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Sammanfattning 

Denna undersökning behandlar Utomhuspedagogik och syftet var att ta reda på fem lärares tankar 
om utomhuspedagogik, samt deras erfarenheter av denna metod. 

Utomhuspedagogikens idétraditioner har sitt ursprung långt tillbaka i historien. Många filosofer och 
förespråkare för utomhuspedagogik hävdar att man lär sig bäst genom att använda alla sina sinnen 
och att teoretiska skolämnen som undervisas i klassrummet, likväl kan undervisas utomhus. 

Intervjuer och observationer användes för att möjliggöra en jämförelse mellan det lärarna sagt 
under intervjuerna med hur deras undervisning såg ut i verkligheten.  

Resultatet visar att lärarna hade både positiva och negativa erfarenheter av utomhuspedagogik. 
Orsaken till varför lärarna undervisade utomhus var bland annat för de positiva effekterna hos 
eleverna på och för att de ville variera sin undervisning. Anledningen till varför lärarna inte 
undervisade utomhus i högre grad berodde på hinder som de hade upplevt.  
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Inledning 

Utomhuspedagogik är ett alternativ till den traditionella undervisningen som vanligtvis bedrivs 
inom klassrummets väggar. Man ska se naturen som en möjlighet att hämta kunskap och 
inspiration. Utomhuspedagogiken låter barnen möta naturen och aktiverar alla deras sinnen i 
lärandeprocessen. Enligt Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, vid Linköpings universitet är  

utomhuspedagogik ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 
reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
(Brugge, Glantz & Sandell, 2007, s.26). 

Mitt intresse för utomhuspedagogik väcktes när jag läste matematikkursen i min lärarutbildning. Då 
fick jag ta del av utomhusmatematik, och jag insåg att man inte alltid måste ha sin undervisning 
inomhus. Matematikundervisningen har länge varit lärobokstyrd men många moment i 
matematikundervisningen kan ske utomhus. Genom att använda sig av miljön kring skolan kan man 
göra nya upptäckter och väcka elevernas nyfikenhet och intresse (Mörck 2005). Både i läroplanen 
för förskolan och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet skriver man hur viktigt det är att 
barn får vistas ute i naturen. I Lpfö 98 står det: 

Barnen skall växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge utrymme för 
barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 
Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och 
naturmiljö.   
(Lpfö 98).  

Nu för tiden sker det mesta av elevers lärande inomhus, stillasittande framför en dator eller att de 
läser böcker som ger dem teoretiska beskrivningar. Att lära sig med kroppen och hjärnan ger extra 
stimulans, och det finns forskning som visar att om man bedriver sin verksamhet utomhus är det 
positivt för hälsan och barns lärande (Brugge, Glantz & Sandell, 2007). Förutom de idrottslektioner 
som erbjuds i skolan, rör sig barn idag allt mindre och ägnar mer tid till data- och TV-spel. Kanske 
är utomhuspedagogik en väg att aktivera en generation som blir allt mer fysiskt inaktiv? (Stensson, 
2007).  

Vad är det då som hindrar lärare att ta med sina elever ut och undervisa dem på skolgården eller i 
närliggande grönområde? Brugge, Glantz & Sandell (2007) menar att lärare kan ha svårt att ta till 
sig utomhuspedagogik som en pedagogisk metod.  

Enligt Brugge, Glantz & Sandell (2007) gäller det att vara modig och pröva något nytt som man 
kanske inte gjort tidigare. Annars är risken stor att varken lärare, elever eller pedagogiken 
utvecklas, utan stagnerar och att man använder samma metoder som man alltid har gjort.  

 Även internationellt har intresset för utomhuspedagogik växt, Norge och England är exempel på 
länder där man har upptäckt utomhuspedagogiken. Entusiasmen är stor och man vill hitta metoder 
som kan fungera på skolgården eller i naturen (Brugge, Glantz & Sandell, 2007). Därför ska det bli 
spännande att få ta del av pedagogers tankar och erfarenheter av utomhuspedagogik.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på lärares tankar om utomhuspedagogiken och 
undersöka vilka erfarenheter lärarna har av utomhuspedagogik. Undersökningen har gjort på en 0-6 
skola som ligger i en förort till Stockholm och 5 lärare har deltagit i undersökningen.   

Mina frågeställningar är:  

Vilka erfarenheter har lärarna av utomhuspedagogik?  

Vilka ämnen väljer lärarna att undervisa utomhus?  

Anser lärarna att det finns några hinder för utomhuspedagogik?   

Varför används inte utomhuspedagogik i större utsträckning av lärarna? 
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Bakgrund 

Definition av utomhuspedagogik 
 

Utomhuspedagogik kan tolkas på många sätt. Min definition av utomhuspedagogik är tagen från 
Centrum för miljö- och utomhuspedagogik, Linköpings universitet:  

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 
reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett 
tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 

• att lärandets rum även flyttats ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

• att platsens betydelse för lärande lyfts fram 

(Brugge, Glantz & Sandell, 2007, s.26). 
  

 

Detta citat förklarar vad jag menar med utomhuspedagogik och vilket ämnesområde min 
undersökning behandlar. När jag nämner begreppet utomhuspedagogik i uppsatsen menar jag en 
verksamhet där skolämnena bedrivs utomhus.  

Utomhuspedagogikens rötter 
Den utbildningskultur som råder nu, att lärande sker inomhus är en ung företeelse i människans 
historia (Brugge, Glantz & Sandell, 2007). Stöd för utomhuspedagogikens ursprung och tankar 
finns långt tillbaka i tiden (Lättman-Masch & Wejdmark, 2007). Utomhuspedagogikens rötter och 
idétraditioner syftar till att återskapa och införliva en direktkontakt och sammanhang i meningsfulla 
autentiska situationer. Redan i Sveriges allmänna folkskoleförordning från 1915-1917 beskrivs hur 
skolträdgårdsundervisningen skulle ha ett kunskapsvärde och att man fick bättre bildning vid 
spaden och krattan än vid skolbänken (Brugge, Glantz & Sandell, 2007).   

Utomhuspedagogikens idéhistoria har inspirerats av bland annat filosofen Aristoteles (384-322 f.kr) 
som anser att man ska studera sin verklighet genom sina sinnen och erfarenheter (Brugge, Glantz & 
Sandell, 2007), även att man kan undervisa från det konkreta till det abstrakta var något som 
Aristoteles betonade (Lättman-Masch & Wejdmark, 2007).  Brugge, Glantz och Sandell (2007) 
nämner Johann Amos Comenius (1592-1670) som förespråkare för lärande i autentisk miljö och att 
Comenius använde trädgården som en liknelse för konkret lärande och att man kunde finna 
undervisningsinnehåll utomhus. Dessutom skriver Brugge, Glantz och Sandell (2007) att Comenius 
menade att lärande blir mer givande om kroppen är delaktig, genom att lukta, känna och röra.  
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 En annan person som Brugge, Glantz och Sandell (2007) skriver om var Jean-Jaques Rousseau 
(1712-1784) som framhävde hur viktigt det är att barn möter verkligheten under deras uppväxt och 
att barn ska få använda sin kropp i lärandet. ”Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer, 
våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att lära oss tänka förnuftigt; det är att lära oss lita på 
andras förnuft, att lära oss mycket och ingenting veta” (Brugge, Glantz & Sandell, 2007, s.49). 

Enligt Brugge, Glantz och Sandell (2007) ifrågasatte Ellen Key (1849-1926)  den rådande 
pedagogiken när hon var verksam och hon förespråkade starkt att lärare använde andra platser än 
klassrummet i sin undervisning. Key menade att barn inte bara skulle söka kunskaper i bibliotek, 
böcker och klassrummet, sökandet efter kunskap kan ske med alternativ pedagogik. Sökandet kan 
ske i verkligheten och matematik kan tillexempel tillämpas genom att man är ute och genom 
hantverk (Brugge, Glantz & Sandell, 2007). 

En annan viktig kvinna inom utomhuspedagogiken som Brugge, Glantz & Sandell (2007) skildrar 
var Maria Montessori (1870-1952). Montessori menade att hela omgivningen kan ses som ett 
läromedel där skolmiljön blir till ett görande och tänkande. Man ska inte bara sitta inne och arbeta 
vid sin skolbänk, likväl kan man också vara ute och låta hela kroppen vara med i lärandeprocessen 
(Brugge, Glantz & Sandell, 2007). 

