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Syftet med detta utvecklingsarbete är att öka kunskapen om utomhuspedagogik för lärare 
så att metoden ska kunna utveckla barns lärande i förskola och skola. Som metod har vi 
använt oss utav kvalitativa intervjuer och observationer. Både personal från en naturskola 
och lärare i förskola och skola har intervjuats. Observationsobjekten har varit barn i 
förskola och skola. 
 
Det som framkom i undersökningen var att det fanns skillnader mellan hur förskollärare 
och grundskollärare ser på utomhuspedagogik i förhållande till barns lärande. Vidare 
visade arbetet att metoden trots detta gynnar alla barn oavsett ålder. Utomhuspedagogik 
är ett förhållningssätt som enligt forskarna bidrar till ökad lust, delaktighet, kreativitet och 
en möjlighet att utveckla en god självbild. Detta bekräftades för oss genom våra 
observationer. 
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Förord 
 
 
Genom detta utvecklingsarbete hoppas vi att intresse väckts för att använda 
utomhuspedagogik som metod både i förskola och skola och att arbetet har fungerat som 
en inspirationskälla samt bidragit till vidgandet användningsområdet för metoden. Vi vill 
hitta lösningar på några problem kopplat till barns lärande för att vi har upplevt att barn 
ibland har svårt att ta till sig kunskap.  Vi tror att barn som enbart får den traditionella 
undervisningen inte finner sig lika delaktiga i sin lärprocess som de barnen som får 
varierad undervisning. Vi vill även genom undersökningen finna svar på hur det kan se ut i 
en undervisningssituation utifrån användandet av utomhuspedagogik som metod. 
 
Dewey (2005) ansåg att barnen i skolan i allt för stor utsträckning får ta till sig kunskap 
genom att vara åskådare i sitt eget lärande, och i allt för liten skala arbeta 
experimenterande. Dessutom menade han att barnen som är fysiskt aktiva blir rastlösa och 
oroliga av stillasittande undervisning. Dewey ville ha mer rörelse för barnen i skolan då 
han ansåg att kroppslig aktivitet inte kan vara avskiljd från den teoretiska undervisningen. 
Som pedagog ska man planera verksamheten så att barnen kan använda sig av sina 
tidigare erfarenheter av verkligheten. Som pedagog ska man inte bara förmedla 
information och kunskap med hjälp av sina egna exempel, erfarenheter och teori utan ge 
barnen utrymme att få samtala kring deras erfarenheter och intressen. Barnen måste 
erbjudas situationer där tidigare erfarenheter synliggörs vilket är en grundläggande faktor 
för att skapa ett intresse och motivation hos barnen.  
 
Barnen måste få möta verklighetsanknutna problem eller dilemman som stimulerar 
tanken. För att barnen ska förstå och hantera situationer är det viktigt att man som 
pedagog ger dem möjlighet att tillägna sig ny kunskap. Dewey menade att lusten och 
intresset ökar hos barnen om de får arbeta laborativt och aktivt. Dewey poängterar det i 
sitt uttryck ”Learning by doing”. Genom att arbeta praktiskt med konkret material 
underlättar man lärandet och tillägnar begreppsbildning lättare. Barn har fyra instinkter 
menade Dewey vilka är intresset för att samtala och kommunicera, att undersöka och 
förstå, tillverka och konstruera samt att uttrycka sig konstnärligt (Dewey, 2005). 
 
Detta utvecklingsarbete vill visa att metoden ger barn en positiv känsla för naturen och 
hjälper dem att utveckla sin självbild eftersom att metoden ger möjlighet att utgå från varje 
individs förutsättning. Vi tycker oss veta att rörelse och användandet av flera sinnen vid 
inlärning gör att fler barn lättare hittar sitt sätt att lära. Genom detta examensarbete vill vi 
titta på hur utomhuspedagogik som metod även stimulerar barnens motivation och 
engagemang.  
 
Under vår utbildning uppfattar vi att det varit för lite undervisning kring ämnet 
utomhuspedagogik och att vi bara har kommit i kontakt med metoden under våra 
verksamhetsbelagda utbildningar (VFU). Vi ville veta mera om förhållningssättet och hur 
man kan överföra det från teori till praktik. För vi upplever att barn har ett rörelse behov 
och ett behov av stimulans av alla sina sinnen för att förstå ibland komplicerade fenomen i 
deras vardag. 
 
I detta utvecklingsarbete kommer vi utgå från dessa frågor som underlag för vår reflektion: 
Kan barn få en ökad lust till lärande genom metoden utomhuspedagogik? Ökar metoden 
barns delaktighet i sitt eget lärande? Kan metoden hjälpa barn att uppnå kunskapsmålen? 
Ger metoden barn lust och kreativitet i sitt lärande? Hjälper metoden barn att utveckla en 
god självbild? 
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1. Inledning 
 
 
Vi är två lärarstudenter som har valt utomhuspedagogik som ämne i vårt utvecklingsarbete 
för att vi vill ta reda på om barnens lärande gynnas av metoden. Vi tror att lära in ute är ett 
bra arbetssätt som ett komplement till traditionell inomhusundervisning. Genom att vi 
som lärare använder oss av denna metod så ger vi barnen en större möjlighet att tillgodose 
sig kunskapen samt ger dem tillfälle att använda alla sina sinnen. 
 
I våra efterforskningar hittade vi en intressant artikel från Svenska dagbladet. Där 
forskaren Anders Szczepanski (23/11-11 Svenskadagbladet.se) skriver att undervisning 
utomhus inte nödvändigtvis behöver vara i naturen utan kan lika gärna vara på 
skolgården, en park, ett museum eller i stadsmiljö. Dessa miljöer ger ett platsbaserat 
lärande och det har betydelse för ämnenas verklighets anknytning. Szczepanskis forskning 
visar även att barn som regelbundet är ute i landskapet får fler positiva fördelar jämfört 
med barn som inte är ute lika ofta. De barn som är ute mycket:    
”kan koncentrera sig bättre, förbättrar sin kognitiva förmåga, har bättre motorik, koordination, 
balans och rörlighet,   är sjuka mer sällan,  är mindre stressade, har en rikare fantasi och leker mer 
kreativa lekar vilket främjar språkutveckling och samarbetsförmåga, utvecklar sin 
observationsförmåga, stimuleras till social interaktion och   utvecklar sin självständighet”. (23/11-11 
Svenskadagbladet.se) (se bilaga 1) 
 
Fortsättningsvis betonar Szczepanski (2004) att utomhuspedagogik kan göra läroplanens 
intentioner levande och skapa tillbaka det band som vi människor än gång hade till 
naturen. Detta anser även Hellman & Sunnebo (2009) som beskriver det så här: 
”Det går alldeles utmärkt att uppnå läroplanens mål utomhus, men det kräver pedagoger 
som kan anpassa planerna till ett mer upplevelsebaserat lärande”(sid.54.). 
 
I denna undersökning hoppas vi kunna visa att barn blir mer delaktiga i undervisningen 
genom att få vara i en utomhusmiljö samt ger lärare större utrymme i den planerade 
undervisningen för fantasi och kreativitet än innanför klassrummets fyra väggar. 
Forskaren Brügge m.fl.(2001) menar att vi människor har glömt bort hur vacker naturen 
är och att vi ställt oss på sidan om den istället för att leva med den.  
 
Genom detta utvecklingsarbete vill vi synliggöra utomhuspedagogik som en metod och ett 
förhållningssätt. Arbetet vill visa på att metoden kan ge barn i alla åldrar lust i sitt lärande 
och hjälpa dem att synliggöra deras lärprocess. Vi som blivande lärare vill belysa 
möjligheterna med användandet av utomhuspedagogik. Enligt forskarna Hellman & 
Sunnebo (2009) är det stimulerande och kreativt för barn att inte ha färdiga material inom 
de olika ämnena. För att man kan lära av verkligheten, när man får vara kreativ och skapa 
eget lärande material så befäster man kunskaper på ett djupare plan och det i sin tur ger 
lärandet flera olika dimensioner. Forskarna lyfter även aspekten om att tillåta barn att få 
vara aktiva och skapande, så att de utforskar och blir fyllda med lust inför sitt lärande. 
Barn måste få använda hela sitt spektrum av sinnen för att förstå sin omvärld det är så de 
utvecklar sina förmågor som de behöver.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vårt utvecklingsarbete är att öka kunskapen om utomhuspedagogik så att 
metoden ska kunna utveckla barns lärande i förskola och skola. 
 
1.2 Definition av begrepp 
 
Under denna rubrik lyfter vi några begrepp som vi anser behöver tydliggöras.  
 
