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Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning och vilka sammanhang som verk-

samma pedagoger och lärare använder utomhuspedagogik. Trots studier om utomhuspeda-

gogikens positiva egenskaper så hade vi inför studien en uppfattning om att den inte används 

i någon större utsträckning längre upp i åldrarna. Genom studien ville vi synliggöra i vilka 

situationer utomhuspedagogiken används och även inspirera lärare till att hitta nya använd-

ningsområden för pedagogiken. Studien är kvantitativ och en webbaserad enkät skickades ut 

till en respondentgrupp verksamma inom området förskoleklass upp till årskurs nio. Materi-

alet bearbetades genom en multivariatanalys där vi undersökte hur olika faktorer påverkade 

respondenternas svar. Resultatet visade på en övervägande positiv attityd gentemot utom-

huspedagogik och att användningsfrekvensen minskade högre upp i åldrarna. Vår slutsats 

utifrån respondentgruppen är att många lärare vill implementera utomhuspedagogiken mer i 

sin undervisning men vissa känner en osäkerhet inför planering och utförande.  

_______________________________________________ 
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 1 Inledning  

Med denna studie avser vi att redogöra för i vilken utsträckning verksamma pedago-
ger och lärare använder sig av utomhuspedagogik, i vilka situationer och ämnen. Då 
det under senare år har propagerats mycket för utomhuspedagogikens positiva effek-
ter vill vi även ta reda på vad verksamma pedagoger känner till i form av hjälpmedel, 
utbildning, stipendier och läromedel. Den uppfattning vi fått om utomhuspedagogik 
under vår lärarutbildning är att den har många positiva effekter men att lärare och 
pedagoger inte använder pedagogiken i någon större utsträckning med undantag av 
specialiserat inriktade skolor t.ex. Naturskolan och I Ur och Skur. De erfarenheter vi 
fått under VFU perioderna, under vår utbildning, är att många lärare och pedagoger 
ser utomhuspedagogiken enbart knutet till ämnet biologi och att de inte ser utemiljön 
som en resurs att använda även i andra ämnen. 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr11 (Utbild-
ningsdepartementet, 2011), omnämns inte själva begreppet utomhuspedagogik men 
många ändamål kan ändå dra nytta av pedagogiken och här följer ett axplock. Enligt 
Lgr11 så skall skolan erbjuda eleverna en bildningsgång och utveckling som innefattar 
möjligheter att utforska, pröva, tillägna sig samt gestalta olika erfarenheter och kun-
skaper. Här ämnar sig utomhuspedagogiken mycket väl då det i många fall handlar 
om att utforska det vi hittar, pröva olika teorier samt gestalta olika fenomen och be-
grepp. Lgr11 (2011) omnämner också hur skolan skall erbjuda eleverna daglig fysisk 
aktivitet vilket det ges större möjligheter till i en utomhusmiljö. Enligt Lgr11 (2011) 
ska även elevernas harmoniska utveckling främjas genom en varierad sammansätt-
ning av arbetsformer och innehåll samt uppmärksammande av det praktiska såväl 
som det sinneliga. Det som utomhuspedagogiken erbjuder utgår till stor del av prak-
tiska moment och upplevelser där eleverna får lära med kropp och sinnen. Pedagogi-
ken blir därför ett bra komplement till den teoretiska inlärningen.  

Under 2011 medverkade Anders Szczepanski, chef för Nationellt centrum för utom-
huspedagogik vid Linköpings universitet, i Svenska Dagbladets artikelserie kring ut-
omhuspedagogik. Szczepanski (2011) anser att alla elever gynnas oavsett årskurs av 
denna pedagogik och utomhuspedagogiken handlar inte bara om att vara ute. Han 
menar istället att poängen är att undervisning ska växla mellan utomhus- och inom-
husmiljö för att nå den bästa inlärningseffekten. Enligt Szczepanski är intresset för 
utomhuspedagogiken större internationellt än här i Sverige. Han menar att skolde-
batten i Sverige handlar mer om att gå tillbaka till kateder och klassrum men att det 
finns olika sätt att lära på. I litteraturavsnittet redogör vi för tre aktuella avhandling-
ar, en tidskriftsartikel samt ett fortbildningsprojekt som alla stödjer utomhuspedago-
gikens nytta och som vi redogör för under litteraturavsnittet. 

Att ämnet utomhuspedagogik används ganska flitigt i examensarbeten fick vi erfara 
då vi läste på om ämnet och utmaningen blev att hitta en avgränsning och inriktning 
som skulle kunna bidra till de underökningar som redan gjorts. Därför beslöt vi oss 
för att undersöka i vilken utsträckning utomhuspedagogiken används av verksamma 
pedagoger då vi har en tes att denna pedagogik inte används i någon större utsträck-
ning speciellt i de högre årskurserna. För att arbetet inte skulle bli för stort har vi valt 
ett undersökningsområde på fyra kommuner i Mellansverige. Då det idag finns 
mycket stöd att få för att komma igång med utomhusundervisning så är vi också ny-
fikna på vad de verksamma pedagogerna och lärarna känner till av de resurser som 
erbjuds.  
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Vi inledde detta arbete med att dela upp både forskningslitteraturen och metodlitte-
raturen mellan oss för instudering inför sammanställandet av rapporttexten. Ut-
formningen av enkätfrågor och missivbrev gjordes gemensamt. Sammanställning av 
data, analys samt arbetet med rapporten har vi tagit fram tillsammans. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning samt i vilken utsträckning 
och i vilka situationer verksamma pedagoger och lärare använder sig av utomhuspe-
dagogik.  

1.2 Forskningsfrågor 
Syftet genererade följande tre frågeställningar; 

 I vilken omfattning används utomhuspedagogiken i den dagliga verksamhet-
en? 

 Hur uppfattas utomhuspedagogiken av pedagoger och lärare? 

 Vilken kännedom har pedagoger och lärare om resurser inom utomhuspeda-
gogik? 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Med begreppet utomhuspedagogik menar vi ett pedagogiskt förhållningssätt som 
syftar till växelspel mellan utomhusmiljön och klassrumsmiljön. Det innefattar både 
sättet att lära in, innehåll och plats. Eleverna ses som aktiva medupptäckare och får 
uppleva olika fenomen eller visualisera olika begrepp både som individer och till-
sammans. Upplevelserna och undervisningen utgår från verkligheten och grundar sig 
på det som finns på platsen för undervisningstillfället. Utomhusmiljön består inte 
bara av naturen utan också av skolgården, parker och stadsmiljöer. Pedagogiken har 
en utgångspunkt från läroplanerna och är ämnad att öka förståelsen för skolans olika 
ämnen hos eleverna.  

När vi använder oss av begreppet resurs så menar vi att pedagogerna och lärarna 
skall se utomhusmiljön som en tillgång och komplement i undervisningen inte bara 
som skådeplats för biologiska fenomen. Att se utomhusmiljön och det materiel som 
finns där som en resurs att använda sig av, inte bara i de naturvetenskapliga ämnena 
utan även i övriga ämnen. Exempelvis kan kottar, stenar, sand och vatten användas 
till att visualisera mängd, volym och massa inom matematiken. Olika begrepp och 
fenomen kan undersökas samt visualiseras i utomhusmiljön och dess pedagogik är 
språkutvecklande för alla elever. Genom att beskriva och reflektera över det eleverna 
upplever och erfar utvecklas både språket samt förståelsen. Resurs kan även innebära 
de hjälpmedel som finns inom området till exempel, läromedel, fortbildning och sti-
pendier. 

Då vi använder oss av begreppet användningsfrekvens syftar vi på i vilken omfatt-
ning som lärare och pedagoger använder sig utav utomhuspedagogiken i sin under-
visning. Användningsfrekvensen visar även på regelbundenheten i användandet av 
pedagogiken.  
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I rapporten förekommer också begreppet attityd vilket vi liknar vid lärare och peda-
gogers uppfattning om utomhuspedagogiken. Attityden visar också på vilken inställ-
ning lärare och pedagoger har till användandet av pedagogiken. 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter 

i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utbildningsområde som bl.a. innebär: 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kultur 

landskap, 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

(NCU:s definition på utomhuspedagogik, Nationellt cent-

rum för utomhuspedagogik 2013) 

2 Litteraturgenomgång 
För att hitta aktuell forskning så sökte vi först på DiVA, Skolporten, Libris, Skolverket 
och ArtikelSök för att få tag på aktuella rapporter och avhandlingar inom området. 
Genom sökordet ”utomhuspedagogik” fick vi fram en mycket stor mängd varierad 
litteratur och vi började läsa på för att hitta en egen avgränsning inom området.  

Kapitlet innehåller ett lärarfortbildningsprojekt samt fyra olika kvalitativa studier 
som är nya och relevanta inom området.  

2.1 Lärarfortbildningsprojektet Vidga klassrummet  
Brage, Nilsson och Szczepanski (2011), har sammanställt en slutrapport om Lärar-
fortbildningsprojektet Vidga klassrummet – Våga undervisa utomhus, som var ett 
samarbetesprojekt mellan Calluna Utbildning, Regionsförbundet Östsam och Nation-
ellt centrum för utomhuspedagogik. Grundtanken med projektet Vidga klassrummet 
– Våga undervisa utomhus var att ge lärarna mer kunskap om miljöer runt skolorna 
och verktyg för att tillämpa läroplanen i dessa miljöer. Syftet med projektet var att 
visa på hur elever kan lära in ute och målgruppen var lärare som undervisar i mate-
matik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena.  

Bakgrunden bakom projektet var, enligt Brage et al. (2011) att många elever har lät-
tare för att lära in ute med hjälp av praktiska exempel och eleverna blir även mer fy-
siskt aktiva vilket har positiva hälsoeffekter. En naturpräglad och variationsrik miljö 
ökar koncentrationsförmågan, minskar stress och sjukfrånvaro bland både elever och 
lärare i skolan. När de artificiella ljuden minskar och variationsrika miljöer används 
ökar också koncentrationen. Elever blir lugna av en kort tids utevistelse vilket även 
ger ett lugn inne i klassrummet som leder till ett mer koncentrerat lärande. De tar 
även upp hur ämnena får en mer autentisk presentationsform i den fysiska miljön 
och hos elever som ges möjlighet till undervisning utomhus har bättre resultat i språk 
och matematik uppvisats.  Lärande och lek i naturen före elva års ålder har också vi-
sat sig ge eleverna en ökad miljömedvetenhet i vuxen ålder enligt rapporten. 