Brugge, Glantz & Sandell (2007) nämner även att teoretikern John Dewey (1859-1952) är en 
central person och filosof inom utomhuspedagogiken, och att han hade åsikten att praktisk kunskap 
är lika mycket värd som teoretisk kunskap, och denna kunskap kan införskaffas i utemiljön. 
Utomhuspedagogik kan ses som en kunskapsform som uppfyller våra mänskliga behov och behovet 
av kommunikation. Vidare skriver Brugge, Glantz & Sandell (2007)  att Dewey menade att 
användning av konkret material och konkret erfarenhet av omgivningen underlättar barns 
begreppsbildning. Dewey använder begreppet ”learning by doing” då tänkandet förenas med 
handlande och Lättman-Masch och Wejdmark (2007) skriver även att Lev. S Vygotskij (1896-
1934) framhöll elevers aktivitet som en central del i undervisningen, samt att Vygotskij betonade 
fantasins och kreativitetens betydelse.   

I dagens samhälle har vi en kultur som blir allt mer orörlig, då kan utomhuspedagogik erbjuda 
lärandemiljö där barn får röra på sig, och där kroppen sätter igång tanken genom rörelse. Dewey 
använder uttrycket ”hands on” och ”minds on” som syftar till att vi ska använde de olika sinnena 
för att få ett bestående resultat i lärandet (Brugge, Glantz & Sandell, 2007). 
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Styrdokument 
 

Skolan som undersökningen har gjorts på har elever i förskolan och upp till årskurs 6.  

Skolan ska arbeta utifrån styrdokumenten, men vad säger styrdokumenten om skolans arbete, miljö 
och undervisning? 

 I lärarens handbok återfinns målen som skolan har och de finns i form av läroplaner.  

Läroplan för förskolan (Lpfö 98) och läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshem (Lpo 94) är grundat på de demokratiska värderingar vi har i Sverige. Alla som 
arbetar i skolan ska främja människors aktningsvärde och respektera vår gemensamma miljö 
(Lärarens handbok, 2008).   

I Lpfö står det att barn har olika inlärningsstrategier, men de lär främst genom konkreta upplevelser, 
lek, skapande och i samspel med andra barn och vuxna, därför ska förskolan kunna ge barn en trygg 
miljö som utmanar och lockar barn till lek och aktivitet.  
 

Förskolans och skolans miljö ska vara så levande som möjligt så att barnen blir sociala och vågar ta 
initiativ, vilket är bra för deras kommunikativa kompetens. Detta kan ske genom att elever får pröva 
och utveckla olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse. 
Dessa uttrycksformer är lika viktitiga som tal- och skriftspråket, och de ger både innehåll och 
metod i strävan att främja barns utveckling och lärande (Lärarens handbok, 2008).  

I utomhuspedagogiken menar man att dessa uttrycksformer även kan undervisas utomhus 
(Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004) och i Lpfö 98 ser man temainriktade arbetsätt som bra 
metoder i barnens lärande, dessutom blir undervisningen mångsidigt och sammanhängande (Lpfö 
98). 

I mål som förskolan ska sträva efter nämns att barn ska utveckla respekt för allt levande och visa 
omsorg för den miljö de lever i. Detta sker genom att lärare hjälper barnen att skapa en förståelse 
för sig själva och den omvärld de befinner sig i. Grunden för den pedagogiska verksamheten vilar 
allstå på barns nyfikenhet, lust att lära och utforska, och verksamheten ska ha barnets erfarenhet och 
intressen som utgångspunkt. Riktlinjer för de som arbetar i förskolan påpekar att man ska samarbeta 
för att erbjuda barn en bra miljö som leder till god utveckling, lek och lärande (Lpfö 98).  

I målen för förskolan och grundskolan skall man sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt skapa en förståelse om att den livsstil man lever 
påverkar ens hälsa och välbefinnande, även att det påverkar miljön (Lärarens handbok, 2008).  
Kanske kan dessa aspekter upplysas genom utomhuspedagogik? 
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Metod 

I detta kapitel redogörs vilka metoder som har använts i studien och även genomförandet, urval och 
bearbetning av materialet besktrivs. Dessutom tas undersökningens tillförlitlighet och giltighet upp 
i kapitlet.  

Urval 
Med mitt syfte som grund valde jag att ta kontakt med lärare som arbetar med utomhuspedagogik 
och syftet med detta urval var att jag ville ta reda på lärarnas syn och erfarenheter av 
utomhuspedagogik. Ändamålet var aldrig att jämföra lärarna, utan att lyfta fram lärarnas tankar och 
erfarenheter. Eftersom undersökningen är kvalitativ kan det unika hos varje lärare presenteras och 
urvalet av lärare skedde genom att kontakta lärarna på en skolan i Stockholms närort och berätta 
syftet med undersökningen. Eftersom undersökningen behandlar ämnet utomhuspedagogik måste 
urvalet av lärarna arbeta med denna metod. Jag hade kännedom om tre lärare som arbetade med 
utomhuspedagogik och genom dem fick jag kontakt med ytterligare två lärare som även de arbetade 
med utomhuspedagogik.    

Fem stycken lärare har alltså intervjuats, det var 4 kvinnor och 1 man i åldrarna 29-60 år.  

Hur lång tid de hade arbetat som lärare varierade, det var allt från 3 år upp till 37 år.  

I denna undersökning benämns alla lärare anonymt och de har alla fått ett nummer beroende på när 
jag intervjuade dem, tillexempel lärare 1, lärare 2 osv. Efter intervjuerna gjordes fyra stycken 
observationer på skolan för att kunna bekräfta om det lärarna sagt under intervjuerna stämde med 
deras utomhusundervisning.  

Presentation av lärarna 
Lärare 1: Kvinna, 60 år gammal, utbildad grundskolelärare i de samhällsorienterade ämnena.  

Har arbetat i 37 år som lärare. Arbetar i årskurs 1. 

Lärare 2: Man, 43 år gammal, utbildade sig först till förskolelärare, sedan till låg och mellan 
stadielärare på distans i de samhällsorienterade ämnena. Har arbetat i 17 år som lärare. Arbetar i 
årskurs 1. 

Lärare 3: Kvinna, 50 år gammal, utbildad barnskötare och förskolelärare med inriktning mot de 
samhällsorienterade ämnena. Har arbetat i 20 år som lärare. Arbetar i årskurs 2. 

Lärare 4: Kvinna, 29 år gammal, utbildad låg och mellanstadielärare inom de matematiska och 
naturorienterande ämnena. Har arbetat i 3 år som lärare. Arbetar i årskurs 3. 

Lärare 5: Kvinna, 38 år gammal, utbildad låg och mellanstadielärare de samhällsorienterade 
ämnena. Har arbetat i 8 år som lärare. Arbetar i årskurs 5. 
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Insamling av data  
 

Eftersom detta är en kvalitativ undersökning som vill belysa 5 lärares tankar och erfarenheter av 
utomhuspedagogik som pedagogisk metod valdes strukturerade intervjuer och observationer för att 
få ett omfångsrikt material. De strukturerade intervjuerna gjordes som sagt hos alla fem lärare och 
observationerna gjordes hos fyra av lärarna. På grund av tidsbrist kunde inte lärare 5 ta emot mig 
för en heldagsobservation.  

Intervjuerna  

Formen för intervjuerna var strukturerad intervju, då jag hade fasta frågor och frågeområden, men 
inga fasta svarsalternativ (Johansson & Svedner, 2006).  Intervjuerna registrerades genom att spelas 
in och antecknas i ett skrivblock . Med denna metod blev det möjligt för mig att få intressanta svar 
och få ta del av lärarnas tankar och erfarenheter.  Jag valde att göra observationer för att ha två 
datainsamlingsmetoder och för att få tillräckligt med underlag i min undersökning. 

Jag valde att inte göra en enkät, för att jag ville vara med och uppleva lärarnas entusiasm och 
observera själv hur undervisningen gick till. Dessutom ville jag ta reda på om det lärarna sa under 
intervjun stämde med mina observationer. Innan intervjuerna gjordes en del tankearbete kring vad 
jag ville fråga lärarna. Med mitt syfte och frågeställningar i åtanke skrevs 9 stycken intervjufrågor 
(Se bilaga1). 

Observationerna  

Observationsmetoden som användes var den så kallade “critical incidents” kritiska händelser 
metoden (Johansson Svedner 2006). Utifrån mitt syfte och frågeställningar observerade jag hur en 
skolvecka kunde se ut och hur utomhuslektionen gick till hos lärarna. Observationerna gjordes 
löpande och det som hände antecknades ner i ett skrivblock . I klassrummen satt jag i ett hörn av 
rummet och observerade hela klassen. I skogen gick det inte att stå stilla på samma plats hela tiden 
eftersom eleverna ofta var i rörelse eller arbetade tillsammans i grupper. Jag höll mig också i rörelse 
och gick från grupp till grupp. Skälet till varför jag valde denna metod var att jag löpande kunde 
anteckna vad som skedde och med kritiska händelser metoden kunde observationen beskrivas mer 
utförligt (Johansson & Svedner 2006). Hade jag använt en observationsmall med bestämda 
kategorier kunde jag kanske missa viktiga händelser, som var betydelsefulla för undersökningen.  