Utomhuspedagogik som metod= definierar vi det som Nationellt centrum för 
utomhuspedagogik (2004) gör: ”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till 
lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i 
autentiska situationer 
 
Kontext= betyder att det är omständigheter eller olika sammanhang, omgivnings 
påverkan, eller en övergripande situation . (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontext) 
 
Kognitiv= är hur människan tar till sig och bearbetar information/kunskap och hur hon 
interagerar med den sociala och materiella omgivningen. Men även hur hon fattar beslut 
och löser problem och vilken roll emotioner spelar för hennes tankeprocesser. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/kognitiv) 
 
Lärande= Lärande är för de flesta förknippat med undervisning i skolan och även om de 
flesta lär sig något i skolan så finns det inget automatiskt samband mellan undervisning 
och lärande. (http://sv.wikipedia.org/wiki/lärande) 
 
Implementera= Syftar begreppet "implementering" på genomförandet och förverkligandet. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Implementation) 
 
Semantik= Menas med språklig betydelse.(http://sv.wikipedia.org/wiki/Semantik) 
 
Semistrukturerad intervju= betyder att man har en intervju guide med teman. 
Intervjuaren är flexibel och öppen för följd frågor från informanterna 
 
 
2. Forskningsgenomgång 
 
Under den här rubriken granskar vi litteratur utifrån vad utomhuspedagogik som metod är 
och hur den gynnar barns lärande. Läroplanerna och dess strävandemål och kunskapskrav 
för år1 står i fokus för att kunna titta på hur de kan implementeras med hjälp av 
utomhuspedagogik. Litteraturen belyser även två olika skolämnen, matematik och 
bildskapande för att tydligare kunna se hur man kan tillämpa utomhuspedagogik både i ett 
teoretiskt- och ett estetiskt ämne. Vi har gjort ett urval av litteratur och tidigare forskning 
som vi anser är relevant i förhållande till syftet i detta utvecklingsarbete. 
 
2.1 Styrdokument 
 
Under denna rubrik lyfter vi styrdokumenten från både förskolan och skolan (Lpfö98, 
rev10 och Lgr11). Dessa är viktiga i lärarens dagliga arbete och vi har till avsikt att koppla 
dessa till hur dokumenten kan användas i praktiken genom metoden utomhuspedagogik. 
 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och hjälpa barnen att utveckla sin 
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matematiska förmåga och att föra och följa resonemang. Barnen ska få utveckla intresse 
och förståelse för naturens kretslopp, utveckla sin förståelse för naturvetenskap och 
samband i naturen liksom sitt kunnande om växter och djur. Förskolan ska hjälpa barnen 
att utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka och använda matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp. Dessutom ska barnen få tillfälle att utveckla sin förståelse för 
rum, form, läge, riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och 
talbegrepp samt för mätning, tid och förändring och att utveckla sin förmåga att använda 
matematik för att undersöka. Att reflektera över och prova olika lösningar av egna och 
andras problemställningar är också något förskolan ska sträva efter. Barnen ska få 
möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Förskolan 
ska även stötta barnen i att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga och 
även främja barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Att utveckla 
nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord tillägna sig 
innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld ingår också 
i förskolans uppdrag (Utbildningsdepartementet, 2010). 
 
I läroplanen för grundskolanstår det att:  
”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också 
främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (Lgr11). 
 
Grundskolans undervisning ska vara saklig och allsidig. Där skapande arbete och lek är 
väsentliga delar i det aktiva lärandet. Detta är särskilt viktigt under de tidiga skolåren att 
leken får ha stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 
lösa problem. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer 
och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en enhet. Skolans mål 
innefattar att eleverna kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i 
vardagslivet samt att de kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 
 
2.2 Forskningsinspiration 
 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bland 
annat 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. (Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 2004). En 
intressant teoretiker som gett oss inspiration under utbildningstiden är John Dewey. Han 
menade att barn ska lära sig kunskap i dess naturliga miljöer och situationer för att kunna 
utveckla och förstå olika begrepp och fenomen runt omkring sig. Dewey ansåg att 
samverkan och verklighet tillsammans hade en stor betydelse för lärandet (Dewey, 2005). 
 
Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att i USA och Kanada har det forskats mycket inom 
ämnet utomhuspedagogik. De har tittat på olika aspekter inom området men mycket är 
kopplat, enligt författarna, till reflektionsundersökningar och aspekten ”lära genom att 
göra”. Forskningen har sin grund i observationer och är till stor del text obunden i sin 
form. Utvecklingen av utomhuspedagogik är viktig på många sätt. Forskningsresultat har 
visat att det inom den traditionella bokliga inlärningsmiljön som skapats inom 
utbildningssystemet finns det en del brister. Kunskaperna blir ytliga och kortvariga och 
genom detta blir inlärningen inte lika betydelsefull för individens utveckling som den 
skulle kunna vara. För att kunna förstå och utveckla en medvetenhet inom idéerna om 
hållbar utveckling så förutsätter det att människan samspelar med sin omgivning vilken 
innehåller naturmiljön. Enligt Dahlgren & Szczepanski är det en fördel med lärande i 
naturmiljöer för att att många sinnen används genom att den som lär sig förknippar sig 
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själv med en upplevd situation. Ser man på utomhuspedagogiken ur ett hälsoperspektiv så 
borde vi vistas mer utomhus för att vi där rör oss mer. Kroppsmedvetande och rörelse 
gynnas och enligt en forskningsrapport från Högskolan i Örebro där det forskat om 
naturkontakt, friluftsliv och miljöengagemang, finns det en relation mellan motorisk 
utveckling och begreppsbildning inom utomhuspedagogiken. (Dahlgren & Szczepanski, 
1997). 
 
Utomhuspedagogik handlar förstås inte bara om natur och friluftsliv, det handlar lika 
mycket om kultur, geografi, historia och språk (Lärarförbundet, 2005). Det är inte 
meningen att all verksamhet som bedrivs inne ska flyttas ut, det är inte bara för barnen att 
gå ut i skogen och få en uppgift som ska utföras på ett speciellt sätt (Lärarförbundet, 
2005). Inom tidigare forskning råder det inte några tvivel om att rörelse och fysisk 
aktivitet är friskfaktorer och att barn som har tillgång till omväxlande utomhusmiljö är 
friskare, utvecklar bättre koncentrationsförmåga och leker mer variationsrikt. Till skillnad 
från barn som vistas i sterila miljöer. Detta gäller även barn med särskilda behov. 
(Szczepanski, (red.) 2007). 
 
Utomhuspedagogik står för att vi lär praktiskt med hela kroppen och alla sinnen utomhus. 
Upplevelser i verkligheten som leder till upptäckter, förståelse och insikt är grundläggande 
för utomhuspedagogiken. Det är också viktigt att reflektera tillsammans med barnen för 
det är då funderingarna som uppkommer kan vidareutvecklas (Ljungberg, 2010). 
Utomhusleken stimulerar barnens sinnen och främjar det informella lärandet. Utomhus är 
oftast restriktionerna färre och barnen har utrymme att röra sig fritt över större och 
omväxlande ytor vilket leder till lärande och utveckling (Brodin & Lingstrand, 2008). 
 
Beroende på vilken ålder barn är i leker de på olika sätt och med olika saker. Det 
kroppsliga, sinnliga utforskandet av miljön är typiskt för de yngsta barnen. Deras sätt att 
utforska material och sakers alla användningsområden ökar deras erfarenheter och gör att 
de i framtiden kan se och använda sina erfarenheter mer kreativt i framtiden. I de flesta 
fall så ger utomhusmiljön barnen fler möjligheter än vad inomhusmiljön gör genom att det 
i utomhusmiljön finns en mångfald som inspirerar till nya lekar. Oftast så bär vi på ett 
barndomsminne från någon miljö eller plats som kändes betydelsefull för oss när vi var 
små och för det mesta är det en plats utomhus. Genom att vi förankrat platsen i minnet 
med alla våra sinnen så gör det att vi tar till oss av den fysiska omgivningen (Ekman, 
Grahn, Lindblad, Mårtensson & Nilsson, 1997). 
 