Brage et al. (2011) skriver att de lärare som deltog i genomförandet av projektet 
gjorde detta med stor entusiasm och fick med sig kunskaper och verktyg för ett ledar-
skap utomhus. Bland de deltagande lärarna fanns i projektets början en viss osäker-
het och ovana vid att arbeta utomhus då ledarskapet ser annorlunda ut utanför klass-
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rummet. Projektet arbetade utifrån konceptet Flow Learning som kan översättas 
med ”naturlig närvaro”. Metoden använder naturen som inspirationskälla och öv-
ningarna som deltagarna genomförde ledde till att upptäcka mångfalden, uppleva 
stillhet och harmoni samt väcka nyfikenhet, observation och eftertanke. ”Lärarna fick 
en upplevelse full guidning, med ledord som upplevelser med hela kroppen och för 
alla sinnen” (Brage et al. 2011, s. 18). Projektet visade upp en arbetsmodell för skolan 
som lyfter fram närmiljöer och använder dessa som lärmiljöer. Natur- och kultur-
landskapet visades upp som en pedagogisk resurs då utevistelse enligt forskning ger 
ökad koncentration och förbättrar skolans klimat. 

Brage et al. (2011) skriver att förståelsen är viktig och att den mångfald av fenomen 
som finns inom de olika ämnena kan åskådliggöras i utomhusmiljön. Miljön ger ele-
verna bestående bildminnen som kan underlätta för många elever när de ska komma 
ihåg olika saker. I utomhusmiljön utvecklar eleverna kunskap som är av betydelse för 
vardagslivet i meningsfulla och relevanta situationer. Eleverna utvecklar förståelse 
för att en karta är en avbild av vår tredimensionella verklighet. Genom aktiviteter i 
utomhusmiljö får eleverna uppleva olika begrepp konkret och olika tidsperspektiv 
tydliggörs. Enligt Brage et al. (2011) visar resultaten också hur återkoppling är en vik-
tig del i lärandet utomhus. 

2.2 Lärares uppfattning om utomhuspedagogik 

Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie Lärares uppfattningar av lärande och 
undervisning utomhus redovisades genom en artikel i Didaktisk tidsskrift. Studiens 
syfte var främst att ta reda på lärarnas uppfattning av utomhuspedagogikens särart. 
Vilka uppfattningar har lärare om lärande och undervisning utomhus? var därför den 
övergripande frågan. Genom att lägga fokus på att urskilja de skillnader som fanns 
kring hur respondenterna erfar pedagogiken kunde syftet begränsas. Den fenomeno-
grafiska undersökningen innebär att respondenten utgår ifrån sin egen förförståelse 
samt erfarenhet av fenomenet. Det finns inget rätt svar utan det är respondenten 
själv som definierar, behandlar och avgränsar innehållet. Analysens föremål är de 
kvalitativa mönster som framträder enligt intervjuaren. 

Szczepanski och Dahlgren (2011) beskriver studien där en grundskola i Hylte kom-
mun samt en grundskola i Nyköpings kommun ingår. Datainsamling gjordes med 
hjälp av semistruktureradeintervjuer av sammanlagt 15 respondenter vara 2 rektorer 
och övriga respondenter är lärare inom verksamhetsområdet Förskola till årskurs 6. 
Själva analysförfarande görs först var och en för sig för att senare göra en gemensam 
analys där skillnader och likheter i respondenternas svar identifieras. Variationen i 
svaren utgör sedan passande beskrivningskategoriseringar för att synliggöra mönster.  

Resultatet av respondenternas uppfattning utgörs, enligt Szczepanski och Dahlgren 
(2011), utifrån fyra huvudkategorier, som kunnat urskiljas utifrån respondenternas 
svar, vilka tillsammans utgör studiens utfallsrum. Första kategorin innefattar de lä-
rare som anser att utomhuspedagogiken anger olika fysiska miljöer som plats för 
lärande. Respondenterna i denna kategori ser framförallt möjligheter i den fysiska 
miljön där eleverna kan uppleva ett fenomen i dess naturliga sammanhang vilket ger 
en bättre verklighetsanknytning. De menar också att användandet av bilder och plat-
ser skapar minnen och gemensamma upplevelse.  Den andra kategorin innefattar de 
lärare som uppfattar utomhuspedagogiken som ett verktyg för olika sätt att lära. 
Respondenterna i denna kategori ser utomhusmiljön framförallt som en del i det 
multimodala lärandet och hur viktigt sinnesupplevelsen är för lärandet. De tar upp 
hur utomhusmiljön ger större möjlighet att lära med hela kroppen, använda sina sin-
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nen och skapa variation i undervisningen. Den tredje kategorin innefattar lärare som 
har uppfattningen att utomhuspedagogiken anger olika objekt för lärande. Respon-
denterna i denna kategori ser både naturen i sig, ekologin, ämnena och kroppen som 
objekt för lärande. Det handlar mycket om att lära sig att vistas i naturen för att skapa 
positiva attityder, upptäcka att naturen ger ro, att det finns gott om utrymme för alla 
samt uppleva glädjen att upptäcka livet i form av djur och växter. Den sista kategorin 
innefattar de lärare som uppfattar utomhuspedagogiken som ett redskap för olika 
former av kroppsligt lärande. Respondenterna i denna kategori ser framförallt ele-
vernas behov av rörelse och frisk luft för att sedan lättare kunna ta in ny kunskap. 
Vissa ser utomhusvistelsen som ett frirum för lek och rörelse medan andra anser att 
man även kan lära och uppleva genom kroppen och sinnena.  

Sammanfattningsvis så återspeglar respondenternas svar de aspekter som tidigare 
teoretiska analyser framhållit det vill säga hur utomhuspedagogiken förknippas med 
olika objekt för lärande, olika platser för lärandet samt olika sätt att lära. De ämnen 
som i första hand behandlas i utomhusmiljön är matematik och naturorientering. De 
ämnen som är mindre framträdande är språk, samhällsorientering samt estetiska 
ämnen. 

Szczepanski (2008) skriver i sin avhandling Handlingsburen kunskap – Lärares 
uppfattningar om landskapet som lärandemiljö att en större kunskap om lärares 
uppfattningar om utomhusundervisning förhoppningsvis kan leda till en ökad förstå-
else för undervisningens betydelse. Han menar att på sikt kan detta leda till att den 
fysiska verkligheten också får inträde i den pedagogiska praktiken, men även i utbild-
ningen av lärare. Författaren skriver att nya kunskaper kan kopplas till lärande och 
undervisning genom att beskriva och analysera lärares sätt att uppleva lärandemiljön. 
Därför behövs ytterligare forskning i mötet mellan ett platsrelaterat-, miljörelaterat 
och kroppsrelaterat lärandeperspektiv.  

Fägerstam (2012), som har skrivit avhandlingen Space and Place Perspectives on 
outdoor teaching, skriver att de vanligaste omgivningarna för utomhuspedagogik är 
skolgårdar eller skogspartier och parker i närheten av skolan. Naturen kan vara fokus 
i lärandet i de naturvetenskapliga ämnena men kan lika gärna vara en bra plats för att 
lära sig matematik eller andra ämnen. Enligt författaren så visar studier att de mest 
effektiva erfarenheterna av lärande uppstår när utomhusmiljön integreras med den 
traditionella klassrumsmiljön. Utomhuspedagogiken främjar självförtroendet, be-
slutsfattandet och samarbetet hos eleverna och eleverna trivs bra i utomhusmiljöer-
na. De sociala relationerna mellan eleverna utvecklas positivt i utomhusmiljöerna. 
Upplevelsebaserad undervisning har genom tidigare studier visat sig värdefull inom 
matematiken och viktiga konsekvenser av utomhusmiljön har varit elevernas ökade 
intresse och uppskattning. 

Enligt Szczepanski (2008) så anger de flesta lärare skogen (naturen) som utomhus-
pedagogikens skådeplats och bara några enstaka lärare relaterar även till kulturella 
platser och samhället utanför skolan som miljöer för lärande. Utomhuspedagogiken 
uppfattas av lärarna som bunden till en plats, den fysiska miljön. De flesta lärare ser 
ett värde i utomhusmiljöns möjligheter till att förmedla sinnesstimulering, autentici-
tet och förstahandserfarenheter. Några av lärarna i studien påtalar fördelarna med 
gemenskap och det sociala klimatet. De ämnesrelaterade synvinklar som nämns som 
mest lämpliga är naturorientering och matematik. Dock uttrycker lärarna en överty-
gelse om att det inte enbart är dessa ämnen som av tradition kopplas samman med 
utomhusmiljön som kan bli objekt för lärande. Utomhuspedagogiken uppfattas av 
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många lärare som en helt annan typ av undervisning än den textbaserade tradition-
ella undervisningen. Majoriteten av lärarna i Szczepanskis studie uppfattar växelver-
kan mellan den traditionella inomhusmiljön och utomhusmiljön som en pedagogisk 
tillgång. De hinder för användande av utomhuspedagogik som framträder i studien är 
att många lärare inte har kunskapen i att undervisa utomhus samt svårigheter att 
hantera större elevgrupper i en utomhusmiljö. Många lärare är vana vid traditionell 
klassrumsundervisning och känner en trygghet i dessa undervisningssituationer, vil-
ket de känner att de saknar i en utomhus miljö. 

Enligt Fägerstam (2012) så finns det ett växande intresse och medvetenhet om utom-
husmiljön som ett värdefullt komplement till traditionell klassrumsundervisning i 
många länder.  Hon skriver att de fördelar som lärare ser med utomhusmiljön är att 
den ger eleverna en länk mellan teorin och praktiken och att kontexten för eleverna 
blir ”autentisk och verklig”. Utomhuspedagogiken anses också av lärare vara me-
ningsfull, tvärvetenskaplig och en möjlighet för eleverna att använda sig av alla sin-
nen. Utomhusmiljön förbättrar elevernas samarbetsförmåga och deras experimen-
tella och undersökande arbetssätt. 