 
Syftet med observationerna var att själv vara ute i verkligheten och se hur utomhusundervisningen 
kan gå till. Dessutom ville jag ta reda på om mina observationer stämde överens med vad lärarna sa 
i sina intervjuer. Sammanlagt varade observationerna i 15 dagar och det var 5 dagar hos varje 
lärare. Lärare 2 och 3 fick 5 dagar gemensamt då de arbetar tillsammans i en åldersintegrerad klass. 
Lärarna fick frågan hur ofta de undervisar utomhus och alla svarade i antal dagar per vecka. Därför 
ville jag vara hos dem en hel skolvecka, alltså 5 dagar och se om det som lärarna sagt stämde. 
Förutom att kontrollera antal dagar lärarna undervisade utomhus, ville jag också samla in data som 
kunde jämföras med lärarnas svar från intervjuerna. Totalt gjordes fyra heldagars observationer på 
skolan. Observation 1 var hos lärare 1, observation 2 och 3 gjordes hos lärare 2 och 3, då de har en 
åldersintegrerad klass och de hade lektioner utomhus gemensamt. Observation 4 gjordes hos lärare 
3. Som sagt varade alla observationer i 15 dagar och jag var med lärarna från morgon till att de 
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slutade för dagen. Innan observationerna blev alla elever informerade om att jag skulle vara hos 
dem och titta på hur deras skoldagar var och jag talade även om att inga av elevernas eller lärarnas 
namn skulle nämnas. I beskrivningen av observationerna har jag valt att bara skildra den dagen som 
lärarna tog med eleverna ut. De resterande dagarna undervisade lärarna i klassrummen, men 
eftersom studien undersöker utomhusundervisning var det relevant att bara ta med dessa dagar.  

Genomförande 
Jag tog kontakt med lärarna på skolan genom att gå dit och berätta om min undersökning och tre 
stycken lärare ville delta i min undersökning och vi bokade in tider för intervjuerna.  

Jag frågade dessa tre lärare om de hade några andra kollegor som använde sig utav 
utomhuspedagogik och på så sätt fick jag två personer till att intervjua. 

Intervjuerna skedde efter skoltid när eleverna hade gått hem eller till fritids.  

Jag besökte lärarna i deras klassrum där vi kunde vara ostörda och jag spelade in intervjuerna med 
hjälp av en diktafon. Intervjuerna tog 20-30 minuter beroende på att de olika lärarna hade olika 
erfarenheter och olika mycket att berätta om sina erfarenheter.  

Bearbetning av material 
Efter intervjuerna och observationerna påbörjades bearbetning och analys av det insamlade 
materialet. Bearbetningen skedde i tre etapper, data samlades in genom intervjuer och 
observationer. Det insamlade datamaterialet från intervjuerna avlyssnades och transkriberades. 
Anteckningar från observationerna analysera och tydliga likheter och olikheter skrevs fram. Fokus 
var dessutom på händelser som bekräftade eller inte bekräftade vad lärarna hade sagt under 
intervjun.  

Under denna jämförelse kunde jag se ett mönster, utifrån mina frågeställningar och intervjufrågor 
hade lärarnas svar bildat tre teman: 1. Lärare, 2. Elever och 3. Skolan.  

Från dessa tre teman bildades undergrupper som förtydligade lärarnas svar. Att det bildades teman 
och undergrupper var omedvetet, och för att tydliggöra mönstret med dess teman och undergrupper 
ritades ett diagram som är lik Johanssons och Svedners (2006) diagram. Mitt diagram behandlar 
lärarnas tankar och erfarenheter av utomhuspedagogik. Från varje tema bildas undergrupper som är 
relaterade till denna metod. Att göra ett sådant diagram var till stor hjälp vid bearbetningen av 
resultatet och tydliggjorde de olika teman som fanns. Varje tema har fått ett huvud nummer och 
undergrupperna har under nummer. Tillexempel tema lärare har nummer 1 och undergruppen 
utbildning får då numret 1.1 osv. Jag har valt att numrera på det här sättet för att underlätta 
avläsningen av diagrammet, således kan också resultatdelen bli begriplig. Diagrammet underlättade 
analysen då man okomplicerat kunde följa lärarnas argument och se om observationerna bekräftade 
alternativt inte bekräftade lärarnas utsagor.  
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Forskningsetik 
Under arbetet med denna undersökning har alla som har deltagit respekterats och fått veta i förväg 
att de är anonyma, det enda som nämnts om dem är deras kön, ålder, vilken utbildning de har och 
hur länge de har arbetat på skolan. Lärarna benämns med nummer för att skydda deras anonymitet. 
De har gett mig sitt samtycke att använda materialet och i enlighet med humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådets direktiv för examensarbete (Johansson & Svedner, 2006) 
har lärarna som deltagit fått veta att undersökningen handlar om utomhuspedagogik och vilka 
erfarenheter de har av den.  Deltagarna har haft möjlighet att dra sig ur undersökningen och fått 
tillfällen att ställa sina frågor till mig.  
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Resultat  

I resultatkapitlet beskrivs observationerna, de tre teman och undergrupper som framkom under 
bearbetningen har sammanställts. Som det redan har nämnts är detta en kvalitativ undersökning 
som inte har syftet att jämföra lärarnas tankar och erfarenheter, därför kan intervjuerna och 
observationerna beskrivas tillsammans i resultatet. Däremot jämförs lärarnas utsagor från 
intervjuerna med vad som iakttogs under observationerna. De teman och undergrupper som 
resultatet är kategoriserat efter är: tema 1. Lärarna; 1.1 lärarnas utbildningar, 1.2 lärarnas 
erfarenheter, 1.3 antal tillfällen för undervisning utomhus, 1.4 undervisningsämnen, 1.5 Varför 
utomhuspedagogik 1.6 råd från lärarna och 1.7 hinder för utomhuspedagogik. Tema 2 behandlar 
elever; 2.1 elevers säkerhet och beteende och 2.2 effekter hos elever. Tema 3 handlar om Skolan; 
3.1 möjligheter för utomhuspedagogik och 3.2 fortbildning. Varje tema och undergrupp förstärks 
med citat från intervjuerna med lärarna. När bara en lärare citeras beror det på att lärarens tankar 
och erfarenheter är likadan som alla andras och det citatet representerar alla lärares uttalanden. 
Ibland citeras två lärare för att visa att lärarna har olika erfarenheter och tankar. I varje tema skrivs 
undergruppen inom parantes, så att man kan finna undergruppen i diagrammet och diagrammet kan 
avläsas på sidan 12.  

Observationerna  
Syftet med observationerna var att jag själv ville vara ute i verkligheten och erfara hur 
utomhusundervisningen gick till på skolan som dessa 5 lärare arbetar.  Dessutom ville jag ta reda på 
om mina observationer stämde överens med vad lärarnas utsagor från intervjuerna.  

Observation 1, Årskurs 1: Barnen samlades inomhus och man hade en matematiklektion. 
Barnen skulle sortera in olika föremål i antal och former. De gjorde denna sorterings övning i små 
grupper och sedan skulle de förklara varför de hade sorterat som de gjort. Sedan gick de ut på rast 
och efter det samlades barnen vid gungorna. Tillsammans med deras lärare gick de till skogen för 
att fortsätta sorteringsövningen. I skogen skulle de samla löv, sten, kottar, olika växter och pinnar. 
Frågor som läraren ställde var: vilka hör i hop och varför? Vilken geometrisk figur är det? Kan man 
göra en figur av dem? En del elever hade sorterat in alla växter i samma grupp och andra barn hade 
lagt alla runda föremål i samma grupp.  

Skogsbesöket var i cirka 60 minuter och sedan hade man fruktstund med högläsning i klassrummet. 

Observation 2, årskurs 1 och 2: På morgonen hade man samling inomhus och man 
pratade om vad man skulle göra under dagen. Man hade skolarbete och sedan fick eleverna rast. 
Efter rasten samlades alla vid flaggstången och tillsammans med två lärare gick man till skogen för 
att leta vårtecken. Läraren hade med sig en bok om blommor som alla elever fick titta i och det blev 
lite stökigt för att alla inte kunde se. Barnen delades in två och två, sedan fick de gå själva och leta. 
Barnen plockade blommor, gräs och olika skott. Något jag observerade var en livlig diskussion 
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mellan två flickor. Ena flickan hade lagt ner en kotte i deras korg och hennes klasskamrat tyckte 
inte att en kotte var något tecken på våren, de låg ju på marken och var torra. 

Lektionen utomhus höll på i 45 minuter och sen gick man på lunch.  

