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Syftet med denna studie är att undersöka lärares åsikter gällande 
utomhuspedagogik som metod inom ämnet naturvetenskap, om de är positiva 
eller negativa till metoden samt hur de anser att den påverkar eleverna. Den 
använda metoden är kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor.  
Resultatet visar att de intervjuade lärarna är positiva till utomhuspedagogik 
som metod och ser fler fördelar än nackdelar. Vi som genomfört studien har 
kommit till slutsatsen att utomhuspedagogik är en metod med fler fördelar än 
nackdelar, och att lärare bör bedriva denna pedagogik om möjligt.  
_______________________________________________________ 
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Hela kroppen behövs för att lära Ögon kan se och öron 

kan höra, men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära. Hela kroppen behövs 

för att lära. Hjärnan kan tänka och kanske förstå, men 

benen vet bäst hur det är att gå. Ryggen vet bäst hur det 

känns att bära. Hela kroppen behövs för att lära. Om vi 

skall lära oss nått om vår jord, så räcker det inte med 

bara ord. Vi måste få komma det nära. Hela kroppen 

behövs för att lära. 

 Dikt av okänd författare (Almqvist & Karlsson, 2006, s. 2). 
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1 Inledning 

Utomhuspedagogik är något vi författare har stort intresse av. Vi minns tillbaka till vår 

egen skolgång där uteaktiviteterna var det bästa på schemat. Lyckan över att slippa den 

tråkiga skolbänken en stund. Sedan dess har dock elevgrupperna blivit större, och antalet 

lärare har minskat, vilket kan vara anledningen till att utevistelserna har minskat (Ohlsson, 

2015). Under vår lärarutbildning har vi lärt oss om olika pedagogiska ingångar för lärande 

med olika inriktningar som exempelvis språk och språkutveckling, bedömning, estetik, 

entreprenöriellt lärande och naturvetenskap. Under vår studietid stötte vi på begreppet 

utomhuspedagogik. Vi blev mer intresserade av att undersöka utomhuspedagogiken 

eftersom vi såg ett intresse för detta ämne från lärarna när vi varit på våra praktikskolor.  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2017, LGR17, står det att 

det är viktig att börja undervisa ämnen så tidigt som möjligt, för att på detta sätt öka 

elevers förståelse för ämnet samt att koppla ämnet till deras erfarenheter. Specifikt ska 

undervisningen leda till att elevernas intresse och nyfikenhet för naturen ökar (Skolverket, 

2017).  LGR17 betonar även att eleverna ska få utforska naturen (Skolverket, 2017), vilket 

vi anser inte fungerar så bra inne i ett klassrum. Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver 

att ”platser är aktivitetsskapande” (s.35) och vi håller med, det är något vi märker direkt 

när barn får gå ut i naturen.  

1.1 Bakgrund 

Utomhuspedagogik är tematiskt och ämnesövergripande där fokus ligger på plats och 

utemiljöns betydelse för människors lärande och hälsa (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

Utomhuspedagogikens grund går långt tillbaka i tiden, som till naturfilosofen Aristoteles 

(384–322 f.Kr) som nyttjade naturen vid undervisning, utgick mycket från våra sinnen och 

kan benämnas som ”Europas förste biolog” (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 13). 

Undervisningen bakom fyra väggar, där teorin vinner över praktiken, är inget som funnits 

länge sett tillbaka på människans historia (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Dahlgren och 

Sczcepanski (1997) anser att praktisk och teoretisk kunskap är av lika vikt, och deras åsikt 

om utomhuspedagogik är:  
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I utomhuspedagogiken utgår man från att denna kunskap i stor 

utsträckning förvärvas genom aktiviteter i utemiljön. (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997, s. 16) 

Det finns flera definitioner till utomhuspedagogik. En av dem är Dahlgren, Sjölander, 

Strid, och Szczepanski (2007) som beskriver utomhuspedagogik som ett samverkande 

lärande mellan teoretisk och praktisk undervisning, en helhet. De betonar vidare att 

undervisningen behöver anknyta med alla sinnen, och miljön utanför klassrummet, för att 

skapa en kreativ och motiverande lärprocess. Enligt Dahlgren et al. (2007) innebär 

utomhuspedagogik att ha en utomhusundervisning med elever, och det kan vara ute i 

naturen eller på skolgården. Elever får möta växter och djur och läser fakta om samt 

använder konkreta saker för att undersöka naturen. Utomhuspedagogik är en 

upplevelsebaserad och erfarenhetsbaserad handlingsinriktning utomhus som skapar 

möjligheter att få kontakt med natur, kultur och samhället.  

Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) beskriver rummet som skillnaden mellan 

inomhus- och utomhuspedagogik, där uterummet har en egenartad möjlighet till 

undervisning specifikt i naturvetenskap. Utomhuspedagogik beskrivs som en 

sammanfattande beteckning för undervisning som sker i utemiljön. I samband med detta 

nämns även de didaktiska frågorna vad, hur och varför, i relation till vem vi undervisar för 

och vilket syfte vi har med undervisningen. (Lundegård, et al., 2004). Ellen Key (1849–

1926) är en reformpedagog som är erkänd internationellt för sina skrifter och idéer 

(Kroksmark, 2011). Hon beskriver att det är viktig att det finns ett samspel mellan individ 

och miljö, samt vikten av att använda utemiljön till lärande; 

Denna bildning kan vara vunnen på det mest regellösa sätt: kanske vid 

aftonbrasan eller på ängen; vid hafsstranden eller i skogen; kan vara 

hämtad ur gamla luntor eller ur naturen själf; den kan hafva stora luckor 

och mycken ensidighet – men huru lefvande, personlig, själfägd, rik är den 

icke mot deras, som i femtonåriga lärokursers cirkelgång med tillbunden 

mun tröskat axet från andras åkrar! (Key, 1900, s.161) 

Areskoug et al. (2017) anser att elever lär sig med alla deras sinnen och hela kroppen, och 

att grunden för förståelse är att låta eleverna undersöka, upptäcka, och uppleva. 

Utomhuspedagogiken kan då ses som en fördel genom att låta elever skapa en 

inlärningssituation genom nära kontakt med utemiljön (Areskoug et al., 2017).  
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Dagens barn tillbringar flera timmar i skolan i en miljö som har stor betydelse för deras 

lärande, vilket inkluderar hälsa, relationer och emotionell utveckling (NCFF, 2010). Flera 

lektioner ute i naturen kan helt enkelt ha en positiv effekt på lärandet hos elever samt att 

utomhusundervisning ökar elevers förståelse för närmiljön samt för deras hälsa. Ohlsson 

(2015) beskriver att utomhusvistelse gör eleverna friskare och med engagerade lärare så lär 

de sig även snabbare. Vidare betonar Ohlsson (2015) att det är viktigt att inte bara vara ute, 

utan att faktiskt genomföra pedagogiska aktiviteter och lektioner, och att läraren själv är 

aktiv och engagerad. Det är även skillnad för eleverna att vara ute på skolgården och att gå 

ut i naturen. Ohlsson (2015) beskriver att eleverna kan gå ut i regnet, och ändå börja 

upptäcka och fantisera i den nya miljön. Eleverna ser möjligheter och en chans att få 

utforska. Forskning har även visat att elever som lär sig uppskatta naturen, och som får en 

positiv och känslomässig upplevelse till naturen har större chans att senare i livet försvara 

naturen, och de växter och varelser som lever där, vilket leder till att de tillbringar mer tid 

ute som vidare leder till en ökad hälsa både psykiskt och fysiskt (Ohlsson, 2015).  

Gustafsson, Szczepanski, Nelson, och Gustafsson (2012) skriver i sin studie att fysisk 

aktivitet har en positiv effekt för självförtroendet, depression och ångest. Likaså att 

naturen har en positiv effekt på elevernas välmående. Studier har genomförts där elevernas 

resultat ökade tillsammans med problemlösningsförmågan och viljan att studera, när de 

genomförde utomhuspedagogik. Det har även visats att eleverna ökar sin kognitiva 

förmåga, och minskar skadliga beteenden så som kränkningar och vandalisering 

(Gustafsson et al. 2012). Evans och Wells (2003) genomförde en studie som visade att 

exponering av naturen minskade barns stressnivåer, och hade en positiv effekt på barnens 

psykiska hälsa.  

Brügge, Glantz och Sandell (2007) förklarar att rädslan för att undervisa i en annan miljö 

utanför klassrummet kan vara en nackdel hos pedagoger. Rädslan över att det kan hända 

något olyckligt på vägen till skogen, samt att det är större ansvar att gå ut med elever än 

vad det brukar vara i klassrummet. Anders Szczepanski tar upp i sin avhandling 

Handlingsburen kunskap (2009) att det kan vara en nackdel för lärarna att undervisa 

utomhus då det tar tid från lektionen att ta sig till och från den valda undervisningsplatsen. 

