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Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers uppfattningar om 
utomhuspedagogik samt att belysa vad utomhuspedagogik är. De 
frågeställningar vi hade var: Vilket stöd finns för utomhuspedagogik i skolans 
styrdokument? Hur definieras utomhuspedagogik av de intervjuade 
pedagogerna? Vilka eventuella fördelar och nackdelar finns inom 
utomhuspedagogiken enligt de intervjuade pedagogerna? Studien har utförts 
genom bearbetning av relevant litteratur samt en kvalitativ intervjuserie med 
olika pedagoger verksamma inom området. Med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer som utförts på en förskola samt en grundskola, intervjuades totalt sex 
pedagoger. Resultaten visade att utomhuspedagogik är ett sätt att lära med hela 
kroppen och alla dess sinnen samt att det ger en möjlighet att arbeta tematiskt. 
Fördelarna med utomhuspedagogik rör lärande, social kompetens samt hälsa. 
Nackdelarna har inte huvudsakligen med utomhuspedagogiken som arbetssätt att 
göra utan att det är faktorer runt omkring som kan utgöra hinder så som t.ex. 
kläder, väder och föräldrar. Den nackdel som resultatet visade var elevers 
bristande koncentration som i sin tur kan leda till att de inte lär sig i samma 
utsträckning som de som är koncentrerade. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Skolan har ett ansvar för att erbjuda alla elever regelbunden fysisk aktivitet inom ramen för 
skoldagen samt ett ansvar att uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. Detta har tydliggjorts 
genom tillägg i läroplanen (Lpo 94) från och med den 27 februari 2003: 
 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva 
efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. I 
skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. 
(s. 5 och 6) 

 
NCFF, Nationellt centrum för främjande av god hälsa för barn och ungdom (2007), menar att 
utbildningen i morgondagens skola inte enbart syftar till att ge kunskaper utan också till att 
främja hälsa, lärande genom lek och en allsidig utveckling samt en livslång lust att lära. De 
anser att alla förskolans och skolans ämnen och teman kan göras levande genom 
utomhuspedagogik och friluftsliv. De menar att man genom upplevelser i den miljö som 
omger oss främjar inlärningen och att detta sker genom en växelverkan mellan det man 
upplever och tidigare erfarenheter där tanke, handling och känsla förenas. 
     
Vårt intresse för utomhuspedagogik väcktes i och med att vi under vår utbildning fick 
möjlighet att komma till Naturskolan som arbetar för att ge stöd till skolor som vi ta till sig 
arbetssättet och arbeta aktivt med utomhuspedagogik. Vi har förstått att detta är ett 
pedagogiskt fält och vill därför utforska detta. Vi har valt att göra vår undersökning i skolans 
tidigare år som idag utgörs av förskola till och med år 5. 
 
1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik, 
samt att belysa vad utomhuspedagogik är.  
 
Vi har valt att utgå från följande forskningsfrågor: 
Vilket stöd finns för utomhuspedagogik i skolans styrdokument? 
Hur definieras utomhuspedagogik av pedagogerna?  
Vilka eventuella för- och nackdelar finns med utomhuspedagogik enligt pedagogerna? 
 
1.3 Arbetets disposition 
Arbetet är indelat i en teoretisk del (kapitel 2) där vi behandlar tidigare forskning och litteratur 
kring utomhuspedagogik. I kapitel 3 presenterar vi vårt val av forskningsmetod och dess olika 
aspekter för att i nästföljande kapitel 4 redovisa våra resultat. I kapitel 5 följer en analysdel 
där vi behandlar våra resultat i förhållande till vår teoretiska del. I den sista delen, kapitel 6, 
knyter vi samman arbetet genom reflekterande diskussion och avslutande kommentarer, en 
utvärdering av vårt arbete samt förslag till fortsatt forskning. 
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2. Litteraturgenomgång 
För att få en insikt i utomhuspedagogikens särart har vi tagit del av omfattande litteratur om 
det aktuella ämnet. En del av litteraturgenomgången tar upp hur utomhuspedagogik 
definieras. Vi tar även upp hur barns lärande stimuleras i utomhusmiljö, och vi studerar vad 
skolans olika styrdokument skriver om detta. Avslutningsvis redogör vi vilka för- och 
nackdelar som kan förekomma i utomhuspedagogisk verksamhet. 
 
2.1 Utomhuspedagogikens historiska rötter 
Utomhuspedagogik är idag ett omtalat begrepp men är långt ifrån ett nytt begrepp. Molander 
(2005) menar att vi finner stöd för dessa tankar hos flertalet stora pedagoger genom tiderna. 
Aristoteles (384-322 f.Kr.) lyfte fram vikten av att utveckla det konkreta till det abstrakta, t ex 
att gå ut i skogen och studera en viss blomma, för att sedan gå in och läsa om denna i en bok. 
Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver att Aristoteles hade en holistisk, organisk syn på 
naturen, något som även utmärker dagens utomhuspedagoger.  
     
Molander (2005) skriver vidare att den tjeckiske pedagogen J.A. Comenius (1592-1670) 
förespråkade även han att inlärning borde ske i autentisk miljö. Han introducerade begreppet 
kunskapstrappa som innebar att kunskap skulle läggas till kunskap grundat på en gedigen 
grund baserad på barnens förkunskaper. Han menade att man skulle utgå från naturen och lära 
barnen själva ifrågasätta och dra egna slutsatser istället för att bara ta del av och läsa andras 
iakttagelser. Jean-Jacques Rosseau (1712-1778) poängterade att barnens möte med 
verkligheten var viktig och att människan har en inneboende drivkraft att lära. Han menade att 
naturen var en viktig läromästare.  
     
Dahlgren et al. (1997) skriver att Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) påpekade vikten av 
att handen, huvudet och hjärtat alltid måste vara med när vi ska ta till oss nya kunskaper.  
     
En stark förkämpe för alternativa pedagogiska metoder var enligt Dahlgren et al., Ellen Key 
(1849-1926) som ansåg att barnen skulle söka kunskap i såväl böcker som verkligheten. 
Molander (2005) skriver att Ellen Key menade att vi lätt glömmer fakta och menade att de 
stora sammanhangen är viktiga. Hon skrev också att det viktigaste var att barnen tyckte det 
var roligt att lära så att de fortsatte att lära hela livet ut.  
     
John Dewey (1859-1952) införde begreppet ”learning by doing”. Dahlgren et al. (1997) 
redogör att Dewey ansåg att kunskap lättare tillgodogörs genom kontakt med verkligheten och 
praktisk hantering av materialet i denna.  
     
Molander (2005) skriver att även Jean Piaget (1896-1980) påpekade vikten av att utgå från 
barnens föreställningar och bygga vidare på den kunskapen. Han ansåg att nya tankestrukturer 
byggs utifrån redan existerande och att lära barnen att aktivt undersöka verkligheten var enligt 
honom en bättre metod än att mata eleverna med färdiga sanningar. Likaså Lev S. Vygotskij 
(1896-1934) ansåg att elevens aktivitet var det centrala, läraren ska inte leverera färdiga 
sanningar utan ska bidra till att öka elevens sociala samspel med omvärlden.  
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2.2 Definition 
För att förklara vad som menas med utomhuspedagogik tar vi hjälp av Centrum för Miljö- och 
Utomhuspedagogiks (CMU) definition av begreppet:  
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 
reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 
utbildningsområde som bl.a. innebär: 
• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och 
kulturlandskap. 
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning 
betonas. 
• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

 
© Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik 2004 

 
I sin bok Utomhuspedagogik - Boklig bildning och sinnlig erfarenhet skriver Dahlgren och 
Szczepanski (1997) att den centrala basen för inlärning av natur- och kulturfenomen i 
autentisk miljö är den direkta sinnesupplevelsen, att kropp och själ blir en enhet. Syftet med 
aktiviteterna är att skapa inlärningssituationer genom närkontakt med utomhusmiljön, och få 
kunskap om samspelet mellan natur, kultur och samhälle. I boken Utomhusdidaktik, menar 
Dahlgren och Szczepanski (2004) även att syftet med utomhusundervisningen är att öka 
autenticiteten, motivationen och den studerandes personliga upplevelse av olika natur- och 
kulturmiljöers innehåll- särdrag, vilka kan förmedla en stark tidskänsla och underlätta 
inlevelse i själva lärandesituationen. 
     
Dahlgren et al. (1997) skriver att utomhuspedagogiken dels får sin identitet genom att den är 
såväl en plats för lärande som ett föremål för lärande. De finner även emellertid att det 
viktigaste inslaget i utomhuspedagogikens identitet utgörs av dess egenart gällande lärandets 
process- och därmed också kvaliteter hos dess utfall. Utomhuspedagogik ger en möjlighet att 
bryta in i skolans och lärarutbildningens kulturella del och öppna upp mot ett tematiskt 
lärande. Vidare skriver Dahlgren et al. att utemiljön kan vara allt från skolgården, parkerna 
och staden vi bor i, till landsbygdens miljöer med dess skogslandskap, sjöar och vattendrag. 
 
2.3 Fördelar och möjligheter med utomhuspedagogik enligt litteraturen. 
Drougge (1996) anser att det sker färre olyckor utomhus än inomhus, då det oftast begränsas 
till gungor och rutschkanor. Barnen har själva förståelse för hur högt de kan klättra i träd och 
vidare menar Drougge att barn som inte lär sig hantera risker oftare kommer att sväva i fara. 
Det i sin tur minskar risken för olyckor. Inomhus är risken för olyckor större. Rörelse i skog 
och mark stärker musklerna och övar upp smidigheten hos både barn och vuxna samt att frisk 
luft och förmiddagsljuset är det bästa ljuset för hjärnan, skelett och hela kroppen. Frisk luft 
och ljus ger människan bättre humör. Drougge skriver också att begreppsbildningen gynnas 
då barnen själva kan upptäcka att de till exempel kan ha en liten sten i byxfickan medan de 
kan klättra på en stor sten.  
 
Wolmesjö (2002) förklarar att kroppen behöver röra på sig då den är konstruerad för det. 
Varvar man stillasittande med aktivitet så förbättras koncentrationen. Detta görs med fördel 
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genom att tillbringa tid i naturen vilket göra att man även får en känsla för naturen, en positiv 
bild av den och man har lättare att ta den till sig och därmed förstå hotande miljöproblem. 
     