2.3 Lärares avsikter med utomhuspedagogik 

Wilhelmssons (2012) genomförda forskningsstudie, Teachers' intentions for outdoor 
education: conceptualizing learning in different domains består av två delar. Dels 
fokuserar studien på de avsikter och mål läraren har med lärande utomhus, samt hur 
själva genomförandet av dessa mål kan se ut. Sedan undersöks även själva genomfö-
randet av olika aktiviteter utomhus för att se om de fördefinierade målen överens-
stämmer med utfallet. Syftet med studien är att försöka förstå vilka faktorer som får 
en lärare att välja utomhusmiljön och i vilket syfte, genom den underliggande grund-
frågeställningen: Vilka är deras avsikter för att använda sig av just utomhusmiljön? 

Wilhelmsson (2012) beskriver hur hon samlat in data genom att använda semistruk-
turerade intervjuer med nio olika lärare som har erfarenhet av att använda utom-
huspedagogik i sin undervisning. Lärarna kommer från fyra olika skolor som alla är 
belägna i mindre städer med ca 200 elever i årskurs 1-6. Valet att komplettera inter-
vjumetod med observationer gjordes, för att se hur lärarens avsikter faktiskt reali-
serades genom den planerade utomhusaktiviteten. Observatören är passiv, det vill 
säga inte deltagande, under de 26 aktiviteter som har observerats. Förutom de an-
teckningar som observatören gör så är alla observationer även inspelade då läraren 
bär en mikrofon på kragen. Genom inspelningarna så fångas kommunikationen mel-
lan lärare och elev på ett så korrekt sätt som möjligt, vilket annars kan vara svårt då 
man observerar från distans. 

Enligt Wilhelmsson (2012) så är orsakerna till användandet av utomhusmiljön varie-
rande och olika, men det fanns även en del likheter i användandet av utomhusmiljön. 
De flesta lärare förlade t.ex. merparten av sina utomhusaktiviteter framförallt under 
våren och hösten, då vädret är mer tillåtande och då eleverna i vissa fall inte har pas-
sande kläder för utomhusvistelse under hårdare väderförhållanden. Endast två utav 
lärarna hade planerade utomhusaktiviteter under vintern. Vanligt förekommande var 
också en utomhusaktivitet per vecka och då oftast en förmiddag eller en eftermiddag. 
Aktiviteten har oftast en planerande fas inomhus, genomförande utomhus samt upp-
följning som förekom både ute och inne. Respondenterna var också eniga om att 
uppmuntrande skolledning och kollegor var en viktig faktor som möjliggör och gyn-
nar en positiv utveckling i användandet av utomhuspedagogiken. De hinder respon-
denterna såg såsom elevers bristfälliga kläder och skor eller oönskat väder går enligt 
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respondenterna att överkomma genom noggranna förberedelser och planering. Efter 
att ha analyserat intervjumaterialet så kunde hon identifiera respondenternas avsik-
ter med användandet av utomhuspedagogik utifrån fyra olika områden och därige-
nom urskilja fyra olika lärartyper. Den inspirerande lärartypen lägger fokus på att 
aktiviteterna ska stimulera och framkalla ett intresse för natur samt välmående av 
utomhusvistelsen. Den praktiske lärartypen fokuserar på att eleven ska känna att de 
åstadkomma något och därigenom utvecklat en förståelse för hur man t.ex. kan göra 
kol av träd. Vilket är viktigt inte minst för de elever som har inlärningssvårigheter. 
Den förstärkande lärartypen fokuserar mer på att demonstrera och förklara fakta 
och fenomen på ett så mångsidigt och varierat sätt som möjligt. Det handlar om att 
skapa positiva erfarenheter till de fenomen som senare tas upp i klassrummet.  Den 
undersökande lärartypen lägger fokus på att eleven ska tillägna och fördjupa sina 
kunskaper genom reflektion och diskussion. Eleverna får även träna på att välja rätt 
strategi i olika situationer genom rollspel. 

Analysen visar, enligt Wilhelmsson (2012), att det finns ett stort urval med orsaker 
till varför lärare väljer att flytta sin undervisning utomhus. Den huvudsakliga orsaken 
för samtliga lärare var att skapa en alternativ lärandemiljö som kompletterar klass-
rumsundervisningen. Observationsmaterialet visade dock att de fördefinierade avsik-
terna och målen för aktiviteten inte alltid överensstämde med genomförandet och 
utfallet. Det var lättare att nå sociala och praktiska mål än att utveckla metakognitiva 
och analytiska förmågor som utgår från begreppsuppfattning. 

2.4 Lärares användande av utomhuspedagogik 

Fägerstams (2012) avhandling, Space and Place Perspectives on outdoor teaching, 
färdigställdes under ett samarbete mellan Linköpings universitet i Sverige och 
Macquarie University i Australien. Denna undersökande studie är en av få långsiktiga 
studier på skolbaserad utomhuspedagogik i högre årskurser. Målet var att undersöka 
utomhuspedagogikens inverkan på ett brett område.  

I studien samlade Fägerstam (2012) in både kvalitativ och kvantitativ data för att 
kunna besvara undersökningens frågor. Lärare från flera olika årskurser var tillfrå-
gade. Inför genomförandet deltog lärarna i en kurs omfattande 7,5 högskolepoäng, 
som var förlagd till tre heldagar och fem halvdagar under perioden augusti 2008 till 
oktober 2009. Perioden för genomförande i skolan var mellan september 2009 och 
juni 2010 som är ett svenskt skolår. Målet var att genomföra regelbundna utomhus-
aktiviteter för alla elever varje vecka. Till avhandlingen användes också PISA:s fråge-
formulär som underlag då dessa frågor stämde väl överens med undersökningens 
frågeställning gentemot matematik.  

Enligt Fägerstam (2012) så visade studien att en minoritet av de svenska lärarna an-
vände utomhuspedagogiken regelbundet och i Australien så var det sällan som lärar-
na använde sig av utomhusmiljöerna förutom vid det årliga besöket vid deras miljö-
utbildningscenter. Det antal lektioner med utomhuspedagogik som de lärare som 
ingick i projektet sammanfattningsvis hade per vecka var en istället för de föreslagna 
tre till fyra lektionerna. Trots det så blev de regelbundna lektionerna med utom-
huspedagogik ett välkänt komplement till den traditionella klassrumsundervisningen 
speciellt inom ämnena matematik och språk. Skolpraxis ändras dock inte lätt och att 
förvänta sig stora förändringar i undervisningsmetoder på ett år är orealistiskt. Fram-
tida studier får utvisa långvariga förändringar från projektet. En intressant observat-
ion var att de språk och matematiklärare som regelbundet använde utomhuspedago-
gik uppmärksammade att eleverna fick bättre självförtroende när de pratade på deras 
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andra och tredje språk. Relationerna mellan lärare och elever förbättrades också av 
utomhuspedagogiken och elever som vanligtvis höll en låg profil blev mer aktiva del-
tagare. Gränserna mellan högt presterande och lågt presterande elever utmanades 
mer i utomhuspedagogiken enligt lärarna och många elever använde möjligheten till 
att visa andra delar av deras personligheter och förmågor.  

Tidigare forskning visar enligt Fägerstam (2012) att Sverige och Norge har en lång 
tradition av allmän tillgång till naturen vilket sannolikt är en viktig faktor i använ-
dandet utav utomhuspedagogik. Utanför Skandinavien har säkerheten tagits upp som 
ett hinder för att praktisera utomhuspedagogik. En slutsats är att utomhuspedagogik 
inte används regelbundet och att användandet minskar i takt med elevernas ålder. 
Förskolor använder sig mer utav utomhuspedagogiken vilket kan bero på att de har 
ett flexiblare schema än klasserna i skolan.  

2.5 Litteratursammanfattning 
Om vi ser till lärares användande av utomhuspedagogik utifrån vår litteratur kan vi 
se att både Szczepanski (2008) och Fägerstam (2012) tar upp skogen som den vanlig-
aste platsen för användandet av utomhuspedagogik. Szczepanski (2008) skriver 
också att många lärare av tradition kopplar ämnena matematik och naturorientering 
till utomhusmiljön. Att naturen ofta hamnar i fokus inom utomhuspedagogiken är 
även något som Fägerstam (2012) tar upp i sin avhandling. När det gäller lärares 
uppfattning om utomhuspedagogik tar samtliga författare upp positiva egenskaper så 
som möjligheten till ett upplevelsebaserat lärande, konkretisering av fenomen samt 
koppling mellan teori och verklighet. Trots detta så upplevde Brage et al. (2011) ge-
nom lärarfortbildningsprojektet Vidga klassrummet en viss osäkerhet hos de delta-
gande lärarna inför användandet av utomhuspedagogik. Denna osäkerhet är något 
som Szczepanski (2008) även tar upp i sin studie då lärare uttryckt att traditionell 
klassrumsundervisning upplevs som tryggare än utomhusundervisning. Dock visar 
både Wilhelmssons (2012) och Fägerstams (2012) studier på att många lärare ser ut-
omhuspedagogiken som ett bra komplement till den traditionella klassrumsunder-
visningen, vilket även de övriga litteraturförfattarna är eniga om.  

3 Metod 

3.1 Forskningsstrategi 
Då vi redan i tidigt skede var intresserade av hur utbredningen och användandet av 
utomhuspedagogik ser ut idag ansåg vi att det var av vikt att nå en större mängd re-
spondenter.  Vår ambition var därför att nå en så bred respondentgrupp som möjligt 
och skriver därför vår rapport utifrån en kvantitativ ansats. Vi bestämde oss tidigt för 
att använda oss utav en enkätundersökning då Stukát (2011) anser att det är en rele-
vant metod att använda sig av när man vill nå flera respondenter och få svar från en 
större grupp. Valet av metod berodde också på en nyfikenhet av att prova på en an-
nan metod än de vi tidigare kommit i kontakt med under vår utbildning. 