Tid som kunnat användas fördelaktigare om lektionen startat som vanligt i klassrummet. 

En annan aspekt är bristen på resurser som gör att pedagogerna kan undvika att gå ut med 

hela klassen för att det känns besvärligt, därför väljer de inomhusundervisning för att det 

ger större trygghet både hos barnen och pedagogerna. Att eleverna inte har kläder 



 4 

anpassade för utevistelse med sig gör även att pedagogerna väljer att undervisa inomhus 

istället (Dahlgren, et al., (2007). 

John Dewey (1859–1952) var en pedagog och didaktiker som haft stort inflytande över 

utbildning och undervisning (Kroksmark, 2011). Hans stora intresse var barns lärande och 

utveckling (Dewey, 2004). Hans kärna består av två kategorier, individen och det sociala 

sammanhanget, och nämner att individen utvecklas genom att ha samspel med omvärlden. 

Människor lär sig från omvärldens sociala regler. Han betonar att utbildning ska ge elever 

möjligheter att prova och experimentera (Dewey, 2004). Dewey ställde krav på att lärare 

ska ha en god kunskap om ämnet för att stimulera sina elever och fånga deras intresse, 

samt att låta dem prova och experimentera för att lära sig och samspela med varandra och 

fördjupa deras kunskap och utveckling. Dewey (2004) nämner att skolan ska representera 

livet där barn lever, som hemmet eller på lekplatsen, och att det är viktig att ge barn 

utrymme för att växa och utveckla själva. Ämnet naturvetenskap ger eleverna möjligheter 

att använda alla sina sinnen, även att bli mera sociala i lärmiljön.  

Dewey (1999) nämner vidare att ämnet stimulerar elever och ökar deras samspel mellan 

varandra Han betonar även betydelsen att ge eleverna möjligheter för att arbeta med 

praktiska problem som finns i samhället. Skolan ska vara bron mellan barnets utveckling 

och samhället, därför är det viktigt att pedagogen kombinerar praktik och teori för att 

eleverna ska kunna förstå samhället och anpassa sig i den på rätt sätt. Dewey nämner 

vidare att det finns en koppling mellan teori, praktik, reflektion och handling och genom 

att barn utför experiment på det sättet lär de sig mer. Dewey anser att det svåraste för att 

undervisa naturvetenskap är att materialet representera som ett rent objektiv eller att 

behandlade på ett nytt sätt. Han förklarar att naturen ska presentera sig som redskap med 

hjälp av erfarenheter på ett lätt sätt för elever (Dewey, 1999).  

Jean Piaget (1896–1980) anses vara en av de mest framstående pedagogerna under 1900-

talet, och likt John Dewey hade han stor påverkan på undervisning och utbildning 

(Kroksmark, 2011). Han ansåg i sina konstruktivistiska teorier att människan utvecklar 

kunskap i samspel med andra i omgivningen, och har haft stor inverkan på hur vi ser på 

barns utveckling, och hur barnen tänker, resonerar och löser olika problem. Piaget 

förespråkade att eleverna skulle få arbeta med kroppen, upptäcka och arbeta laborativt 

(Säljö, 2014). 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 
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begreppsligt konstruerar barnet samtidigt en personlig bild av världen. Sinnesintrycken 

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

Båda filosoferna Piaget och Dewey delar åsikten att individen skapar kunskap genom sina 

erfarenheter av deras situation och omvärlden. Elever lär sig saker genom praktiken och 

genom att undersöka med alla sinnen. Med detta menar de att genom att låta barn söka 

och upptäcka saker själva så kan det utveckla deras lärande (Elfström, et al., 2008) 

Lev S. Vygotskij (1896–1934) var en psykolog som, framförallt de senaste åren, haft stor 

påverkan på den svenska pedagogiken (Kroksmark, 2011). I den sociokulturella teorin 

anses det att lärande och kunskaper uppkommer tillsammans med att arbeta med andra, 

ett socialt samspel. Vygotskij anser att lärande är baserad på omgivningen. Barn lär sig 

genom att förstå sina omgivningar när man kan kommunicera och förstå vad som sker 

omkring. Språket är en viktig artefakt för att kunna kommunicera och samspela med 

andra. Vygotskij ansåg att fördelen med lek är att den innehåller glädje som gör att barn 

kan använda sina sinnen för att tänka och resonera, samt att få idéer och prova olika saker 

som blir till lärande, därav är lek mycket viktigt för barns lärande och utveckling (Imsen, 

2006). 