Dahlgren et al. (1997) anser att aktiviteter i landskapet leder till arbetsglädje, samt att många 
sinnen mobiliseras då den lärande förknippar sig själv med en upplevd situation, att 
avsaknaden av tillrättaläggande gör att barnen är oförberedda och att det byggs upp en tätare, 
social gemenskap. De skriver också att gemensamma upplevelser är lättare att komma ihåg. 
Aktiviteter i landskapet kan även ge upplevelse av den ursprungliga människans villkor och 
problemlösningsförmåga. I naturens inlärningskontext skapas ett beroendeförhållande mellan 
gruppens medlemmar, vilket bidrar till att utveckla personligheten, skapa trygghetskänsla och 
tillit i förhållande till varandra.  
 
2.4 Nackdelar med och hinder för utomhuspedagogik enligt litteraturen 
En orsak som kan sätta stopp för utomhusaktiviteter kan vara bristen på lämpliga områden. 
Andersson (1999) skriver att grundläggande problem kan vara stora klasser, brist på vuxna i 
skolan och avståndet till exempelvis trädgårdslandet. Hon anser även att tiden är en 
nyckelfråga. Dels handlar det om den personliga tiden, dels tiden skolträdgårds-verksamheten 
får ta från den övriga undervisningen.  
     
Dahlgren et al. (1997) anser att lärare inte klarar av att genomföra aktiviteter ute då det är 
brist på lämpliga områden eller att skolans läge inte passar syftet. Vidare spekulerar de i om 
det kan förekomma brister i lärarnas utbildningsbakgrund. 
     
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, NCFF (2006), pekar på 
hinder som transportproblem och brist på pengar. De tror även att eleverna kanske inte är 
vana att vara utomhus och upplevs därför som störande och okoncentrerade och kan därmed 
förstöra för den övriga gruppen. Det kan också finnas en viss rädsla för att vistas i en okänd 
miljö. Andra hinder kan vara att föräldrarna är tveksamma till undervisning utomhus, eller att 
eleverna inte har tillräckligt med kläder för att vistas utomhus. 
 
2.5 Barns lärande 
Molander (2005) redovisar att barn lär sig på olika sätt. Enligt forskning så kommer vi ihåg 10 
% av det vi läser, 20 % av det vi hör, 30 % av det vi ser, 50 % av det vi hör och ser, 70 % av 
det vi diskuterar, 80 % av det vi upplever och 95 % det vi lär ut till andra. Annan forskning 
(Statens folkhälsoinstitut, 2005) talar för utemiljöns stora betydelse för barns utveckling och 
hälsa något som även Utbildnings- och kulturdepartementet i deras proposition (2001/02:14) 
konstaterar, att lärande och hälsa är starkt kopplade till varandra och att de i stor utsträckning 
påverkas av samma faktorer. Vidare anser Statens folkhälsoinstitut (2005) att när barnen får ta 
del av naturen lär de sig hur den fungerar, hur den smakar, luktar, ser ut och känns. 
Naturmiljön ger variationer i synintryck, dofter, rörelser och ljud, vilket fångar barnens alla 
sinnen som igen annan miljö gör. Får våra sinnen vara delaktiga i en undervisningsmetod ger 
det bättre minnesbehållning.  
     
Leicht Madsen skriver (1999) att det är barnens egen aktivitet och dess egna sinnesintryck 
som är utgångspunkten för dess utveckling och i synnerhet när det gäller att lära sig något 
nytt. Genom sin aktivitet och sina sinnesintryck skapar barnen en inre bild av hur världen ser 
ut.  Dahlgren et al. (1997) anser att kreativitet är en central kvalitet i all kunskaps- och 
färdighetsutveckling. Förmågan att kunna uppfatta omvärlden genom sina sinnen är central 
och grundläggande i denna process. Då undervisningssituationen knyts till verkligheten ökar 
den kroppsliga delaktigheten.  
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 Drougge (1996) skriver att leken är en av barnens viktigaste aktiviteter och att skogen ger 
den egna fantasileken stora möjligheter. Drougge anser att barn som tidigt får leka i skog och 
mark har oändliga möjligheter att utveckla sin lek efter sina behov. Det är genom fantasin 
barnen bekräftar verkligheten. Vidare menar Drougge att vi måste acceptera lek som något 
viktigt, då lång lektid ger lång koncentrationsövning. Barns skapande kraft ger dem frihet att 
utvecklas, och utan lek bearbetas inga intryck. Därför är lek i långa pass nödvändig. 
     
Utomhuspedagogiken levandegör läroplanens uppmaningar om aktivitetsskapande. Genom 
olika metoder tränas barnet att tolka och analysera olika processer och fenomen ute i naturen, 
och på så vis är utomhuspedagogiken aktivitetsskapande. Dess utformning skapar bra 
tillfällen till närkontakt och socialisation i utemiljön. Dahlgren et al. (1997) anser att eftersom 
arbetssättet är tematisk och ämnesöverskridande, ger den en upplevelsemässig aspekt åt 
inlärningsprocessen. I utomhusbaserade inlärningsmiljöer finns vissa delar som inte kan 
åstadkommas i klassrum inomhus. Utomhuspedagogiken skapar möjlighet att förena 
begreppskunskap, teoretisk kunskap och erfarenhets- eller förtrogenhetskunskap. Det finns en 
uppenbar relation och motorisk utveckling och begreppsbildning, där utemiljön ger en 
möjlighet till kinestetisk sinnesfouks, man lär sig genom att röra sig, av betydelse för barns 
motoriska och språkliga utveckling. Dahlgren et al. menar att de viktigaste argumenten för att 
lära i och av verkligheten/uterummet är att det ger möjlighet till upplevelser och sannolikt 
också motverkar ett perspektivlöst lärande.  
    
Perhans (1997) skriver att exkursioner är mycket viktiga inslag i undervisningen på alla 
skolstadier, då det är först efter det att man fått tillfälle att studera olika företeelser i 
verkligheten som den rätta förståelsen infinner sig och lärobokens ämnesteori omvandlas till 
bestående och användbara kunskaper. Välplanerade exkursioner väcker intresse för ämnet och 
ökar lusten att upptäcka och undersöka.  
     
Drougge (1996) skriver att naturen stimulerar till mer inlevelseförmåga och fantasi än 
iordningställda lekmiljöer. 
     
I boken Utomhuspedagogik visar Strotz och Svenning (2004) betydelsen av praktisk 
erfarenhet för att skapa ett självförtroende och trygghet. De menar att kunskap-i-handling, 
eller kunskap omsatt i praktiken är ett av de mest kraftfulla instrument för att verkligen veta 
det man vet. Människans nyttjande av naturen erbjuder till oändlig inspiration, och själva 
ämnet berör många av oss. Dessutom står människan, eleven, i centrum där beröm och 
uppmuntran från läraren bli tydligare, och för elevens del är det lättare att se sig själv i ett 
större sammanhang. Detta medför att en lyhörd och aktiv elev får förutsättningen att upptäcka 
sitt beroende av naturens resurser.   
     
Även Säljö (2000) skriver att människor lär sig av de situationer de ingår i och att 
kommunikationen är det centrala och gör individen delaktig i kunskaper och färdigheter. 
Människan tillägnar sig kunskap genom kommunikation med andra och genom att använda 
olika redskap i en miljö med många olika kulturella aktiviteter. De teoretiska och praktiska 
färdigheter människan utvecklat underlång tid kommer samhället att bevara och föra vidare 
till kommande generationer. Alltså kan lärandet inte likställas med information utan sker 
snarare genom att människan skaffar sig erfarenheter i och av olika miljöer i kommunikation 
med andra. 
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2.6 Skolans styrdokument 
De grundläggande bestämmelserna för utbildningsväsendet återfinns i skollagen (1985:1100) 
och grundskoleförordningen (1994:1194). Regering och riksdag anger genom läroplanerna de 
mål och riktlinjer som ska gälla för skolornas verksamhet. Läroplanen för förskolan kallas 
Lpfö 98 och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet kallas Lpo 94 (Skolverket, 2006). 
Kursplaner finns vid sidan av dessa bindande föreskrifter och uttrycker de krav som staten 
ställer på utbildningen i olika ämnen. 
 
Skollagen 

I skollagens första kapitel § 2 anges att alla som verkar inom skolan ska respektera inte bara 
varje människas egenvärde utan också den gemensamma miljö vi lever i. (Skollagen, 1985) 
 
Läroplaner 

I Lpfö 98 står följande:  
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för sin egen 
delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom 
sitt kunnande om växter och djur och utveckla sin motorik, koordinationsförmåga 
och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 
välbefinnande. (s. 9) 

 
Lpo 94 lägger stor vikt vid att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling och att detta 
ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av dess innehåll och 
arbetsformer. Den anger att väsentliga delar i det aktiva lärandet är skapande arbete och lek.      

 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig 
och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. (s. 7) 

 
Om miljön vi lever i skriver Lpo 94 att:  
 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 
själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling. (s. 6)  
 

Skolan har en del i ansvaret för elevernas fysiska hälsa och detta visar sig bland annat i det 
tillägg som tillkom år 2003 i Lpo 94 där det, under rubriken Skolans uppdrag, står att man 
inom skolan ska sträva efter att erbjuda daglig fysisk aktivitet för alla elever inom ramen för 
skoldagen 
     
Lpo 94 poängterar även att kunskap inte är ett entydigt begrepp,  
 

… utan kommer till uttryck i olika former – så som fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. (s. 6)  

 

Utrymme måste alltså finnas för de olika kunskapsformerna som i balans bildar en lärande 
helhet.  
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Kursplaner 

Grundskolans kursplaner tydliggör hur det specifika ämnet ska bidra till att målen i Lpo 94 
uppfylls. I flertalet kursplaner står skrivningar som relaterar till lärande om i och vår 
gemensamma miljö. Kursplanen knyter ämnet till de starka kulturella traditioner som finns i 
Sverige när det gäller att vistas i naturen och uttrycker att eleverna då de vistas i skog och 
mark får upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för 
friluftsliv, natur och miljöfrågor.  
 
I kursplanen för biologi kan man vidare läsa att ämnet ska väcka intresse och nyfikenhet hos 
eleverna och ge dem kunskap om vilken betydelse biologin har för vår levnad. Eleven ska 
också genom kontakt med naturen även kunna bearbeta de etiska och estetiska aspekterna de 
då möter. Genom dessa färdigheter ska eleven kunna argumentera om frågor som rör naturen 
och dess framtid.  
     
Ämnet fysik har som grundfunktion att beskriva och förklara naturens mångfald av fenomen 
ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt syftar ämnet till att eleverna ska få möjlighet 
att upptäcka, fängslas och förundras inför olika fenomen inom vardagslivet. Ämnet syftar 
också till förståelse av människans relation till naturen.  
 