Efter lunch arbetade man i sina matematikböcker och innan dagen var slut tittade man på sina 
vårtecken barnen hade tagit med sig in. Därefter fick barnen måla av föremålen och man pratade 
om vad man sett och upplevt i skogen.  

Observation 3, Årskurs 1 och 2: Även denna dag samlades man inomhus och lärarna 
gick igenom vad de skulle göra under dagen. Man hade en svenska lektion då barnen arbetade i sina 
ordböcker, sedan fick eleverna lyssna på olika fågelläten och gissa vilken fågel de trodde att det 
var. De fick färdigkopierat material med fåglar som de fick måla och sedan gick de ut på rast. När 
rasten var slut samlades man vid flaggstången, och med två lärare gick barnen upp till skogen för 
att titta på fåglar. Fågelskådningen var svår för en del elever då de inte kunde vara tysta, och man 
hade inte kikare till alla barnen. Även denna gång hade läraren med sig en bok som eleverna kunde 
titta i och se de olika fåglarnas namn. Efter fågelskådningen gick man tillbaka till klassrummet och 
man hade skolarbete fram tills eleverna slutade. Lektionen utomhus höll på i 45 minuter. 

Observation 4, Årskurs 3: När dagen började släppte läraren in eleverna i klassrummet 
och man hade en historielektion. Läraren läste högt ur historieboken och eleverna följde med i sina 
böcker. Sedan fick eleverna en stencil med frågor att besvara och sen gick de på rast. Efter rasten 
samlades alla på skolgården för att gå med sin lärare och en assistent till skogen för att ha 
utomhusmatematik. Lärarna använde pinnar till att göra en spelplan på marken. Barnen delades in i 
grupper om 4 personer och de fick kasta pinnen två gånger, och beroende på vart pinnen hamnade, 
adderade eller multiplicerade de båda talen med varandra. 

Det tal man fick skulle barnen sedan leta upp samma lapp i skogen, med samma nummer de fått 
fram i sin uträkning. På varje lapp stod det en matematik fråga, när man hade räknat klart frågan på 
lappen fick man viska sitt svar till läraren och hade man rätt svar fick man kasta pinnen igen. Till en 
början deltog alla elever, men jag hörde en elev säga att de andra i hennes grupp inte sprang med 
till lapparna. När läraren frågade varför de inte hjälpte deras gruppkamrat med frågorna sa de att de 
inte orkade och att det var kallt. Efter lektionen med utomhusmatematik gick man på lunch och 
efter lunchen arbetade eleverna i sina svenska böcker och med eget arbete fram till dagens slut. 
Lektionen utomhus varade i 60 minuter och det var cirka 40 matematik frågor. 

Sammanfattning  

Som det redan har nämnts gjordes observationer hos fyra klasser och alla iakttagelser antecknades. 
Av de 15 dagar som observationen varade valdes dessa fyra observationer för att de handlade om 
utomhuspedagogik.  Det som var tydligt utifrån observationerna var att lärarna på skolan hade 
inarbetade rutiner och att lärarnas lektioner var snarlika. Under tiden som observationerna pågick 
började samtliga lärare skoldagen med att vara inomhus och avsluta inomhus. Mellan kl 9.30–10.00 
hade eleverna rast och det var alltid efter denna rast som man hade utomhuslektionerna. Lärarna 
hade bestämt en plats på skolgården där eleverna skulle samlas och när lärarna räknat alla elever 
gick man tillsammans upp till skogen.  Antalet vuxna som var med var olika i klasserna, under 
observation 1 var läraren ensam med sina elever, under observation 2, 3 och 4 var det två vuxna 
som var med på utomhuslektionen. Observationerna visar lärarna undervisade olika ämnen utomhus 
och lektionerna utomhus varade från 45-60 minuter.       
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Figur nr 1. Diagram över teman och undergrupperna. 
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Tema 1 Lärarna 
Första temat behandlade lärarna, vilken utbildning de hade, hur länge de varit verksamma som 
lärare och vilken årskurs de arbetar i nu.  Lärare 1-3 och lärare 5 hade inriktning mot de 
samhällsorienterade ämnena, lärare 4 hade en utbildning med inriktning både mot de 
samhällsorienterade ämnena och de matematiska och naturorienterande ämnena. 

Lärarnas utbildning 

Första undergruppen till lärare blev utbildning (1.1) och det som framkom var att inte alla lärare 
hade utbildning i utomhuspedagogik. Undersökningen visade en lärare som började arbeta under 
70-talet hade inte gått någon kurs i utomhuspedagogik, det ingick inte i hennes utbildning. Hon 
hade fått gå på kurser i utomhuspedagogik efter sin examen och hade fortbildat sig. Lärare 2-4 som 
nyligen tagit examen eller gjorde det under 90-talet hade en kurs som ingick i deras utbildning, 
beroende på vilken inriktning man läste fick man lära sig metoden inom olika ämnen som 
matematik eller naturkunskap. Lärare 5 däremot hade inte någon kurs i utomhuspedagogik i sin 
utbildning, likt lärare1 hade hon gått på kurser i utomhuspedagogik i efterhand. Flera av lärarna 
hade fortbildat sig eftersom de kände att de ville ha mer kunskap om utomhuspedagogik.  

Lärare 1: Nej, det är något som jag har intresserat mig för och går kurser nu lite då och då. 

Lärare 3: Jag hade en kurs i utomhuspedagogik och så har jag gått Mullekursen. Mullekurs är en 
utbildning från friluftsfrämjande som har utbildning för att kunna utbilda barn utomhus och lära 
dem om naturen.      

Lärarnas erfarenheter  

Andra undergruppen till lärare, blev vilka erfarenheter (1.2) lärarna hade av utomhuspedagogik. 
Lärarna var positivt inställda till utomhuspedagogik och de hade alla prövat att undervisa utomhus. 
Resultatet varierade, från lyckade till mindre lyckade lektioner utomhus, men en sak som många 
nämnde var att allt eftersom man arbetar med denna metod ju lättare blir det också att lyckas. 

Lärare 3: Även om det inte blir som man tänkt sig ska man inte sluta att vara ute, man får göra det 
till en vana. 

En aktuell erfarenhet som lärarna berättade om var att dagens klasser består av elever från hela 
världen och att det är viktigt att även tänka på dessa elever när man arbetar med 
utomhuspedagogik. Lärarna hade arbetat med elever som inte hade svenska som 
modersmål och stött på problem då de undervisat utomhus, men det gav lärarna motivation 
att även ta med dessa elever ut eftersom utomhuspedagogiken kunde hjälpa eleverna i deras 
begreppsbildning.  

Lärare 5: Det jag anser är viktigast är att eleverna förstår begrepp, eftersom vi har en 
sådan blandning av barn från hela världen idag och det jag tycker är fullständigt naturligt 
för mig att begripa, som begreppet dubbelt som, är inte like begriplig för en liten kille som 
kommer från Eritrea, hur ska han förstå vad dubbelt som betyder? Då måste man jobba 
konkret med barn. 



 14

Antal tillfällen för utomhusundervisning 

Hur ofta lärarna undervisade utomhus var olika och detta ger undergruppen nummer 3: Antal 
tillfällen för utomhusundervisningen (1.3).  Lärare 2, 3 och 5 sa att de försökte att undervisa 
utomhus 1-2 gånger i veckan och Lärare 4 sa att hon hade utomhusundervisning 1 gång i veckan. 

Lärare 2: Vi försöker att schemalägga det så att vi kommer ut minst en gång i veckan. Vi har haft 
det stående på onsdagar att ha lektion ute. 

Lärare 1 sa att hon försökte att undervisa utomhus 2-3 gånger i veckan. Och hon talade även om att 
utomhuslektionerna inte alltid var planerade och att de kunde komma spontant. Dessutom ansåg 
lärare 1 att hon undervisade mer utomhus på våren än när det var vinter och även de andra lärarna 
talade om att de inte haft många utomhuslektioner denna vinter på grund av kylan.  

Lärare 1: Vi har varit ute ett antal gånger och pulsat i snön men nu på vårkanten har vi 
varit ute mer.  Det förekommer av och till, och rätt vad det är så förekommer en sådan 
lektion, det kan komma spontant och det ska det få komma också.    

Ytterligare en orsak till varför lärarna undervisade 1-3 gånger i veckan var att de var beroende av 
hur skolans schema och planering såg ut. Det fanns inplanerade dagar och lektioner som påverkade 
så som musik, trä- och syslöjd och olika firanden som julfirande. 