Dewey, Piaget och Vygotskij anser att barn lär sig via handling och genom att ha kontakt 

med omgivningen, vilket är vad utomhuspedagogiken handlar om. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares åsikter gällande utomhuspedagogik som 

metod inom ämnet naturvetenskap, om de är positiva eller negativa till metoden samt hur 

de anser att den påverkar eleverna.  

Frågorna vi vill ha svar på lyder: 

1. Vad anser lärare om utomhuspedagogik inom ämnet naturvetenskap? 

2. Vilka fördelar och nackdelar ser lärare med utomhuspedagogik inom ämnet 

naturvetenskap? 

3. Hur anser lärare att utomhuspedagogik påverkar elevers lärande? 
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2 Metod 

Vi har genomfört denna studie utifrån en kvalitativ metod, som lägger större vikt på ord 

och tolkningar och mer djupgående svar över statistik och siffror (Bryman, 2018). Specifikt 

har vi utgått från fenomenografin, som är en kvalitativ metod där fokus ligger på att ta reda 

på vad och hur något uppfattas (Stukát, 2011). Detta då vårt mål är att ta reda på hur 

lärarna uppfattar och upplever begreppet utomhuspedagogik, både från deras synvinkel 

och hur de uppfattar att eleverna anser. Vi har ställt frågor där respondenterna 

(legitimerade lärare) får svara utifrån vad de själva anser och tycker. 

Vi har genomfört intervjuer med sju verksamma lärare, från fyra olika skolor, i årskurserna 

förskoleklass upp till åk 3. Intervjuerna bestod av 16, semistrukturerade, frågor och har 

genomförts via personliga intervjuer. Vi valde att ställa semistrukturerade frågor för att vi 

ville ha liknande svar från alla respondenter, det vill säga svar inom samma kategorier, 

men även att respondenterna kunde tala fritt och att vi kunde ställa följdfrågor vid behov.  

2.1 Urval 

Vi har valt att endast intervjua legitimerade lärare, som arbetat inom F-3 inom de senaste 

tio åren, för att få svar från erfarna lärare med erfarenhet inom valda årskurser. Vi har 

även valt att hålla oss till lärare med erfarenhet inom naturvetenskap. Vi har inte gjort 

något urval vad gäller ålder, kön eller specifik skola.  

Vi valde att även maila ut vårt informationsbrev med frågor till olika lärare och skolor, 

detta för att lärare generellt är väldigt upptagna och då hellre svarar på ett mail då de i lugn 

och ro kan svara när de har tid över. Vi valde även att kontakta lärare via en Facebook-

grupp för lärare. Tyvärr blev vi utan svar från båda dessa försök. Istället fick vi kontakta 

lärare direkt och be om en intervju. Dessa personliga intervjuer tog mellan 30–40 minuter 

att genomföra.  

2.2 Databearbetning 

Alla intervjuer är inspelade, transkriberade och analyserade och har sammanställts i fyra 

olika kategorier, lärares åsikter om utomhuspedagogik, fördelar med utomhuspedagogik, 

nackdelar med utomhuspedagogik samt elevernas påverkan/motivation. 
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2.3 Forskningsetiska principer 

I vårt arbete vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna, Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. Det innebär att vi har 

informerat respondenterna om vad vi undersöker och vad svaren kommer användas till, att 

vi inte får någon ersättning för detta arbete, att de frivilligt får delta och när som helst kan 

avbryta och backa ur undersökningen. De har fått reda på att deras namn inte kommer att 

skrivas ut, inte heller skolornas namn (Stukát, 2011).  

3 Resultat 

3.1 Lärares åsikter om utomhuspedagogik 

Lärarna svarar att det är viktigt att naturvetenskapen blir upplevelsebaserad, för att 

människan måste beröras för att få effekt. De berättar att det inte räcker att bara läsa teori, 

utan att undervisningen måste vara så konkret som möjligt. Lärarna anser att teori och 

praktik ska gå hand i hand, att båda behövs för att lärande ska ske.  

Är det upplevelsebaserat så får man en sorts relation till det också.  

Därför är det viktigt med båda delarna, inomhus och utomhus. (Intervju, 

lärare 5, 2018-04-23) 

Lärarna betonar att det som eleverna läser om även ska verifieras i utomhusvistelsen, 
att eleverna då befäster kunskapen bättre och att det blir mer påtagligt.  