Det har visat sig i en studie av forskaren Emilia Fägerstam (2011) att elever får starkare 
minnesbilder av att lärarna använder sig utav utomhuspedagogik i undervisning. Hon har 
sett att eleverna även ger ett bättre resultat i exempelvis matematik genom denna 
undervisnings form. Lärarna som finns i Fägerstams studie säger att: ”– Det positiva var 
framförallt de sociala aspekterna. Lärarna upplevde att utomhusmiljön var mer tillåtande 
där fler elever var delaktiga, vågade mer och arbetade i nya grupper. Och det var de 
tillbakadragna eleverna som klev fram. Lärarna själva kände dessutom att det fick en 
bättre kontakt med sina elever ute.” (23/11-11, Svenskadagbladet.se)( se bilaga 1) 
 
En forskare vid namn Rundgren (2006) presenterar sina tankar om arbetet i en 
förskoleklass och hur hennes vision om att införa förskolepedagogiken i skolan inte blev 
som hon tänkt sig. Förskoleklassen sögs in i skolans kultur och traditionella 
skolverksamhet istället för att bidra med förskolans syn på barnet och använda barnens 
erfarenheter som grund för lärandet. Enligt Rundgren kan kunskap bara förmedlas genom 
att lyfta fram barnens tankar, vidga barnens värld och skapa situationer där de kan växa. 
Matematik kan kopplas ihop med de flesta ämnena och med hjälp av arbeten med teman 
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och projekt får man in matematiken i ett sammanhang där den får mening. Matematik 
måste få ta tid och barnen måste få använda sina egna uttryck. Genom att skapa 
situationer som utmanar barnens tankar och låta barnen kommunicera och samspela med 
varandra och pedagogerna ökas förståelsen för matematik (Rundgren, 2006). 
 
Forskaren Ahlberg (2005) skriver om matematik och att arbetet med detta tenderar oftast 
att bli enskilt. Den matematiska förståelsen förbises då istället för att eleverna får 
diskutera och reflektera över vad och hur de gör och därigenom inta ett förståelseinriktat 
förhållningssätt till matematiken. Genom att anknyta uppgifterna till elevernas verklighet 
och vardagsvärld skulle det vara lättare att få eleverna att förstå. Konsekvensen kan bli att 
elevernas vardag osynliggör det matematiska och gör att problemets innehåll fångar 
eleverna mer än det matematiska innehållet. 
 
Ljungberg (2010) menar att matematik innehåller inte bara siffror och tal på papper det 
handlar också om självförtroende och fantasi och att kunna lita på sin egen förmåga för att 
kunna lösa olika problem. Att se matematiken som en del av verkligheten är 
grundläggande för att man ska kunna förstå och diskutera samt att man behärskar språket 
och vet vad orden betyder (Ljungberg, 2010). 
 
Enligt Hellman & Sunnebo (2009) kan barn träna på viktiga begrepp ute som stor, liten 
och dra slutsatser samt jämföra. De är kreativt och stimulerande att vara ute för att man 
kan skapa egna material istället för att arbeta med färdiga mallar. Allt kan man lära av 
verkligheten. Man måste fånga stunden och ta vara på det pedagogiska i varje situation. 
Det går att uppnå målen i läroplanen utomhus men att det kräver att lärarna planerar ett 
mera upplevelsebaserat lärande och att de inte är rädda för besvär (Hellman & Sunnebo, 
2009). Kroksmark (2003) beskriver Ellen Key som var en inflytelserik författare och 
pedagog talade om en skola som tar sin utgångspunkt i barnens egen erfarenhet och 
aktiviteter för att på så sätt förbereda dem för livet. Även Dahlgren & Szczepanski (1997) 
skriver att Key menade att utgångspunkten för lärande och kunskap låg i att barnen fick 
möta verkligheten. 
 
Bendroth – Karlsson (1998) beskriver att skapandet och upplevelsen av det är viktigt för 
barn av emotionella skäl. Det estetiska skapandet blir ett redskap till hur barn ser och 
tolkar sin verklighet och slutligen bearbetar den. Bildskapande är en väg till kunskap om 
sig själv och andra men också den kontext barnet lever i. Enligt Reggio Emilias 
förhållningsätt är barnet rikt på möjlighet och har ett behov av uttryck som består av 100 
språk. 
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3. Metod 
 
Här nedan redovisas vårt genomförande av planeringen, aktiviteterna, observationerna, 
och urval: 
 
I detta utvecklingsarbete har två olika metoder används för att undersöka vårt syfte. Både 
kvalitativa intervjuer (semistrukturerad intervju) och observationer har genomförts och 
analyserats. Detta arbete är mer eller mindre subjektiv då resultatet kan påverkas av vem 
som tolkat materialet (Stukat 2005). Arbetet präglas av en positiv inställning till 
utomhuspedagogik och därför kan nog resultat påverkats i att vi lättare har sett 
möjligheter än svårigheter. 
 
3.1 Aktiviteter som utfördes i barngrupp. 
 
När vi började arbeta med utvecklingsarbetet så gjorde vi en grovplanering för att kunna 
strukturera upp hur genomförandet skulle gå till väga. Under denna process gjordes ett 
antal urval som till exempel aktiviteternas utformning och observationernas fokus. När 
dessa beslut var fattade genomförde vi två aktiviteter och använde oss av metoden 
utomhuspedagogik för att studera barnens delaktighet och kreativitet i sitt lärande för att 
uppnå syftet. Urvalsgruppen blev barn mellan 2-3 år på förskola och 7 år i årskurs 1. 
Undersökningsgruppen bestod av både flickor och pojkar på förskolan och i skolklassen. 
 
Vi valde att skapa dessa aktiviteter utifrån barnens ålder och förkunskaper om 
matematikbegrepp och bildskapande. Enligt Bendroth - Karlsson(1998) så ger 
bildskapande barn en frihet som i sin tur stärker deras personlighet. Bildskapande och 
konstuttryck ger barnen även ett fritt tolkande av sin omvärld och inre bilder. Malmer 
(2002) menar, för att barn ska kunna förstå komplicerad matematik så måste de få 
bekanta sig med de matematiska begreppen först. Undervisningen måste vila på en 
konkret nivå för barnen i den yngre åldern för att kunna förstå matematik i olika 
sammanhang. 
 
3.1.1. Matematikdetektiver – år 1 och förskolan 
 
Läraren ordnar kort med skrivna mattebegrepp som fungerar som uppdragskort för 
barnen. Dessa kort anpassas efter barnens ålder. Läraren ber barnen hämta ett material i 
skogen som de kan använda som mätinstrument inför uppdragen. Exempel pinnar, stenar, 
växter och så vidare. Alla samlas i grupp för att gå igenom olika mätbegrepp som till 
exempel stor, liten, lång kort, tjock, smal. Korten introduceras och läraren tar upp ett 
naturmaterial och säger till barnen att hämta och jämföra: 
 
Längre än din arm i jämförelse med materialet? 
Kortare än ditt finger, tjockare än nageln?  
 
När barnen kommer tillbaka samtalar och reflekterar man tillsammans över det insamlade 
materialet. Barnen visar för varandra och jämför resultat. Processen och resultatet 
dokumenteras med kort eller film.  
 
3.1.2 Naturbild – år 1 och förskolan 
 
Naturbilden är en avmålning av olika naturmaterial. Barnen går ut i naturen för att leta 
material som de vill måla av. Steg ett i målandet är att måla konturerna på föremål med 
blyets. Steg två är att måla konturerna med pastellfärg. Steg tre är att sedan täcka hela  
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pappret med vattenfärg. Denna uppgift kan anpassas till de mindre barnens förmågor och 
förutsättningar till att kunna genomföra instruktioner. 
Spara materialet som har avmålats och använd kamera för dokumentation så att barnen 
kan följa sin skapande process. Återkoppling: Samtala kring bilderna samt sätt upp dem i 
barnens höjd så de kan se alla andras och inspireras.  
 
Vi har intervjuat två stycken lärare samt personal på en naturskola. Motivering till detta 
var att få in så många olika aspekter kring ämnet, samt få ett fylligt datainsamlingsmaterial 
att analysera. Vi ville stärka undersökningen genom att få inblick i lärarnas och 
naturskolans arbete med metoden. En diktafon användes under en av intervjuerna. Detta 
för att få med allt som sades under intervjuerna Efteråt transkriberades intervjuerna. 
Under den två andra intervjuerna antecknades det samtidigt som samtalet pågick och 
skrevs rent. Vår motivering till valda metoder är att genom dessa kunna få en helhetsblid 
av utomhuspedagogikens plats i verksamheterna. Vi har använt oss utav undersöknings 
metoderna observationer och kvalitativa intervjuer av förskolelärare och lärare. Vi gjorde 
ett observationsschema samt en intervjuguide som undersökningsram eftersom vi gjorde 
detta på två olika håll. 
 
