som man kan samlas runt om. Vi har, själva ytan är ju ganska stor. (Pedagog 

A) 

Ja, det tar tid då, att förflytta sig. Jag tror att om man var på en mer naturnära skola så 

skulle det vara lättare att ha undervisning ute. Här tar det ju 15-20 minuter att förflytta 

sig dit upp med allihopa och så tar det 15-20 minuter tillbaka och så ska du ha en 

aktivitet där, så hela förmiddagen går ju åt om man ska vara där. (Pedagog B) 

Montessoriskolans lärare har en bit till skolskogen som de ser det, men samtidigt menar 

lärarna att de har bra möjligheter till naturkontakt strax intill skolan. Lärarna vet själva också 

vilken betydelse placeringen av skolan har eftersom de förut har varit placerade mer centralt 

med längre avstånd till skogsmiljö. 

Det är en promenad på 10-15 minuter. Sedan har vi ju också skogsmiljö här, så vi kan 

ju göra skidspår här alldeles nära skolgården. Vi kan också plocka lite bär. Vi brukar 

ibland göra frågeslingor i skogen, så det känns som att vi har väldigt nära till våran skog 

här, så det är lätt att ta sig ut i skogen. (Pedagog C) 

Men man jobbar ju efter de förutsättningar som finns, men det blev på ett annat sätt 

förut, det var kanske inte lika inspirerande för oss vuxna då att tänka till runt utedagen 

eftersom det vart mer strapatser och svårigheter när det gäller utedagarna. Nu känns det 

istället så naturligt när man kan gå ut så här. (Pedagog C) 

Faktiskt bra eftersom det finns både skogsdelen där vi har vår skola och där finns det 

bra fågelliv, bra svamp, bra bär, variationsrik natur som man kan titta på olika biotoper, 

alltså tallskog, granskog, lövskog. (Pedagog D) 

Den kommunala skolans lärare talar en del om att de saknar material för att kunna bedriva en 

bra verksamhet utomhus medan Montessoriskolans lärare menar att de har bra utrustning för 

att kunna vara utomhus. Materialet handlar om saker som håvar, triangiakök, trefötter och 

knivar.  Den kommunala skolans lärare har vid enstaka tillfällen tagit hjälp av Naturskolan för 

att få låna material, men annars saknas det. Naturskolan är en resurs som för- och grundskolor 

erbjuds i den kommun som undersökningen har gjorts vid. Där erbjuder Naturskolan 

kompetensutveckling till lärare i utomhuspedagogik och hållbar utveckling. (Internet: Umeå 

kommun) 

Sedan har ju de(Naturskolan) material. Vi planerar upp hur vi ska lägga upp det 

tillsammans med de, sedan sköter de mycket av den andra delen. Så när de kommer ut 

så har de med sig håvar och luppar och sedan har de mer specialkunskap på vissa saker. 

(Pedagog B) 
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Sedan måste ju varje skola vilket jag tycker är bra, vi har ju bra utrustning, det finns 

triangiakök, trefötter, knivar, så att man kan göra vad man vill. Det är ju svårt om man 

inte har förutsättningarna för att göra vad man vill göra. (Pedagog D) 

Sammanfattningsvis menar Strotz & Svenning (2004, s. 34) att undervisning inomhus är 

enklare att anordna eftersom man har en bättre koll på vad som händer. Båda skolorna har en 

bit att gå till sina skolskogar, det är främst Pedagog B som påtalar problem med att ha det så. 

Slutsats man kan dra är att avståndet man har till naturen påverkar ens möjligheter till 

undervisning utomhus. Montessoriskolan har förut varit lokaliserad centralt i staden och haft 

långt till skogen, nu har de närmare och märker skillnaden det ger i möjligheter. Just nu har 

Montessoriskolans lärare mindre skogsmiljöer i anslutning till skolan som de utnyttjar. 

Skolornas lärare har olika förutsättningar att bedriva en bra utomhuspedagogik. 

Montessoriskolans lärare har bra material att tillgå på skolan med triangiakök, trefötter, knivar 

med mera. Den kommunala skolans lärare tycker sig sakna material och kunskap från att ha 

en bra utomhuspedagogik. Med material och kunskap har de istället tagit hjälp av 

Naturskolan, som är i kommunens regi. Skillnaderna i förutsättningarna kan bero på att 

Montessoriskolan är en fristående skola i jämförelse med den kommunala skolan, effekten av 

detta kan bli att skolorna lagt resurser på olika saker. Montessoriskolans lärare har exempelvis 

inte samma möjlighet att få hjälp av Naturskolan eftersom det främst är något för kommunala 

skolor. En skolas placering, vilka material man har och den kunskap som finns avgör vilka 

möjligheter man som lärare vid en skola har att erbjuda utomhuspedagogik. Vilken typ av 

utomhuspedagogik man kan och vill erbjuda som lärare kan skilja sig från lärare till lärare, 

detta eftersom lärare didaktiskt lägger tyngd vid olika saker och har olika didaktiska 

möjligheter. Utifrån den kommunala skolan och Montessoriskolan som min studie är gjord på 

kan deras organisatoriska förutsättningar bidra till vilka förutsättningar man som lärare har att 

erbjuda utomhuspedagogik. 

Pedagogers syn på utemiljöns betydelse för barns utveckling 

Utemiljön är minst lika mycket värd som innemiljön anser de intervjuade vid den kommunala 

skolan. Lärarna nämner även det faktum att barn får komma ut och röra på sig som något bra 

och att de får använda sig av alla sinnen. 

Jag tror det har minst lika stor betydelse som innerummet alltså, det tror jag. Och jag 

menar det, jag tror att det blivit än mer viktigt idag sen man frågar upp barnen angående 

deras fritid så är det många barn som sitter inne. Så då tror jag att vi har en viktig 

funktion där för att barnen ska få en balans. För när man frågar upp barnen vad de gjort 

under helgen så är det många som hemma mest suttit inne hela helgen. Så de kanske 

inte heller vet hur man ska leka, vad man kan göra, vilka möjligheter som finns. 