Alla intervjuade lärare ser positivt på utomhuspedagogik och berättar att de gärna 
utövade denna metod mer än vad de gör idag.  

3.2 Fördelar med utomhuspedagogik 

Respondenterna berättar att det är lättare att ta till sig och befästa kunskapen när den får 

upplevas utomhus. Eleverna lär sig mer och på ett sätt de tycker om, där de får prova, 

undersöka och upptäcka. De nämner att utomhusundervisning ger eleverna möjligheten att 

stimulera alla sinnen, och genom att kombinera smak, lukt, känsel, syn och hörsel blir 

kunskapen mer levande och lättare att komma ihåg. En lärare säger att; 

Kunskapen kanske stannar kvar om man får hålla i den där larven så är 

det ju lättare att kunskapen stannar kvar för då har man verkligen fått 

haft den i handen och kommer ihåg det istället för att bara fått sett den 

där larven på en bild. Intervju lärare 4, 2018-04-25 
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Lärandet blir som en helhet och mer konkret genom att eleverna använder hela kroppen 

tillsammans med material för att utforska och undersöka.  

Elever lär sig på olika sätt så flera sinnen som involverade i inlärning 

desto vi senare tillfället kan koppla tillbaka till vad har de gjort vad de 

har lärt [...] och sinne kan ta fram minne från väldigt lång tid tillbaka, 

flera minnen som kan koppla på desto bättre för inlärning och elever kom 

ihåg vad dem har lärt sig. (Intervju lärare 1, 2018-04-10) 

Respondenterna nämner även forskning som visar att en utemiljö kan läka psykiska och 

fysiska sår, likaså trauma, och att det sänker stressnivåerna. De betonar vidare att en 

utevistelse ger frisk luft och minskar spridning av bakterier och virus, vilket sänker 

sjukfrånvaron hos både lärare och elever. Respondenterna berättar att utomhusaktiviteter 

stärker elevernas motorik, när de behöver anpassa sig till hur naturen ser ut. 

Med utomhuspedagogik lär sig eleverna med praktiska användning, de 

lär sig både att röra och göra. (Intervju lärare 3, 2018-04-23) 

Respondenterna nämner att utomhuspedagogik inte behöver mycket redskap och material 

för att genomföras, utan att det räcker med det materialet som finns i naturen. Lärarna kan 

lära eleverna att ta tillvara på det materialet som miljön erbjuder samt att vara kreativa. 

Lärare behöver inte göra utomhuspedagogik så avancerat, man kan utgå 

från målen och kombinera med fantasi och kreativitet för att skapa ett 

lärande samt att låta barnen söka och upptäcka på egen hand. (Intervju 

lärare 2, 2018-04-19) 

3.3 Nackdelar med utomhuspedagogik 

Respondenterna nämner vädret som en nackdel, då många elever protesterar mot 

utomhusaktiviteter vid kalla temperaturer och regn. När eleverna inte är rätt klädda för att 

klara sig utomhus går deras tankar till att komma tillbaka till skolan och komma in i 

värmen, och tappar intresset för den pågående lektionen. De nämner även de stora 

elevgrupperna som en nackdel, då det krävs fler vuxna för att genomföra 

utomhusundervisning. Chansen finns att en eller flera elever vill busa eller blir missnöjda 

och springer iväg, då kan inte läraren lämna resten av eleverna för att springa efter utan 

det krävs minst två lärare. Även att skolorna inte har rätt verktyg, eller en plats i närheten 

som är lämplig för utomhusundervisning ser de som en nackdel.  
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Från mitt perspektiv brukar jag inte ha utomhuspedagogik på vintern för 

att det kräver lång tid till alla 24 stycken har tagit på sig kläder samt att 

närmaste skogen till skolan ligger 15 minuter bort, så allt detta tar tid tills 

man är framme. (Intervju lärare 2, 2018-04-19) 

Respondenterna tar även upp det faktum att eleverna gärna vill leka och då tappar fokus 

och nämner då att det är viktigt att eleverna får reda på syftet och målet med 

utomhusundervisningen, och att eleverna får chansen att även leka när de är ute. 

Respondenterna nämner även det faktum att naturen inte är anpassad för 

funktionshindrade som en nackdel, då de inte kan ta sig fram enkelt.  

3.4 Elevernas påverkan/motivation 

Respondenterna talar om att eleverna tycker mycket om naturvetenskap, och blir extra 

glada när de har lektion utomhus. Eleverna blir mer intresserade av ämnet och därigenom 

lär de sig mer. De genomför uppdrag och övningar med stor entusiasm och nyfikenhet. En 

lärare berättar att;  

När barn rör sig så lär de sig också mer, och det blir roligt liksom. 