Utgångspunkten i kemiämnet är vardagen och utifrån detta perspektiv ska frågor gällande 
naturresurser och hälsa lyftas fram. Genom elevernas kunskap om materia och dess 
egenskaper och påverkan ska eleverna kunna argumentera om miljöfrågor. (Skolverket, 2000) 
 
2.7 Sammanfattning 
Grundskolans kursplaner tydliggör hur det specifika ämnet ska bidra till att målen i Lpo 94 
uppfylls. I flertalet kursplaner står skrivningar som relaterar till lärande om, i och vår 
gemensamma miljö. I Lpo 94 står det ingenting om var undervisningen ska äga rum. Alltså 
har man som lärare ett val att ta ställning till om man vill bedriva viss undervisning utomhus.  
Vidare skriver Lpo 94 att skolans uppdrag är att bidra till lärande där eleverna stimuleras att 
tillägna sig kunskaper. Lpo 94 nämner inte någon form av utomhuspedagogik, men sätter 
heller inga hinder om man vill införa och utforma utomhuspedagogiken på sin skola. Lpo 94 
skriver också att Skollagen anger att skolans verksamhet ska utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar och att alla som verkar inom skolan ska 
acceptera varje människas egenvärde och även bidra till förståelse för vår gemensamma miljö. 
Detta nämner även Dahlgren et al. (1997), då de beskriver att syftet med aktiviteterna är att 
skapa inlärningssituationer genom närkontakt med utomhusmiljön, och få kunskap om 
samspelet mellan natur, kultur och samhälle. Även Säljö (2000) och Leicht Madsen (1999) 
behandlar denna aspekt på inlärning.   
    
I Lpo 94 står det även att i det aktiva lärandet så är lek och skapande arbete väsentliga delar 
något som bland andra Drougge (1996) förespråkar och framhåller är viktigt eftersom lek ger 
dem frihet att utvecklas. Alltså lägger Lpo 94 stor vikt vid att skolan ska främja elevernas 
harmoniska utveckling och att detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad 
sammansättning av dess innehåll och arbetsformer.  
     
Dahlgren et al. (1997) anser att den centrala basen för inlärning av natur- och kulturfenomen i 
autentisk miljö är den direkta sinnesupplevelsen, att kropp och själ blir en enhet. Statens 
folkhälsoinstitut (2005) talar för utemiljöns stora betydelse för barns utveckling och hälsa. 
När barnen får ta del av naturen lär de sig hur den fungerar, hur den smakar, luktar, ser ut och 
känns. Naturmiljön ger variationer i synintryck, dofter, rörelser och ljud, vilket fångar barnens 
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alla sinnen som igen annan miljö gör. Får våra sinnen vara delaktiga i en undervisningsmetod 
ger det bättre minnesbehållning. Detta anser även Dahlgren et al. (1997) och menar även att 
minnesbehållningen också gynnas av gemensamma upplevelser. De gemensamma 
upplevelserna stärker också den sociala gemenskapen och gör att barnen skapar tillit till 
varandra, vilket är en fördel med utomhuspedagogiken. Andra fördelar som belyses är att 
Drougge (1996) anser att motorik och smidighet tränas vilket i sin tur leder till färre olyckor 
samt att Wolmesjö (2002) påpekar att koncentrationen förbättras om kroppen får varva 
stillasittande med rörelse.  
     
Hinder för utomhuspedagogisk verksamhet kan vara brist på lämpliga områden enligt 
Dahlgren et al. (1997). Andersson (1999) belyser att tiden inte alltid räcker till för exempelvis 
planering, samt att stora klasser kombinerat med få vuxna försvårar genomförandet av 
utevistelser. Dahlgren et al. (1997) anser även att det kan finnas brister i pedagogernas 
utbildningsbakgrund som gör att de inte anser sig behärska utomhuspedagogiken. Även 
föräldrar kan vara ett hinder anser NCFF (2006), dels att de kan vara oförstående, dels att de 
inte klär sina barn rätt. 
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3. Metod 
 
3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
Vi ville genomföra en studie där vi på ett djupare sätt kunde analysera och diskutera 
pedagogers syn på utomhuspedagogik. Det finns två typer av forskning, så kallad kvalitativ 
och kvantitativ forskning. Svensson och Starrin (1996) skriver att ordet kvalitativa 
härstammar från latinets ”qualitas” som betyder ”beskaffenhet, egenskap eller sort”. I sin bok 
Kvalitativ forskning i praktiken klargör Widerberg (2002) att kvalitativ forskning syftar till att 
klargöra fenomens karaktär eller egenskaper. Kvantitativ forskning handlar om att fastställa 
mängder. Hon påpekar att kvalitativ forskning är en chans att lära sig något om sig själv och 
andra. Utifrån detta valde vi att göra en kvalitativ studie. Anledningen till att vi valde att göra 
en kvalitativ studie var att vi ville komma pedagoger närmare i deras arbete med 
utomhuspedagogik genom intervjuer.  
 
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
Denscombe (2000) förklarar att det finns olika varianter på den kvalitativa forsknings-
intervjun. Dessa är den strukturerade intervjun (enkäter), den semistrukturerade intervjun 
samt den ostrukturerade intervjun. Den strukturerade intervjun innebär att man har stor 
kontroll över frågorna där intervjuaren har ett färdigt intervjuschema som följs, och 
ordningsföljden och formuleringen av frågorna är i förhand bestämda. Intervjun bygger på att 
man ställer frågor för att samla information kring det valda ämnet. 
     
Stukat (2005) anser att semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst för att få så utfyllig 
information från respondenterna som möjligt där följdfrågor kan ställas och svaren lättare kan 
utvecklas. Metoden anses vara anpassningsbar och följsam eftersom intervjuaren kan 
formulera frågorna på ett sätt som hon anser vara lättast att förstå för respondenten och där 
respondentens svar även kan tolkas utifrån tonfall, mimik och pauser.  
 
Till vår undersökning valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer, då man styr 
intervjun med frågor men samtidigt är flexibel med frågornas ordningsföljd och ger tid åt 
respondenten att utveckla sina svar. Våra frågor var formade på ett sätt som gav våra 
respondenter stort uttrycksutrymme och där inga svarsalternativ fanns. Vi ansåg att en sådan 
metod var bäst lämpad eftersom vi ville ta del av enskilda respondenters kunskaper och 
erfarenheter. 
     
Efter att ha tagit del av den lästa litteraturen utformades intervjufrågor (se bilaga 2) utifrån de 
områden som litteraturen behandlar. Frågorna anpassades till pedagogerna, och rörde 
pedagogernas syn och uppfattning ur deras eget perspektiv. Med dessa frågor hade vi en 
förhoppning om att få svar på våra frågeställningar. 
     
Materialet bör, enligt Stukat (2005), efter intervjuerna transkriberas för att bäst kunna 
analyseras. Detta arbete är tidskrävande vilket gör att respondenternas antal begränsas 
beroende på undersökningens omfattning och tidsbegränsning. Något som kan anses som en 
nackdel. Vi har dock inte spelat in intervjuerna, och inte heller transkriberat dessa. 
 
Dessutom kan man få fram helt ny information som man inte hade väntat sig vilket gör att 
efterarbetet blir extra svårt att analysera. Det krävs också att man som intervjuare är väl insatt 
i ämnet, varför vi har valt att intervjua våra respondenter tillsammans (två intervjuare och en 
respondent). Enligt Stukat (2005) kan två intervjuare vara till fördel på så sätt att två personer 
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har möjlighet att upptäcka mer än vad en person kan göra. Man kan under intervjun ha olika 
fokus för att få ut så mycket som möjligt av den. Det finns dock en risk för att respondenten 
känner ett visst underläge som skulle kunna påverka dennes svar.  
 
3.3 Urval 
Vi har genomfört sex intervjuer. Denscombe (2000) skriver att de respondenter som ingår i 
urvalet ofta medvetet väljs för att de har något speciellt att bidra med. Eftersom vi inte 
tidigare kommit i kontakt med någon som helst utomhuspedagogisk verksamhet valde vi att 
kontakta personal på en Naturskola i området där vår undersökning skulle genomföras. Vi 
valde att kontakta dem eftersom vi visste sedan tidigare att de arbetar med att utbilda 
verksamma pedagoger inom utomhuspedagogik och för att på så sätt komma i kontakt med 
pedagoger som arbetar aktivt med utomhuspedagogik. Förskolorna valdes ut genom att vi 
tittade på den kommunala hemsidan, där det framgick vilka förskolor som arbetade med 
någon form av utomhusvistelse i undervisningen. Skolorna valdes alltså ut på grund av att de 
bedriver någon form av utomhuspedagogisk verksamhet. Vi valde respondenter både från 
förskola och grundskola för att få en inblick i den verksamhet vi kommer att arbeta i och för 
att få en övergripande bild av uppfattningar om och användningen av det berörda ämnet.  
     
Det visade sig svårt att få information om vilka skolor som aktivt arbetar med 
utomhuspedagogik. Det visade sig också svårt att få tillgång till skolor som ville medverka i 
vår undersökning. Två förskolor samt två grundskolor var intresserade att medverka. Fyra av 
respondenterna arbetade inom förskolan och resterande sex inom grundskolan (förskoleklass 
till år 5). Dagen innan intervjuerna skulle äga rum ringde en av förskolorna samt en av 
grundskolorna och ställde in sina intervjuer. Vi valde då att inte kontakta nya skolor för 
medverkan på grund av de tidigare svårigheterna att få tillgång till respondenter. Vi ansåg att 
det var ett för omfattande arbete inom tidsramen. På grund av det sena återbudet fick vi ett 
bortfall på fyra respondenter. Två av dessa arbetade inom förskolan och två inom grund-
skolan. Vi fick således endast respondenter från en förskola samt en grundskola och totalt 
intervjuades sex respondenter. Två av dessa arbetade på förskola, en i förskoleklass, två i år 1-
2 samt en i år 3-5. 
     
Förskolans läroplan, Lpfö 98 använder sig av termen barn när de talar om hur förskolan ska 
förhålla sig. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-
hemmet, Lpo 94 använder till viss del termen barn men även termen elev.  
     
Eftersom vår undersökning är genomförd i de tidigare åren som omfattar åldrarna ett år till 
elva år har vi valt att genomgående kalla barnen eller eleverna för barn. Detta med undantag 
för de citat och sammanfattningar vi redogjort för från litteraturen vi läst.  När vi i vårt arbete 
skriver barn menar vi således både förskolans barn och grundskolans elever. 
     