3.2 Observationsurval 
 
Denscombe (2009) tydliggör att det är viktigt att man sätter fokus på det objekt som ska 
observeras. Observationen ska ha ett bestämt urval och en regelbundenhet hos 
observatören för att tillräcklig data ska kunna registreras. 
 
Vi valde två urvals grupper. En grupp förskolebarn ålder 2-3 år, en grupp skolbarn i år 1. 
Det var tillgängliga grupper för oss på grund av att dessa barn fanns på våra 
lärarpraktikplatser samt att vi har byggt upp ett förtroende med barnen och deras lärare.  
Vi genomförde aktiviteterna tillsammans med våra handledare som genom detta gav oss 
tid till observation när aktiviteterna genomfördes samt reflektions tid efteråt.  
 
Observationerna skedde under ett tidsintervall på ca 20-30 minuter. 
Begrepp som vi har studerat i våra observationer: Deltagandet, lustfullheten, kreativa 
processen, minnesförmågan. (se bilaga 3) 
 
3.3 Intervju urval  
 
Urvalet grundar sig på att få en så stor variation av kunskap från så många olika lärare och 
pedagoger som möjligt i den begränsning som arbetet har haft på sig att utformas. Urvalet 
är ett bekvämlighetsurval och består av en förskollärare, en grundskollärare och 
pedagoger/lärare från naturskolan. Sammanlagt fem informanter. Valet av informanterna 
skedde under vår senaste Vfu -period, medan pedagogerna från naturskolan kontaktades 
genom e-post och sedan samtal kring uppsatsens omfång och ämne. Naturskolans 
pedagoger blev ett slumpmässigt deltagande på grund av vilka det var som jobbade denna 
dag som mötet var bestämt förutom vår kontaktperson som var på plats.  
 
Valet av intervjutid och plats baserades på hur länge informanterna hade tid att avsätta för 
samtal och vilka lokaler som fanns att tillgå då intervjun skedde. Det finns många likheter 
mellan en konversation och en intervju fast en intervju är mycket mer än ett samtal, den 
innefattar nämligen antaganden och kunskaper om situationen. Det krävs ingen 
komplicerad utrustning och det tar inte lång tid att lära sig att intervjua. Man behöver få 
intervjuinformantens medgivande och utifrån det bestämmer forskaren dagordningen för 
diskussionen (Denscombe, 2009). Detta har vi tagit till oss när vi gjorde vårt urval av  
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informanter samt utformade intervjuguiden. 
 
3.4 Etiska ställningstaganden 
 
Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra etiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådets 
informationskrav har uppfyllts då respondenterna har blivit upplysta om uppgiftens syfte 
och hur resultatet kommer att redovisas. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva 
får bestämma om de vill medverka eller inte i undersökningen, detta har våra 
respondenter blivigt muntligt tillfrågade om och barnen har blivit tillfrågade om de vill 
delta, om de inte ville vara med i undersökningen eller avbryta deltagandet så har vi 
respekterat det. Vi hörde oss för med handledarna på förskolan respektive skolan om 
föräldrarna godkänt att barnen får publiceras på internet och foton. Allt material som 
samlats in under intervjuer och observationer kommer att förstöras efter opponeringen 
och genom att inte nämna några namn av de berörda i undersökningen har vi tagit hänsyn 
till konfidenteialitetskravet Genom att vi enbart kommer använda detta material under 
utvecklingsarbetet och opponeringen uppfyller vi nyttjandekravet. 
 
 
4. Resultat av genomförandet av utvecklingsarbetet 
 
Här presenteras sammanfattningar och reflektioner av aktiviteter, observationer och 
intervjuer. C= Caroline, P= Pernilla. 
 
4.1 Sammanfattning av observationer under matematikaktivitet  
 
Matematikdetektiver. Onsdagen den 12/11 2011. År 1. 
 
Det var ett högt deltagande under undervisningstillfället. Barnen var engagerande och 
glada över att få gå ut och arbeta under skoldagen. Det var en heterogen grupp som gick till 
skogen för att lära sig om matematiska begrepp i uterummet. Barnen blev snabbt med på 
noterna och sprang runt och letade efter saker i skogen som var mindre eller större än mät 
instrumentet. C kunde se att barnen intresserade av undervisningen för att den var lekfylld 
och gav dem ett sätt att få leka sig fram till kunskap. Barnen trodde att de nästan hade de 
rast fast C tydligt informerade om att det var lektions tid. Detta gav C en invit på att 
teorierna kring att barn lär genom lek stämmer in. Både pojkarna och flickorna reagerade 
bra på C’s användande av utomhuspedagogik som metod och sätt att lägga upp 
undervisningen. Det kunde styrkas genom att barnen vid återkopplingen gav mycket 
information om vad de hade gjort i skogen och vad de hade lär sig. 
 
Matematikdetektiver. Tisdagen den 18/10 2011. Förskolan. 
 
Efter frukosten klädde alla barnen på sig och gick ut på gården. P, med handledare gick 
därefter med sju stycken barn till skogen, fyra flickor och tre pojkar som alla är två nästan 
tre år. Alla barnen ville följa med. Under promenaden till skogen tittade vi på stora stenar, 
som berg för barnen, på löven på marken och träden och vi pratade om att de kunde ha 
olika färg och form. 
 
När vi kommit fram till vårt ställe tittade barnen runt lite medans P la ett stort vitt papper 
på marken som P sedan la en pinne, en sten, en kotte och ett gult och ett grönt löv  



9 
 

på. Barnen samlades på stocken som de har som bänk.  
P pekade sedan på sakerna en i taget och frågade om barnen kunde säga vad sakerna hette 
och det kunde dem. Sedan frågade P om alla kunde hämta varsin pinne som var längre än 
den P hade. Alla började leta och la sina långa pinnar bredvid P´s, till slut var det en hel 
pinnhög. 
 
Vi samlades på stocken igen och P frågade om de kunde hitta en sten som var mindre än 
hennes sten. Den uppgiften var klurigare då det var så fullt med löv på marken, så vi 
hittade tillsammans en sten som var större och en som var mindre.  
Nästa föremål var kotten och barnen skulle hitta kottar, det gick undan och fanns hur 
många som helst. 
 
Vi tittade sedan på löven och dess färg. P frågade om barnen kunde hitta ett löv som var 
gult och ett som var grönt. Barnen reste sig och kom snabbt på att gula löv inte var något 
problem att hitta då hela marken var täkt av dem. De gröna löven däremot var svårare att 
hitta på grund av att det var höst. Barnen var så fokuserade på att allt de skulle hitta låg på 
marken så de såg inte de gröna löven som fanns kvar på träd och buskar. Den sista 
uppgiften var att alla barn skulle välja varsin sak från skogen att ta med sig till förskolan 
där vi vid ett annat tillfälle skulle måla av föremålen.  
 
4.1.1 Gemensam reflektion av matematikaktivitet 
 
Vi upplever att uterummet är gränslöst till skillnad från inomhusmiljön som är begränsad 
med väggar och material. Detta är både bra och dåligt i förhållande till hur barnen kan 
hantera friheten som den ger under lektionstid. Vi kan även se att det finns tydliga 
skillnader mellan skol- och förskoleverksamheterna i hur man hanterar denna frihet. 
Skolan är mera styrd och barnen lär sig snabbt vart gränserna går när de befinner sig 
inomhus, men när de vistas utanför skolgården blir det lite som kor på grönbete, vilda, 
glada men inte så fokuserade. Förskolan däremot erbjuder verksamhet ute som grund och 
har ett annat förhållande till frihet när det är styrda aktiviteter. Barnen blir mera stilla när 
de går utanför grinden. De flesta barn vill ha tryggheten som en pedagog kan ge. Detta 
märks genom att barnen håller sig nära och inte utforskar självmant. 
 
Vi har märkt att lusten till lärandet ökar när barn får leka fram kunskapen genom att 
barnen både leker och pratar om aktiviteterna i efterhand. Samt att barnen blev kreativa 
och verkade vilja utveckla aktiviteterna med egna förslag kring vad och hur vi skulle kunna 
göra nästa gång. Vi har även observerat att detta skedde omedelbart utomhus. Vi 
anpassade aktivitetsformen utifrån kunskapsnivån hos barnen. Vi tycke att det var viktigt 
att barnen kunde delta och genomföra sin erfarenhet oavsett ålder. En annan viktig 
reflektion vi gjort är att det krävs att man som lärare är flexibel och kan genomföra sin 
planerade uppgift trots eventuella hinder som exempelvis väder, gruppstorlek. Som lärare 
bör man också bekanta sig med naturmaterialen som ska arbetas med samt utmana 
barnen så de får tänka utanför de vanliga ramarna och då öva sin förmåga att tänka och 
agera kognitivt. 
 