(Pedagog A) 

Ja, jag tror på att man ska använda olika sinnen när man lär sig och är man ute använder 

man mer sinnen tror jag än när man är inne. Sen om man är ute och så räknar man och 

ska bygga en triangel så vet jag inte om man lär sig bättre om man ska bygga det med 

kottar än om jag gör det med klossar inne. Jag vet inte… Men det är ju en stimulerande 

miljö, barnen trivs i skogen. (Pedagog B) 
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Pedagog C och D talar om vilka möjligheter det finns med undervisning utomhus, att 

möjligheterna är stora till att träna och lära sig praktiskt taget vad som helst.  

Att få visa saker i sina riktiga element ser Montessoriskolans lärare som viktigt för barn med 

att vistas utomhus. Lärarna tar också upp det faktum att utemiljön har en positiv effekt på barn 

och speciellt på barn som har svårt att sitta stilla och koncentrera sig inomhus. 

Väldigt stor betydelse, jag tycker att i och med att vi kan lära oss där, jag kan ju visa på 

blad, barr, växtlighet, svampar. Jag kan ju visa så mycket i naturen, det är ju det. Det är 

ju helt annat än att visa en bild inne i klassrummet. Man kan känna doften, man kan 

höra ljud, vi hör ju fågelkvitter och vi tittar ju på fåglar. Vi har nära till en sjö och 

brukar gå ut i skogen och titta på de fåglar som kommer på våren, det går ju inte att 

ersätta utemiljön. Det kan jag ju tycka att det är en väldigt stor del av vårt lärande som 

vi gör utomhus absolut. (Pedagog C) 

Man märker ju att många barn mår väldigt bra när man går ut, man får dels röra på sig, 

de blir lugnare i och med att man är ute. Det är väl barn som har svårt att sitta still som 

man märker att de mår bäst av det och man ser den största förändringen i och med att de 

blir mer harmoniska när de är ute. Sedan är det ju så fantastiskt att du kan ju nästan 

träna vad som helst bara du är ute och är kreativ. Mycket det här med att man lägger 

fram tre kottar och ber dem plocka dubbelt så många kottar, man hittar ju dubbelt så 

många kottar och hittar kanske också något spår som man sedan kan bygga vidare på. 

Det är ju en fantastisk miljö att vara ute, så att jag tycker att inlärningen fungerar 

mycket bra. Men det beror ju på att du måste ju alltid anpassa efter vad du har för väder 

och ja mycket går ju att göra ute som inte går att göra inne. Vi hade om stenåldern nu 

för några veckor sedan och då fick de bygga och de fick göra hällmålningar på stenar 

och de fick bygga gravplatser och hur de såg ut då. Det är ju sådant man lämnar ute och 

de har ju fått vara med och göra det och då minns de hur var det man gjorde och varför 

och så. Så vi brukar alltid tänka så att vad jobbar vi med här inne och finns det då något 

man gärna skulle vilja knyta an till det vi gör inne. (Pedagog D) 

Sammanfattningsvis menar Friluftsfrämjandet (2008, s. 6) att utomhuspedagogik öppnar upp 

möten med verkligheten, som lärare kommer det dyka upp frågor som de behöver fånga upp 

och belysa närmare. Montessoriskolans lärare påtalar att utomhusmiljön är unik, det finns så 

mycket lärande som kan göras utomhus.  

Min slutsats är att båda skolornas lärare ser utomhuspedagogik som något bra och utvecklade 

för barn. Pedagog A nämner att det är extra viktigt att barn rör på sig eftersom det annars blir 

mycket stillasittande inomhus. Montessoriskolans lärare tycker utomhusmiljön är ett bra 

komplement till det man gör inomhus. Jag upplever att de försöker tänka på hur de ska arbeta 

utomhus med de områden som avhandlas inne i klassrummet, de skapar en röd tråd mellan 

inomhusundervisningen och utomhusundervisningen. Didaktiskt lägger skolorna tyngd på 

olika saker i sitt användande av utomhuspedagogik, orsaken till detta kan bero på att studiens 

olika skolor har olika traditioner och följer olika lokala skolplaner. 
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Svårigheter med undervisning ute 

Likheter mellan skolornas lärare är att de anser att det finns svårigheter med att få barn att klä 

sig för att vistas utomhus, barnen kan sakna kläder eller klä sig för lite för att vara utomhus. 

Montessoriskolan har kläder till utlåning för att minska problemet vid deras skola. Båda 

skolornas lärare tar upp att det kan vara svårt att bedriva utomhuspedagogik om vädret inte är 

bra. 

Skillnader mellan skolornas lärare är att den kommunala skolans lärare ser svårigheter i 

avståndet till bra skogsmiljöer, för lite personal för den barngrupp som råder och slutligen att 

kunskap och material saknas för att kunna bedriva en bra utomhusverksamhet. Pedagog B har 

tagit hjälp av Naturskolan för att kunna bedriva en bättre utomhusundervisning och därmed få 

hjälp med kunskap och material. Intresset för att ha utomhuspedagogik finns, men Pedagog B 

menar att hjälp behövs för att hen ska kunna bedriva utomhuspedagogik. Svårigheter som 

Montessoriskolans lärare påtalar och inte den kommunala skolans lärare säger är att det finns 

elever som inte kan kissa i utomhusmiljö. Andra problem som nämns av Montessoriskolans 

lärare är att barn skadar sig enklare i utomhusmiljö.  

Sammanfattningsvis skriver Dahlgren & Szczepanski (2004, s. 17) om att det som kan göra att 

man undviker utomhusundervisning är administrativa hinder. Den kommunala skolan anser 

sig ha för lite personal och för stora barngrupper för att kunna bedriva en bra uteverksamhet, 

båda skolorna säger att ett problem kan vara att få barnen att klä sig för att vara utomhus. 

Montessoriskolans lärare tror sig kunna lindra detta problem genom att ha utlåning av kläder 

på skolan. 