(Intervju lärare 4, 2018-04-25) 

Respondenterna betonar att de ställer många frågor till eleverna för att hålla dem 

motiverade och nyfikna, frågor som får eleverna att fundera. Genom att ge eleverna något 

konkret blir det enklare för de att fästa kunskapen 

Det blir ju mer verklighetsnära om jag säger så, mer på riktigt när man 

är utomhus än när man är inne. (Intervju lärare 4, 2018-04-25) 

 

Respondenterna nämner att eleverna älskar att vara ute i naturen och en lärare ger 

exempel på hur hen motiverar och fångar upp eleverna; 

Jag fångar elevernas intresse genom att starta lektionen med en 

spännande berättelse eller ställer frågor som är kopplade till dagens 

lektion. På det sättet anser jag att eleverna blir nyfikna och motiverade 

till lektionen. (Intervju lärare 1, 2018-04-10) 
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4 Diskussion 

Målet med vår kvalitativa studie var att få svar på frågeställningarna ”Vad anser lärare om 

utomhuspedagogik inom ämnet naturvetenskap?”, ”Vilka fördelar och nackdelar ser lärare 

med utomhuspedagogik inom ämnet naturvetenskap?”, samt ”Hur anser lärare att 

utomhuspedagogik påverkar elevers lärande?”. Utifrån de intervjuer vi genomfört såg vi att 

alla lärare var engagerade i utomhusundervisning och anser att det är något som skolan 

borde lägga mer tid på i framtiden. Lärarna anser att naturvetenskapen är ett stort och 

brett ämne, och att det alltid finns nya saker att undervisa om. Det tar aldrig slut på ämnen 

och aktiviteter. Lärarna påtalar även att det är ett mycket omtyckt ämne hos eleverna, och 

att med utomhuspedagogik kan elever använda alla sina sinnen i rätt sammanhang. 

Lärarna är positiva till utomhuspedagogikens påverkan på elevernas lärande. Alla lärare 

anser att det påverkar eleverna positivt, och nämner anledningar så som att 

utomhusvistelsen gör eleverna friskare och att eleverna tar till sig kunskap lättare när de 

får använda och röra på hela kroppen. Även Ohlsson (2015) påtalar att utomhusvistelsen 

gör att eleverna blir friskare och lär sig snabbare.  

Lärarna nämnde att utomhusundervisning har positiv effekt på barns lärande, samt en 

fysisk effekt då eleverna utvecklar en god grovmotorik och finmotorik när de rör sig i 

naturen. Dahlgren et al. (2007) skriver att utomhuspedagogik ökar elevers motivation och 

intresse för ämnet vilket i sin tur bidrar till en nyfikenhet hos elever och en glädje till 

lektionen. I en studie baserad på två längre studier, MUGI och Bunkefloprojektet, framkom 

det att fysisk aktivitet ökar elevernas motorik och koncentrationssvårigheter (Ericsson, 

2003). Studien visar även att elevernas skolprestationer ökar i takt med ökad fysisk träning 

(Ericsson, 2003).  

Lärarna nämner vikten av att jobba med konkreta material för att ett gott lärande ska 

uppnås samt att utomhusundervisning ska kombineras med skolarbete som sker inomhus 

och är kopplad till läroplanen, det vill säga att kombinera teori med praktik. Lärarna 

betonade att det är viktigt att utgå från de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Vad är 

det som ska undervisas, hur ska det utföras samt varför ska man undervisa/vad är målet 

med undervisningen (Lindström & Pennlert, 2016). Naturen är full med material som 

lärarna kan använda i sin undervisning för att få eleverna att lära sig om hållbar utveckling, 

samt att lära eleverna att de är gäster i naturen och måste vara rädda och lyhörda för hur 
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de ska bete sig i naturen. Detta för att alla, lärare, elever, och naturens invånare, ska trivas i 

naturen. 

I läroplanen för naturkunskap (Skolverket, 2017) står det att det är viktigt att låta eleverna 

förstå att naturvetenskap finns i deras vardag, samt naturen finns omkring dem. Genom 

naturvetenskap får eleverna möjligheter att använda sina sinnen och själva ställa sina 

frågor, planera sina undersökningar samt att tolka sitt resultat. Uteundervisningen ska 

väcka elevers nyfikenhet och motivation till lärande, och syftet och målet ska vara kopplade 

till läroplanen (Skolverket, 2017). 