Undervisningsämnen 

Fjärde undergruppen till temat lärare blev vilka ämnen (1.4) man väljer att undervisa utomhus. De 
ämnen som utövades utomhus var framför allt naturvetenskap, matematik och gymnastik. Enligt 
lärare 1 går de flesta skolämnena att undervisa utomhus, lärare 2 och 3 undervisar matematik, de 
naturorienterade ämnena, svenska och gymnastik utomhus. Lärare 4 och 5 undervisade bara 
matematik och de naturorienterade ämnena utomhus. 

Lärare 4: Det finns alltid något roligt som barnen kan göra i skogen och de ämnen som jag har 
mest ute är matematik och naturämnena.  

Ett resonemang som vissa av lärarna förde var att man kan integrera alla ämnen i 
utomhuspedagogik, så väl svenska som bildundervisningen går att ha utomhus.  

Lärare 1: Jag tror inte att man ska låta klassrummet vara den allena rådande miljön, man kan ha 
både matematik, bild, historia, svenska och engelska ute. 

Alla lärare hade någon gång prövat att undervisa i kärnämnena och försökt att integrera dem när de 
undervisade utomhus, men en del lärare hade fastnat för vissa ämnen som de arbetade utomhus 
med. Lärare 4 och 5 använder sig tillexempel av två ämnen, medan de andra försökte att undervisa 
fler ämnen utomhus.  
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Varför utomhuspedagogik? 

Femte undergruppen till temat lärare blev varför lärarna hade valt att undervisa utomhus (1.5) och 
svaren till varför lärarna börjat med denna metod var lika, men de uttryckte det på olika sätt.  
Lärarna pratade om att elever blir allt mer stillasittande och att en del elever har en osund kost. 

Genom utomhuspedagogik vill de aktivera sina elever och få eleverna att röra på sig, vilket skulle 
förbättra deras hälsa.  

Lärare 3: Vi är ute för att barn behöver röra på sig, man ska utnyttja utomhusmiljön fast det kan 
vara besvärligt ibland. 

Dessutom ville lärarna väcka elevers intresse för de olika skolämnena och som sagt var lärarna 
överens om att utomhusundervisning kan aktivera eleverna men att det även stimulerar elevers olika 
behov.  

Lärare 1: Jag tar med mina barn ut för att väcka deras intresse och ge dem stimulans. 

Förutom att väcka elever intresse användes utomhuspedagogiken som ett komplement till lärarnas 
vanliga undervisning och utomhuspedagogik används för att variera undervisningen.   

Lärare 2: Att vara ute är ett komplement till min vanliga undervisning. 

 Lärare 3 sa att en annan orsak till varför hon valt att ta med utomhuspedagogik i sin undervisning 
är att eleverna kan lära sig med de olika sinnena. Även de andra lärarna talade om att de hade elever 
som lärde sig på olika sätt och att när de både var inomhus och utomhus med eleverna tillgodosåg 
de alla sinnen som elever använder vid inlärning.   

Lärare 3: Det är faktiskt viktigt att vara ute i naturen och man slår ju två flugor i en smäll. 

Med ”två flugor i en smäll” syftar hon på att eleverna lär sig både kroppsligt och mentalt. Vidare 
förklarar läraren det genom att säga att eleverna lär sig både med kroppen och knoppen.  

En av de fem lärarna förde argumentet att det inte bara var eleverna som mådde dåligt av att vara 
inomhus hela tiden. Denna lärare hade upplevt att även hon mådde dåligt att bara undervisa 
inomhus och därför valde hon att gå på utomhuspedagogiskkurs och fortbilda sig.  

Lärare 5: Efter att ha jobbat två år i traditionella klassrum där 25-30 elever ska sitta i sina bänkar 
och jobba hela dagarna och man kom alltid hem med huvudvärk, så bestämde jag mig att jag ville 
prova någonting annat och då blev det utomhuspedagogik. 

Råd från lärarna 

Sjätte undergruppen (1.6) till temat lärare kom fram genom att lärarna talade om vad man bör tänka 
på om man ska flytta ut sina lektioner. Eftersom dessa lärare har arbetat med utomhuspedagogik i 
många år har de upplevt ett och annat. De säger också att de har gjort misstag som har varit en del 
av utvecklingen i hur de kom att arbeta med utomhuspedagogik. Dessutom har lärarna gått olika 
kurser som gjort dem kunniga i ämnet. Därför ville de gärna dela med sig av sina erfarenheter och 
ge tips på vad man kan tänka på om man vill undervisa utomhus.  

Alla var överens om att det finns ganska många saker som man ska tänka på när man lägger en 
lektion utomhus och att det gäller att vara väl förbered.  Lärarnas tips har sammanställts i tio tips: 
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1. Lärarna tyckte att det var viktigt att ha ett syfte med lektionen som ska utövas utomhus och 
lärarna menade att om man tog med sig eleverna ut utan ett syfte var risken stor att eleverna gjorde 
annat eftersom de inte upplevde att de hade en lektion. 

Lärare 1: vad är ditt syfte med lektionen, vad ska det leda till? Det måste jag ha klart för mig som 
lärare annars kan det flyga åt alla håll. 

2. För lärarna var det viktigt att man har en planering, annars kan utomhusundervisningen gå fel 
och man uppnår inte det resultat som man eftersträvar. Lärarna sa att till en början kan planeringen 
ta tid men att det lönar sig i längden att ha en planering. Dessutom togs tidsåtgången upp som något 
väsentligt när man ska undervisa utomhus. 

Lärare 1: Planering är A och O, i och med att man har en tidsåtgång har man en ram. 
Tidsåtgången är viktig för att då tvingar du dig själv att vara riktigt organiserad och renodlad i det 
du ska få ut.  

Planeringen är alltså ett hjälpmedel i utomhusundervisningen, lärarna pålyste att planeringen var ett 
bra sätt att se vilka hinder som kunde uppstå och genom planeringen kunde de olika problemen 
lösas. 

Lärare 4: Var väldigt konkret och påläst själv. Tänk igenom scenariot i huvudet, vad kan hända? 
Vad ska jag förhindra? Hur många vuxna ska vi vara? 

3. Att schemalägga och göra utomhuspedagogiken till en vana var betydelsefullt för lärarna, då 
kontinuitet i utomhusundervisning övar eleverna på att vara utomhus och att följa de regler som 
råder utomhus. Lärare 1 påstod att om man har skapat vanan att undervisa eleverna utomhus så är 
det också mer troligt att antal tillfällen för utomhuspedagogik blir av, istället för att det bara 
kommer på tal. Lärare 2 lyfte även fram vikten av att man ska börja arbeta med utomhuspedagogik 
rena i förskolan för att skapa en vana även hos eleverna. 

Lärare 2: Man måste schemalägga det, så att man inte bara pratar om det. 

4. Lärare 1 talade även om att det är viktigt att ha med sig metodiken i sin utomhusundervisning 
och hon framhöll att om man inte hade denna grundläggande beståndsdel kunde 
utomhusundervisningen bli svårhanterlig.  

Lärare 1: Du måste ha med dig metodiken, du måste ha upplägget klart, vilka barn ska göra vad? 
Vilka barn kan få ett större ansvar när man är ute i skogen? 

5. Alla lärare talade om att det var viktigt med Återkoppling och uppföljning. Annars är risken att 
eleverna inte kopplar samman de kunskaper de lär sig i klassrummet med det som de lär sig 
utomhus. 

Lärare 1: Det är viktigt att ha en uppföljning och koppla samman vad man gör inne med vad man 
gör ute. 

Lärare 2 såg återkoppling och uppföljning som en naturlig del av undervisningen och att det är 
väsentligt att alltid arbeta på detta sätt. Enligt lärare 2 är även en uppföljning en bra kontroll på om 
eleverna har lärt sig det de skulle lära sig när man hade utomhuslektion. 

Lärare 2: Vi går alltid igenom ämnet i klassrummet först, sen går vi ut och till sist avslutar vi 
inomhus. 
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Lärare 3 menade att syftet med att hon återkopplade kunde hon se om eleverna kunde tillämpa sina 
kunskaper och det förenklade också hennes bedömning av vad eleverna lärt sig . 

Lärare 3: Det är viktigt att hela tiden återkoppla till ämnet så att eleverna inte tror att man bara är 
ute och leker. jag vill tillägga att genom uppföljning kan man se om eleven behärskar det logiska 
tänkandet, att de kan använda sina kunskaper och tillämpa dem. Så att de får tänka till och lära sig 
tänka. 

6. Ett annat råd som lärarna gav var att det är viktigt att ge tydliga instruktioner till eleverna och att 
man ska anpassa uppgifterna efter eleverna. 

Lärare 1: Du måste vara klockren och konkret i dina instruktioner till barnen. Är det små barn 
räcker 2-3 instruktioner för att annars kan de bli förvirrade.  

7. Dessutom ansåg lärarna att man bör använda olika material som finns i skogen och låta eleverna 
använda hela kroppen vid inlärning. 