Min slutsats är att den kommunala skolans lärare skulle vilja ha mer utomhuspedagogik än de 

har idag. Det finns en del besvärliga punkter med att bedriva utomhusundervisning enligt den 

kommunala skolans lärare som gör att de undviker utomhuspedagogik, svårt att organisera, 

dålig kunskap, dåligt klädda elever, dåligt väder. Samtidigt tror jag att lärarna är nöjda med 

den undervisning som de har inomhus och inte är villiga att göra stora förändringar i sitt 

arbete för att ändra på detta. 

Utomhuspedagogiken bjuder på andra svårigheter och utmaningar i jämförelse med 

undervisningen inomhus. Det är fler saker att tänka på för att bedriva undervisning utomhus 

istället för inne och det kan skrämma lärare. Lokala kursplaner och skolformer skiljer sig åt 

mellan skolorna, vilket kan leda till att svårigheter som finns kan få olika innebörd mellan 

skolorna i studien. 

Skolans arbete med utomhuspedagogik 

Undervisningen utomhus skulle vara noga planerad hos den kommunala skolans lärare, det 

skulle finnas någon typ av program att följa så att det inte bara blev fri lek. Fri lek var 

samtidigt något som Pedagog A såg som viktigt. Matematik utomhus var något de gärna 

arbetade med eftersom de där tyckte sig ha material att arbeta med det. NTA-lådor var något 

de nyligen hade fått in och börjat använda sig av. 1-2-3 ost använde sig Pedagog B av och är 
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en variant av leken ”tagen” som går ut på att man ska ta en person som leder som leder och 

säger just ”1-2-3 ost”. Tar man den som leder blir man själv lekledare. 

Vi försöker alltid få in fri lek så att de kan utforska. Men det är planerad undervisning. 

(Pedagog A) 

Just nu har vi ju NTA-lådor, har du sett dem? Det är Natur-Teknik för Alla och där 

finns material, så nu har vi jättemycket naturteknik med barnen för att allt material 

finns. Jag är ju lite sådär att när jag går ut med barnen så vill jag ju att vi inte ska jobba 

med något i 20 minuter och sedan ska det vara fri lek, utan jag vill att det ska vara 

någon typ av program som vi ska jobba emot. Där tror jag att vi kan vara lite olika. 

(Pedagog B) 

Vi hade på elevens val i F-3 sådan här utomhuspedagogik i en period, har man då 

bestämt att det ska vara så blir det ju gjort också. Vi hade mycket mattelekar och andra 

vanliga lekar är det också mycket matte som 1-2-3 ost. Men sedan går vi också till 

skogen. (Pedagog B) 

Montessoriskolans lärare försöker ha en tydlig struktur i sitt arbete med utomhuspedagogik. 

Mycket ska förenas med vad de arbetar med inomhus och de har en tydlig struktur månadsvis 

där de arbetar efter vad naturen har att erbjuda just den årstiden. 

Ju yngre barnen är, desto mer konkret måste man ju vara i deras lärande. De måste ju 

se, känna, lukta, smaka och allt de här. Sedan så småningom blir det mer abstrakt och 

man kan titta på bilder, men ett barn måste få uppleva med sina sinnen. Det är ju en av 

våra stöttestenar i Montessoripedagogiken att följa barnets utveckling och låta dem lära 

sig utifrån sina förutsättningar och ett litet barn har alla sinnen som de utforskar världen 

med och sedan har de olika perioder i sin utveckling, de har en period när de är mer 

mottagliga för språket och en period när de kan sätta ihop och läsning, då är de vaken 

för bokstäver och kunna sätta ihop de till ord. Så vi försöker följa barnens när de har 

som störst potential att ta in olika saker och just upplevelser måste de få förskola och 

även skola. Men det är allra viktigast att de vänjer sig ju yngre de är med 

utomhusmiljön så att de sen tycker det är roligt när de är äldre. Vi måste se till att små 

barn får de förutsättningarna tidigt. (Pedagog C) 

Det kan vara matte, det kan vara svenska och saker som handlar om det som händer i 

naturen gör jag gärna ute för att sedan ta in det och befästa kunskaperna inomhus. Det 

följer egentligen årstiderna, årstidsväxlingarna, vad finns i naturen på hösten, vad finns 

i naturen på våren, vad händer och så jobbar man så. (Pedagog D) 

Jag jobbar mycket med näringsvävar och sådant under hösten och hur naturen beter sig. 

Allt som händer följer ju ett mönster och då blir det en rätt bra balans om man knyter 

det till vad som händer. Vad som är, är att på våren då brukar vi ha fåglar, knoppar och 

sådant. Det som hinner hända från att snön töar, men du har ju en period mitt i vintern 

när det kan vara kallt och grinigt och då brukar vi åka skridskor och skidor för att vara i 

rörelse, för det kan bli ganska kallt. (Pedagog D) 

Vi gör en grovplanering varje termin som man följer då och man vill ju gärna upprepa. 

De här går ju i ettan och tvåan. Det är ju inte så att man gör det varje år, men man 

bygger ju på kunskapen om man gör något väldigt lättsamt när de är små och att man 
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sedan fortsätter med det när de blir äldre och då går man in djupare i olika företeelser. 

(Pedagog D) 

Sammanfattningsvis försöker både den kommunala skolans lärare och Montessoriskolans 

lärare i sina arbeten få barnen ska använda alla sina sinnen. Montessoriskolans lärare arbetar 

också i sin pedagogik efter att man ska följa barnets utveckling och anpassa undervisningen 

efter den. Montessoriskolan försöker även anpassa undervisningen efter hur naturen beter sig 

och de årstidsväxlingar som finns. 

Den fria leken är något som den kommunala skolans lärare alltid vill försöka ha i 

utomhusundervisningen. Kollar man på detta ur ett konstruktivistiskt synsätt så bör man ge 

barn möjligheten att upptäcka saker på egen hand. Lärare ska ge elever chansen att ledas av 

sin egen nyfikenhet. Ett barn ska lära sig något via eget handlande och inte genom att lära sig 

in fakta utantill. 