Grahn et al. (1997) nämner att barn som är i kontakt med naturen ofta är friskare och har 

en bättre finmotorik än de som vistas i en naturfattig miljö. Detta nämner även lärarna 

angående utomhuspedagogik, de tycker att det kan förbättra inlärningsförmågan genom 

att elever får använda alla sinnen. Enligt Dahlgren et al. (2007) kan utomhuspedagogik 

förbättra elevernas minneskapacitet för att de kommer oftare ihåg vad de lärt sig i naturen 

jämfört med undervisningen inomhus. Lärarna påpekar även att utomhusvistelse kan läka 

sår och minska elevernas stress, vilket Evans och Wells (2003) bekräftar i sin studie.  

Nelson (2007) nämner dock att utomhusundervisning kan ha en negativ effekt i elevernas 

lärande genom att många elever kan tappa koncentrationen när de är i utemiljön, och då 

ha svårigheter att sitta still och vara mindre benägna att samarbeta med klasskamraterna 

på ett bra sätt. Även Lundegård et al. (2004) nämner att elevernas första stund i naturen 

kan vara full av osäkerheter och då ge eleverna en svårighet att koncentrera sig. Detta 

stämmer med lärarnas tolkning, att elever som inte är i kontakt med naturen ofta, lättare 

tappar koncentrationen och hellre leker än att lyssna på lärarens instruktioner. Lundegård 

et al. (2004) förklarar vidare att eleverna vänjer sig och blir mer avslappnade i utemiljön 

när de vant sig, och då fokuserar bättre. Grahn et al. (1997) förklarar även att eleverna i 

natur-rik miljö kan ha en högre koncentrationsförmåga än andra elever i en naturfattig 

miljö. Eleverna som vistas i en natur-rik miljö kan lyssna och förstå lärarens instruktioner 

utan att bråka eller avbryta samt att eleverna har tålamodet att arbeta, att samspela med 

varandra och arbeta med uppgifter i rätt ordning utan att provocera lärare eller kamrater.  

Szczepanski (2009) nämner att det finns lärare som inte vet hur man undervisar utomhus 

utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Detta bekräftade de flesta lärare som vi 

intervjuade, att utomhuspedagogik är en undervisning som kräver mer fokus och arbete för 

att det ska bli ett bra lärande. Läraren ska vara tydlig med lektionens mål och förklara för 
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sina elever att fokus ska vara på lektionen och inte på att leka, men betonade att det även 

behövdes så kallad fri lek före eller efter lektionen. Ohlsson (2015) tar även upp att med 

utomhuspedagogik krävs det att lärare har en viss kunskapsbas gällande ämnet för att 

kunna ställa rätt frågor, som i sin tur får eleverna att visa sina kunskaper och väcker deras 

intresse och motivation för att lära sig. Detta betonade de intervjuade lärarna som påtalade 

att de brukar börja en lektion med en spännande historia eller spänningsfyllda frågor som 

motiverar eleverna och väcker deras intresse. 

Ohlsson (2015) beskriver att eleverna mår bättre när de är i kontakt med naturen. De 

utvecklar motoriken, deras sociala, kreativa, kognitiva och emotionella förmågor och leder 

till att elever får mer minneskapacitet, koncentrationsförmåga och ett gott friluftsliv. 

Utifrån resultatet kan vi se att lärarna är ytterst positiva till undervisning utomhus, 

framförallt inom ämnet naturvetenskap. De är alla överens om att de vill öka antalet 

lektioner som genomförs utomhus. Detta tycker vi är mycket intressant, och vi funderar 

direkt vidare på varför det inte genomförs oftare. Lärarna nämner olika orsaker och hinder, 

som vädret, tillgängligheten och personalbristen, men vi tänker att dessa hinder inte kan 

hindra att det inte alls går att genomföra.  

I denna studie har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer, med semistrukturerade 

frågor. Detta valde vi för att kunna ställa djupare frågor, och få djupare svar. Vi ville inte 

undersöka hur många som uppskattade utomhuspedagogik, utan vi ville få personliga svar 

från lärare om hur de tyckte om utomhuspedagogiken som undervisningsmetod. För att 

verkligen få djupare, personliga svar valde vi semistrukturerade frågor, som både var 

öppna men specifika. Lärarna fick chansen att berätta helt fritt utifrån sig själva, men att vi 

ändå kunde jämföra deras svar med varandra. 