Lärare 5: Det gäller ju bara att man får vara finurlig och använda det naturen erbjuder. Det 
finns ju massor av saker som man kan plocka i en skog. 

Om man inte är välbekant med utomhuspedagogiken tipsade lärarna om att det finns böcker om 
detta ämne som man kan läsa och få inspiration från. Förutom det finns även artiklar, video, och det 
finns också högskolor och universitet som erbjuder kurser i utomhuspedagogik.  

Lärare 2: Läs om ämnet, det finns massor av information i tidningar och böcker. Och det finns 
massor av tips på internet. 

Lärare 4 tog även upp att kollegor kan vara ett stöd och dessutom sa hon att man inte ska dra sig för 
att besök andra skolor som arbetar med denna metod för att få tips på hur man själv kan arbeta. 

Lärare 4: Jag pratar alltid med mina kollegor och får hjälp från dem.  

9. Ett dilemma som lärarna stött på flera gånger är att elever inte har rätt kläder för 
utomhusundervisning och rådet de gav var att man som lärare kan ha kläder som barnen kan låna.  

Lärare 5: Vi har en låda med kvarglömda kläder, istället för att slänga dem brukar vi låna vantar 
eller mössor därifrån.  

Hinder för utomhuspedagogik 

Lärarna pratade om att när de började använda utomhuspedagogik i deras undervisning stötte de på 
problem och att dessa hinder än idag kan påverka hur ofta de undervisar utanför klassrummet. Det 
ger sista undergruppen i temat lärare, nämligen hinder för utomhuspedagogik (1.7). Under analysen 
av intervjuerna framkom det att lärarna främst lyfte fram fyra stycken hinder som kunde göra det 
svårt att undervisa utomhus och de var: Vädret, läromedel, elevers beteende och elevers säkerhet. 
Lärarna ansåg att vädret spelade stor roll och att om det var dåligt väder försökte man att undvika 
att gå ut.  

Lärare 5: Denna vinter kan jag säga att vi har legat i ide mer eller mindre för att det har varit så 
himla kallt och snöigt.  

Dessutom togs läroboken upp som en orsak till varför en del lärare använder 
utomhusundervisningen i mindre omfattning.  Alla lärare ansåg att böcker är bra att ha och 
dessutom är lärarna är vana vid läromedel. Därtill menar lärarna att man måste ha någorlunda ramar 
och riktlinjer att följa så att de kan utvärdera vad eleverna har gjort. 
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Lärare 3: Böcker är bra att ha men de får inte hindra oss från att jobba konkret, matteboken 
används som en kontroll, att de har förstått vad vi gjorde ute och förra över kunskaper. 

Tema 2: Elever 
Lärarna pratade också om barnens säkerhet som hinder till utomhuspedagogik eller varför man 
undviker att undervisa utomhus, vilket leder oss in på temat nummer 2; elever. Lärare 1 talade om 
att tiderna har förändrats och att även eleverna är annorlunda. Lärare 1 syftade på att förr hade 
elever större respekt för lärarna och att de nu för tiden är mer olydiga., men detta har inte hindrat 
henne från att undervisa utomhus, men hon har minskat på det. Trots minskningen menar lärare 1 
att efter många år av olika erfarenheter kan hon hantera de olika situationerna som uppstår. Även de 
andra lärarna tog upp detta.  

Elevers säkerhet och beteende  

I undergruppen 2.1 vill lärarna påpeka att elevers beteende kan vara orsaken till varför man inte 
undervisar utomhus mer än vad lärarna gör i dagsläget. När lärarna har haft utomhuslektioner har 
det hänt att en del elever inte lyssnat på instruktioner och tillföljd av det har eleven skadat sig.  

Lärare 2: Vi har ett busfrö som ska klättra i träden så fort vi kommer ut och ibland är jag rädd att 
hon ska göra sig riktigt illa. 

Lärare 4 hade upplevt många situationer där elevens beteende påverkat både undervisninhen och de 
andra elevernas säkerhet.  

Lärare 4: En gång blev en elev sur och rymde. Jag var jätte orolig och visste inte vart han var. 

I detta fall valde läraren att stanna kvar hos gruppen då hon var ensam utomhus med eleverna, men 
om de hade varit fler lärare vid tillfället skulle hon följa efter eleven som rymde för att se att eleven 
var i säkerhet.  Elever som är besvärliga och bråkiga kan göra utomhusundervisningen svår . Att 
barnen inte sköter sig när man kommer ut i skogen är inget stort problem enligt lärarna och de 
menar att det kan hanteras. 

Lärare 5: Jag har träffat många busiga barn men för att få en positiv utomhusvistelse tror jag att 
man måste jobba med det kontinuerligt, inte bara vid enstaka tillfällen som vid en friluftsdag. 

Effekter hos eleverna  

Trots att lärarna hade stött på hinder hade lärarna lagt märke till positiva effekter hos eleverna när 
de undervisat utomhus och det behandlar till temat 2.2; effekter hos elever som lärarna la märke till.  
Lärarna hade läst mycket om de positiva effekterna i olika lärartidningar och fått ta del av 
forskningsresultat vid föreläsningar och kurser. Alla lärare var överens om att de sett positiva 
effekter hos eleverna. De mest markanta effekterna som lärarna nämnde var att eleverna mår bättre 
när de får utomhusundervisning och att eleverna tycker att skolarbetet blir roligare. 

Lärare 2: De verkar må bättre och är friska. Jag tror att utomhuslektionerna ger en positiv effekt 
och barnen tycker att det är roligt, de frågar efter det. 

En lärare tog dessutom upp dilemmat med elever som är blyga eller elever som inte trivs i en 
klassrumsmiljö. Enligt denna lärare kan elevers självkänsla förändras genom att de få undervisning 
utomhus. 
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Lärare 1: De barn som har det knöligt i ett klassrum, de vinner man på något sätt genom att vara 
ute. För att då upptäcker de att de kan, de har kanske vart lite stängda i en klassrumssituation men 
i den fria naturen blir de annorlunda och kommer med initiativ som de kanske inte alls gör i 
klassrummet.    

En annan effekt som lärarna talade om var att de fått igång ett samarbete mellan eleverna och att 
just grupparbeten är ett viktigt inslag i deras undervisning. Även att utomhuspedagogik erbjuder 
elever möjlighet till lek och utveckling togs upp som en effekt. 

Lärare 3: Vi försöker uppmuntra till ett matematiskt tänkande, även om det inte fungerar rent 
matematiskt på alla så får man igång en lek, diskussion och samarbete.  

Tema skolan 

Möjligheter till utomhuspedagogik 

Lärare 1-5 tog upp att skolan (3.1) som man arbetar på inte alltid kan erbjuda utomhusundervisning 
och att skolans inriktning avgjorde om man undervisade utomhus. Det som lärarna hade gemensamt 
på denna punkt var att de alla, förutom lärare 4, hade arbetat på skolor där möjlighet till 
utomhuspedagogik inte fanns.  

Lärare 5: Förut jobbade jag i en skola med traditionella klassrum där alla skulle jobba inomhus 
hela dagarna, men på denna skola arbetar flera av lärarna med utomhuspedagogik och det var så 
jag fick upp intresset för det. 

När lärarna 1-3 och 5 beskrev skolor som inte kunde erbjuda dem material och de talade också om 
att det fanns skolor som inte hade tillgång till naturen. När dessa skolor som lärarna arbetade på inte 
hade möjlighet att tillhandahålla material eller en skog, hade lärarna löst det själva.   

Lärare 2: På en skola jag jobbade på fanns ingen skog i närheten, då fick jag använda 
skolgårdsmiljön. 

Även lärare 3 hade använt sig av en annan miljö än skogen och hon menade att hela det samhälle 
som vi lever i kan användas i utomhuspedagogik. Hon tog upp närortens centrum som 
undervisningsmiljö och att det har en positiv effekt på eleverna.  

Lärare 3: I dag fick de följa med och handla här i centrum, då får de ju använda matematiken på 
ett riktigt sätt. Det märks att de blir lyckliga när man gör sånt här, då de får använda matematiken 
på riktigt och på ett roligt sätt.  
  

Vidare talade lärarna om att de läser nya artiklar och hör nya rön om utomhuspedagogik, trots att de 
själva är positiva till metoden hade lärarna upplevt att en del kollegor inte fann 
utomhusundervisning som en pedagogisk undervisningsform. Lärarna hade hanterat det genom att 
diskutera dilemmat på personalmöten och ta stöd av lärare i arbetslaget som inte var negativt 
inställda till utomhuspedagogik. 