Min slutsats är att när man ska bedriva undervisning utomhus anser Montessoriskolans lärare 

att det är viktigt att man med barn arbetar konkret när de är små för att sedan medan de blir 

äldre mer föra in det abstrakta. Montessoriskolans lärare försöker i sitt arbete utomhus 

anpassa sin undervisning efter den årstid som råder så att man kan göra det bästa av det 

naturen har att erbjuda just då. Den kommunala skolans lärare lägger stor vikt vid den fria 

leken och att elever ska få upptäcka hur naturen fungerar på egen hand. Didaktiskt upplever 

jag skolornas lärare har olika utgångspunkter i sin undervisning. Skilda lokala skolplaner kan 

medföra att lärarna i sin undervisning lägger vikt vid olika saker och arbetar på olika sätt med 

sin didaktik.  

Att arbeta med utomhuspedagogik för att uppnå en hållbar utveckling 

Vid den kommunala skolan har lärarna ett tänk på den hållbara utvecklingen och har även fått 

ett pris för sitt arbete med det. Lärarna talar om att skaffa sig en förståelse för naturen och 

även ha ett hållbart tänkande i naturen. 

Ja, det försöker vi att göra. För några år sedan hade vi ju så att man städade här på 

skolgården som vi gjorde, vi hade då en tävling som vi vann då 10 000 kr som barnen 

då fick. Nä men att hela tiden ha miljötänket är något som vi försöker… (Pedagog A) 

Jag tror att barnen förstår vad det handlar om, men det ska fortgå, man ska jobba med 

det hela tiden så att dem inte glömmer det. Det är viktigt att jobba med det under en 

längre tid så att det blir en livsstil. Vi försöker lära barnen vikten av återvinning, sedan 

så har vi bett föräldrar ta med sig förbrukningsmaterial hemifrån som vi kan använda 

vilket de också har gjort. På detta sätt kan vi även lära barnen att man inte hela tiden 

behöver nytt material utan att man kan återanvända. (Pedagog A) 

Miljöengagemanget kan då vara att jag tycker då att man ska inte skrika och hålla på i 

skolan utan man ska tänka på djuren, man ska inte lämna skräp efter sig när vi är ute. 

När vi var ute med naturskolan så tänkte vi också på det där och då sorterade vi skräp 

och tittade på vad som inte hörde till naturen. Men vi har nog inte… men det är nog det 

miljötänk som vi har. (Pedagog B) 
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Montessoriskolans lärare arbetade på olika sätt för att främja en hållbar utveckling och 

nämnde också att de hade erhållit grönt flagg som är en internationell certifiering på att man 

jobbar med hållbar utveckling. Just arbetet med den hållbara utvecklingen ser lärarna som en 

av skolans ledstjärnor. 

Det är ju en av våra ledstjärnor att vi ska försöka tänka hållbar utveckling när det gäller 

allting att när de nu äter sin frukt så har vi en kompost, den har vi här ute så att de får se 

kompostering och hur fruktskalen blir till jord. Vi är också väldigt noga med när vi går 

ut i naturen att barnen inte får lämna något som inte förmultnar eller något som tar lite 

längre tid att förmultna som apelsinskal så gräver vi ned de och sen om vi pratar om 

skogen så är det inte vår skog utan egentligen är vi gäster och man måste vara väldigt 

lyhörda för hur vi ska vara i den miljön. Det är egentligen djuren och får vi se dem så 

måste vi vara tysta, det är mycket runt  hur vi ska bevara vår miljö så att alla trivs där 

och att vi också får stå tillbaka, att det inte är vi som ska gå ut i skogen och bestämma 

hur det ska se ut utan ”titta såhär ser det ut här och då får vi vara försiktiga”. Är det en 

myrstack så måste vi se till att vi trampar inte i myrstacken utan att vi på det sättet 

värnar för att miljön ska vara, den ska finnas där och det ska återskapas. Kretsloppet för 

all evighet och inget ska rubba de cirklarna och vi ska hjälpa till att få barnen att tänka 

på det sättet. (Pedagog C) 

Men även miljömedvetande, alltså hur man sorterar och det gör vi ju egentligen hela 

tiden och är noga med allemansrätten. Det tyckte de nog i år att det blev lite tjatigt 

eftersom vi hade en hel eftermiddag om allemansrätten och att man fräschar upp det 

hela tiden om hur viktigt det är, att vi är ute i skogen och vi måste bete oss på ett bra 

sätt. Men det sitter ju där det ska och förutsättningen för att man ska kunna vara ute är 

att de inte skräpar ned och bryter kvistar och att de har ett bra sätt när de är ute. Just att 

miljötänket finns hela tiden och man gör sådana här ”driver”, där de här tre veckorna i 

maj så jobbar med grönt flagg eller uppmärksammar det mycket med 

värderingsövningar och så. (Pedagog D) 

Det är en av skolans viktigaste uppgifter tycker jag, det är ett stort uppdrag. Vi har ju 

återvinning av allting i klassrummen. Det som är fint är att barnen tycker inte att det är 

något konstigt. Den djupaste kunskapen i återvinningen och vad det står för, det vet jag 

inte om alla förstått, men de vet att vi slänger inte och vi sorterar. (Pedagog D) 

Sammanfattningsvis är hållbar utveckling något som är viktigt för båda skolorna enligt 

lärarna, de förespråkar båda att man ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att få barn att 

förstå vad det handlar om. Arbetet på skolorna med den hållbara utvecklingen skiljde sig 

annars åt. Den kommunala skolan hade vunnit en tävling för sitt arbete med att städa 

skolgården för några år sedan. På skolan arbetar lärarna med den hållbara utvecklingen på en 

del sätt, de har bland annat meddelat föräldrar om att ta med förbrukningsmaterial och 

försöker återvinna material.  