4.2 Sammanfattning av observationer under bildaktivitet 
 
Naturbild. Tisdagen den 18/11 2011. År 1. 
 
Eleverna fick i uppdrag att gå ut i deras natur trädgård för att hämta något material som de 
vill måla av. De sprang i väg och tyckte att detta skulle bli kul men för vissa barn visade det 
sig vara en svår uppgift att välja sitt material. När alla hittat något som de tyckte var bra , 
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gick vi in i klassrummet på grund av regn. Alla barn fick en genomgång på tavlan om vilka 
steg som de skulle utföra uppgiften i. Först skulle de måla konturerna av sitt material med 
blyerts, för att sen måla konturerna med pastellfärg. Konturmålandet var en utmaning för 
en del då de aldrig någonsin målat av eller gjort linjer av en form själva. Att bara ta 
instruktioner var svårt och krävde deras fulla koncentration. Men alla jobbade på och det 
sista steget i att färdig ställa deras konstverk var att ta fram vattenfärg och måla över hela 
bilden så att pastellfärgen ”poppade” ut i bilden. Vi sparade deras naturmaterial i ena 
hörnet av bilden så att de själva och betraktare kunde se vad de utgått ifrån. Resultatet blev 
mycket bra och lusten till att skapa gjorde att många barn inte tog sin 10 rast den dagen. 
 
Naturbild. Onsdagen den 19/11 2011. Förskola. 
 
På onsdag förmiddag fick barnen måla av sitt föremål som de tagit med sig hem från 
skogen. De målade två i taget så att P hann med att förklara vad som menas med att måla 
av samt för att ha tid för samtal under målningen.  
När barnen fått förkläden och satt sig fick de peka på just deras föremål och lägga det 
framför sig och pappret. P visade sedan på ett eget papper hur man målar av ett föremål. 
Sedan fick de välja färg som liknade den föremålet hade. Alla barnen ville måla och tyckte 
att det var roligt, vissa kunde ha suttit hur länge som helst. 
 
4.2.1 Gemensam reflektion av bildaktivitet 
 
Vi har reflekterat kring att det var intressant att få ser hur barnen löste uppgiften som 
aktiviteten innebar. Alla barnen oavsett ålder blev lustfyllda och inspirerade, det märktes 
genom deras iver att få börja skapa. Uppgiften var lätt att anpassa utifrån barnens 
förkunskaper av målning, eftersom alla barn kunde utgå ifrån sin erfarenhet. En tanke 
väcktes under denna övning med de små barnen var att begreppet ”måla av” var lite för 
abstrakt för barnen. Alla ville direkt börja måla på föremålet, vilket barnen har gjort under 
tidigare aktiviteter. När barnen målat av materialet började de måla på föremålet igen 
detta anser vi är barnens sätt att visa oss hur de använder sig utav sin kreativitet. De större 
barnen hade lite svårt med friheten som denna aktivitet gav. När de fick sina instruktioner 
arbetade de med stort självförtroende men när den fria valbara delen kom så blev barnen 
osäkra och ville veta om de gjort ”rätt” och om de tagit ”rätt” färger. Detta inger tankar om 
att i skolans värld är det lärarnas instruktioner som blir det rätta och självförtroendet blir 
bundet till lärarens respons av ens prestation och inte hur man själv uppfattar sitt 
skapande. Till skillnad från förskolbarnen som visade väldigt lite osäkerhet och utgick ifrån 
sig själva när de ”kladdade på” i sitt skapande. 
 
 
4.3 Intervjuer om utomhuspedagogik som metod 
 
Vi har valt att kategorisera redovisningen av intervjuerna utifrån frågorna (se bilaga 2) 
som vi ställt respondenterna. De svar som redovisas är från en förskollärare, en 
grundskolelärare och lärare från en Naturskola. 
 
1. Förskollärare/ grundskollärare 
 
Vad anser du att utomhuspedagogik är? 
 
 Upplevelse 
 
Respondenterna lyfter att utomhuspedagogik är att man är aktiv och rörligt. Man får 
använda sig utav alla sina sinnen. Grundskolläraren anser att det är ett sätt förhålla sig till 
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lärandet. 
 
Förskolläraren beskrev begreppet följande: 
”Jag brukar tänka att det vi lär med kroppen fastnar lättare i knoppen.” 
 
Använder du dig av utomhuspedagogik som metod i ditt arbete med barnen, i så fall hur? 
Om inte varför? 
 
Metodens användande 
 
Båda respondenterna använder sig utav metoden men grundskolläraren benämner inte sin 
verksamhet utifrån begreppet utomhuspedagogik. Båda anser att barn mår bra av att vistas 
ute och att pedagogiken är gränslös och kan appliceras på allt. 
 
Förskolläraren ger förslag om hur den använder pedagogiken: 
”Jag tar in det vid inlärning av färger, former, siffror, bokstäver, mer, mindre, lika, olika... 
ja det mesta man kan tänka.” 
 
Upplever du någon skillnad på barnens deltagande, intresse i förhållande till 
utomhusmiljön – inomhusmiljön?  
 
Individens lärande och förutsättning 
 
Respondenterna är överens om att barn är olika och där med inte har samma vilja och 
förutsättning för hur och vad de kommer att lära sig av respektive miljö. En förutsättning 
för att barnen kunna delta i utomhusaktiviteter är att det finns rätt utrustning för att 
kunna vara ute. Respondenterna vill förtydliga att barn lär sig hela tiden både inne och ute. 
 
Grundskolläraren lyfter föräldrarnas ansvar: 
”Fryser eleverna så är det inte kul att vara ute och fokus hamnar på att man inte mår bra!” 
 
Gynnar metoden alla barn? Om ja; varför och hur? Om nej; varför inte? 
 
Möjligheter och begränsningar 
 
Enligt respondenterna så gynnas alla elever men på olika sätt. Grundskolläraren dem 
belyser en svårighet som barn med särskilda behov har. Grundskolläraren tror att dessa 
barn har svårt för det gränslösa klassrummet som utomhusmiljön erbjuder. Båda menar 
att barnen gynnas av metoden genom att de får flera möjligheter att använda sin 
erfarenhet och att alla sinnen är med i lärprocessen. 
 
Förskolläraren säger att: 
”Ute finns fler möjligheter, större ”svängrum” och plats för fantasin att flöda.” 
 
 
2. Naturskolans personal 
 
Beskriv er Naturskola? 
 
Fakta 
 
Respondenterna berättar att Naturskolan är ett naturreservat som idag bygger stor del av 
sin verksamhet på uppdrag från kommunen. De tar emot ca 90000 elever varje år från 
förskola till gymnasiet. Skolan bygger på att öka kunskapen och intresset av djur och natur 
och bevarandet av miljön som en strävan mot det hållbara och ekologiska. I kommunen 
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strävar många skolor efter att uppnå grönflagg som symboliserar ett krav märkt och 
ekologiskt tänk utifrån ett hållbart samhälle. De beskriver att Naturskolan erbjuder ett 
upplevelsebaserat innehåll genom att besökarna som kommer hit får lära sig nya saker på 
olika sätt genom att klassrummet flyttas ut till naturen.  
 
En av respondenterna beskriver tydligt: 
”Vi på naturskolan tror att detta gör att flera barn och vuxna får chansen till kunskap 
utifrån sitt sätt att lära och sina förutsättningar.” 
 
Vad har ni som arbetar här för bakgrund? 
 
Utbildning 
 
Respondenterna är utbildade till bland annat lärare och pedagoger och har jobbat inom 
grundskola och gymnasiet med lång erfarenhet. 
 
Vad anser ni att utomhuspedagogik är? 
 
Teori och praktik 
 
Respondenterna beskriver att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som agerar 
växelvis mellan teori och praktik.  Det är en idé och ett arbetssätt som handlar om att lära 
in ute. Den bygger på nyfikenhet, forskning och förståelse. 
 
Hur kan metoden användas? 
 
Områden 
 
Respondenterna menar att utomhuspedagogik kan användas inom många olika områden 
så som, naturkänsla, hållbar utveckling, friluftsliv, rörelse/folkhälsa, olika sätt att lära sig 
på, lust, engagemang, minnet och komma ihåg bättre, förankra skolkunskaper i 
verkligheten och samarbete. 
 
Hur ser ni på den nya läroplanen i förhållande till möjligheterna att använda sig av 
metoden? 
 