Eftersom undersökningen är utförd på både förskola och i grundskola och respondenterna har 
en varierande utbildningsbakgrund har vi valt att kalla våra respondenter för pedagoger. När 
vi skriver pedagog menar vi således samtliga som leder pedagogisk verksamhet inom förskola 
och grundskola. 
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3.4 Genomförande 
Vi började med att kontakta de två grundskolor som en Naturskola tipsade oss om för att prata 
med dem om de ville ställa upp som respondenter. Detta gjordes per telefon och vi kunde då 
bestämma en tid och plats för den kommande intervjun eftersom de båda skolorna vill 
medverka. Pedagogerna fick själva välja var och när vi skulle träffas så att de kände att de 
hade gott om tid till intervjun. Även förskolorna kontaktades per telefon och tid och plats 
bestämdes. Efter samtalet skickades missivbrevet (bilaga 1) ut till samtliga pedagoger där 
tiden bekräftades för intervjutillfället. Där informerades pedagogerna att vi hade för avsikt att 
spela in intervjun på band för att underlätta materialbearbetningen. 
 
Denscombe (2000) skriver att ljudupptagningar erbjuder en fullständig dokumentation av det 
som sägs under intervjutillfället och att det mänskliga minnet är relativt opålitligt som 
forskningsinstrument varför ljudupptagningar underlättar materialbearbetning och analys. Han 
påpekar dock att ljudupptagningar endast fångar det talade ordet och inte den icke verbala 
kommunikationen som till exempel mimik och kroppsspråk. 
     
Vi hade dock inte möjlighet att spela in någon av intervjuerna på grund av att inspelnings-
instrumentet inte fungerade tillfredsställande. Detta trots kontroll av instrument och extra 
batterier som Stukat (2005) påpekar är viktigt. Då tiden var knapp hade vi inte möjlighet att 
skaffa en ny bandspelare. Vi var dock närvarande båda två under samtliga sex intervjuer och 
Stukat skriver att man genom att vara två kan upptäcka mer än när man ensam intervjuar. Vi 
antecknade så mycket som möjligt av pedagogernas svar och noterade även vissa citat som vi 
ansåg värdefulla för vår undersökning. 
     
Samtliga sex intervjuer skedde enskilt på pedagogernas arbetsplatser efter deras eget 
önskemål och inga störande faktorer förekom. 
 
3.5 Databearbetning och analysmetod 
Efter de genomförda intervjuerna renskrev vi dessa. Svaren lästes igenom upprepade gånger 
och områden markerades för att kunna kategorisera pedagogernas svar. Detta gjordes för att 
kunna urskilja eventuella likheter och olikheter i svaren för att kunna analysera och jämföra 
dem med tidigare forskning.  
 
3.6 Reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet och validitet är begrepp som används när en undersöknings kvalitet och 
tillförlitlighet ska säkerställas. 
     
Med hög reliabilitet menas, enligt Thurén (1991) att mätningarna i undersökningen är korrekt 
gjorda och att om någon annan skulle genomföra undersökningen så skulle denne komma 
fram till samma resultat. Denscombe (2000) skriver dock att man i en kvalitativ undersökning 
inte kan sträva efter fullständig reliabilitet. Eftersom vår undersökning är baserad på ett fåtal 
intervjuer av enskilda pedagoger är det högst troligt att en upprepad undersökning med andra 
respondenter skulle ge ett resultat som skiljer sig från vårt. Vår avsikt med undersökningen 
var dock inte att generalisera utan att ta del av och belysa de olika pedagogernas kunskaper 
och erfarenheter inom det utomhuspedagogiska området. 
     
Validitet innebär att man har undersökt det som man ville och inget annat. Stukát (2005) 
förklarar att validitet eller giltighet är om man mäter det som man avser att mäta. Vi anser att 
vi genom våra semistrukturerade intervjuer har haft möjlighet att besvara våra forsknings-
frågor. Vi har haft möjlighet att förklara för pedagogerna hur vi menar och därmed kunnat 
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förebygga eventuella missförstånd, något som Denscombe (2000) förklarar höjer validiteten. 
Validiteten stärks ytterligare genom att vi varit två som tolkat och arbetat tillsammans. Dock 
finns en risk att vi har tolkat pedagogernas svar på ett annat sätt än vad pedagogen egentligen 
menat, men vi anser risken vara liten då pedagogerna såg vad som antecknades under 
intervjuerna. Ytterligare en faktor som påverkar är att vår inspelningsutrustning inte 
fungerade. Detta kan ha medfört att vi missat information som annars skulle ha spelats in och 
framkommit under bearbetningen av materialet. 
 
3.7 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (1990) anger råd till människor som bedriver forskning. De har arbetat fram 
fyra olika huvudkrav på forskningen som vi i vårt arbete följt genom studien.  
     
Det första huvudkravet syftar till att man som forskare ska tänka på informationskravet i sin 
studie, vilket innebär att man ska informera de som är aktuella för forskningen vad forskaren 
har för syfte med sitt arbete. Man ska även upplysa om vilka villkor som gäller deras 
deltagande. Vi informerade pedagogerna både muntligt per telefon och skriftligt genom ett 
missivbrev (se bilaga 1) där vi tydligt beskrev vad vår studie går ut på, samt varför vi ville ha 
deras deltagande. 
     
Det andra huvudkravet är samtyckeskravet som innebär att respondenten själv har rätt att 
avgöra om man vill medverka i en undersökning eller inte. Vi klargjorde för pedagogerna 
både vid vårt första telefonsamtal och sedan i missivbrevet att de kunde avbryta sitt 
deltagande när som helst om de ville.   
     
Tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet, som innebär att man som forskare ska se till att 
deltagarnas säkerhet (dvs. personuppgifter) skyddas från obehöriga. Vi har valt att inte nämna 
varken namn på pedagogerna eller namnen på skolorna vi besökt under intervjuerna då vi inte 
anser att detta är av intresse för studiens resultat. Genom att behandla all insamlad data 
anonymt kan informationen som pedagogerna delgett oss inte spåras tillbaka till källan och vi 
uppfyller därmed anonymitetskraven. 
     
Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet där vi som forskare endast använder oss 
av våra intervjuer i vårt examensarbete och ingen annan stans. Vi får alltså inte låna ut våra 
resultat eller använda dem i någon annan studie. Något som vi inte har för avsikt att göra. 
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4. Resultat 
I följande avsnitt kommer resultatet av våra intervjuer att redovisas på gruppnivå som en 
sammanfattning av de sex pedagogernas svar. När vi angett enskilda pedagogers röster i form 
av citat använder vi beteckningen P1, P2 osv. Resultaten redovisas utifrån tre kategorier. 
Dessa kategorier är uppdelade efter hur pedagogernas information har svarat på våra 
forskningsfrågor. Den första behandlar utomhuspedagogiken som begrepp. De två sista 
kategorierna behandlar de fördelar och nackdelar med utomhuspedagogiken som framkom 
under intervjuerna. Dessa två kategorier har även delats upp i underrubriker för att göra 
resultatet tydligare. 
 
4.1 Hur definierar de intervjuade pedagogerna utomhuspedagogik? 
Flertalet pedagoger anser att utomhuspedagogik är att få vara ute och lära sig med hela 
kroppen och använda alla sinnen. Det är dels en möjlighet att arbeta tematiskt och få in alla 
skolans ämnen på ett naturligt sätt, dels ett sätt att lära in kunskaper om de områden man 
vistas i. Genom att kombinera teori med praktik anser de att barnen lär sig bättre, att de har 
lättare att komma ihåg vad de arbetat med. Då alla intervjuade pedagoger anser att man kan 
åstadkomma det mesta utomhus, förklarar de att utomhuspedagogiken är ett bra arbetssätt för 
barns lärande inom olika områden, så som t.ex. social träning, motorisk träning och kunskaps- 
inlärning. Därför arrangerar alla av de intervjuade pedagogerna olika aktiviteter som bland 
annat hinderbanor, OS (som Olympiska Spelen men med egna grenar), tipspromenader och 
konstvecka, som de vet att barnen uppskattar. Utomhuspedagogik, enligt pedagogerna, är 
även bra för att få de teorisvaga barnen att blommar ut och få självförtroende genom att få 
arbeta mer praktiskt. 
 
4.2 Vilka fördelar finns det med utomhuspedagogik enligt de intervjuade pedagogerna? 
Följande faktorer har identifierats som fördelar för utomhuspedagogisk verksamhet: Praktisk 
och teoretisk kunskap, rum för lärande, hälsoaspekter, stöd i läroplaner, pedagogens eget 
intresse samt barnens engagemang. Dessa faktorer presenteras inte i någon inbördes 
rangordning. 
 
Praktisk och teoretisk kunskap: Samtliga pedagoger beskriver att utomhuspedagogik 
möjliggör både praktisk och teoretisk kunskapsbildning. Detta styrks genom uttalanden som:  
 

… så barnen inte bara ser det på bild i böckerna, utan får uppleva det själva. (P4) 
 

Barnen kan alltså läsa om t ex. fåglar och sedan befästa kunskaperna genom att gå ut och 
genomföra en fågelskådning och får på så vis se verkligheten med egna ögon.   
 
Rum för lärande: Pedagogerna anser att läranderummet förändras när de går ut, och då både 
för barnet som individ och för gruppen. Uterummet ger plats för barnen att vara aktiva, att 
röra på sig och att uppleva med alla sinnen. Några av pedagogerna beskriver att barnen får 
träna sin motorik genom att gå och springa över och emellan stubbar och stenar samt att 
finmotoriken övas när man plockar insekter, barr och annat smått. Även koordinationen och 
balansen övas på ett naturligt sätt utomhus. 
     
De flesta av pedagogerna säger att barnen lär sig bättre, och en av dem menar att det är en 
fördel att de får se allt i 3D, alltså tredimensionellt. De nämner att barn som har svårt för det 
teoretiska arbetet inomhus lättare kommer till uttryck utomhus, då det blir mer praktiskt. 
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Pedagogerna anser att man får in fler begrepp ute, det är lätt att jämföra en lång pinne mot en 
kort. Det blir lättare för barnen att ta till sig begreppen om de själva får undersöka och 
upptäcka. Att utomhuspedagogiken gynnar minnesbehållningen var alla pedagoger rörande 
överens om.  
 

Det man gör minns man. (P1) 
 
De är överens om att barnen genom att använda fler sinnen, bättre minns vad de gjort i 
verksamheten. En pedagog påpekar att även fast de läst och tittat på kottar inomhus i böcker 
så hade flera barn svårt för att veta vilken kotte som var vilken när de kom ut i naturen. Flera 
av pedagogerna arbetar på så sätt att de har en teoretisk del först, där de läser eller pratar. 
Därefter går de ut för att befästa och levandegöra kunskaperna genom att lyssna, känna, se 
och lukta. 
     