Denscombe (2012) skriver om surveyundersökningar som en lämplig metod för att 
samla in data för kartläggning och vi utgick från att kartlägga verksamma lärares an-
vändande, uppfattning samt kunskap om de resurser som finns inom området utom-
huspedagogik. Stukát (2011) beskriver kvantitativ forskningsmetod som en ansats för 
att samla in en stor mängd data som senare analyseras för att urskilja mönster. 
Denscombe (2012) skriver hur surveyundersökningar lämpar sig vid kvantitativa 
undersökningar då det blir möjligt att få en bred och mer omfattande täckning.  
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3.2 Datainsamlingsmetod 
Denscombe (2012) tar upp hur en surveyundersökning via internet ger möjligheten 
att komma i kontakt med en större grupp människor och generera en stor mängd 
data under en relativt kort tidsperiod. Då vi hade begränsat med tid för studien ansåg 
vi att detta var en lämplig metod för vår datainsamling.  Som insamlingsverktyg så 
använde vi internetbaserade SurveyMonkey. Detta verktyg är gratis för skapandet av 
webbaserade enkäter med upp till tio frågor och hjälper också till att sammanställa 
insamlad data. Vi ansåg detta vara ett användningsbart verktyg för att distribuera vår 
enkät samt samla in respondenternas svar. Den webbaserade enkäten var också enkel 
och smidig för respondenterna att använda utan att ta upp så mycket av responden-
ternas tid. 

Vid formuleringen av enkätfrågorna utgick vi ifrån Stukáts (2011) modell där vi hade 
syfte och tillhörande frågeställningar som utgångspunkt.  Enkätfrågorna utformades 
för att kunna besvara de ursprungliga forskningsfrågorna.  Vi inledde enkäten med 
några frågor om respondenternas bakgrund, för att vi i vår analys skulle ha möjlighet 
att se huruvida deras svar var kopplade till dessa faktorer, vilket enligt Stukát är ett 
lämpligt tillvägagångssätt vid utformning av enkäter. Då vi hade en god kännedom 
om vad vi ville fråga om använde vi oss av ett strukturerat frågeformulär med fler-
valsfrågor som enligt Stukát kan ge en mer nyanserad information. Respondenterna 
hade även möjlighet att välja flera svarsalternativ på varje fråga. Flera av frågorna 
hade dessutom ett öppet alternativ vilket Stukát anser ger en fylligare information.  

Då vi formulerade frågor samt missivbrev var vi noga med att använda ett vanligt 
språk och undvika krångliga och värdeladdade ord vilket även är något som Trost 
(2012) tar upp som viktigt att tänka på. Trost skriver också hur viktigt det är att 
missivbrevet ser inbjudande ut, ska innehålla information om studien och inte vara 
alltför långt. Missivbrevet är enligt Trost ett sett att motivera respondenten att be-
svara frågorna och bör även innehålla information om anonymitet och konfidentiell 
behandling av material. I missivbrevet tog vi även upp, att som tack för hjälpen och 
som en uppmuntran att besvara enkäten, så skulle alla respondenter som besvarat 
enkäten få ett litet kompendium.  Kompendiet innehåller resurser och hjälpmedel 
som vi samlat på oss inom området utomhuspedagogik under vår utbildning. 

Första utskicket av enkäten gick ut i början av oktober 2013 och respondenterna hade 
sex veckor på sig att besvara frågorna. Under denna period skickade vi även ut tre 
påminnelser som enligt Trost (2012) har två syften. Det ena syftet handlar om att de 
som tänkt besvara enkäten gör det så snart som möjligt och det andra är att få de som 
är tveksamma till att svara. 

3.3 Urval 
Med tanke på den begränsade tidsramen som vi hade att arbeta inom bestämde vi oss 
att fokusera på fyra kommuner i Mellansverige. De pedagoger och lärare som deltog i 
studien är verksamma inom områdena förskoleklass upp till årskurs nio. 

Vad det gäller urvalsstorlek tar Denscombe (2012) upp hur forskaren bör uppskatta 
den sannolika svarsfrekvensen för att på så vis konstruera urvalsstorleken. Vår am-
bition var att nå så många som möjligt inom den urvalsram vi hade, då vi var med-
vetna om risken med låg svarsfrekvens. Ursprungligen hade vi som urvalsram part-
nerskolor inom verksamhetsområdet förskoleklass upp till årskurs sex. För att nå ut 
med vår enkät till alla skolor inom de utvalda kommunerna fick vi utvidga urvalsra-
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men att inkludera även årskurserna sju till nio. Detta innebar att vi till slut använde 
oss av 99 stycken utskicksadresser. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Denscombe (2012) skriver om kvantitativ data med utgångspunkten deskriptiv sta-
tistik. Deskriptiv statistik handlar framförallt om att beskriva resultatet genom att; 

 Organisera data – Sammanställning av vårt insamlade material via Survey-
Monkey. 

 Sammanfatta fynden – Neutralt resultat, redovisas i kapitel 4.1. 

 Visa beläggen – Analysen av vårt resultat, redovisas i kapitel 4.2. 

 Beskriva fyndens profil - Vilka mönster kunde vi se, redovisas tillsammans 
med resultatet i kapitel 4.2. 

 Utforska kopplingar mellan delar i data - Vi undersökte vilka variabler som 
påverkade svaren, försökte se kopplingar och drog slutsatser, redovisas i kapi-
tel 4.2. 

Då vi använde oss av webbaserad enkät- och statistikverktyget SurveyMonkey, sam-
las alla data på hemsidan och sammanställs utifrån de multipla svaren i enkäten.  

Vid bearbetningen av de insamlade data följde vi nedanstående logiska gång som 
anges av Olsson och Sörensson (2011); 

 Bearbeta varje variabel för sig - Vi undersökte vilka variabler som skulle analy-
seras utifrån de frågeställningar vi hade, redovisas för i kapitel 4.2. 

 Bearbeta parvis aktuella variabler - Vi analyserade en beroende variabel med 
en oberoende variabel för att se hur den oberoende variabeln påverkade sva-
ren, redovisas i kapitel 4.2. 

 Analysera tre eller flera variabler - Vi ställde olika oberoende variabler mot 
samma beroende variabel, redovisas i kapitel 4.2. 

 Reducera antalet variabler - Vi drog slutsatser kring vilka variabler som påver-
kade och inte påverkade resultatet, redovisas i kapitel 4.2. 

Då vi tog oss an denna studie så hade vi genom vår utbildning, VFU-perioder samt 
läsning av litteratur och forskning inom området skapat oss en tes kring användandet 
om utomhuspedagogik. Vid analysen utgick vi ifrån de empiriska fakta ifrån enkäten 
och kopplade dessa till vår tes och teoretisk förförståelse utifrån litteraturen.  

Vi analyserade vårt resultat genom att välja ut variabler som vi ansåg relevanta och 
som vi trodde kunde påverka de svar vi fått. För att undvika skensamband så använ-
der vi oss av multivariat analys som enligt Trost (2012) ska vara en bra metod för 
detta. Multivariat analys innebär vi undersökte en beroende variabel som ställdes 
mot tre oberoende variabeler för att undersöka vilken faktor som förorsakade variat-
ion. Variablerna valdes ut för att genom analys av resultatet kunna besvara våra 
forskningsfrågor. Vi filtrerade den av SurveyMonkey sammanställda data för att ur-
skilja hur respondenterna svarat utifrån de förvalda variablerna. Sambandet mellan 
två olika variabler sammanfattades i en tabell vilket genererade i tre olika tabeller för 
varje beroende variabel. De beroende variablerna som valdes ut var användningsfre-
kvens, attityd till utomhuspedagogiken samt kännedom om resurser. De oberoende 
variablerna analyserades sedan utifrån de oberoende variablerna; verksamhetsom-
råde, ämnesinriktning samt antal år som verksam lärare eller pedagog. 
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3.5 Etiska ställningstaganden 
Denscombe (2012) skriver att det är samma forskningsetiska principer som gäller vid 
internetbaserad forskning som vid annan forskning. De forskningsetiska principer 
som tas upp av Vetenskapsrådet (2011) är informationskravet, samtyckeskravet, kon-
fidentialitetskravet och nyttjandekravet. Syftet med dessa forskningsetiska principer 
är enligt Vetenskapsrådet att skydda de deltagande i en forskningsstudie och vi har 
beaktat dessa principer vid genomförandet av vår studie på följande sätt.  

Information kring de forskningsetiska principerna har tilldelats samtliga responden-
ter via missivbrevet, då Denscombe (2012) anser det viktigt att alla deltagare har 
kännedom om dem. Missivbrevet användes för att uppfylla dels informationskravet 
då vi informerade om studiens syfte, betydelse och metod. Genom missivbrevet fram-
gick även samtyckeskravet då respondenterna informerades om att deltagandet var 
frivilligt. De respondenter som besvarat enkäten har därigenom givit sitt samtycke till 
att materialet används i studien. Konfidentialitetskravet beaktades då respondenter-
na informerades om att all insamlad data skulle behandlas konfidentiellt och anony-
miteten garanteras då varken namn på respondenter eller skolor blir synligt i det 
webbaserade enkätformuläret. Då materialet enligt missivbrevet enbart används för 
denna studie tar vi även hänsyn till nyttjandekravet. 

4 Resultatredovisning av multivariatanalys 
Resultatet av vår studie redovisas först neutralt genom en kort presentation av re-
spondenter för att sedan redovisa respondenternas enkätsvar utifrån våra tre forsk-
ningsfrågor; I vilken omfattning används utomhuspedagogiken i den dagliga verk-
samheten? Hur uppfattas utomhuspedagogiken av pedagoger och lärare? Vilken kän-
nedom har pedagoger och lärare om hjälpmedel och resurser inom utomhuspedago-
gik? 

Därefter följer resultat och analys av enkäten öppna svarsalternativ. Kapitlet avslutas 
med resultatet och tabeller ifrån vår multivariata analys.  
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4.1 Neutralt resultat 

4.1.1  Presentation av respondentgrupp 

Utav 99 utskick fick vi en respondentgrupp med 34 svarande.  Utav de 34 responden-
terna hade 50 % varit verksamma inom yrket i mer än 15 år, 15 % mellan 10-15 år, 20 
% mellan 6-10 år och 15 % mellan 1-5 år.  