Vid Montessoriskolan såg lärarna arbetet med den hållbara utvecklingen som en av skolans 

ledstjärnor. De har återvinning av allting i klassrummen, barnen vet att man inte slänger utan 

att man ska sortera. Montessoriskolans lärare har också arbetat flitigt med allemansrätten, det 

handlar om att man får röra sig fritt i naturen och man ska visa hänsyn mot naturen genom att 

inte störa och förstöra. (Internet: Naturvårdsverket) 



 26 

 

Min slutsats är att den kommunala skolans lärare försöker arbeta med ett hållbart tänk i sitt 

arbete för att värna om natur och miljö. När de har lektioner utomhus försöker lärarna 

förmedla saker som de personligen anser är viktiga för barnen för att värna om natur och 

miljö. Montessoriskolans lärare ser arbetet med den hållbara utvecklingen som viktigt i sitt 

skolarbete, det är något de försöker förmedla hela tiden, både inne och ute. Jag märker också 

att de kan vara specifika och konkreta i sina beskrivningar att hållbar utveckling är något 

lärarna arbetar flitigt med och som ligger dem varmt om hjärtat. Montessoriskolans lärare 

tycker att det är viktigt att man hela tiden i allt sitt arbete utomhus försöker värna om miljö 

och natur. Skolans traditioner i hur skolarbetet ska bedrivas kan medföra att hållbar 

utveckling får stort fokus hos Montessoriskolan vid arbete utomhus, medan det hos den 

kommunala skolans lärare kan läggas större vikt på hållbar utveckling vid skola inomhus. 

Kapitel 6: Diskussion 

Summering av resultat 

Mitt syfte med den här studien var att öka kunskapen om hur lärares organisatoriska 

förutsättningar ser ut för att använda utomhuspedagogik i undervisningen i två olika 

skolformer. Mer preciserat är avsikten att belysa förutsättningarna för att göra prioriteringar 

och didaktiska val av innehåll och metoder i undervisningen med utomhuspedagogik.  

Viktiga resultat och slutsatser är att utomhuspedagogik ses som något positivt av studiens 

intervjuade lärare eftersom lärarna framhåller möjligheten att använda alla sina sinnen och se 

saker i sitt rätta sammanhang. I ung ålder anses det vara extra viktigt att arbeta med sina 

sinnen och vara konkret, för att undervisningen sedan i äldre ålder ska bli mer abstrakt och 

mer fokus på att gå på djupet med olika företeelser. Vid arbetet utomhus med skolämnen 

anser de intervjuade lärarna att det är viktigt att vara konkret för att lärande ska uppstå. En 

stor fördel med lärande utomhus är att man kan se saker i sin rätta miljö. Utomhuspedagogik 

bör fokusera på det som naturen har att erbjuda vid just den årstiden som råder. Vissa saker 

utomhus är mer utmärkande vid olika tidpunkter av året och det är något man också ska ta 

tillvara på. Undervisningen ska vara ett komplement till det skolarbete som sker i 

inomhusmiljö. I arbetet med olika skolämnen vid utomhuspedagogiken är det betydelsefullt 

att man förankrar det skolarbete man gör med läroplanen. 

För att elever ska lära sig en metod om hållbar utveckling är det av vikt att jobba långsiktigt 

och kontinuerligt. Hållbar utveckling ses som något viktigt av intervjuade lärare och något 

man bör förena inom allt arbete som man gör. För eleverna är det viktigt att det förmedlas ett 

medvetande om hur miljön ska behandlas av lärare och att de skapar sig en relation till 

naturen genom att vistas i den. Elever ska lära sig att de är gäster i naturen och måste vara 

lyhörda för hur man ska vara för att alla ska trivas i den miljö och natur som finns runt 

omkring dem. 

 Vid den kommunala skolan hade de intervjuade lärarna intresse för utomhuspedagogik, men 

saknade till viss del kunskap för att bedriva ett bra innehåll och en bra metod i använda 

utomhuspedagogik som ett medvetet arbetssätt för inlärning av ett övertänkt innehåll. 
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Montessoriskolans lärare hade tydliga planer för hur man ville arbeta med utomhuspedagogik 

och förenade mycket av arbetet inomhus med arbetet utomhus och använde sig där av nya 

friluftspedagogikens metoder och innehåll för att stimulera elevernas lärande. 

När lärarna fick möjligheten att berätta vilken syn de hade på utomhuspedagogik upplevde jag 

det som att Montessoriskolans lärare hade en tydlig plan på vad de ville uppfylla med den och 

hur de brukade arbeta med utomhusmiljön. Montessoriskolans lärare upplevde jag som 

pålästa på utomhuspedagogik och visste vad de ville få ut av miljön och naturen och specifikt 

vad de själva ville uppfylla. Montessoriskolan försökte förena arbetet med skolämnena 

inomhus sedermera utomhus. Vid den kommunala skolan talade de ofta om generella 

uppfattningar om utomhuspedagogik, jag upplevde att de hade svårt att konkretisera sitt 

utomhusarbete. Den kommunala skolans lärare erkände att det fanns brister i sina arbeten med 

utomhuspedagogik. För att underlätta hade därför den kommunala skolans lärare tagit hjälp av 

Naturskolan för att leda utomhusundersvisning för eleverna. 

Den kommunala skolans lärare talar mycket om problemen som funnits med 

utomhuspedagogiken, resurser har inte funnits för att kunna göra något bra av det. En 

utflyktsdag som tidigare har funnits har dragits in och de större barngrupperna som blivit har 

gjort att det blivit allt mer sällsynt att man besöker skogsmiljön. Skolgården har istället blivit 

den plats där man mestadels bedriver sin utomhusundervisning. Den kommunala skolans 

lärare tycker även att avståndet till skogen gör att man undviker att fara dit. De anser sig 

också sakna bra material för att arbeta utomhus, så som håvar och luppar. 

Jag valde att ha en ingång i mitt arbete mot att som lärare skapa ett miljöengagemang hos 

elever och om man tänker på den hållbara utvecklingen vid arbete med utomhuspedagogik. 

Jag hade med detta eftersom jag tycker det är en viktig del i utomhuspedagogiken. För att 

kunna erbjuda en god utomhuspedagogik är det viktigt att man har en natur som mår bra att 

tillgå. Skolorna arbetade med detta i sin åtanke vid utomhuspedagogiken, fast på olika sätt. 