Lärare 3: En del skolor tycker att utomhuspedagogik är trams, därför är det viktigt att prata med 
sina kollegor och chef om detta.  
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Fortbildning  

Något som jag undrade över var att om man ville arbeta med utomhuspedagogik och inte hade det i 
sin utbildning, fanns det då möjlighet för andra lärare på skolan att få vidare utbilda sig eller om de 
5 lärarna ville fortbilda sig? (Se undergrupp 3.2). Under intervjuerna svarade alla lärare att de hade 
möjlighet till fortbildning  

Lärare 3: Jag och mina kollegor har gått på föreläsningar och det kommer många till vår skola och 
berättar om utomhuspedagogik. Jag gick NTA förra året och då hade vi en kurs om matematik 
utomhus.  

Enligt lärarna visade skolan stort intresse för att utomhuspedagogik och att det är en viktig metod 
som ska användas på deras skola. Skolan visar sitt engagemang genom att anordna tema veckor då 
alla lärare och elever är involverade i temat utomhusundervisning.  

Lärare 2: Vi hade också tema hela skolan om utomhuspedagogik, då hade vi lektioner ute en hel 
vecka. 

Därtill bjuder skolan in föreläsare som är specialiserade på utomhuspedagogik som ger lärarna råd i 
hur de kan undervisa utomhus. Lärare 4 ansåg dessa dagar som skolan bjöd in föreläsare eller 
anordnade kurser var ett bra sätt att hålla sig uppdaterad, vilket gjorde att hon gärna tog med sina 
elever ut för undervisning.  

Lärare 1: Vi hade besök av en pedagog som var speciellt inriktad på det här området och hon gav 
oss många härliga tips på hur man kan jobba ute i skogen. 

Sammanfattning 

Det som framkom från resultatet var att lärarna hade både positiva och negativa erfarenheter av 
utomhuspedagogik. För visa av lärarna ingick utomhuspedagogik i deras utbildning men en del av 
dem hade fått läsa kurser i efterhand och fortbildat sig. Alla hade möjlighet att fortbilda sig nu om 
de skulle vilja. Samtliga lärare hade tillgång till en bra miljö för sin utomhusundervisning, men för 
visa av lärarna hade det inte alltid varit så och de var nöjda eftersom de skolor som de arbetar på ser 
utomhuspedagogik som en viktig pedagogisk metod och man främjar det genom att ha 
föreläsningar, anordnar temadagar och veckor eller skapar en miljö som gör utomhuspedagogik 
möjligt.  

Orsaken till varför de hade börjat undervisa utomhus var för barnens hälsa, en lärare nämnde även 
sin egen hälsa och för att lärarna ville variera sin undervisning. Många av lärarna skulle gärna 
undervisa mer utomhus men de tog upp skäl till varför det inte alltid går. Orsakerna som påverkade 
var bland annat vädret, stökiga elever, tid och planering. Trots det menade lärarna att man inte 
skulle ge upp i första taget och att man ska lära av sina misstag.  Hindren stoppade inte lärarna från 
att arbeta med utomhuspedagogik eftersom de ansåg att effekterna hos eleverna bevisade att 
undervisning utomhus är en metod som de vill fortsätta med. 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
Mitt syfte var att undersöka pedagogernas tankar och erfarenheter gällande utomhuspedagogik. 

Med mitt syfte som grund, utformades intervjufrågor som skulle användas vid intervjutillfällena. 
Kvalitativa intervjuer och observationer har använts som metod, vilket var passande i denna 
underökning och de två datainsamlingsmetoderna användes för att få tillräckligt med underlag i 
undersökningen. 

Den så kallade ”kritiska händelser” användes som observationsmetod (Johansson Svedner 2006), 
det gjorde det möjligt för mig att med egna ögon se hur lärarna undervisade utomhus på skolan och 
observationerna kunde bekräfta om lärarnas intervjusvar stämde överens eller inte stämde överens 
med verkligheten.  

Intervjuerna gick bra och jag är väldigt tacksam att informanterna tog sin tid att intervjuas. Jag 
valde att göra intervjuerna i lärarnas miljö så att de skulle känna sig trygga och bekväma, alla hade 
blivit intervjuade förr och hade inga bekymmer med att jag spelade in intervjuerna.  Jag är nöjd 
med urvalet och valet av metod trots att det tog tid att transkribera alla intervjuer och att gå igenom 
anteckningarna från observationerna. Det har varit en nyttig erfarenhet.   

Resultatdiskussion 
När resultatet bearbetades visade det sig att lärarnas tankar och erfarenheter kunde kategoriseras in i 
teman som bildade undergrupper. Resultatdelen är indelat i dessa olika teman och undergrupper. I 
resultatdiskussionen kopplas även lärarnas intervjuer samman med vad som iakttogs under 
observationerna. 

Lärarnas utbildning  

Under första temat som behandlar lärarna framkom det att utomhuspedagogik inte ingick i allas 
utbildning och enligt Szczepanski (2005) borde alla lärarutbildningar ta sitt ansvar och lyfta fram 
utomhuspedagogiken. De viktigaste förebilderna förutom barnens föräldrar är pedagogerna 
(Johansson, 1990) som de möter fem dagar i veckan och det gäller då att pedagoger skapar 
situationer där eleverna får använda hela sin kropp, tidigare erfarenheter och kunskaper. Dessa 
situationer kan skapas utomhus (Molander, 2005). Hur mycket lärarnas utbildning påverkar deras 
utomhusundervisning är svårtmät, men Szczepanski (2005) påstår att en bra utbildning i 
utomhuspedagogik är ett måste om man vill ha en framgångsrik utomhusundervisning. Utifrån 
observationerna drar jag den slutsatsen att det är lärarnas utbildning som dels har givit dem 
motivationen till att fortsätta med utomhusundervisning. Utan de utbildningar och de kurser som 
lärarna har gått så skulle lektionerna kanske blivit mindre lyckade?   Jag ser det som att lärarnas 
utbildning fungerar som ett stöd och hjälpmedel, vilket också gör dem säkra när de ska undervisa 
utomhus.  



 22

Lärarnas erfarenheter 

Lärarna hade haft både bra och mindre bra erfarenheter av att undervisa utomhus. Fast det inte hade 
blivit som lärarna hade tänkt sig alla gånger, ville de inte sluta med utomhuspedagogik. En del 
lärare hade haft elever som sprungit iväg eller som inte ville delta beroende på saknat intresse eller 
dåligt väder. Det är vid sådana tillfällen som läraren ska använda sina kunskaper och väcka intresset 
hos eleverna. Molander (2005) nämner att pedagoger bör skapa situationer där elever får 
använda hela sitt jag, sina tidigare erfarenheter, kunskaper, fantasi och sådana situationer 
skapar man bäst ute i verkligheten. Utifrån mina iakttagelser använde lärarna de olika 
erfarenheterna de fått genom åren i sin undervisning och de såg ej misslyckanden som 
slutet på deras utomhusundervisning, tvärtom sa lärarna att de lärde av sina misstag.  
 
En upplevelse som lärarna talade om var att de ibland stött på svårigheter med elever som har ett 
annat modersmål än svenska.  Lärarna anser att genom utomhuspedagogiken kan dessa elever få 
hjälp när de lär sig det svenska språket och även begreppsbildningen kan ske på ett smidigare sätt. 
Även Löwing (2006) talar om begreppsbildningen och att när man planerar sin utomhuslektion ska 
man ha begreppsbildningen i åtanke och därefter hitta en övning som är lämplig.  

Lärarna ansåg att utomhuspedagogik absolut var en pedagogisk metod som borde användas mer. 
Precis som Bergius och Emanuelsson (2008) ser lärarna naturen som ett skafferi fyllt med 
matematik och andra skolämnen. Likt Bergius och Emanuelsson (2008) ser lärarna arbetet i naturen 
som en aktivering av sinnena. I naturen finns det möjligheter att hämta kunskap och inspiration 
(Brugge, Glantz & Sandell, 2007) och under observationerna var det även det intrycket jag fick från 
lärarna. Att de lätt skogen inspirera inomhuslektionerna och att man tog med sig det man lärt sig 
utomhus till klassrummet. Det fanns en koppling mellan det man gjorde inomhus med det som man 
gjorde utomhus.   

Antal tillfällen för utomhusundervisning och undervisningsämnen 

Hur många gånger man undervisade utomhus var olika, men enligt alla lärare försökte de att var de 
ute minst en gång i veckan. När Lärare 1 intervjuades sa hon att hon försökte att undervisa utomhus 
2-3 gånger i veckan. När jag jämförde data från intervjuerna med mina anteckningar från 
observationerna framkom ett annat resultat. Under mina 5 dagar hos lärare 1 undervisade hon 
utomhus 1 gång, således stämde inte hennes intervjusvar överens med hennes undervisning, men 
jag tror att det kan bero på hur skolans planering var och att lärare 1 inte hade möjlighet att 
undervisa utomhus mer än 1 gång under den veckan. Enligt mig är det bättre att undervisa utomhus 
1 gång i veckan än ingen utomhusundervisning alls. 