Tabell 4.1.1 Respondentgruppens fördelning över verksamhetsområdena F-9 

Den sista kolumnen i tabellen anger antal respondenter för varje svarsalternativ. Respondenterna 
hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Utifrån tabellen kan vi se att respondenterna övervägande var verksamma i grund-
skolan med en knapp majoritet i årskurserna 4-6 år. Minst andel av respondenterna 
var verksamma inom förskoleklassen. 

De ämnesinriktningar som respondenterna angav som huvudämne visade en majori-
tet i svenska följt av matematik, därefter följde SO och naturvetenskap. Övriga ämnen 
var endast representerade i liten skala. 

4.1.2. Lärares användande av utomhuspedagogik 

På frågan gällande omfattning av användandet av utomhusundervisningen fick vi föl-
jande svarsfrekvens.  

Tabell 4.1.2 Respondenternas användningsfrekvens av utomhuspedagogik

 
Den sista kolumnen i tabellen anger antal respondenter för varje svarsalternativ. Respondenterna 
hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Enligt svarsfrekvensen använde de flesta respondenterna sig av utomhuspedagogik 1-
3 gånger per termin, näst vanligast var att använda pedagogiken 1 gång i veckan. Det 
var lika många som använde sig av pedagogiken 1 gång per månad och som aldrig 
använde utomhuspedagogik. Endast ett fåtal procent av respondentgruppen använde 
pedagogiken flera gånger i veckan och att använda sig av utomhuspedagogik flera 
gånger per månad var det svar som var lägst representerat. 
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Genom studien ville vi också redogöra för i vilka ämnen och undervisningssituationer 
som utomhuspedagogiken används. Resultatet från vår respondentgrupp visar på att 
utomhuspedagogiken används näst intill lika mycket inom området matematik som 
naturvetenskap som dock hade en knapp majoritet i 76% jämfört med matematikens 
73%. Därefter följde svenskan på knappa 50 %. Endast 30 % av respondenterna an-
vände utomhuspedagogiken ämnesintegrerat. Samarbete och problemlösning var de 
undervisningssituationer där utomhuspedagogiken användes mest, därefter följde 
begreppsuppfattning. Tema och exkursioner var även de ganska vanligt förekom-
mande situationer men koncentrationssvårigheter hade lägst svarsfrekvens.  

4.1.3 Lärares uppfattning av utomhuspedagogik 

På frågan om respondenternas allmänna uppfattning av utomhuspedagogik så hade 
vi ett bortfall på tre respondenter. Denna fråga genererade kommentarer från re-
spondenterna då vi hade ett öppet svarsalternativ. Kommentarerna redogörs och ana-
lyseras för separat i avsnitt 5.1. 

Tabell 4.1.3 Respondenternas uppfattning av utomhuspedagogik 

 Den sista kolumnen i tabellen anger antal respondenter för varje svarsalternativ. Respondenterna 
hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Resultatet visar tydligt på att en majoritet av respondenter ser utomhuspedagogik 
som ett bra komplement och knappt hälften vill integrera mer utomhuspedagogik i 
sin undervisning. 

Respondenterna tillfrågades också om vilka ämnen och undervisningssituationer som 
de skulle kunna tänka sig att använda pedagogiken mer i. Utav ämnena hade mate-
matik och naturvetenskap enad majoritet följt av svenska. Att använda utomhuspe-
dagogik i SO, ämnesintegrerat samt teknik var också något som många av responden-
terna kunde tänka sig att göra. Utav undervisningssituationerna var problemlösning i 
majoritet tätt följt av samarbete, tema och begreppsuppfattning. Intresset för att an-
vända utomhuspedagogiken vid arbete med exkursioner och koncentrationssvårig-
heter var något lägre men sågs även de som undervisningssituationer där responden-
terna kunde tänka sig använda utomhuspedagogiken mer. Ämnesfrågan hade ett 
bortfall på fyra respondenter och situationsfrågan hade ett bortfall på en respondent. 
Frågorna genererade kommentarer som behandlas och analyseras separat i avsnitt 
5.2.  
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4.1.4 Lärares kännedom om hjälpmedel och resurser 

På frågan om lärarnas kännedom om hjälpmedel och resurser för utomhuspedagogik 
hade 26 av 34 respondenter svarat. Frågan resulterade i ett bortfall på åtta respon-
denter och genererade i en kommentar, som behandlas i avsnitt 5.1. 

Tabell 4.1.4 Respondenternas kännedom om resurser inom utomhuspedagogik

 
Den sista kolumnen i tabellen anger antal respondenter för varje svarsalternativ. Respondenterna 
hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Utav de 26 respondenter som svarat var kännedomen jämnt fördelad mellan lärome-
del, fortbildning och hemsidor. Kännedomen kring befintliga stipendier var mycket 
låg.  

4.1.5 Sammanfattning 

För att återgå till frågeställningarna så kan vi sammanfattningsvis se att användan-
det av utomhuspedagogiken 1-3 gånger per termin, var det svarsalternativ med högst 
svarsfrekvens. Sen var det en jämn fördelning mellan de som använde pedagogiken 
1gång/vecka, 1 gång/månad och de som aldrig använde pedagogiken. De ämnen där 
pedagogiken används mest var naturvetenskap och matematik. Samarbete och pro-
blemlösning var de undervisningssituationer med högst svarsfrekvens. När det gäller 
respondenternas uppfattning om utomhuspedagogik så är merparten eniga i att det 
är ett bra komplement till den traditionella klassrumsundervisningen. Många vill im-
plementera utomhuspedagogiken mer i sin undervisning men vissa känner en viss 
osäkerhet inför användandet av pedagogiken. Det fanns även de som ansåg att det tar 
lite mer planering i anspråk. Vad det gäller kännedomen av hjälpmedel och resurser 
inom utomhuspedagogiken kan vi se att respondenternas kunskap var relativt jämnt 
fördelad mellan hemsidor, fortbildning och läromedel men låg när det gällde befint-
liga stipendier.  

4.2 Resultat av kvantitativa analyser  

Vår insamlade data behandlas genom multivariatanalys då en beroende variabel 
ställs emot tre oberoende variabler. Syftet med analysen är att se vilka variabler som 
påverkar och vilka variabler som inte påverkar respondenternas svar. De beroende 
variablerna användningsfrekvens, attityd samt kännedom om resurser analyseras 
utifrån de oberoende variablerna; verksamhetsområde, ämnesinriktning samt antal 
år som verksam lärare eller pedagog.  

Resultatet av analysen beskrivs nedan med hjälp av tabeller utifrån våra forsknings-
frågor. Resultatet prövas sedan mot vår tes om minskat användande av pedagogiken i 
de högre åldrarna och jämförs med tidigare forskning.  
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Då svarsfrekvensen på enkäten var så låg som 34 % blev det även aktuellt för oss att 
göra en bortfallsanalys vilken finns under metoddiskussionen. 

4.2.1 Användningsfrekvens av utomhuspedagogik 

Nedan redovisas resultatet av den multivariata analysen enligt Trosts (2012) modell, 
där vi analyserade användningsfrekvensen i samband med de olika variablerna; 
verksamhetsområde, ämnesinriktning samt antal år som verksam lärare eller pe-
dagog. 

Tabell 1: 4.2.1. Användningsfrekvens i förhållande till verksamhetsområde 

 Tot. 1 gång/ 
vecka 

Flera ggr/ 
vecka 

1 gång/ 
månad 

Flera ggr/ 
månad 

1-3 ggr/ 
termin 

Aldrig 

Förskola 4 3 1 0 0 0 0 

Årskurs 
1-3 

11 5 1 2 1 2 0 

Årskurs 
4-6 

14 1 0 2 0 9 2 

Årskurs 
7-9 

11 0 1 2 0 3 5 

Summa 
total * 

40 9 3 6 1 14 7 

*Respondenterna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Tabell 2: 4.2.1 Användningsfrekvens i förhållande till ämnesinriktning 

 Tot. 1 gång/ 
vecka 

Flera ggr/ 
vecka 

1 gång/ 
månad 

Flera ggr/ 
månad 

1-3 ggr/ 
termin 

Aldrig 

Svenska 23 5 0 5 1 8 4 

Matematik 8 4 0 3 1 7 3 

Naturvetenskap 12 3 0 3 0 6 0 

SO 16 4 0 2 0 7 3 

Teknik 4 1 0 0 0 3 0 

SvA * 5 0 0 0 0 2 3 

Summa total** 68 17 0 13 2 33 13 
*Svenska som andraspråk   
** Respondenterna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Tabell 3: 4.2.1 Användningsfrekvens i förhållande till antal år som verksam lärare/pedagog 

 Tot. 1 gång/ 
vecka 

Flera ggr/ 
vecka 

1 gång/ 
månad 

Flera ggr/ 
månad 

1-3 ggr/ 
termin 

Aldrig 

1-5 år 5 1 1 1 0 0 2 

6-10 år 7 0 0 3 0 2 2 

10-15 
år 

5 3 0 0 0 1 1 

>15 år 17 3 1 2 1 9 1 

Summa 
total* 

34 7 2 6 1 12 6 

*Respondenterna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Analysen av sambandet mellan användningsfrekvens och verksamhetsområde visade 
att användningsfrekvensen i utomhuspedagogik var högre i förskoleklass och årskurs 
1-3 än vad den var för de högre årskurserna. Sambandet mellan användningsfrekven-
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sen och ämnesinriktning visade att ämnesinriktningen inte påverkade användnings-
frekvensen i någon större utsträckning. Sambandet mellan användningsfrekvensen 
och antal år som verksam lärare eller pedagog visade att de som hade tio års erfaren-
het eller mer hade en högre användningsfrekvens än de som arbetat mindre än tio år 
inom yrket. 

Vi tolkar anlysresultatet som att vår tes kring minskad användningsfrekvens i de 
högre årskurserna stämmer överens med vår respondentgrupp. Respondentgruppen 
indikerar på en högre användningsfrekvens av utomhuspedagogik bland de pedago-
ger eller lärare med längre yrkeserfarenhet.  

4.2.2 Attityd till utomhuspedagogik 

Nedan redovisas resultatet där vi analyserade lärares attityd till utomhuspedagogik i 
samband med de olika variablerna; verksamhetsområde, ämnesinriktning samt an-
tal år som verksam lärare eller pedagog. 