Den kommunala skolan hade för något år sedan vunnit en tävling för sitt arbete med den 

hållbara utvecklingen utomhus på skolgården. Lärarna samlade också på material som kunde 

återvinnas. Montessoriskolans lärare hade en tydlig plan med sitt arbete att värna om miljön 

och jag upplevde det som att de försökte ha det som en röd tråd i allt arbete som de gjorde, 

både utomhus och inomhus. 

Båda skolornas lärare försöker följa läroplanen i sin undervisning utomhus. 

Utomhuspedagogiken som innehåll i grundskolan gavs större utrymme hos Montessoriskolans 

lärare. De hade en långsiktig planering och försökte följa årstidsväxlingarna och bygga sin 

utomhusundervisning efter detta. Jag upplevde att den kommunala skolans lärare mer såg 

utomhusundervisningen som ett komplement som man kunde sätta in ibland för att få lite 

omväxling på sin undervisning och var inget naturligt inslag i undervisningen. Upplevelsen av 

att vara utomhus var något som båda skolornas intervjuade lärare ansåg gav många goda 

egenskaper, men Montessoriskolans lärare tyckte även det var viktigt att tidigt bygga upp en 

trygghet hos barn i utemiljö som de sedan kan bära med sig genom livet. 

Skillnader som visats i min studie mellan Montessoriskolans lärare och den kommunala 

skolans lärare kan bero på att skolformerna skiljer sig åt. Montessoriskolan är en fristående 
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skola medan den kommunala skolan är just kommunalt ägd. Lokala kursplaner är också något 

som kan påverka resultatet hos min studie, det beror på att varje enskild skola har möjlighet 

att göra sin egen tolkning av läroplanen. Det ska även påpekas att det som görs vid en 

Montessoriskola är inget unikt, utan det arbete som de utför är möjligt att göra vid en 

kommunal skola. Traditionerna mellan skolorna skiljer sig åt, det kan medföra att lärare 

lägger tyngd vid olika saker i sin didaktik. Skolornas lärare kan lägga fokus på olika 

didaktiska tyngdpunkter och ha olika didaktiska möjligheter för att kunna bedriva 

utomhuspedagogik, lärare kan välja att fokusera på olika saker i sin undervisning. 

Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten fokuserar på tillförlitligheten hos mitt resultat i examensarbetet. (Johansson & 

Svedner, 2010) Jag anser att tillförlitligheten i mina intervjuer är höga, detta eftersom jag på 

förhand har berättat vad intervjuerna ska handla om och de som intervjuats har varit insatta i 

ämnet. Jag har fokuserat på att ställa öppna frågor så att de intervjuade ska kunna svara med 

egna ord på de frågor jag ställt.  Jag upplever att mätnoggrannheten är stor i och med att jag 

transkriberade mina intervjuer tätt efter dem var genomförda. Genom att spela in intervjun så 

kunde jag lyssna på informantens resonemang och ställa följdfrågor för att få så detaljerade 

svar som möjligt, på detta sätt skulle inga missuppfattningar uppstå. (Kvale, 1997) Alla 

intervjuer har gjorts på samma sätt där jag besökt skolan som de intervjuade jobbat vid och 

mina förberedelser och genomförande av intervju har sett likadan ut på alla skolor, vi har 

suttit ned i ett rum snett emot varandra och alla har fått en presentation av varför jag är där 

och vad undersökningen görs till. 

Validiteten handlar om vilken trovärdighet det finns i resultaten som jag fått i mitt 

examensarbete. (Johansson & Svedner, 2010) Jag anser att jag fått svar på det jag avsåg med 

den här studien, detta eftersom jag använde en intervjuguide som grund för mina intervjuer. 

Effekten av intervjuguiden har gjort att det blivit enklare att sammanställa resultatdelen och 

även erhålla svar på mitt syfte med den här studien. Jag har haft kvalitativa intervjuer för att 

få så utförliga svar som möjligt på det område jag ämnat undersöka. Som intervjuare är det 

viktigt att lämna ute sina egna personliga ställningstaganden för att kunna få så tillförlitliga 

svar som möjligt. (Johansson & Svedner, 2010) För egen del kan jag uppleva att det varit 

svårt att lämna ute mina egna personliga ställningstaganden i arbetet. På förhand har jag en 

åsikt om det studerade området, dessa åsikter kan lätt komma fram när jag ska tolka och 

kategorisera empirin. Intervjuerna som gjorts tycker jag täcker det område jag valt att 

undersöka. När man intervjuar personal på en skola om ett område som utomhuspedagogik 

kan det finnas skillnader i arbetssätt på den skolan. Har man ett stort intresse som pedagog för 

utomhuspedagogik kan man säkert arbeta flitigt med det även omskolan i stort har ett litet 

intresse för det. Min studie tror jag istället ger en bra överblick av hur det kan se ut på många 

skolor. 

Reflexion av resultat 

Jag avser att göra denna undersökning för att belysa vikten av att ha utomhusundervisning. 

Inomhusundervisning ska inte ses som något dåligt, jag vill istället att utomhuspedagogik ska 
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framhållas för de kvalitéer som finns där. Tanken med denna studie är att framhålla de 

färdigheter som man kan utveckla genom att vara utomhus och ha undervisning. 

Genom intervjuer och litteraturstudier har jag fått svar på mina frågeställningar och mitt syfte. 

Jag ville med det här examensarbetet undersöka hur man som lärare kan arbeta med 

utomhuspedagogik på ett medvetet sätt för att elever ska lära sig ett bestämt innehåll i andra 

ämnen och hur kan man arbeta med utomhuspedagogik på ett medvetet sätt för att elever ska 

lära sig en metod om hållbar utveckling med fokus på miljö och natur. Först och främst har 

material varit något som har kommit upp som viktigt. Det kan handla om att barnen ska vara 

bra klädda så att de klarar av att vara ute utan att frysa eller bli blöta. Även lärare behöver bra 

material för att kunna bedriva en bra undervisning utomhus, det kan då handla om 

triangiakök, trefötter, knivar med mera. Avståndet till en naturmiljö påverkar möjligheten till 

att bedriva utomhuspedagogik, eftersom det är krävande att förflytta barn och det tar tid. Var 

en skola är lokaliserad avgör vilken typ av utomhuspedagogik man kan genomföra. Det är 

svårare att bedriva bra undervisning utomhus om man inte har en skog att tillgå. Avståndet 

har betydelse, men samtidigt spelar det in vilken inställning man som lärare har till det. 