De flesta pedagogerna anser också att utevistelsen bidrar till att barnens sociala kompetens 
utvecklas. De har som regel att aldrig vara med samma kompis då de arbetar parvis, och på så 
vis får de möjlighet att lära känna de klasskamrater de vanligtvis inte umgås med. 
Pedagogerna berättar att grupparbeten blir mer naturliga utomhus eftersom de ofta arbetar 
med olika uppdrag eller problem som ska lösas. Arbetssättet utomhus skiljer sig på så sätt från 
arbetssätt inomhus. 

 
Det är jätteviktigt att den sociala kompetensen tränas, det är ju hela grunden till 
deras framtid. (P5) 

 
Samtidigt påpekar några pedagoger att barnen blir bättre på att ta egna initiativ och de blir 
även mer självständiga i naturen, de känner sig hemma. Alla pedagoger är överens om att 
uterummet är en inspirerande plats att vara på, det finns alltid något som lockar extra mycket.  
 

När barnen gör dockor av pinnar och kottar vet jag att jag har nått dit jag vill. (P2) 
 
Hälsoaspekter: Samtliga pedagoger poängterar under intervjuerna de positiva effekterna på 
hälsan. En utevistelse, promenad eller annan aktivitet ses inte bara som motionsgynnande, 
utan ger även ökad koncentrationsförmåga när barnen sedan sitter vid skolbänken för att 
arbeta. Pedagogerna är överens om att barnen behöver frisk luft för att må bra och för att 
trivas, alla blir piggare och får på så vis mer ork. 
 
Stöd i läroplanerna: Alla sex intervjuade pedagoger var överens om att det finns stöd i 
läroplanerna för utomhuspedagogisk verksamhet. Det uttrycks inte i klartext, men det finns 
tillräckliga utgångspunkter för att driva sådan verksamhet. Pedagogerna på förskolan nämner 
att de även har andra riktlinjer från Friluftsfrämjandet att följa eftersom de är en Ur och 
Skurförskola. 
 
Pedagogens eget intresse: Många av pedagogerna har gått olika kurser och utbildningar om 
utomhuspedagogik. Alltså är det pedagogernas eget intresse som är ursprunget till 
utomhuspedagogikverksamheten något som även användes som förklaring till frågan varför 
man bedrev undervisning utomhus under intervjuerna. 
 

Vi började ju med det här innan det blev mode, nu är det ju en fluga att vara ute. Men 
det är positivt att det blir mer populärt, att fler faktiskt använder sig utav det. (P5) 
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Barnens engagemang: Barnens engagemang och delaktighet tolkar pedagogerna utifrån 
barnens sätt att vara när de arbetar utomhus. Den positiva responsen från både barnen, 
kollegor och föräldrar har stor betydelse för pedagogerna. Under intervjuernas gång 
poängteras det många gånger att barnen tycker att det är så roligt. Några av pedagogerna 
tycker att de ser att barnen verkligen uppskattar det och tycker att det är jättekul. Barnen vill 
själva gå ut, och ifrågasätter om de inte kan vara ute, vid olika tillfällen då de vistas inomhus.  
 
4.3 Vilka nackdelar med och hinder för utomhuspedagogik finns det enligt de 
intervjuade pedagogerna? 
Följande faktorer har identifierats som nackdelar för utomhuspedagogisk verksamhet: 
väderlek, föräldrar och kläder, fysiskt tungt, toalettbesök, planering och organisering samt 
bristande koncentration. Vi presenterar först de faktorer som utgörs av praktiska hinder och 
till sist presenterar vi den faktor som kan ses som en nackdel för lärandet, bristande 
koncentration. Samtliga faktorer presenteras inte i någon inbördes rangordning. 
 
Väderlek: För många minusgrader, snålblåst, snöstormar och åskväder nämns av pedagogerna 
som en nackdel. Trots att alla försöker vara ute så mycket som möjligt, oavsett väder, finns 
det vissa väder som gör att verksamheten får genomföras inomhus.  
 
Föräldrar och kläder: Vissa pedagoger anser att det finns föräldrar som inte klär sina barn 
ordentligt, trots påminnelser vid föräldramöten och hemskickade brev. Många barn (speciellt i 
år 5) tycker det är töntigt med regnkläder vilket försvårar utevistelsen. En annan pedagog 
menar att vissa föräldrar kan vara oförstående till varför man ska vara ute och ifrågasätter om 
man bara är utomhus på deras skola, och vissa föräldrar tror också att deras barn bara är ute 
och fryser.  
 

Det är synd att man ska behöva försvara sig. (P5) 
 

Fysiskt tungt: Några pedagoger tycker att det kan vara tungt och slitsamt att vara ute, men att 
det helt klart är värt det. De packar en kärra med allt de behöver och turas om att dra den. 
Småbarnen behöver vagnar när de går längre men de går själva ganska långa sträckor om man 
jämför med andra barn i samma ålder. 
 

Om man jobbar så här får man inte vara rädd för lite besvär. (P1) 
 

En annan pedagog berättar att de tar bilen till hjälp om det är mycket material som ska 
transporteras, men oftast så bär barnen själva det material som behövs. De hjälper varandra så 
gott det går. 
 
Toalettbesök: Flertalet pedagoger tycker att toalettbesöken kan bli en negativ faktor. Många 
barn vill inte utföra sina behov utomhus. En del pedagoger har löst problemet genom att ha 
med sig en ”utepotta”, men detta är en lösning för de yngre barnen.  
 

Man får väl helt enkelt lära de äldre barnen att hålla sig, eller så måste de lära sig 
att bajsa utomhus. Det är ju naturligt.(P3) 

 
Planering och organisering: De pedagogerna som arbetar ensamma med barnen berättar att 
planeringen kan upplevas som svår samt att organiseringen ute kan bli svår. Oftast löser de 
det med en tydlig genomgång så alla vet vad de ska göra när de kommer ut. Ju äldre barn man 
har, desto svårare är det att samla ihop dem ute. Under en intervju framkom det även att ett 
hinder skulle kunna vara att det inte finns tillräckligt bra områden att vara i.  
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Bristande koncentration: En del av pedagogerna tycker att koncentrationen är större hos de 
yngre barnen om man är i en miljö där det inte finns så mycket störande saker i omgivningen 
varför vissa aktiviteter passar bättre inomhus. Vissa pedagoger anser att det beror helt och 
hållet på var man befinner sig. En pedagog upplever att det kan finnas bristande koncentration 
även hos de äldsta barnen i år 5. Det är svårt att samla dem ute vilket har lösts med noggranna 
genomgångar och instruktioner av utomhusvistelsen inomhus innan man går ut. 
 
4.4 Sammanfattning 
Alla intervjuade pedagoger är överens om att utomhuspedagogisk verksamhet bedrivs för att 
barnen ska få vistas utomhus och på så vis lära med hela kroppen och uppleva med alla 
sinnen. De anser att barnen lär sig otroligt mycket utomhus, på grund av detta. Samtidigt 
tränar de sin grovmotorik, koordination och balans. Samtliga pedagoger poängterar också att 
de lyfter ut undervisningen för att både barnen och de själva ska få frisk luft och på så vis må 
bra och få mer ork 
     
Utomhusvistelsen bidrar även till att barnen lär sig det sociala samspelet, de tränar sin sociala 
kompetens genom att arbeta i grupp. Har man som regel att inte arbeta med samma kamrat 
jämt får barnen möjlighet att lära känna klasskamrater de vanligtvis inte umgås med. På så vis 
får alla barn känna tillhörighet. 
     
Det är dessutom viktigt för barn som har svårt med den teoretiska verksamheten i den vanliga 
undervisningen att få komma ut. Utomhuspedagogiken bidrar till att dessa barn blommar ut 
och blir engagerade i det praktiska arbetet. De känner att de klarar av uppgifterna och förstår 
dem bättre när de är praktiska. Detta understryker pedagogerna ökar barnens självförtroende.  
     
Att pedagogerna använder sig av utomhuspedagogisk verksamhet i sin undervisning beror 
först och främst på deras eget intresse. På grundskolan är utomhusvistelserna dessutom 
schemalagda. Pedagogerna på förskolan har själva gått olika kurser och utbildningar som gjort 
dem auktoriserade till utomhuspedagogikens syfte.  
     
De nackdelar pedagogerna nämner med utomhuspedagogisk verksamhet är att det kan hända 
att vädret inte tillåter, och ibland kan det även vara så att alla barn inte har tillräckligt med 
kläder för att vara utomhus. Dessutom kan det vara svårt för den ensamma pedagogen att vara 
ute med en hel klass, att hålla reda på alla, och att faktiskt få någonting gjort då en del barn 
har svårt att koncentrera sig. Det gäller att vara förberedd, att man har en färdig planering, 
vilket kan underlätta betydligt. Även föräldrar kan ses som ett hinder, då de kan ifrågasätta 
vad deras barn gör ute, om de bara får stå och frysa. Dock är alla pedagoger överens om att de 
positiva faktorerna överväger de negativa! 
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5. Analys  
I vår analys kommer vi att genomgående ställa den forskning vi tagit del av i litteraturen mot 
de resultat som vi har fått fram genom våra intervjuer. Vi har valt att dela upp analysen i tre 
huvudrubriker för att på så sätt kunna ge en övergripande bild av ämnet. 
 
5.1 Hur definieras utomhuspedagogik? 
Utomhuspedagogik för de intervjuade pedagogerna är att få vara ute, att lära med kroppen och 
att uppleva och upptäcka med alla sinnen. De berättar att utomhuspedagogik dels möjliggör 
ett tematisk arbetssätt och att det även är ett bra sätt att lära om den miljön man vistas i. Olika 
miljöer används beroende på syftet med utevistelsen och de varvar genomgående teori med 
praktik. Pedagogernas syn på vad utomhuspedagogik är i stort detsamma som Centrum för 
Miljö- och Utomhuspedagogiks (CMU) definition av begreppet; att utomhuspedagogik är ett 
förhållningssätt där lärande sker genom växelspel mellan upplevelser och reflexion grundat på 
erfarenheter i verkliga situationer. Samt att utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt område 
där läranderummet flyttas till andra miljöer än vanliga klassrum och att växelspelet mellan 
upplevelse och teori betonas. Även Dahlgren et al. (1997) beskriver den utomhuspedagogiska 
verksamheten som tematisk och ämnesöverskridande. 
 
5.2 Fördelar och möjligheter med utomhuspedagogik. 
De flesta pedagogerna beskriver att barnen lär sig bättre genom utomhuspedagogiken och att 
minnesbehållningen blir större hos barnen när de få varva teoretisk verksamhet med praktisk 
verksamhet och därigenom använda flera av sina sinnen. Statens folkhälsoinstitut (2005) 
skriver att naturmiljön ger variationer som ingen annan miljö kan erbjuda. Barnen får se, 
lukta, röra och lyssna vilket fångar alla deras sinnen. En undervisningsmetod som bidrar till 
att alla sinnen får vara delaktiga bidrar till bättre minnesbehållning.  
     