Tabell 1: 4.2.2 Attityd i förhållande till verksamhetsområde 

 Totalt 
antal 

Bra komple-
ment till klass-
rums-
undervisning 

Något som jag vill 
implementera mer i 
min undervisning 

Spännande 
men osä-
ker på min 
kunskap  

Något som 
tar mer tid 
och plane-
ring i an-
språk 

Jag har 
svårt att 
se några 
fördelar  

Förskola 4 4 1 0 0 0 

Årskurs 
1-3 

11 11 8 0 0 0 

Årskurs 
4-6 

13 10 5 3 3 0 

Årskurs 
7-9 

9 6 2 3 0 0 

Summa 
total * 

37 31 16 6 3 0 

*Respondenterna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 
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Tabell 2: 4.2.3 Attityd i förhållande till ämnesinriktning 

 Totalt 
antal 

Bra komple-
ment till klass-
rums-
undervisning 

Något som jag vill 
implementera mer i 
min undervisning 

Spännande 
men osä-
ker på min 
kunskap  

Något som 
tar mer tid 
och plane-
ring i an-
språk 

Jag har 
svårt att 
se några 
fördelar  

Svenska 21 18 11 3 2 0 

Mate-
matik 

17 16 7 2 1 0 

Natur-
veten-
skap 

12 11 5 2 1 0 

SO 15 12 7 3 2 0 

Teknik 4 3 2 2 1 0 

SvA* 3 3 1 0 1 0 

Summa 
total ** 

72 63 33 12 8 0 

* Svenska som andraspråk   
** Respondenterna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Tabell 3: 4.2.3 Attityd i förhållande till antal år som verksam lärare/pedagog 

 Totalt 
antal 

Bra komple-
ment till klass-
rums-
undervisning 

Något som jag vill 
implementera mer i 
min undervisning 

Spännande 
men osä-
ker på min 
kunskap  

Något som 
tar mer tid 
och plane-
ring i an-
språk 

Jag har 
svårt att 
se några 
fördelar  

1-5 år 4 2 0 2 0 0 

6-10 år 6 4 3 1 1 0 

10-15 år 4 4 3 1 1 0 

>15 år 17 16 7 2 1 0 

Summa 
total * 

31 26 13 6 3 0 

* Respondenterna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Analysen av sambandet mellan attityd till utomhuspedagogiken och verksamhetsom-
råde visade att övervägande delen av respondentgruppen ansåg att utomhuspedago-
gik var ett bra komplement till klassrumsundervisningen och något som många ville 
implementera mer av i sin verksamhet. I stort visade det att verksamhetsområdet inte 
hade någon större inverkan på attityden med undantag av en respondent som ansåg 
att pedagogiken passade bättre för yngre åldrar. Sambandet mellan attityd till utom-
huspedagogiken och ämnesinriktning visade även där en positiv attityd fördelad 
jämnt över de ämnesinriktningar som var representerade. Sambandet mellan attityd 
till utomhuspedagogiken och antal år som verksam lärare eller pedagog visade vid en 
generalisering av respondentgruppen inte ha någon större påverkan. Sambandet var 
svårt att analysera då 17 utav 34 respondenter hade arbetat mer än 15 år, där av 
gjorde vi en generalisering av respondentgruppen vid analysen av denna variabel. 
Dock kan vi se en koppling till den höga användningsfrekvensen för lärare eller peda-
goger med mer än tio års erfarenhet samt den positiva attityden till utomhuspedago-
gik inom vår respondentgrupp. 
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Inom vår respondentgrupp anser vi att analysresultatet visar på en övervägande posi-
tiv attityd till utomhuspedagogiken även om några känner osäkerhet på grund av 
brist på kunskap.  

4.2.3 Kännedom om resurser  

Nedan redovisas resultatet där vi analyserade lärares kännedom om resurser inom 
utomhuspedagogik i samband med de olika variablerna; verksamhetsområde, äm-
nesinriktning samt antal år som verksam lärare eller pedagog. 

Tabell 1: 4.2.3 Kännedom om resurser i förhållande till verksamhetsområde 

 Totalt 
antal 

Stipendium Hemsidor Fortbildning Läromedel 

Förskola 3 0 3 2 2 

Årskurs 
1-3 

10 1 8 6 9 

Årskurs 
4-6 

13 0 7 10 8 

Årskurs 
7-9 

5 0 2 4 3 

Summa 
total* 

31 1 20 22 22 

*Respondenterna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Tabell 2: 4.2.3 Kännedom om resurser i förhållande till ämnesinriktning 

 Totalt 
antal 

Stipendium Hemsidor Fortbildning Läromedel 

Svenska 18 1 12 13 14 

Mate-
matik 

15 1 9 12 11 

Natur-
veten-
skap 

11 1 7 7 7 

SO 14 0 8 10 13 

Teknik 4 0 3 2 2 

SvA* 3 0 2 3 2 

Summa 
total** 

65 3 41 47 49 

* Svenska som andraspråk   
** Respondenterna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 
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Tabell 3: 4.2.3 Kännedom om resurser i förhållande till antal år som verksam lärare/pedagog 

 Totalt 
antal 

Stipendium Hemsidor Fortbildning Läromedel 

1-5 år 3 0 2 1 2 

6-10 år 5 1 4 4 2 

10-15 år 4 0 2 3 3 

>15 år 14 0 8 9 11 

Summa 
total * 

26 1 16 17 18 

*Respondenterna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Analysen av sambandet mellan kännedom om resurser och verksamhetsområde visar 
att kännedomen om resurser var lägst i årskurs 7-9. I övriga verksamhetsområden 
var det en jämn fördelning på kännedom kring hemsidor, fortbildning och läromedel 
för utomhuspedagogik. Sambandet mellan kännedom om resurser eller hjälpmedel 
och ämnesinriktning visade även där på en jämn fördelning över ämnesinriktningar-
na som fanns representerade. Visst bortfall inom ämnesinriktningarna svenska och 
matematik kan indikera på okunskap. Sambandet mellan kännedom om resurser och 
antal år som verksam lärare eller pedagog visade ingen större påverkan i resultatet.   

Resultaten visar att de inom vår respondentgrupp som har besvarat denna frågeställ-
ning har en relativt god kännedom om läromedel, fortbildning och hemsidor. Detta 
kan bero på att pedagoger och lärare är mer informerade om material idag, men en 
generell bedömning går ej att göra sett till studiens storlek. Frågeställningen kring 
kännedom om resurser var dock den fråga i enkäten som hade störst internt bortfall, 
vilket vi anser kan bero på att svarsalternativet ”saknar kännedom” inte fanns repre-
senterat. Bortfallet kan enligt oss indikera på viss okunskap hos en del respondenter. 
Dock känner vi att vi skulle ha behövt fler frågor kring kännedom om resurser i vår 
enkät. Detta för att kunna få en bättre kännedom om respondenternas erfarenheter 
av de resurser som finns samt kunna ta reda på vad respondenterna saknar och öns-
kar finna i resursväg. 

4.3 Resultat och analys av enkätens öppna svarsalternativ 

I vår kvantitativa undersökning fick vi även en del kvalitativt underlag då vi valde att 
ha ett öppet svarsalternativ på varje fråga. Detta svarsalternativ genererade kommen-
tarer från respondenterna vilket vi behandlar som kvalitativ data. Materialet kommer 
därför presenteras och analyseras separat. 

Vi har kategoriserat de kommentarer vi fått in som hinder och möjligheter i använ-
dandet av utomhuspedagogik. Nedan redogörs de kommentarer vi fått in i samband 
med den aktuella frågeställningen. Vi börjar med att redovisa det som kan ses som 
hinder för att avsluta med det som vi ser att respondenterna tar upp som möjligheter. 

4.3.1 Hinder i användandet av utomhuspedagogik 

Kommentaren om utåtagerande barn är ett tydligt hinder som kan tyda på en viss 
osäkerhet i ledarskapet i utomhusmiljö. Att ledarskapet utomhus ser annorlunda ut 
och att detta kan resultera i osäkerhet är något som Brage et al. (2011) nämner i rap-
porten från fortbildningsprojektet Vidga klassrummet. Lärares trygghet i klassrums-
miljön är något som tidigare forskning av bl.a. Szczepanski (2008) tar upp som ett 
hinder för utomhuspedagogiken.  

Svårt att genomföra när man är en vuxen och några barn är utåtagerande.   
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Osäkerhet kan också bero på okunskap vilket en av kommentarerna signalerar. 
Okunskapen är även detta ett tydligt hinder och kan bero på olika saker så som ex-
empelvis brist på fortbildning, användbart material eller intresse för pedagogiken.  
Som vi tidigare nämnt så är denna osäkerhet inför användandet av pedagogiken känt 
av forskare så som Szcezpanski (2008) samt Brage et al. (2011).  

           Har inte kunskapen.       

Nedanstående kommentar anser vi vara mer av en personlig åsikt som sätter hinder 
för de lärare som anser så. Szczepanski (2011) anser dock att alla elever oavsett års-
kurs gynnas av utomhuspedagogik.  

 Passar bättre för yngre åldrar.                                                                                                              

Bristen på kännedom om de hjälpmedel som finns är ännu ett hinder som gäller 
många lärare och pedagoger, vilket även Wilhelmsson (2012) stött på i arbetet med 
sin avhandling. Att söka efter material är tidskrävande och kräver ofta att intresset 
för själva pedagogiken finns hos läraren eller pedagogen. 

 Ingenting 

   

4.3.2 Möjligheter i användandet av utomhuspedagogik 

Nedanstående kommentarer tydliggör utomhuspedagogikens möjligheter att utveckla 
språket och konkretisera olika begrepp. Fägerstam (2008) skriver i sin avhandling att 
utomhusmiljön ger elever en länk mellan teori och praktik samt att kontexten blir 
”autentisk och verklig” för eleverna i utomhusmiljön. Även Brage et al. (2011) tar upp 
att de olika ämnena får en mer autentisk presentationsform i den fysiska miljön. 

Kommunikation/språk 
 
Tränar ordbilder, befäster olika färdigheter såsom trafik, geometri och mycket mer. 
 