Montessoriskolan var mer genomarbetade på utomhuspedagogik, jag tror det smittade av sig 

på barnen också. Deras intresse för utomhuspedagogik gjorde att deras jämbördiga avstånd till 

skolskogen i jämförelse med den kommunala skolan inte upplevdes som lika problematiskt 

hos dem. 

Båda skolornas lärare tog upp en del saker som de ansåg man kunde finna som viktiga 

tillgångar med utomhuspedagogik. Just att utomhusmiljön erbjöd möjligheten att arbeta med 

alla sina sinnen tyckte de var värdefullt för barn. En annan aspekt som lyftes var det faktum 

att utomhusmiljön ger elever möjligheten att se saker i sin rätta miljö. Jag ser dessa två 

egenskaper som värdefulla när man ska motivera varför man ska använda sig av 

utomhuspedagogik. Att använda sig av alla sina sinnen ser jag som viktigt om man vill jobba 

med helheter inom barns utveckling. När man ska jobba med skolämnen är det angeläget att 

tänka på vad det medför att ha ett skolämne ute istället för inne. Vet man att det medför att 

man jobbar med helheter och alla sina sinnen vid utomhusarbete är det en bra motivering till 

att bedriva skolundervisning utomhus. Se saker i sin rätta miljö tror jag är viktigt för att ha en 

undervisning som är anpassad för alla, har man en större variation kan alla elever hitta det 

som passar dem bäst. Jag tror även att möjligheten att få se saker i sin rätta miljö underlättar 

för lärandet hos barn, de har nog lättare att förstå och ta till sig saker om de får se dem i sina 

rätta sammanhang. 

Den kommunala skolans lärare ansåg att det fanns problem för deras del för att kunna bedriva 

utomhuspedagogik. Skogen var för långt borta och barngrupperna för stora för det antal lärare 

som arbetade vid skolan. Förklaringen med att resurserna är sämre tycker jag inte är tillräcklig 

för att man ska låta utomhuspedagogik som metod och innehåll stå åt sidan vid grundskolan. 

Det är viktigt tycker jag att man försöker göra något bra av de förutsättningar som råder vid 

en skola. Har man långt till naturen och har man för stora barngrupper får man istället 

fokusera på att ha undervisning som är knuten till skolgård och närområde.  



 30 

 

Skillnaden mellan att vara inne och ute bedömde skolornas lärare var att rummet som sådant 

skiljde sig mycket från ett klassrum. Det fanns inte fyra väggar att förhålla sig efter. Ljudet 

kunde vara svårare att nå fram med som lärare, elever var svårare att samla eftersom de lätt 

kunde frysa. Den kommunala skolan ansåg att utomhusmiljön kunde vara problematisk 

eftersom eleverna kopplade utomhusmiljön till rast. Montessoriskolans lärare ansåg att 

utemiljön gjorde att fler trivdes och att det specifikt var de stökiga som kunde prestera bättre i 

utomhusmiljö. Jag tror att anledningen till detta är att den kommunala skolans lärare inte har 

en vana hos eleverna att arbeta utomhus. Montessoriskolans lärare har en tydlig profil med att 

arbeta utomhus och jag tror att det har smittat av sig på eleverna, de har en vana att vara 

utomhus och var noga med att skapa trygghet hos eleverna när de ska vistas i utemiljö. 

Samtidigt är det nog också pedagogernas förtjänst, de har kunskap och erfarenhet av att jobba 

utomhus och kan därmed erbjuda något attraktivt till eleverna. 

För att bedriva ett bra innehåll i utomhuspedagogiken är det viktigt att man har kunskaper för 

hur man kan arbeta. Arbetssättet att ha skola ute i jämförelse med inne medför att man 

behöver ta till andra arbetssätt. Jag upplever det som att båda skolorna ansåg att 

utomhuspedagogik som metod och innehåll är något de tycker är bra och något de vill arbeta 

emot. För Montessoriskolans lärare ät det ett mer naturligt inslag i deras undervisning att 

jobba med skolämnena utomhus. Montessoriskolans lärare hade kunskap och tydlig planering 

och tankar för hur man skulle jobba med skolämnena utomhus, de hade idéer för hur man 

kunde förena mycket av det man gjorde inomhus sedan utomhus Den kommunala skolans 

lärare hade ett intresse för utomhuspedagogik, men erkände också att kunskapen och 

möjligheterna till det kunde saknas. För att underlätta hade man vid tillfällen tagit hjälp av 

Naturskolan. Utomhuspedagogik var inte ett lika naturligt inslag i undervisningen, utan något 

jag upplevde att man gjorde när man ville göra något annorlunda och variera sin undervisning 

från att innebära att man enbart sitter i sina bänkar.  

Utomhuspedagogik ska ses som ett komplement till den traditionella pedagogiken där 

undervisningen sker inomhus och bör ses som en naturlig del i all undervisning. Genom att 

vara utomhus tar vi tillvara på landskapet och alla helheter där alla sinnen är aktiva i 

lärprocessen. (Brúgge & Szczepanski, 2011, s. 26) 

Jag upplever att det finns en viss rädsla hos den kommunala skolans lärare att ha 

utomhuspedagogik. Som lärare kan pedagogiken skilja sig åt och Pedagog B tar upp många 

olika typer av bekymmer som finns och som gör att han/hon drar sig från att ha 

utomhuspedagogik. På många sätt skiljer sig undervisningen utomhus mot den man har 

inomhus. 