Enligt pedagogerna så gynnas begreppsbildningen genom att barnen lär sig begreppen i den 
miljö där de naturligt finns och där barnen själva har möjlighet att undersöka. Drougge (1996) 
beskriver om detta att barnen skälva upptäcker att en liten sten kan de ha i fickan men att en 
stor sten kan de klättra på. Pedagogerna påpekar att det är en fördel att barnen får se allt 
tredimensionellt. Säljö (2000) skriver även han att människor lär sig i den situation där de 
ingår. Han menar att lärandet inte kan likställas med information utan sker genom att man 
skaffar sig erfarenheter i och av olika miljöer. Detta sker bäst genom kommunikation med 
andra människor. 
     
Pedagogerna säger att den sociala kompetensen tränas genom utomhuspedagogiken, något 
som även Dahlgren et al. (1997) skriver. Dessa författare menar att det i naturens 
inlärningskontext skapas ett beroendeförhållande mellan gruppens medlemmar, vilket bidrar 
till att utveckla personligheten, skapa trygghetskänsla och tillit i förhållande till varandra, 
något även de intervjuade pedagogerna håller med om. Pedagogerna beskriver hur grupp-
arbeten blir mer naturliga och att någon sällan blir utanför.  
     
Pedagogerna påpekar även att barnen blir bättre på att ta egna initiativ och samtidigt blir mer 
självständiga i utemiljön, de anser att barnen verkar känna sig hemma i miljöerna de vistas i. 
Detta speglar vad som sägs i läroplanen (Lpo 94) där man kan läsa att alla som verkar inom 
skolan ska främja respekt för vår gemensamma miljö. Kursplanerna tar upp att man genom att 
vistas i naturen bidrar till att barnen får upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan 
stimulera fortsatt intresse för exempelvis natur och miljöfrågor. Strotz och Svenning (2004) 
påpekar betydelsen av att vistas i naturen för att på så sätt inse sitt beroende av naturens 
resurser. 
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Pedagogerna påpekar att barnen tränar motorik, koordination och balans i naturen, precis som 
Drougge (1996) beskriver att rörelse i skog och mark stärker musklerna och övar upp 
smidigheten hos både barn och vuxna. Drougge anser även att detta bidrar till färre olyckor 
något som pedagogerna inte nämner i intervjuerna. 
 
Drougge skriver även att utomhusvistelsen gynnar hälsan genom den friska luften och enligt 
henne är förmiddagsljus är det bästa ljuset för hjärnan, skelettet och hela kroppen. Frisk luft 
och ljus ger människan bättre humör. Pedagogerna nämner den friska luften gång på gång 
under intervjuerna och menar att den bidrar till glada, pigga och energiska barn som har ork 
att lära in. Detta påpekas även av Wolmesjö (2002). 
 
Samtliga pedagoger anser att det finns stöd för utomhuspedagogisk verksamhet i läroplanerna. 
Det är dock ingen av pedagogerna som nämner hur detta stöd formuleras. Flera av 
pedagogerna styrker sin åsikt genom att berätta om att hela skolan arbetar så och att 
verksamheten utomhus är schemalagd. Dahlgren et al. (1997) skriver att utomhuspedagogiken 
levandegör läroplanens uppmaningar om aktivitetsskapande genom att den bidrar till att 
barnet tränas till att tolka och analysera olika processer och fenomen ute i naturen.  
 
5.3 Hinder för och nackdelar med utomhuspedagogik. 
Resultatet av vår undersökning visar att de nackdelar som finns med utomhuspedagogisk 
verksamhet till största delen har med omkringliggande faktorer att göra och att dessa faktorer 
kan utgöra hinder för verksamheten. En enda nackdel med utomhuspedagogik som arbetssätt 
framkom i vår undersökning. Vi redogör här först för de hinder som kan uppkomma, som har 
anknytning till faktorer runt omkring. Till sist redogör vi för den nackdel som framkom som 
har med arbetssättet att göra. 
 
Hinder för utomhuspedagogik. 

Samtliga pedagoger påpekar att vädret kan utgöra ett hinder för den utomhuspedagogiska 
verksamheten. Det är svårt att genomföra aktiviteter om temperaturen är alltför låg. Detta 
nämns inte ordagrant i litteraturen men har på sätt och vis att göra med det som NCFF (2006) 
skriver att barnen inte har anpassade kläder för uteaktivitet. Något som en stor del av 
pedagogerna anser är det största hindret i verksamheten. Det är föräldrarnas ansvar att se till 
att barnen har ordentliga kläder som passar aktiviteterna, men pedagogerna berättar att de 
äldre barnen inte alltid vill ha praktiska kläder, som t.ex. regnkläder eftersom de tycker att det 
är löjligt. Trots att föräldrarna skickar med tillräckliga kläder så behöver det inte betyda att 
barnen använder dem. 
     
Andra hinder som är kopplade till föräldrar är att de kan vara tveksamma till att barnen ska ha 
undervisning utanför klassrummet. (NCFF, 2006) Detta framkom även under intervjuerna där 
pedagogerna menar att de ibland får försvara utomhusvistelserna eftersom föräldrarna tror att 
barnen bara står och fryser. 
     
Dahlgren et al. (1997) menar precis som en av våra intervjuade pedagoger att en orsak som 
kan sätta stopp för utomhusaktiviteter är bristen på lämpliga områden och/eller att skolans 
placering inte möjliggör detta på ett tillfredsställande sätt. Ingen av pedagogerna nämner att 
de själva har stött på detta hinder i sin verksamhet, då de skolor som de arbetar på har närhet 
till många olika miljöer och pedagogerna påpekar också att de inte alltid behöver gå till den 
stora skogen utan att det ibland räcker med en liten skogsdunge bakom affären. 
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Ska man vara ute i naturen en hel dag så krävs ett och annat toalettbesök. Detta upplevs enligt 
pedagogerna som ett hinder då barnen inte alltid kan göra sina behov utomhus. Detta 
omnämns inte någonstans i litteraturen. 
     
Under intervjuerna framkom att planering och organisering kan vara svår om man är själv 
som pedagog. Detta framhåller Andersson (1999) och menar att stora klasser och få vuxna 
försvårar utomhusvistelser. Andersson anser också att tiden är en nyckelfråga då det handlar 
om den personliga tiden men även hur mycket tid som får tas från den övriga undervisningen. 
En av de intervjuade pedagogerna menar att tidsplaneringen kan vara ett dilemma när det 
kommer till utomhusvistelsen. Pedagogen tycker inte att de hinner med så mycket på de 60 
min/vecka som de har till förfogande.  
     
Dahlgren et al. (1997) spekulerar i om det kan förekomma brister i lärarnas utbildnings-
bakgrund och att detta därmed kan upplevas som ett hinder. Ingen av pedagogerna antydde 
något liknande. Dock hade samtliga intervjuade pedagoger gått någon form av utbildning för 
att bedriva utomhuspedagogisk verksamhet. Flera av dem har gjort det på eget initiativ. 
  
Nackdel med  utomhuspedagogik. 

NCFF (2006) menar även att ett hinder kan utgöras av att eleverna kanske inte är vana att vara 
utomhus och upplevs därför som störande och okoncentrerade och kan därmed förstöra för 
den övriga gruppen. Att barnen stör och därmed förstör nämndes inte under intervjuerna men 
vissa pedagoger påpekar att bristande koncentration kan påverka utomhusvistelsen negativt 
ibland. De yngre barnen kan tycka att andra saker runt omkring är mer intressanta än det som 
pedagogerna har för avsikt att göra, medan de äldre barnen är svåra att samla på ett och 
samma ställe. Vissa av de äldre barnen börjar tycka att det är lite löjligt att vara ute och ha 
lektion vilket gör att de gärna sysslar med annat än vad de ska.  
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6. Diskussion 
I följande avsnitt kommer undersökningens metod samt resultatet av den att belysas i ett 
vidare sammanhang. Till sist kommer vi att avsluta med våra slutsatser samt förslag till 
fortsatt forskning inom området utomhuspedagogik. 
 
6.1 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. 
Detta var en fungerande metod eftersom vi fick ihop tillräckligt med material för att kunna dra 
slutsatser.  
 
Positivt var att våra respondenter väldigt gärna ville samtala om utomhus-pedagogik, och det 
märktes att de var väldigt engagerade. Vi fick på så sätt mycket information. På grund av att 
vårt inspelningsinstrument inte fungerade tillfredsställande kan dock materialet ha blivit 
mindre innehållsrikt eftersom all information som kom fram under intervjuerna inte kunde 
antecknas ordagrant utan endast som stödord. Dock kan risken för misstolkningar reduceras 
genom att vi var närvarande båda två under samtliga sex intervjuer. 
 
Svaren vi fick från pedagogerna visade sig ha mycket gemensamt. En förklaring till detta kan 
vara att vi inte fick möjligheten att genomföra intervjuerna på fyra olika skolor som det var 
tänkt från början utan endast på två (en förskola samt en grundskola). Detta innebar att 
pedagogerna på förskolan arbetade i samma arbetslag samt de pedagoger som arbetade på 
grundskolan ingick i samma arbetslag. Genom att pedagogerna arbetar tillsammans tolkar vi, 
kan bidra till deras liknande svar utifrån deras gemensamma erfarenheter av den 
utomhuspedagogiska verksamheten. Hade intervjuerna genomförts med flera pedagoger på 
olika skolor hade svaren troligtvis varit mer varierande och olikheter hade därmed kunnat 
jämföras.  
     
Vi anser, trots att intervjuerna inte blev riktigt som planerade, att vår forskningsmetod 
medförde att vi fick en bra bild av pedagogernas uppfattning om utomhuspedagogik. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Vad är då utomhuspedagogik och hur definieras begreppet? Är det bara en fluga eller är det 
ett användbart arbetssätt för lärande? Både referenslitteraturen och undersökningens resultat 
visar på att det handlar om så mycket mer än att komma ut i skog och mark.  
 
Det räcker inte bara med att gå utanför klassrummet för att kalla det för utomhuspedagogik. 
Det handlar först och främst om att uppleva verkligheten med alla sina sinnen och att 
utgångspunkten för själva lärandet är den direkta upplevelsen. Det handlar om meningsfull 
kunskap. Resultatet pekar på att skolorna satsar på att arbeta med utomhuspedagogik för att de 
ser många pedagogiska fördelar med detta arbetssätt. Det framgår i vår undersökning att de 
flesta lärare som bedriver undervisning utomhus är medvetna om varför de gör det. Det är inte 
bara en trend de hakar på. Dessutom har det framkommit av referenslitteraturen att 
tankegångar som stämmer överens med utomhuspedagogikens har funnits sedan en lång tid 
tillbaka och legat till grund för flera pedagogiska metoder genom tiderna. 
 