Öva sina kunskaper i att prata, hitta sätt att omformulera. 

När det gäller användningsområden för pedagogiken fick vi flera kommentarer vilket 
visar på möjlighetspotential, då lärare och pedagoger hittar nya användningsområ-
den. Att utomhuspedagogiken uppvisat bättre resultat i språk hos elever är något som 
flera av författarna i vår valda litteratur är överens om. Enligt Szczepanski och Dahl-
gren (2011) är estetik ett ämne där utomhuspedagogiken används i mindre grad. Vi 
finner det intressant och glädjande att vi i vår undersökning dock kan se att använ-
dandet finns. 

Engelska 

Idrott 

Bild 

 

Liknande kommentarer fick vi också då lärare beskrev inom vilka områden och situ-
ationer som de ville använda pedagogiken mer. 

Kommentarerna visar att lärare och pedagoger ser en potential hos utomhuspedago-
giken att utveckla och komplettera undervisningen inom både teman, ämnen och 
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undervisningssituationer. Både Wilhelmsson (2012) och Fägerstam (2012) påvisar i 
sina studier att många lärare ser utomhuspedagogiken som ett bra komplement till 
den traditionella undervisningen. Detta är något som vi i vår undersökning också kan 
se att många även inom vår respondentgrupp anser. 

 Vi använder den inom de ämnes områden/teman vi arbetar med. 

Engelska 

Kommunikation/språk 

5 Diskussion 

5.1 Bortfallsanalys och metoddiskussion 
Då vi fick 34 svar utav de 99 utskick som gjordes så fick vi en relativt låg svarsfre-
kvens. Vi fick erfara att en del av de adresser som fanns med som kontaktuppgifter 
var inaktuella då personerna i fråga i vissa fall inte längre var verksamma eller hade 
elevgruppsansvar. Här kan det även finnas ett mörkertal bland de som inte besvarat 
enkäten som vi inte känner till. Med den låga svarsfrekvensen i åtanke gjorde vi en 
bortfallsanalys då Trost (2012) menar att om skillnaden mellan urvalets population 
och den insamlade datan är stor bör det iakttas en försiktighet kring slutsatser av det 
analyserade resultatet.  

Olsson och Sörensen (2011) skriver om två olika sorters bortfall, externt bortfall gäl-
ler de som inte väljer att delta i undersökning av olika anledningar och internt bort-
fall handlar om de respondenter som har hoppat över vissa frågor i enkäten. Vår stu-
die visade ett stort externt bortfall men ett mycket lågt internt bortfall. Denscombe 
(2012) tar upp faktorer som kan påverka respondenternas svarsfrekvens så som; be-
nägenhet att avvara tid, intresse för ämnet och att modellen webbenkät via e-post är 
lätt att ignorera.  

Då webbenkäten besvarades anonymt har vi ingen kännedom om vilka av responden-
terna som besvarat respektive inte besvarat enkäten, vilket medför att vi har få kända 
orsaker till bortfallet. De faktorer som är kända för oss är; ett tiotal inaktuella maila-
dresser, tre personer som inte var i tjänst under studien, tre personer som bytt verk-
samhetsområde samt att minst två respondenter besvarat enkäten tillsammans istäl-
let för enskilt. För övrigt tror vi att intresset för ämnet utomhuspedagogik och brist 
på tid kan vara faktorer som bidragit till det stora bortfallet. Enkätundersökningar 
över lag har en tendens till ett stort bortfall vilket vi var medvetna om när vi påbör-
jade studien. Denscombe (2012) skriver att det kan vara en utmaning för forskaren 
att få en skälig svarsfrekvens vid enkätundersökningar då deltagandet ofta är lågt. 
Denscombe varnar för snedvridna resultat då de som svarar till större delen består av 
de som är intresserade av det aktuella ämnet samt har möjlighet att besvara enkäten. 
Då vi var osäkra på om vi fått en tillräckligt stor mängd insamlad data för studien 
samrådde vi med handledare inför fortsatt analysarbete. Analysresultatet av studien 
representerar endast vår medverkande respondentgrupp. 

Valet av en kvantitativ metod känns som ett bra val trots den låga svarsfrekvensen, då 
syftet var att nå en bred respondentgrupp för att kunna kartlägga hur användandet 
såg ut hos verksamma pedagoger och lärare. Genom att använda oss av en webbase-
rad enkät underlättade vi för respondenterna att medverka i studien då tidsåtgången 
var låg och användandet enkelt. Då enkäten besvarades anonymt behövde ingen av de 
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medverkande respondenterna känna sig utpekad i analysen av resultatet. Till vår 
nackdel medförde anonymiteten att vi inte kunde analysera orsaker till den låga 
svarsfrekvensen, då vi inte hade kännedom om vilka respondenter som valt att inte 
medverka i studien. Genom multivariatanalys av vår insamlade data valde vi att be-
svara våra forskningsfrågor utifrån vår respondentgrupp. 

Lärdomar vi fått genom studiens gång är att det är viktigt att kunna få en indikering 
på vilka inom respondentgruppen som har valt att inte medverka för att kunna följa 
upp och göra en djupare analys av orsaker till bortfallet och dess betydelse för stu-
dien. En sådan indikering skulle även kunna identifiera de som medverkat och ge 
möjlighet till eventuell uppföljning och följdfrågor. 

 

5.2 Resultatdiskussion och slutsatser 
I resultatdiskussionen besvarar vi våra forskningsfrågor samt problematiserar och 
drar slutsatser kring studiens resultat. 

5.2.1 I vilken omfattning används utomhuspedagogiken i den dag-
liga verksamheten? 

Studiens syfte att undersöka i vilken utsträckning och i vilka situationer som verk-
samma pedagoger och lärare använder sig av utomhuspedagogik, gäller vår medver-
kande respondentgrupp. Resultatet visade på att lärare som är verksamma i årskurs 
4-9 inte använde sig av utomhuspedagogiken i någon större omfattning. De respon-
denter som var verksamma inom förskoleklass samt årskurs 1-3 använde däremot 
utomhuspedagogik regelbundet i sin undervisning. Detta är något som styrker vår tes 
och problemformulering kring att användandet av utomhuspedagogik minskar högre 
upp i årskurserna. Att användandet av utomhuspedagogiken minskar med elevernas 
ålder är även något som Fägerstam (2012) tar upp som en slutsats i sin avhandling. 
Då vår studie och tidigare forskning pekar mot samma resultat visar detta på att an-
vändandet inte förändrats nämnvärt på senare tid. Fägerstam menar på att skolpraxis 
det vill säga förändringar i undervisningsmetoder tar lång tid att ändra på. Även 
Szczepanski (2008) tar upp den upplevda tryggheten många lärare känner i den trad-
itionella klassrumsundervisningen som ett hinder i användandet av utomhuspedago-
gik. Vid analysarbetet av vår respondentgrupp såg vi också att de lärare som arbetat 
länge inom yrket använde utomhuspedagogiken mer än de med mindre erfarenhet. 
Vår uppfattning av detta är att det kan kopplas samman med trygghet i lärarrollen.  

För att ta reda på i vilka situationer som pedagogiken används frågade vi pedagoger 
och lärare i vilka ämnen och undervisningssituationer som de använde utomhuspe-
dagogik. Resultatet visar på att naturvetenskap var det ämne som var i majoritet vid 
användandet av utomhuspedagogik. Dock kunde vi se att utomhuspedagogik använ-
des nästan lika ofta inom ämnet matematik. Att dessa ämnen är vanligt förekom-
mande inom utomhuspedagogiken är även något som både Szczepanskis (2008) och 
Fägerstams (2012) studier visar på. På frågan om vilka undervisningssituationer som 
respondenterna använde utomhuspedagogik var samarbete och problemlösning i ma-
joritet. Att utomhuspedagogiken främjar samarbete och sociala relationer mellan ele-
verna är något som även Fägerstam (2012) tar upp i sin studie. Då Brage et al. (2011) 
anser att utomhuspedagogik ökar koncentrationen hos eleverna ville vi ta reda på om 
verksamma lärare och pedagoger använde utomhuspedagogiken specifikt för detta 
syfte. Koncentrationssvårigheter visade på en låg svarsfrekvens men resulterade i en 
kommentar om att det var något som beaktades i varje undervisningstillfälle. Kom-
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mentarerna från enkätens öppna svarsalternativ visade på att pedagoger och lärare 
använder sig av utomhuspedagogiken även i andra ämnen och situationer än de som 
angavs i enkäten. Detta ser vi som positivt då pedagoger och lärare ser en potential i 
att hitta nya användningsområden för pedagogiken. 

5.2.2 Hur uppfattas utomhuspedagogiken av pedagoger och lärare? 

Utifrån vår respondentgrupp kan vi se en positiv attityd till utomhuspedagogiken 
som ett komplement till den traditionella klassrumsundervisningen. Vår tolkning av 
resultatet är att vissa respondenter gärna skulle vilja implementera utomhuspedago-
giken mer, men att de tvekar på grund av en osäkerhet i denna typ av undervisnings-
situationer. De kommentarer som utgör det kvalitativa materialet anser vi visar på en 
osäkerhet på grund av okunskap av pedagogiken och ledarskap i utemiljön. Denna 
osäkerhet kopplat till utomhusundervisning, som vi har upplevt i vår studie, verkar 
vara vanligt förekommande bland lärare och pedagoger då även Brage et al. (2011), 
Szczepanski (2008) och Fägerstam (2012) tar upp denna osäkerhet i sina studier. Vi 
kan även i resultatet och kommentarsmaterialet se en indikation på att vissa känner 
att utomhuspedagogiken kräver mer tid för planering än traditionell undervisning. 
Detta kan ses som ett hinder för användandet av utomhuspedagogik men vi tror att 
det är något som minskar med regelbundet användande och vana vid pedagogiken. 
Inledningsvis tar vi upp att det på senare år propagerats mycket för utomhuspedago-
gikens positiva effekter, men vår uppfattning är att pedagogiken trots den positiva 
attityd som vi kan se i vårt resultat inte fått något större genomslag. Vår uppfattning 
är att attityden till utomhuspedagogik är mer positiv i dag än tidigare men för att få 
ett mer frekvent användande av pedagogiken behövs fortbildning inom området.  
Som vi tidigare nämnt tar även Fägerstam (2012) upp att skolpraxis inte förändras så 
lätt utan tar tid. Att utomhuspedagogiken bör vara en del av lärarutbildningen är nå-
got som Szczepanski (2008) anser vilket vi också tror skulle kunna bidra till ett ökat 
användande av pedagogiken.  