Vi har även reflekterat över validiteten och reliabiliteten i vår uppsats. Som Bryman (2018) 

nämner är det svårt att upprepa resultatet från kvalitativa studier. Vi anser dock att vi fått 

en viss bredd på vårt resultat, då vi besökt fyra olika skolor med en varierande miljö 

omkring sig, som bedriver olika profiler. Skulle denna studie upprepas tror vi att det finns 

en större chans att resultatet blir liknande.   

4.1 Avslutande kommentar 

Vi tar med oss detta resultat framåt till våra egna framtida karriärer inom skolans 

värld. Vi är båda överens om att vi kommer genomföra utomhuspedagogik så ofta vi 
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har tid för i planeringen. Vi tar med oss alla fördelar som framkommit i resultatet 

som motivation för att detta genomförs. Vi tar även med oss de svårigheter som 

framkommit inom utomhuspedagogiken. Att det finns en stor resursbrist inom 

skolan, att inte tiden räcker till, eller svårigheten att motivera och förbereda eleverna 

på utomhusvistelse. Vi tar dessa nackdelar, och kämpar för att vända dessa till 

fördelar.  
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Bilagor 

Informationsbrev 
Information om B-uppsatsen ”Utomhuspedagogik med inriktning naturvetenskap”.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Hej! 

Jag, Johanna Aura, och min kamrat Najat Mokrane läser till lärare på Mälardalens Högskola 

och skriver just nu vår B-uppsats. 

Vi har valt att skriva om Utomhuspedagogik, specifikt inom naturvetenskapen. Syftet är att ta 

reda på hur dagens lärare ser på utomhuspedagogiken samt vad eleverna tycker om ämnet. 

 

Jobbar du/har jobbat inom F-3? Har du erfarenhet inom de naturvetenskapliga ämnena, och 

kanske även har bedrivit undervisning utomhus? Då är du rätt person för oss! 

Vi skulle verkligen uppskatta om ni kunde besvara våra frågor, om möjligt genom en intervju 

men känner ni att ni inte har tid får ni väldigt gärna skriva ner ett par rader och mejla till oss. 

Kan ni bara svara på några frågor går även det bra.  

 

Vi ser gärna ett svar innan 22/4. (Men tar tacksamt emot svar även efter detta datum) 

 

De frågor vi söker svar på är: 

1. Vad innebär naturvetenskap för dig? 

2. Hur upplever du naturvetenskap som ämne? 

3. Är det någon skillnad mellan att undervisa naturvetenskapliga ämnen 

inomhus och utomhus? 

4. Vad tycker eleverna om naturvetenskap?   

5. Hur arbetar ni i arbetslaget med naturvetenskap? 

6. Vad är din inställning till att arbeta med naturvetenskap i skolan och vad har 

du för erfarenheter kring ämnet? 

7. Hur skulle en typisk naturvetenskaplig lektion se ut? 

8. Hur arbetar du för att hålla elever motiverade och nyfikna för att utforska 

naturvetenskap? 

9. Vad innebär utomhuspedagogik för dig? Några fördelar och nackdelar? 

10. Tror du att utomhuspedagogik har någon effekt på barns inlärning?  

11. Har skolan tillräckligt med material som kan hjälpa er lärare för att genomföra 

en utomhusundervisning? 

12. Vilket/vilka hinder anser du ligger bakom att lärare väljer att inte undervisa 

utomhus utan väljer att vara inne istället?  
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13. Tror du utomhuspedagogiken är en utvecklingsriktning som kommer att 

minska. Varför? 

14. Hur ofta har ni utomhusundervisning? Hur lång tid varar lektionerna?  

15. Brukar ni ha en uteaktivitet med barnen eller ett studiebesök ex. till en 

naturskola? Och vad tror du eleverna tycker om det? 

16. Vilka effekter har utomhuspedagogik och naturkontakt på barns utveckling 

och hälsa? 

Det är endast vi, Johanna och Najat, som kommer veta era namn, ni blir självklart anonyma i 

uppsatsen. Detta är som sagt till vår B-uppsats, och svaren kommer inte användas till något 

annat. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 

dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 

som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 

 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Aura, johannaaura@hotmail.com, 073-082 57 97 

Najat Mokrane, najat.1983@hotmail.com, 073-578 21 92 

Handledare: Nicklas Ekebom, nicklas.ekebom@mdh.se, 021-10 15 25 

 

Eskilstuna, 4/4–2018 

 

 

______________________________         ______________________________ 
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