Med utomhusundervisning är undervisningen många gånger inte särskilt given, istället finns 

det möjlighet till en större meningsfullhet i undervisningen. Påföljden av detta blir att man 

som lärare måste ha trygghet i sig att inte vara den som hela tiden måste berätta för sina elever 

om hur saker och ting ska vara. Det finns nog mycket rädsla hos lärare på den punkten 

eftersom många lärare upplever att det i lärarrollen kräver att man ska vara allvetande. (Strotz 

& Svenning, 2004, s. 34) 
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Båda skolornas lärare såg utomhuspedagogik som något bra och utvecklande för barn. Den 

kommunala skolans lärare tyckte det var en bra miljö för barn, men hur bra hade svårt att 

svara på. Montessoriskolan anser att lärandet man kan göra utomhus är unikt och inte går att 

göra inomhus. Pedagog D menar på att möjligheterna utomhus och att elever kan träna på 

praktiskt taget vad som helst. 

I naturen har vi människor möjlighet att skaffa oss kunskap, känsla och inspiration. Friluftsliv 

ger oss utmaningar där vi får möjlighet att använda oss av vår kreativitet, förmåga att lösa 

problem och klara av gemensamma svårigheter. Genom att vistas ute i naturen så får man 

fysisk träning genom att bara vistas i den, i obanad terräng så tränas både 

koordinationsförmåga och balanssinne. Att vara utomhus medför också möjligheten till 

stillhet och reflektion, vi får möjligheten att lära oss mer om hur människor levde förr genom 

att hitta en bra lägerplats och laga vår mat utomhus. Att vistas ute gör att vi får bättre 

möjligheter att närma oss andra ämnesområden och få förståelse för hur vi enklare ska kunna 

arbeta med dem i förskola och skola. (Brúgge & Szczepanski, 2011, s. 25) 

Jag upplever att Montessoriskolans lärares arbete med den hållbara utvecklingen och hur man 

skulle arbeta med denna för att uppnå ett engagemang hos elever för miljö och natur var mer 

genomtänkt. Jag tycker de hade förstått vikten av att arbeta med hållbar utveckling ute i 

skolan och kunde ge många exempel på hur deras arbete kunde arta sig. Jag tycker arbetet 

med en hållbar utveckling var något som genomsyrade hela deras verksamhet och var något 

de försökte ha i åtanke hela tiden. Den kommunala skolans lärare hade tankar och försökte 

förmedla en hållbar utveckling till sina elever. Lärarna arbetade med hållbar utveckling på 

skolan, men jag upplevde det inte som att de försökte förmedla budskapet till eleverna särskilt 

ofta. Hållbar utveckling var nog inget naturligt inslag i deras skolverksamhet utan något man 

kunde ta upp när tillfälle gavs. Vid sidan av lärares engagemang har förmodligen skolornas 

organisation, de lokala kursplanerna och skilda skoltraditioner troligen betydelse för resultatet 

och lärares möjligheter att arbeta med utomhuspedagogik på ett medvetet sätt. 

Fortsatt forskning 

Utan tidigare forskning skulle inte det här arbetet vara möjligt att göra eftersom det grundar 

sig mycket i tidigare forskning som gjorts på området. Utomhuspedagogik i sig är intressant 

och betydelsefullt för skolans verksamhet. Det är viktigt att man framhåller arbetet utomhus 

och att det förhoppningsvis kan leda till att fler blir intresserade av det och att det blir fler 

pedagoger som arbetar med det. Jag tror att det skulle vara möjligt att fortsätta forskningen på 

mitt område och intervjua fler skolor och lärare med hjälp av min metod, mina bilagor och det 

resultat jag kommit fram till. Naturen är ett område som ständigt kommer vara aktuellt och 

utomhuspedagogik som område är på frammarsch inom skolans värld upplever jag.  

Konsekvenser av examensarbetet för yrkesrollen 

Under arbetets gång har jag flera gånger ställt mig frågan om vad det här arbetet kommer ge 

mig som blivande grundskolelärare med inriktning mot fritidshem? Jag har insett att jag inte 

är fullärd inom utomhuspedagogikområdet, utan det finns mycket jag har lärt mig under 
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tidens gång med det här arbetet. För att hålla mig uppdaterad på området och få mer kunskap 

har jag fått läsa litteratur som har gett mig en större bredd om vad utomhuspedagogik går ut 

på. Med det här arbetet så vill jag väcka ett intresse för utomhuspedagogik, effekten hoppas 

jag ska bli att fler får se vilka möjligheter naturen kan erbjuda. 

Tankar som kommit upp när jag arbetat med det här examensarbetet är hur jag ska göra för att 

få elever och pedagoger att tycka utomhuspedagogik är något man bör arbeta med. Jag tror 

det är viktigt att man arbetar och försöker få utomhusmiljön till ett naturligt inslag i 

undervisningen. Det är viktigt att skapa sig rutiner och utomhuspedagogik bör vara en sådan i 

skolans värld. Kan man intressera sina kollegor att börja använda sig av utomhuspedagogik 

tror jag att deras intresse kommer smitta av sig på barnen.  

Med det här arbetet har jag insett mer och mer att det finns fler sätt att arbeta på än den 

traditionella pedagogiken där man som pedagog står vid tavlan och instruerar sina elever som 

sitter i bänkar. Arbetet har gjort att jag allt mer tror på ett varierat lärande. Utomhuspedagogik 

tror jag kan vara ett bra komplement för att skapa ett varierat lärande. 

Slutsatsen som jag vill dra av detta är att om utomhuspedagogik ska få en mer betydande roll i 

skolans värld är det pedagogerna som behöver påverkas och intresseras. Har pedagoger ett 

intresse och kunskap om utomhuspedagogik kommer det också smitta av sig på barnen.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Vad är utomhuspedagogik för dig? 

Vad vill du uppnå med din utomhuspedagogik? 

Hur ofta är ni utomhus? Skulle du vilja vara ute mer/mindre? 

Vilka möjligheter till att ha utomhuspedagogik tycker du finns? 

Vilken sorts utemiljö använder ni? (skolgården? natur?) 

Vilken betydelse har uterummet för elevers lärande? 

Vad lär sig barn ute som de inte kan lära sig inne? 

Vad är skillnaden på att undervisa ute istället för inne? 

Vilka svårigheter finns det med undervisning utomhus? 

Arbetar du på något sätt för att främja den hållbara utvecklingen i din utomhuspedagogik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