Vi anser att det är steg i rätt riktning, dels med tanke på ständiga larm om att allt fler barn blir 
överviktiga samt att vi rör mindre på oss idag jämfört med förr och dels för att utomhus-
pedagogiken i skolan möjliggör för eleverna att ta in kunskaper på flera olika sätt med 
kroppens alla sinnen. Resultatet visar att utomhuspedagogiken möjliggör ett tematiskt 
arbetssätt, något som styrks av Dahlgren et al. (1997) samt CMU (2004) i deras definition av 
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utomhuspedagogiken. Möjligheten att genom utomhuspedagogisk verksamhet arbeta 
tematiskt, anser vi, bidrar till att många av skolans ämnen kan integreras och på så sätt 
upplevas som en helhet och inte bara som åtskilda ämnen som inte har med varandra att göra.  
 
Utifrån referenslitteraturen har det framgått att utomhuspedagogik är något att sträva efter då 
skolans uppgift är, enligt läroplanen (Lpo 94), att främja elevernas harmoniska utveckling och 
att detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av dess innehåll 
och arbetsformer. Även Dahlgren et al. (1997) påpekar att utomhuspedagogiken levandegör 
läroplanens uppmaningar. Resultatet visar att även pedagogerna som är aktiva med 
utomhuspedagogisk verksamhet anser att det finns stöd i läroplanerna för undervisning 
utomhus. Vi anser att utomhuspedagogik är ett väl fungerande arbetssätt för att uppfylla det 
som Lpo 94 skriver att skolan ska sträva efter att alla elever visar respekt för och omsorg om 
både vår närmiljö och miljön i ett större perspektiv. Här har vi svårt att se hur detta skulle vara 
möjligt, om inte barnen regelbundet har utomhuspedagogisk verksamhet i naturen, och på 
detta sätt skapa en relation till den, och även kunna uppskatta den.  
     
Man talar i dagens samhälle om ”En skola för alla” där alla ska inkluderas och få ta del av den 
undervisning som förekommer i skolorna. Vi är frågande till hur detta ska kunna genomföras 
med utomhuspedagogiken. Hur ska den som till exempel inte kan vistas i skog och mark 
kunna ta del av undervisningen? 
    
Resultatet av undersökningen tyder på att det finns många fördelar med utomhuspedagogisk 
verksamhet och dessa stämmer till stor del överens med referenslitteraturen.  
     
Resultatet visar att utomhuspedagogiken bidrar till att barnen lär sig bättre, genom att de får 
använda hela sin kropp och alla sina sinnen i lärandesituationen. Eftersom olika individer har 
olika inlärningsstilar är det bra att använda sig av arbetssätt som stimulerar flera av dessa och 
som Statens folkhälsoinstitut (2005) menar gynnar minnesbehållningen. Resultatet pekar på 
att utomhuspedagogen gynnar begreppsbildningen genom att man lär in i den miljön där 
begreppen och fenomenen naturligt förekommer. Detta kan kännas ganska långt ifrån 
verklighet i dagens skola då man ofta läser eller pratar om något som inte finns i skolmiljön 
och därför blir abstrakt för barnen, vilket därmed enligt undersökningens resultat, kan 
underlättas med hjälp av utomhuspedagogisk verksamhet.  
 
Undersökningens resultat visar dock inte vad barnen lär sig. Vilka kunskaper är det som 
barnen tar till sig genom utomhuspedagogisk verksamhet? Resultatet visar att utomhus-
pedagogiken möjliggör ett tematiskt arbetssätt där flera ämnen integreras i samma moment på 
ett mer naturligt sätt. Det framgår inte av studien i vilken omfattning detta sker och vilka 
ämnen som kan integreras. Kan skolans samtliga ämnen integreras eller bara ett fåtal?  
    
Enligt läroplanerna (Lpfö 98 och Lpo 94) är skolans uppgift att fostra barnen till goda 
samhällsmedborgare. Resultaten i vår undersökning visar på att utomhuspedagogiken 
möjliggör att den sociala kompetensen tränas på ett naturligt sätt. Barnens personlighet stärks, 
de blir bättre på att ta egna initiativ och de samarbetar mer naturligt. Vi tolkar det som att 
utomhuspedagogik i den meningen att man flyttar ut undervisning ur klassrummet är ett bra 
sätt att träna den sociala kompetensen då barnen får möjlighet att samarbeta på andra sätt än 
om man är inomhus och till exempel sitter vid bänkar och bord. Under studien har det dock 
inte kommit fram hur det påverkar barn som har svårt för att ta större ansvar och egna 
initiativ. Finns det resurser för att ta hand om dessa barn utomhus och se till att även de får ta 
del av lärandet som de andra barnen? Vi anser här att det är vikigt att arbetssättet utomhus är 
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strukturerat så att även de barnen med ovan nämnda svårigheter får möjlighet att delta i 
undervisningen på liknande villkor. 
     
Utomhuspedagogikens stora fördelar enligt referenslitteratur och de intervjuade pedagogernas 
svar är att hälsan stärks dels genom att man får frisk luft dels genom att kroppen och dess 
motorik tränas. Vår uppfattning är att det inte krävs någon utomhuspedagogisk verksamhet för 
att uppnå hälsa – det räcker med att gå ut för att man ska få frisk luft. Inte heller behövs det 
någon direkt pedagogisk verksamhet för att träna kroppen, men vi håller med referenslitteratur 
och de intervjuade pedagogerna att utomhuspedagogiken bidrar till att man får frisk luft och 
träning ”på köpet” och att detta i sin tur främjar lärandet genom att kroppen mår bättre.  
     
Resultatet pekar även på att det finns vissa hinder för genomförandet av utomhuspedagogisk 
verksamhet. Dessa hinder utgörs av praktiska faktorer som finns runt omkring. 
     
Undersökningens resultat stämmer i stort överens med referenslitteraturens beskrivningar på 
de hinder som kan uppkomma. Ett av de hinder som var återkommande under under-
sökningens intervjuer var vädret. De intervjuade pedagogerna berättar att det inte är trevligt 
för barnen att vara utomhus om det är alltför kallt eller alltför regnigt. Detta tas inte upp i 
referenslitteraturen vilket vi tror kan bero på att man egentligen kan vara ute i alla väder bara 
man har ordentliga kläder. 
     
Detta framkom även av undersökningen och de intervjuade pedagogerna anser att detta är 
huvudsakligen föräldrarnas ansvar. Vi tolkar det som att föräldrar i och med detta utgör ett 
ganska omfattande hinder. Dels för att de inte förser barnen med kläder som är lämpliga för 
den verksamhet som ska genomföras utan även för att de även kan vara tveksamma till att 
man överhuvudet taget ska ha undervisning någon annan stans än inne i ett klassrum. 
Resultatet visar på att pedagogerna ibland får försvara utomhusverksamheten och förklara 
varför man bedriver den. Detta hinder är till skillnad från vädret lättare att påverka. Vi anser 
att man genom att bjuda in föräldrarna till verksamheten kan få dem att förstå syftet med den 
bättre. Då borde detta hinder bli mindre. 
     
Dahlgren et al. (1997) pekar på att bristen på lämpliga områden kan utgöra ett hinder. Detta 
framkom till viss del av resultatet då det nämndes som ett möjligt hinder, men som inte var 
aktuellt för de intervjuade pedagogerna. Enligt Centrum för miljö- och Utomhuspedagogiks 
(CMU) definition av utomhuspedagogik så innebär utomhuspedagogiken att man flyttar ut 
lärandets rum till samhällsliv, natur- och kulturlandskap vilket gör att man kan ställa sig 
frågan om vilka områden som är lämpliga och vilka områden som inte är det.  
     
Ett praktiskt hinder som resultatet visade men som inte referenslitteraturen tar upp är att 
toalettbesök kan försvåra utevistelsen. Vi finner det intressant att det inte omnämns i 
litteraturen eftersom det ändå är ett behov som finns hos alla. Barn som inte förmår göra sina 
behov utomhus, anser vi, borde inte uppleva utomhusvistelsen som något positiv. Det skulle 
kunna tänkas att de även får en bristande koncentration om de går omkring och måste hålla 
sig, något som i sin tur kan påverka lärandet negativt. Hur ska man lösa detta grundläggande 
mänskliga behov? 
      
Resultatet av undersökningen visar att planering och organisering kan utgöra hinder för den 
utomhuspedagogiska verksamheten. Ingen av våra intervjuade pedagoger upplevde detta som 
något större problem, men det framkom ändå som en möjlig nackdel. Vi tolkar att det beror på 
att verksamheten redan är schemalagd och planerad sedan tidigare. Utomhuspedagogiken är 
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redan införlivad på skolorna och man har planerat undervisning, barngrupper och resurser 
efter dessa förutsättningar. Det som kom fram i undersökningen var att om man var ensam 
vuxen så innebär det att man inte har någon att bolla idéer med, något som vi tolkar kan 
påverka innehållet i undervisningen. Visserligen ingick samtliga pedagoger i arbetslag men vi 
ser det som att det inte alltid finns tid till att ta hjälp av sina kollegor. Dessutom framkom det i 
undersökningen att tiden för utomhusvistelsen upplevdes för kort, vilket kräver en noggrann 
planering för hur verksamheten ska genomföras. I likhet med andra områden i skolans värld 
kräver utomhuspedagogik kunskap om undervisningens vad, hur och varför. Dessutom krävs 
ett extra mått av erfarenhet då det handlar om en verksamhet som inte tagit stor plats, 
historiskt sett, i skolans värld.  
 
De intervjuade pedagogerna framhåller att de positiva effekterna av utomhuspedagogisk 
verksamhet väger tyngre än de faktorer som kan utgöra hinder för verksamheten och vi anser 
att de hinder som resultaten pekar på till stor del kan minimeras eller helt åtgärdas med 
relativt enkla medel. 
     
Den enda nackdelen med utomhuspedagogik som resultatet visar är att barnens koncentration 
kan variera. NCFF (2006) menar att okoncentrerade barn kan störa resten av gruppen medan 
de intervjuade pedagogerna påpekar att barnen kan ha svårt att koncentrera sig på de uppgifter 
man har planerat att arbeta med. Detta är två typer av infallsvinklar på begreppet 
koncentration. Den första pekar på att eleverna kan vara asociala och bråkiga och att de 
förstör både för sig själva och för gruppen. Den andra pekar på att barnets eget lärande 
påverkas. Passar utomhuspedagogik även för de barnen som har koncentrationssvårigheter? 
Hur påverkas lärandet för dessa barn? Har de möjlighet att lära in i utomhuspedagogiska 
verksamheter? 
 