Obestämt 
 
Enligt respondenterna ger den nya läroplanen (Lgr11) ger ett mindre utrymme för att 
använda sig utav utomhuspedagogik. Men allt kan tolkas, är man villig att se metoden och 
dess förhållningssätt kan man genomföra undervisning som vi gör på naturskolan och 
uppnå kunskapskraven.  
 
Hur arbetar ni med eleverna som kommer på besök till Naturskolan?  
 
Tematiskt 
 
Respondenterna arbetar tematiskt och för en dialog med respektive lärare om vad som ska 
presenteras. Vi har olika ämnen som gäller oavsett vilken ålder. De är till exempel årstider, 
sinnen, eld, våtmark, småkryp, forntida tekniker. 
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Hur upplever ni barnens deltagande och intresse är när de får komma hit och ta del av er 
undervisning?  
 
Positivt 
 
Enligt respondenterna är de flesta barnen förväntansfulla och tycker att det ska bli  
intressant, men det finns en del som upplever att det är tråkigt och svårt av olika 
anledningar.  
 
En respondent säger att: 
”Vi har bara en chans att ge ett bra första intryck och det tar vi på allvar.” 
 
Finns det nackdelar med användandet av utomhuspedagogik som metod? Om ja, vad och 
hur motverkar man dem? 
 
Svårigheter 
 
Respondenterna svarar enigt nej, men ser svårigheter kring barn som är i behov av särskilt 
stöd. Respondenterna menar att de barnen kräver mera förberedelse och planering.  
 
En respondent beskriver hur man motverkar nackdelarna genom att: 
”Dels har vi de fysiskt handikappade barnen som behöver ramper för att kunna ta sig ut 
och in. Sen har vi barnen med dolda handikapp (adhd, asperger m.m) som har ett behov av 
struktur och handledning.” 
 
4.3.1 Gemensam reflektion av intervjuer 
 
Det var intressant att få ta del av yrkesverksamma lärare och pedagoger när det delade 
med sig av sina tankar kring utomhuspedagogik och deras förhållningsätt till metoden. 
Det finns en lust och en nyfikenhet hos grundskolläraren om att veta mera och våga pröva, 
samtidigt en oro över att inte få verksamheten att fungera och att inte kunna uppnå 
kunskapskraven som finns i den nya läroplanen Lgr11.  
 
Förskolläraren har redan ett fungerande arbetsätt och förhåller sig till begreppet 
utomhuspedagogik som en del av sin naturliga verksamhet och verkar vilja få utveckla sina 
tankar och idéer kring ämnet. Att Naturskolans personal brinner för utomhuspedagogik 
märktes tydligt under intervjun. De hade förberett material kring ämnet och visade även 
en färdigställd matris om hur man kan uppnå kunskapsmålen i skolans alla ämnen genom 
att använda sig av utomhuspedagogik som metod. Detta möte gav oss en bekräftelse på 
våra tankar om hur man kan realisera det praktiska arbetet med barn utomhus. Personalen 
beskrev sitt arbete med skolklasser som de tar emot. De lyfte vikten av vad som måste ingå 
i planeringen och utförandet av aktiviteter utomhus. Dessa var exempelvis det tematiska 
arbetssättet, vara bra förberedd, ha naturkännedom, att vara engagerad som lärare och 
agera inkluderande. 
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5. Diskussion 
 
För oss två lärarstudenter som snart är klara med lärarutbildningen på 3,5 år där vi 
ständigt har påmints om vikten av att planera och utgå ifrån barns erfarenhetsvärld och ta 
till vara på deras förkunskaper. Tycker vi därför det är konstigt att läroplanen inte ger 
utrymme för denna typ av förhållningssätt som så tydligt utgår från barnens 
erfarenhetsvärld och förmågor. Den utbildningen som vi gått har gett oss kunskaper om 
barns utveckling och hur de lär sig bäst, att det är genom att göra och använda våra sinnen 
i grupp som lärandet sker. Men det har i sin tur sporrat oss till att leta efter 
förhållningssätt och metoder som ger oss stöd i vårt kommande yrkesliv och i denna 
undersökning. 
 
Det finns enligt oss en del semantiska problem i användandet av begreppet 
utomhuspedagogik som en metod. Vi har under resans gång tagit upp ämnet i från olika 
tolknings bara perspektiv som till exempel förhållningssätt och arbetssätt. Finns flera 
komponenter kring metod begreppet som vi använder oss av i undersökningen. 
Förhållningssätt, arbetsätt, ämneskunskap det blir till en metod! 
Det står ingenting om begreppet utomhuspedagogik i läroplanen Lgr11. Enligt Anders 
Szczepanski(23/11-11 Svenskadagbladet.se) 
 
Vi har genom vår undersökning och egen nyfikenhet ställt oss en rad undersökningsfrågor 
som står i direkt kontakt till reflektioner som vi gjort genom vår lärarutbildningstid. Dessa 
frågeställningar anser vi nu har både kartlagts och besvarats i den mån det nu varit möjligt 
under arbetets gång. Viktiga begrepp som vi har velat sätta i fokus återfinns i de olika 
författarnas resonemang kring metoden utomhuspedagogik. Det ena är lusten till lärandet 
som barn behöver ha för att kunna ta in och förstå kunskap. Men även lärande begreppet i 
sig som en del av en helhet i förutsättningen för varje barns delaktighet. 
 
Vi instämmer med forskarna Dahlgren& Szczepanski (1997) att man lära genom att göra 
praktiskt. Detta har vi observerat i undersökningen samt upplevt själva genom att vara 
elever. Respondenterna har även de uttryckt detta väl genom att säga att 
utomhuspedagogik är ett förhållnings- och arbetssätt som handlar om att lära in ute. Den 
bygger på nyfikenhet, forskning och förståelse för individen. Detta resonemang finns 
uttryckt i läroplanerna som övergripande mål för varje individ som går i förskola och skola. 
 
Respondenterna i undersökningen beskriver även att det är genom utomhusvistelse som 
barn får tillfälle att använda sig utav alla sina sinnen. De menar även att barn gynnas av 
metoden för att det ges fler möjligheter att använda sig av sina erfarenheter utomhus. 
Under våra aktivitetsplaneringar har vi insett detta faktum att uterummets gränslöshet ger 
oss som lärare plats får fria idéer och uttrycksmöjligheter samtidigt som det vi upplevt just 
detta som en av svårigheterna som möjligen gör att vissa lärare inte tar steget fullt ut i sin 
undervisning. 
 
I vår undersökning berättar respondenterna om hur det tänker kring utomhuspedagogik. 
Naturskolan både beskriver hur de tänker och hur det praktiskt går till väga i sitt arbete 
med användandet av utomhuspedagogik som metod. De är tydliga i hur de utformat sin 
verksamhet och varför de rent praktiskt gör på ett eller annat vis. Detta ställningstagande, 
är en förutsättning för att kunna var en god pedagog. Vi måste reflektera, det är en del av 
det vardagliga arbetet. Genom detta främjar vi barns självbild och inlärnings förmåga, för 
att vi inte tappar stöd och fokus i vårt uppdrag som lärare i förhållande till läroplanen och 
skollagen.  
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Lärarförbundet (2005) skriver att utomhuspedagogiken inte bara handlar om natur och 
friluftsliv, det handlar lika mycket om kultur, geografi, historia och språk. Detta styrker 
vårt förhållningssätt till metoden och hur vi vill att andra ska se det och arbete utifrån. 
Szczepanski (2004) utvecklar detta och menar att just utomhuspedagogik kan göra 
läroplanens intentioner levande och skapa tillbaka det band som vi människor än gång 
hade till naturen och att det är ett tillvägagångssätt för att kunna uppnå kunskapsmålen.  
Detta finner vi intressant i vår strävan till att synliggöra strävande lärandemålen och 
kunskapsmålen i den praktiska verksamheten. 
 
Dewey (2005) är en inspiration inte bara som forskningsstöd utan även som pedagogisk 
inspiratör. Det kan hända att hans teorier är lite åldrade men hans observationer och 
tankar lever kvar i hur vi förhåller oss till barn och hur den nya forskningen tar stöd i hans. 
Dewey ansåg att barn i skolan i allt för stor utsträckning får ta till sig kunskap genom att 
vara åskådare i sitt eget lärande och i allt för liten skala arbeta experimenterande. Detta vill 
vi ta fasta på och har sett i våra intervjuer och observationer att lärarna och pedagogerna 
tenderar att se fördelar med att arbeta utifrån barns perspektiv.  
 