5.2.3 Vilken kännedom har pedagoger och lärare om hjälpmedel och 
resurser inom utomhuspedagogik? 

Studiens syfte var också att ta reda på vad verksamma pedagoger och lärare känner 
till om befintliga resurser inom området, då Fägerstam (2012) tar upp brist på kun-
skap och läromedel som ett hinder i användandet av pedagogiken. Vår ambition med 
denna studie var även att väcka ett intresse för utomhuspedagogiken och i vilka 
sammanhang den kan användas. Genom att skicka ut ett kompendium som tack för 
medverkan, till enkätundersökningens urvalsgrupp, vill vi förmedla våra erfarenheter 
och kunskaper inom området. De som besvarade enkäten visade att de hade en rela-
tivt god kännedom om befintliga resurser även om de som hoppat över denna fråga 
kan ge en indikation om en viss okunskap. Det öppna svarsalternativet där kommen-
taren ”ingenting” återfanns stärker denna indikation. Vi vågar dock inte generalisera 
vårt resultat till verksamma lärare och pedagoger då respondenterna var alldeles för 
få. Vår uppfattning är att kännedomen kring befintliga resurser förutsätter att det 
finns ett intresse för utomhuspedagogiken, då det krävs tid för att söka efter passande 
material och aktiviteter.   

5.3 Nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans 
Med vår studie hoppas vi kunna inspirera och öppna upp för nya användningsområ-
den för utomhuspedagogiken. Vi har fått viss inblick i verksamma pedagoger och lä-
rares användande av pedagogiken idag och vi hoppas att genom enkäten och vårt 
kompendium kunna ge idéer och inspiration till framtida användningsområden. Vårt 
resultat visar på en viss osäkerhet i användandet av utomhuspedagogik, framförallt 
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hos de lärare med kortare yrkeserfarenhet. Därför anser vi, liksom Szczepanski 
(2008), att utomhuspedagogiken behöver få mer plats redan under lärarutbildning 
för att användandet ska öka.  Även de idag verksamma lärarna och pedagogerna bör 
få möjligheten att fortbilda sig inom området för att öka sin kunskap och därmed 
känna sig tryggare i utomhusmiljön.  

Som vi tog upp i inledningen gynnas alla elever oavsett årskurs av denna pedagogik, 
enligt Szczepanski (2011). Vi tror att det är viktigt att vara tydlig med att utomhuspe-
dagogiken inte ska ersätta traditionell undervisning utan bör användas i växelverkan 
med annan undervisning för att få bästa inlärningseffekt. Vår respondentgrupp ser 
övervägande positivt på pedagogiken som ett komplement till övrig undervisning och 
en växelverkan skulle därför kunna vara möjlig. Enligt Fägerstam (2012) anser 
många lärare att utomhusmiljön främjar elevernas samarbetsförmåga samt deras 
experimentella och undersökande arbetssätt. Dessa arbetssätt är något som skolan 
ska kunna erbjuda alla elever enligt Lgr11, (Utbildningsdepartementet, 2011).  

Som vidare forskning går det att fördjupa sig i orsakerna till att verksamma lärare och 
pedagoger väljer bort utomhuspedagogiken. Det går även att undersöka vilka faktorer 
som skulle stimulera ökat användande. Vad krävs för att lärare och pedagoger ska 
använda pedagogiken mer i sin undervisning? Vi tror att intresset för utomhuspeda-
gogiken och utomhusmiljön spelar en stor roll för användandet och kanske skulle 
pedagogiken behöva skrivas in i läroplanen för att användandet ska öka i någon 
större utsträckning.  Vi ser fram emot att i framtida forskningsstudier se huruvida 
utomhuspedagogiken är en övergående trend eller en användbar resurs. 
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Bilaga A: Missivbrev 
 

Hej!       2013-10-02 

Vi är två lärarstudenter som studerar på Mälardalens högskola med inriktning Naturvetenskap och 
teknik F-6. Den här terminen genomför vi ett examensarbete inom kunskapsområdet pedagogik. Vi 
skulle uppskatta om vi fick ta del av era erfarenheter kring utomhuspedagogik och som ett litet tack för 
er medverkan kommer vi dela med oss av de tips och idéer som vi samlat på oss under vår utbildning. 

Beskrivning av undersökningen 
Vi vill undersöka i vilken utsträckning verksamma pedagoger använder sig av utomhuspedagogik, i 
vilka situationer och ämnen. Då det idag finns hjälp att tillgå så vill vi även ta reda på vad verksamma 
pedagoger känner till i form av hjälpmedel, utbildning, stipendier och läromedel. Syftet är inte att vär-
dera respondenternas svar utan att få en djupare förståelse av hur arbetet med utomhuspedagogik kan 
se ut i årskurs F-9. Er skola stämmer överrens med våra kriterier för undersökningsurvalet och era 
uppfattningar är viktiga. 

Varför är studien viktig? 
Under 2011 hade Svenska Dagbladet en artikelserie kring utomhuspedagogik som visade på att alla 
elever oavsett årskurs gynnades av denna pedagogik. I en av artiklarna tas det upp hur utomhuspeda-
gogiken inte bara handlar om att vara ute, utan poängen är att undervisning ska växla mellan utom-
hus- och inomhusmiljö för att nå den bästa inlärningseffekten. Artikelserien tog även upp hur eleverna 
blev mindre stressade samt fick en ökad koncentrationsförmåga och minne till följd av utomhuspeda-
gogiken.  Enligt Lgr 11 ska elevernas harmoniska utveckling främjas genom en varierad sammansätt-
ning av arbetsformer och innehåll samt uppmärksammande av det praktiska såväl som det sinneliga.  

Metod 
Studien är kvantitativ och datainsamling sker genom enkätundersökning bland pedagoger och lärare i 
verksamhetsområdet F-9. Det innebär att det är den insamlade datans sammanfattade resultat som 
sedan analyseras, inte Dina enskilda uppfattningar. Enkäten är webbaserad för att ni på ett enkelt och 
smidigt sätt har möjlighet att besvara enkäten utan att den tar upp för mycket av er tid. 

Denna undersökning ligger till grund för en stor del av vårt examensarbete så vi är mycket tacksamma 
om ni tar er tid att dela med er av era erfarenheter. Då enkäten går ut till er under vecka 41 så önskar vi 
att den besvaras så snart som möjligt dock senast 8/11. Som ett tack för hjälpen kommer vi efter ni 
besvarat enkäten skicka ett kompendium till er där vi delar med oss av de resurser och hjälpmedel som 
vi samlat på oss under vår utbildning. 

Etik 
Deltagandet är frivilligt och ni väljer själva om ni vill besvara enkäten. Informationen kommer att be-
handlas konfidentiellt och all data kommer endast att användas i denna studie. Information om era 
namn och skolans namn kommer inte att anges i studien. Tveka inte att höra av er om ni har några 
frågor.  

Tack på förhand! 

 

Kontaktuppgifter 

Åsa Andersson, 070-xxxxxxx  Martina Lagerbäck, 070-xxxxxxx 
namn@student.mdh.se   namn@student.mdh.se 

Handledare: Margaret Obondo – namn@mdh.se 

  



 
 

Bilaga B: Enkätfrågor 
 

Yrkeserfarenhet 

1. Hur många år har ni arbetat som verksam pedagog/lärare? 
1-5 år 
6-10 år 
10-15 år 
> 15 år 
 

2. Inom vilka årskurser är ni verksamma? 
Förskoleklass 
1-3 
4-6 
Annat: 
 

3. Vilka ämnesinriktningar har ni? 
Svenska 
Matematik 
Naturvetenskap 
SO 
Teknik 
Svenska som andra språk 
Annat: 

I vilken omfattning används utomhuspedagogiken i den dagliga verksamheten? 

4. I vilken omfattning använder ni er av utomhuspedagogik i er undervisning? 
I gång i veckan 
Flera gånger i veckan 
1 gång per månad 
Flera gånger per månad 
1-3 gånger per termin 
Aldrig 
Annat: 
 

5. Inom vilka ämnen använder ni utomhuspedagogik? 
Svenska 
Svenska som andraspråk 
Matematik 
Naturvetenskap 
Teknik 
SO 
Ämnesintegrerat 
Annat: 
 

6. I vilka undervisningssituationer använder ni er av utomhuspedagogik? 
Begreppsuppfattning 
Samarbete 
Problemlösning 
Koncentrationssvårigheter 
Exkursion 
Tema 
Annat:  

  



 
 

Hur uppfattas utomhuspedagogiken av pedagoger och lärare? 

7. Vilken är er allmänna uppfattning om utomhuspedagogik? 
Ett bra komplement till klassrumsundervisning 
Något som jag vill implementera mer i min undervisning 
Spännande men osäker på min kunskap inom området 
Något som tar mer tid och planering i anspråk än traditionell klassrumsundervisning 
Jag har svårt att se fördelarna med denna pedagogik 
Annat: 
 

8. Inom vilka ämnen skulle ni kunna tänka er att använda/använda mer av utomhuspedago-
gik? 
Svenska 
Svenska som andraspråk 
Matematik 
Naturvetenskap 
Teknik 
SO 
Ämnesintegrerat 
Annat: 
 

9. Inom vilka undervisningssituationer skulle ni kunna tänka er att använda/använda mer av 
utomhuspedagogik? 
Begreppsuppfattning 
Samarbete 
Problemlösning 
Koncentrationssvårigheter 
Exkursion 
Tema 
Annat: 

Vilken kännedom har pedagoger och lärare om hjälpmedel och resurser inom utom-
huspedagogik? 

10. Vilka resurser/hjälpmedel för att främja utomhusundervisning känner ni till? 
Stipendium 
Hemsidor 
Fortbildning 
Läromedel 
Annat: 

 

 