6.3 Slutsatser 
Syftet med undersökningen var att undersöka pedagogers föreställningar om 
utomhuspedagogiken och genom våra forskningsfrågor fokusera på vilket stöd som finns för 
utomhuspedagogik i skolans styrdokument, hur pedagogerna definierar utomhuspedagogik 
samt vilka eventuella för- och nackdelar som finns med utomhuspedagogisk verksamhet. Vi 
anser att resultatet visar att vi fått svar på våra frågor. 
  
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet, och genom ett 
miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 
påverka och dessutom skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
miljöfrågor.  
 
Utomhusvistelsen stimulerar och gynnar barns hälsa, sociala kunskaper samt lärande. De 
faktorer som kan utgöra hinder för utomhuspedagogisk verksamhet är till stor del 
påverkningsbara och bör kunna minimeras eller helt åtgärdas. Nackdelen med bristande 
koncentration är av vikt för barnens lärande och är en betydande nackdel för dem som är 
drabbade och här krävs en kunskap om hur verksamheten ska utformas så att alla kan och vill 
vara delaktiga på samma villkor.  
 
Med stödet i styrdokumenten och utifrån undersökningens resultat att de positiva effekterna 
väger tyngre än de negativa tolkar vi det som att utomhuspedagogik i någon form bör vara ett 
inslag i alla skolformer, vare sig det handlar om utbildning för barn eller för vuxna. Vi är av 
den åsikten att ju tidigare barn får vara delaktiga i närsamhället och dess miljö, desto större 
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ansvar utvecklar de för naturen och även ett hållbart samhälle. Möjligheten att få vara med om 
detta ger ett ansvarskännande för kommande generationer.  
 
6.4 Fortsatt forskning 
Under arbetets gång har många frågor kring ämnet kommit upp, och vissa av dessa har vi 
upplevt som luckor och frågor som kan fyllas och besvaras genom vidare forskning.   
 
Hur ser det ut om några år? Med tanke på alla positiva erfarenheter, får utomhuspedagogiken 
genomslag i både förskola, skola och kanske även högskola?   
     
Det vore också intressant att undersöka hindret föräldrar närmare. Hur kan det komma sig att 
de är negativt inställda till alternativ undervisning? Är det för att det är främmande för dem, 
handlar det om kultur, etnicitet, religion eller kanske bara okunskap? Hur kan man få med 
föräldrar så att de inte längre utgör ett hinder? 
     
Det vi fann intressant var att resultatet endast visade på en enda nackdel med utomhus-
pedagogik som arbetssätt. Hur kan det komma sig? Finns det forskning som tyder på att 
utomhuspedagogiken påverkar vissa negativt? Hur i så fall? 
     
Det vore också intressant att undersöka det Dahlgren et al. (1997) kallar för brister i lärarnas 
utbildningsbakgrund. Vår undersökning visade att anledningen till utomhusvistelsen på 
skolorna ofta låg i pedagogernas eget intresse. Kan man utbilda pedagoger så att de blir 
intresserade av utomhuspedagogik?  
     
Fördelarna väger tyngre än nackdelarna anser de intervjuade pedagogerna. Om det nu är så 
bra med utomhuspedagogik, hur kommer det sig då att det inte är mer utbrett. Varför väljer 
skolorna att inte arbeta med utomhuspedagogisk verksamhet?  
     
Man pratar om ”En skola för alla” i dagens samhälle. Att alla ska inkluderas. Hur ska detta 
kunna ske inom utomhuspedagogiken? Hur ska t.ex. den rullstolsburne kunna delta i 
aktiviteter i skogen? Är utomhuspedagogiken ett passande arbetssätt för alla? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Referenser 
 

Andersson, M (1999). Tio år med skolträdgård. SLU: Alnarp. 
 
Centrum för miljö och utomhuspedagogik. CMU. (2004). Definition av 

utomhuspedagogik. http://www.liu.se/esi/cmu/welcome.html 
Hämtningsdatum 2007-03-02 
 
Dahlgren, L-O. & Szczepanski, A. ” Rum för lärande – några reflexioner om 
utomhusdidaktikens särart.” s. 9 – 24 i Lundegård, Iann, Wickman, Per-Olof och Wohlin 
Ammi (red.) (2004). Utomhusdidaktik 
 
Dahlgren, L-O. & Szczepanski, A. (1997). Utomhuspedagogik – Boklig bildning och 

sinnlig erfarenhet.  Linköping: Skapande vetande. 
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga projekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Drougge, S. (1996).  Miljömedvetande genom lek och äventyr i naturen. Stockholm: 
Friluftsfrämjandet Utebolaget. 
 
Grundskoleförordningen (1994), SFS 1994:1194  

http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____5029.aspx 
Hämtningsdatum: 2007-02-20 
 
Leicht Madsen, B. (1999). Barn, djur och natur. Lund: Tidelund förlag. 
 
Molander, K. m.fl. (2005). Att lära in matematik ute. Falun: Naturskoleföreningen.  
 
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, NCFF. (2006) För- 

och nackdelar med Utomhuspedagogik. 
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____37685.aspx  
Hämtningsdatum: 2007-03-09. 
 
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, NCFF. (2007) Ute 

är inne. http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____37715.aspx 

Hämtningsdatum: 2007-03-09 
 
Perhans, K-E. (1997). Exkursionsboken. Stockholm: Liber AB. 
 
Skollagen (1985), SFS 1985:1100 
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____5029.aspx 
Hämtningsdatum: 2007-02-20 
 
Skolverket.(2006) Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Häfte. www.skolverket.se 
 

Skolverket.(2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94.  Häfte. www.skolverket.se 
 
 



  

Skolverket (2000) Kursplaner för grundskolan. www.skolverket.se  

Hämtningsdatum: 2007-02-20 
 

Statens folkhälsoinstitut (2005). Så kan hälsan i Sverige främjas och övervikt förebyggas 

− 79 samlade insatser för att vi ska äta bättre och röra oss mer. 

http://www.fhi.se/templates/page____4580.aspx.  
Hämtningsdatum: 2007-02-20. 
 
Strotz, H. & Svenning, S. ”Betydelsen av praktisk kunskap, den tysta kunskapen”. S. 25 -
46  i Lundegård, Iann, Wickman, Per-Olof och Wohlin Ammi (red.) (2004). 
Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Svensson, P-G och Starrin, B. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.    
 
Thurén, T. (1991). Vetenskapsteori för nybörjare.  Stockholm: Liber. 
 
Utbildnings- och kulturdepartementet. (2001). Hälsa lärande och trygghet. Prop: 2001/02: 
14. http://www.regeringen.se/content/1/c4/16/50/fc22b914.pdf  
Hämtningsdatum: 2007-02-20 
 
Vetenskapsrådet. (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. www.vr.se  
Hämtningsdatum 2007-03-15. 
 
Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wolmesjö, S. (2002). Smarta rörelser - för fysisk och mental balans. Malmö: SISU 
Idrottsböcker. 

 
 

Övrig litteratur 
  

Backman, J. (1998) Rapporter och uppsatser. Hur man söker, skriver och läser 

vetenskapliga dokument. Lund: Studentlitteratur 



Bilaga 1. Missivbrev till pedagogerna  

 

Hej! 
 

Vi heter Malin Lundberg och Pernilla Lundin. Vi läser nu vår sista termin på 
lärarprogrammet vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Detta innebär att vi skriver 
ett examensarbete som handlar om utomhuspedagogik. 
   
Syftet med vår undersökning är att belysa vad utomhuspedagogik är, samt att ta del 
av verksamma pedagogers uppfattningar om vilka för- och nackdelar 
utomhuspedagogiken för med sig. 
 
Vi har utformat ett antal frågor som rör utomhuspedagogik i undervisningen som vi är 
tacksamma om ni vill svara på. 
 
Intervjun är helt frivillig och du får avbryta den när du vill. All information du lämnar 
kommer att behandlas anonymt. För att underlätta bearbetningen av informationen 
kommer vi att spela in intervjun på band. 
Om det är så att du ångrat dig eller har några funderingar så ber vi dig att höra av dig 
snarast till någon av oss.  
Om inte så ses vi den xx/xx klockan xx som vi avtalat tidigare per telefon. 
 
Nedan följer den tänkta intervjuguiden. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar Malin & Pernilla. 
 
Vid eventuella frågor är det bara att ringa eller maila oss! 
 
Malin Lundberg. Tel: 0733- 38 81 51. Mail: mlg04004@student.mdh.,se 
 
Pernilla Lundin Tel: 0736- 55 22 57   Mail: pln04001@student.mdh.se 
 
Handledare: 
Laila Niklasson, studierektor vid institutionen för samhälls- och beteendevetenskap, 
ISB. Mälardalens högskola.  Telefon: 0730-89 19 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. Intervjuguide för pedagogerna  

 
 
o Hur länge har du arbetat som pedagog? 
o Vilken utbildning har du? 
o Vilken åldersgrupp undervisar du? 
o Hur länge har du varit lärare i den här gruppen/klassen? 
o Hur många elever är det i din grupp/klass? 
o Ingår du i ett arbetslag? Hur ser samarbetet ut inom arbetslaget? 
o Vad är utomhuspedagogik för dig? 
o Varför har ni valt att vara utomhus? 
o Hur ofta/när är ni utomhus? 
o Skulle du vilja vara ute mer? 
o Anser du att det är någon skillnad på barnens motivation vid tillämpning av 

utomhuspedagogik jämfört med undervisning inomhus? 
o Vilken sorts utemiljö använder Ni? (Natur, samhälle, skolgård, sjöar?) 
o Använder ni utomhusmiljön som plats för lärande eller som objekt för lärande?  
o I utomhusbaserade inlärningsmiljöer finns vissa delar som inte kan åstadkommas i 

klassrum inomhus, men vad anser du att man inte kan åstadkomma utomhus? 
o Upplever du någon skillnad på barnens minnesbehållning vid tillämpning av 

utomhuspedagogik jämfört med undervisning inomhus? 
o Anser du att det är skillnad på vad barnen lär sig ute/inne? 
o Anser du att det är skillnad på hur barnen lär sig ute/inne? 
o Vilka fördelar/möjligheter anser du finns med utomhuspedagogiken/vistelse utomhus? 
o Upplever du att det finns några nackdelar/hinder/svårigheter med utomhuspedagogiken? 
o Anser du att det finns stöd för utomhuspedagogik i läroplanerna? 

 