Under arbetets gång har det i undersökningen framkommit att utomhuspedagogik är ett 
förhållningssätt som agerar växelvis mellan teori och praktik. Rundgren (2006) lyfter att 
förskolan är bra på att använda barnens erfarenheter för att skapa situationer där de kan 
växa och lära och därmed utmana barns tankar. Respondenterna menar att det är så man 
skulle vilja förankra skolkunskaper också, genom verklighet och samarbete. 
Respondenterna tror att man kommer ihåg bättre och får ökad lust och engagemang utav 
detta. Vi har sett att barns detta egna uttryck kommer till sin rätt genom detta tänk. Att 
utveckla utomhuspedagogik är viktigt på många sätt enligt respondenterna. Forskarna 
beskriver att den traditionella bokliga inlärningsmiljön har en del brister. De menar att 
kunskaperna blir ytliga och befästs inte, individens utveckling blir inte så framstående som 
den skulle kunna bli. För att kunna förstå detta måste man utveckla en medvetenhet kring 
idéerna om hållbar utveckling. 
 
Ahlberg (1995) menar att utomhuspedagogik gör det lättare för eleverna att knyta arbetet 
de gör i skolan till sin vardagsvärld. Respondenterna från naturskolan använder 
utomhuspedagogik tematiskt för att över brygga det teoretiska till det praktiska. Att få lära 
sig nya saker på ett varierande sätt innebär att man måste ha ett upplevelsebaserat 
innehåll och utgå ifrån att barn ska få lära in efter sina förutsättningar. Som exempel tar 
Ahlberg upp att det blir lättare att förstå den abstrakta matematiken på detta sätt. Ekman 
m.fl (1997) menar vidare att detta passar de yngre barnen på grund av hur de utforskar sin 
omgivning. Deras erfarenhet ökar och bidrar till att de kan använda det de har lärt sig mer 
kreativt. Utomhusmiljön ger barn fler möjligheter för att den inspirerar till nya lekar i sin 
mångfald. När vi observerade våra barngrupper såg vi att barnen löste problemen de 
ställdes inför genom att använda sin kropp som mätinstrument, sin syn för bedömning och 
röst som kommunikationsverktyg. Dessa förmågor som barnen använde gjorde att de 
kunde ta ett abstrakt påstående och göra det till något konkret. Ljungberg (2010) anser att 
matematik inte bara innehåller siffror utan också bygger på självförtroende och fantasi att 
som barn kunna förlita sig på sin egen förmåga. 
 
Vi har genom observationer, intervjuer och forskningslitteratur blivit stärkta i våra 
reflektioner som varit grunden till detta utvecklingsarbete. Reflektionerna har handlat om 
huruvida utomhuspedagogiken som metod har fördelar respektive nackdelar för barn i 
deras lärande. Med tanke på till exempel frisk luft, hälsan, motoriken, kunskap och 
samspel. Vi har förstått att lära efter barns intresse och erfarenhet gör att de tar till sig 
kunskapen bättre och att man uppnår detta genom att skapa en levande miljö. 
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Szczepanski (2007) (red.) lyfter att inom tidigare forskning råder det inte några tvivel om 
att rörelse och fysisk aktivitet är friskfaktorer och att barn som har tillgång till omväxlande 
utomhusmiljö är friskare, utvecklar bättre koncentrationsförmåga och leker mer 
variationsrikt. Vi håller med om detta och tror även att barnen behöver bli mer delaktiga i 
verksamheten genom att få möjlighet att bidra med sina intressen och förslag och 
användandet utav utomhuspedagogik. Respondenterna från naturskolan menar att det 
inte finns nackdelar med utomhuspedagogik. Speciellt för de barn med särskilda behov 
som enligt respondenterna bara kräver att undervisningen behöver lite mer förberedelse 
och planering för att dessa barn är i behov av mer instruktioner och handledning. 
Observationerna som vi gjorde satte ljus på denna problematik och gav oss en 
tankeställning kring begreppet delaktighet och vårt ansvar att tillgodose en god 
lärandemiljö utifrån barnens demokratiska rättigheter. 
 
Utifrån våra tankegångar som vi fått genom undersökningsprocessen kan vi dra olika 
slutsatser som att det finns skillnader mellan hur lärarna arbetar i förskolan och skolan 
med utomhuspedagogik som metod. Däremot anser vi inte att det är någon skillnad mellan 
hur förskolebarn och barn i skolan gynnas av metoden. 
 
Vi finner det tydligt att ute i verksamheterna finns det en lust och nyfikenhet inför 
användandet av denna metod men att det brister på organisations- och kunskapsnivå. En 
annan slutsats vi drar är att användandet av utomhuspedagogik i undervisningen kräver 
flexibilitet hos läraren samt överseende med att aktiviteterna inte alltid blir som man 
planerat utan kan ändras under arbetets gång. Mycket av lärarnas osäkerhet kring vad 
denna pedagogik innebär grundar sig i en svårighet att se möjligheter. De ser de negativa 
delarna som detta arbetssätt eventuellt för med sig. Lärarnas trygghet verkar ha fastnat 
mellan klassrummets fyra väggar så vi tycker att lärare borde erbjudas fortbildning i detta 
aktuella ämne så att de kan hitta inspiration. Vi har tolkat våra observationer och 
intervjuer och gjort en uppskattning om att det finns förskollärare och grundskollärare 
som har fastnat i gamla rutiner, de vågar inte utmana sig själva att hitta nya infallsvinklar 
för att kunna hjälpa barnen att uppnå kunskapsmålen och bli delaktiga i sitt eget lärande. 
Vi tror att om detta sker utvecklar barnen en god självbild, får en ökad lust till sitt lärande 
och får möjlighet att bli tänkande kreativa individer. 
 
Detta utvecklingsarbete kunde ha gjorts mer omfattat, genom till exempel ha intervjuat fler 
informanter, genomfört fler aktiviteter och observationer. Vårt arbete har trots detta 
genererat i nya frågor. Vi tror att dessa frågor kan väcka nya idéer och tankar ute i 
verksamheterna. Varför det ser ut som det gör? Vad skulle kunna förändras? Hur 
användandet av utomhuspedagogik skulle kunna utvecklas? Hur kan vi tillgodogöra 
barnens tankar och idéer? Hur kan lärare utveckla sitt arbetssätt? Detta är bara några av 
alla frågeställningar inom utomhuspedagogik som skulle var inressant att forska vidare 
om. 
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Bilaga1 

Lektion	  ute	  är	  inne	  i	  utlandet	  men	  inte	  här	  	  

  
”Utomhus undervisar man i en autentisk miljö och undviker andrahandsupplevelser”, säger Anders 
Szczepanski. Jordgloben har han med sig på sina föreläsningar, bland annat som en symbol för det 
gränslösa lärandet. 

Foto: Therese Jahnson 
23 november 2011 kl 00:01, uppdaterad: 8 december 2011 kl 11:19 Ute går det in  

GODA EFFEKTER. Bättre skolresultat, ökad koncentration och friskare barn med lektioner i det 
fria. Ändå är utomhuspedagogik inte obligatorisk i svensk lärarutbildning.  
– Här handlar skoldebatten så mycket om läraren i klassrummet, tycker Anders Szczepanski, på 
Linköpings universitet.  

  

Det finns många andra sätt att lära sig på än att sitta på en stol i ett klassrum. 

–  Sverige riskerar att hamna i det pedagogiska bakvattnet.  

De hårda orden är Anders Szczepanskis. Han är chef för Nationellt centrum för utomhuspedagogik 
vid Linköpings universitet där Sveriges enda masterutbildning i utomhuspedagogik ges. Sedan 
starten 1993 har omkring 600 lärare gått igenom masterprogrammet och ungefär 4  500 lärare har 
gått kurser i utomhuspedagogik.  

–  I Sverige är intresset för utomhuspedagogik svalt från Skolverket och universiteten. Ämnet är inte 
ens obligatoriskt på lärarutbildningarna och begreppet nämns inte i den nya läroplanen Lgr 11. Å 
andra sidan står det inte att man inte får gå ut, säger Anders Szczepanski med ett skratt.  
Internationellt är intresset för ”outdoor learning” desto större, berättar han. Nationellt centrum för 
utomhuspedagogik samarbetar med flera högskolor i Norden, Europa, Asien och Nordamerika.  
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Dessutom pågår ett samarbete med utbildningsministeriet i Singapore där det finns en hel avdelning 
för ”outdoor learning”.  
–  Skoldebatten i Sverige handlar så mycket om ”tillbaka till katedern” och ”läraren i klassrummet”. 
Men det finns många andra sätt att lära sig på än att sitta på en stol i ett klassrum, säger Anders 
Szczepanski, som arbetat med utomhuspedagogik i 30 år.  

–  Hjärnforskningen visar att ju bredare sinnesengagemang, desto mer lär man sig. Får man lukta, 
smaka och beröra samt prata med varandra lär man sig mer än genom att bara läsa en text. Och det 
gäller även ämnen som matematik, svenska och främmande språk  

23,5	  procent	  
av de elever som slutade årskurs nio våren 2010 saknade fullständiga betyg. Det innebär att de inte 
uppnådde betyget godkänt i ett eller flera av alla grundskolans ämnen.  

11,8 procent av eleverna fick inte godkänt i ett eller flera av ämnena matematik, engelska och 
svenska/svenska som andraspråk och var därmed inte behöriga att söka till gymnasieskolans 
nationella program.  
Källa: Skolverket  

Utomhuspedagogiken innebär dock inte att man bara ska vara ute. Poängen är att växla mellan 
undervisning utomhus och inomhus för bästa inlärningseffekt. Anders Szczepanski berättar att 
amerikanska studier visar att de elever som undervisats både inne och ute hade högre resultat i 
matematik och språk än de elever som bara undervisats inne i ett klassrum.  

–  En gymnasieklass kan exempelvis förstå integralkalkyl bättre genom att mäta hur ett vattenflöde 
rör sig över en yta som rör sig i en bäck. Och att bygga, och krypa in i, en kubikmeter ger en annan 
kunskap än att bara se 1  m3 skrivet på tavlan i klassrummet.  
Vilken plats man är på har betydelse för lärandet. Undervisning utomhus måste inte ske i naturen, 
förklarar han. Man kan lika gärna vara på skolgården, i ett museum, i en park eller i stadsmiljö.  
–  Det handlar om att undervisa i en autentisk miljö och undvika andrahandsupplevelsen. 
Utomhuspedagogik är ett platsbaserat lärande och varje plats kan man närma sig historiskt, 
ekologiskt, socialt eller fysiskt. Det gör eleverna nyfikna och skolämnena får en större 
verklighetsanknytning.  
Dessutom visar annan forskning att stressnivåerna minskar och koncentrationen ökar när barn och 
ungdomar kommer utomhus.  
–  Det har även visat sig att barn med adhd kan koncentrera sig bättre efter en tid av utomhusvistelse.  
En viktig effekt är dessutom att elevernas hälsa förbättras av att komma ut.  

–  Elever behöver röra på sig, enbart skolidrotten är inte tillräcklig. Om eleverna även får röra sig på 
andra lektioner kan troligen barndiabetes, benskörhet och fetma minska på sikt. Dessutom blir 
eleverna inte sjuka i exempelvis förkylningar lika ofta.  
Varför är utomhuspedagogiken inte mer utbredd i skolan, om den nu är så bra?  

–  Att vara utomhus har inte samma status som den akademiska inomhustraditionen. Man tar ofta för 
givet att man ska vara inomhus medan utomhusmiljön ännu inte är tillräckligt sanktionerad som 
lärmiljö bland lärare, rektorer och skolpolitiker, säger Anders Szczepanski.  
I förskolan är utomhuspedagogiken allmängods och dessutom förankrad i läroplanen, konstaterar 
han. I de yngre åldrarna i skolan och på fritids förekommer utomhuspedagogik till viss del. Men sen 
tar det stopp och på högstadiet och gymnasiet är det ovanligt.  

–  I dag är det så många elever som går ut skolan utan fullständiga betyg att vi måste fråga oss vad vi 
kan göra för att ändra på det. Jag menar att det behövs nya pedagogiska verktyg för att höja  
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resultaten hos våra elever, säger Anders Szczepanski som efterlyser mer didaktisk forskning, läran 
om lärandet, inom utomhuspedagogiken. 

Ute	  vågar	  barnen	  prata	  mer	  	  

  
Att undervisa utomhus är tidskrävande för läraren men har många sociala fördelar för eleverna. 
Och skolresultaten då – ja, eleverna blir i alla fall inte sämre. Det är några av de preliminära resultat 
som forskaren Emilia Fägerstam fått fram.  
Det finns inte så mycket forskning på utomhuspedagogikens effekter på lärandet bland äldre elever. 
Emilia Fägerstam, doktorand vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings 
universitet, har dock i ett års tid följt en högstadieskola som börjat jobba med utomhuspedagogik. 
Hennes forskning, som ska vara klar 2012, är del av ett tvärvetenskapligt projekt där forskare tittat 
på utomhuspedagogikens effekter på både hälsa och lärande.  

– Det är svårt att peka på mätbara förändringar i lärandet. Främsta vinsten ute var att eleverna 
vågade prata mer, säger Emilia Fägerstam som i två delstudier tittat specifikt på lärandets effekter.  

I den ena studien jämförde hon två biologiklasser som undervisades i ekologi under tio veckor – 
den ena klassen inne och den andra delvis ute.  

– Fem månader efter kursen fick eleverna beskriva vad som påverkar växters och djurs samspel i en 
sjö eller på en äng. De som varit ute hade starkare minnesbilder av vad de gjort och deras svar 
innehöll mer av naturvetenskap i ett sammanhang. Även eleverna som varit inne kunde svara på 
frågan, men de hade svårare att komma ihåg och deras kunskap var mer abstrakt. Samtidigt är det 
svårt att dra stora växlar på ett så litet urval.  
I den andra delstudien jämförde hon två klasser som undervisades delvis utomhus i matematik 
med tre klasser som endast fick undervisning i ämnet i klassrummet. Före och efter 
tioveckorsperioden fick eleverna göra ett matematiktest.  

– Före var de två klasserna som skulle vara ut lite sämre i matte än de som skulle stanna inne. Efter 
de tio veckorna var det ingen skillnad, så de som gick ut verkar ha förbättrat sig mer. De blev i alla 
fall inte sämre.  
Emilia Fägerstam har även intervjuat lärare och elever på skolan om hur de upplevt året med 
utomhusundervisning. Det negativa för lärarna var att utomhuslektionerna tog mycket tid att 
förbereda och planera. De tyckte heller inte att de hann med lika mycket ute och en del tyckte att 
lektionerna inomhus kändes mer effektiva.  
– Det positiva var framförallt de sociala aspekterna. Lärarna upplevde att utomhusmiljön var mer 
tillåtande där fler elever var delaktiga, vågade mer och arbetade i nya grupper. Och det var de 
tillbakadragna eleverna som klev fram. Lärarna själva kände dessutom att det fick en bättre kontakt 
med sina elever ute.  

Bland eleverna tyckte många att de kunde tänka och koncentrera sig bättre ute och att det var skönt 
med omväxlingen. De uppskattade också att de diskuterade mer ute och lärde sig av varandra.  

– Men inte alla, en del tyckte det var bättre inomhus. De tyckte att det blev fler missförstånd och var 
rörigare ute. 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
Intervjuguide 1: Förskola/ skola 
 
Vad anser du att utomhuspedagogik är? 
 
Använder du dig utav utomhuspedagogik som metod i din undervisning? och i 
så fall hur? Om inte varför? 
 
Upplever du skillnad på barnens deltagande, intresse och barnens utveckling i 
förhållande till utomhusmiljön – inomhusmiljön?  
 
Gynnar metoden alla elever? Om ja varför och hur? Om nej varför inte? 
 
 
 
 
 
 
Intervjuguide 2: Naturskolan 
 
 
Beskriv er Naturskola? 
 
Vad har ni som arbetar här för bakgrund? 
 
Vad anser ni att utomhuspedagogik är?  
 
Hur kan metoden användas? 
 
Hur ser ni på den nya läroplanen i förhållande till möjligheterna att använda 
sig av metoden? 
 
Hur och vad arbetar ni med eleverna som kommer på besök till Naturskolan?  
Varför? 
 
Hur upplever ni barnens deltagande och intresse är när de får komma hit och 
ta del av er undervisning?  
 
Finns det nackdelar med användandet av utomhuspedagogik som metod? Om 
ja, vad och hur motverkar man dem? 
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Bilaga 3 
 
 
Observationsschema: förskola/ skola 
 
 
 
      Barnet/barnen     
Pedagogen/Läraren 
 
Ämne:     Gör:  Säger: tänker och gör: 
 
Tid: 
 
Observatör: 
 
Situation: 
 
 
 
 
Frågeställningar: 
 
 
 
 
 
 
Reflektioner: 
 
 
 
 
 
 
Övrigt: 
 
 
 
 
 
 