När jag var hos lärare 2 och 3 var de ute med barnen 2 gånger under 5 dagar. Slutsatsen jag drar är 
att det lärarna sa när de intervjuades var korrekt. Lärare 4 sa under sin intervju att hon var utomhus 
med eleverna 1 gång i veckan och enligt observationerna stämde det, under 5 dagar undervisade 
lärare 4 en gång utomhus. Hos lärare 5 kunde jag inte göra någon observation och därför vet jag 
inte om de antal tillfällen hon sa att hon undervisade utomhus stämmer.  

Något som alla lärare var överens om var att hur ofta man undervisade utomhus berodde på hur 
schemat såg ut och skolans planering Mörck (2005) hävdar att flera moment i skolan kan läggas 
utomhus, så kanske skulle lärarna kunna undervisa utomhus mer än 1-2 gång i veckan? Totalt 
varade observationerna i 15 dagar men helst skulle jag vilja göra en längre observation under en 
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längre period för och se om antalet tillfällen för utomhusundervisningen var densamma eller om 
den förändrades, och vad som påverkade då.  

Hinder för utomhuspedagogik 

Enligt Brugge, Glantz och Sandell (2007) borde lärare kunna undervisa utomhus i större 
utsträckning. Vad är det då som hindrar lärare att undervisa utomhus mer? Från intervjuerna fick 
jag fram ett antal hinder som påverkade antalet tillfällen lärarna undervisade utomhus. Det första 
som lärarna nämnde var vädret. I Sverige skiftar året från vinter, vår, sommar och höst. Ofta ses 
årstidernas skiftningar som en nackdel när man ska undervisa barnen utomhus. Istället ska vi se det 
som en fördel och det viktigaste är egentligen att vara på rätt plats vid rätt tid. Ska man leta 
vårtecken bör det ske på våren och inte mitt i vintern. Det gäller att vara flexibel och påhittig, vi kan 
inte ha hundra procentig kontroll över vädret eller vad som sker. Märker man att barnen börjar frysa 
kan man kanske leka en lek för att få upp värmen? Enligt Brugge, Glantz och Sandell (2007) kan 
utomhusundervisningen ske oberoende av vädret, det gäller bara att man har på sig rätt kläder. 
Under mina observationer märkte jag att vädret påverkade bara en gång och det var när lärare 4 
hade utomhusmatematik med sina elever. Några elever hade slutat att hjälpa till med att leta och 
lösa uppgifterna. När läraren frågade varför sa eleverna att de inte klarade av att arbeta mer och att 
de frös. Min konklusion av denna händelse är att läraren kanske hade för lång lektion med många 
matematikfrågor.  Dessutom hade eleverna inte ätit lunch och de frös.  Brugge, Glantz och Sandell 
(2007) tar upp grundläggande behov som måste vara tillfredställda hos elever och lärare när man 
ska ha lektion utomhus. De två viktigaste behoven är att alla är mätta och är rätt klädda för årstiden.  
Kyla och hunger tär på våra krafter och påverkar vårt humör (Brugge, Glantz & Sandell, 2007) och 
jag tror att det kan påverka utgången för en utomhuslektion oerhört mycket.  

Andra hindret som lärarna förde på tal var att lärarna ibland var rädda att gå ut på grund av barnens 
säkerhet och att lärarna var rädda att barnen ska göra sig illa eller springa i väg. Szcepanskis (2005) 
lösning på detta är att lärare måste ha en god utbildning i utomhuspedagogik. Har lärarna en bra 
utbildning i utomhuspedagogik får de också kunskaper i hur de ska hantera svåra situationer som 
kan uppstå i naturen (Lärarförbundet, 2005). I lärarförbundets tidning skriver Karin Björkman att 
man kan skapa osynliga gränser, som barnen inte får gå utanför. Hon menar att om man är osäker, 
ska man ha dessa gränser för att alltid se och höra barnen (Lärarförbundet, 2005). 

Lärarna kom också in på att alla skolor inte har möjlighet att erbjuda utomhuspedagogik eller att de 
möt kollegor som har varit negativt inställda till utomhuspedagogik . Enligt Szczepanski (2005) kan 
det finnas oenigheter i arbetslag angående utomhuspedagogik.  Szczepanski (2005) menar att det 
finns mycket kunskap om varför barn ska vara ute och röra på sig, och att ingen behöver sitta stilla 
inomhus. Därtill talade lärarna om att tiderna har förändrats, även Janet E. Dyment (200 5) skriver 
att lärare har ont om tid, de har scheman som måste följas och att skolklasserna har förändrats. I en 
vanlig klass har man mellan 20-30 elever, lärare kanske inte känner att de får stöd från resten av 
skolan och väljer därför att hålla sig till bas undervisningen. Dessutom påverkar området man bor i 
utgången för utomhuspedagogiken (Dyment, 2005). Denna skola där undersökningen har gjorts har 
ett stort skogsområde precis utanför klassrumsdörrarna och jag fick intrycket att lärarna inte ville 
hålla sig till en grund undervisning, de hade gjort valet att variera sin undervisning med 
utomhuspedagogik.   

En annan orsak till varför lärarna inte var ute med barnen så ofta var att lärarna var vana vid att 
använda läromedlen. En del barn har svårt att anknyta de teoretiska kunskaperna till verkligheten 
(Glumslövs barnomsorg och skola, 2004), man kan ta matematikboken som exempel. Många barn 
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tror att matematik bara handlar om att räkna i matematikboken, men matematik kan handla och om 
så mycket mer och kan undervisas på fler än ett sätt. Varför inte satsa på laborativ matematik 
utomhus? Utomhusmatematik kan öka barns förståelse och väcka intresse för ämnet. Lärare 1 
nämnde att elever som är oroliga i klassrummet kan finna sin plats ute i det fria och detta anser 
också Glumslövs barnomsorg och skola (2004), nämligen att elever som lär sig långsamt eller som 
är svårhanterliga i ett klassrum oftast mår bra av att få vistas utomhus, där de kan få arbeta kreativt 
och praktiskt. När lärarna tog upp att läroböckerna styrde dem till en viss del var de också noga 
med att påpeka att det var just därför de valt att ta in utomhuspedagogik i deras undervisning, för att 
få ett annat sätt att tänka och hitta nya inlärningsmöjligheter för eleverna.    

Dyment (2005) hävdar att lärare använder läroböcker för att det är lätt att mäta barns framgång. 
Vad barn gör utomhus är svårare att mäta. Även Johansson och Wirth (2007) ser läromedel som ett 
problem då lärare har blivit alltför beroende av dem. Läroböcker behöver inte styra undervisningen 
och det kan vara svårt att bedöma eleverna till en början när man undervisar utomhus (Johansson & 
Wirth, 2007), därför är det, som lärare 3 sa, viktigt med återkoppling och reflektion.  

Jag är inte negativ till läromedel, som Johansson och Writh (2007) nämner är tillgången till 
läromedel ett komplement till andra metoder och kan användas som undervisningsmall. Jag skulle 
inte vilja att mina elever arbetar i sina böcker lektion efter lektion. Som alternativ skulle jag vilja 
utgå från övningarna eller uppgifterna i läroboken och utföra dem som en gruppövning utomhus, då 
får även eleverna chans att integrera med varandra, istället för att arbeta ensam och tyst i en bok 
hela dagarna. Detta för att undvika att läromedlen överanvänds. Läromedlen kan vara en trygghet 
både för lärare och barn, vi ska inte kasta ut läroböckerna men försöka att finna användning av dem, 
tillsammans med kreativa metoder, och där tror jag att man kan ha nytta av utomhuspedagogiken . 

Lärarna tror att dessa hinder som nämnts kan lösas och eventuella problem kan klaras upp genom 
att man har struktur på sin undervisning.  Det är viktigt att ha ramar som eleverna förstår och att ha 
ett gott samarbete på skolan (Nordahl & Skapell Misund, 1998). Har man inte mod att undervisa 
sina elever utomhus kan man till en början hålla sig på skolgården, när man väl tagit det steget och 
märker att ens elever är redo kan man använda sig av andra platser som parken, stadslandskapet och 
lantgården. Detta är enligt Brugge, Glantz och Sandell också platser som kan användas i olika 
inlärningssituationer inom utomhuspedagogiken (Brugge, Glantz & Sandell, 2007) . Även i 
läroplanen (1994) finns det riktlinjer som säger att lärarna ska tillsammans med eleverna komma 
överens om vilka regler som gäller när man arbetar och jag tror att det krävs regler som barnen kan 
följa, vilket också skapar en trygghet för alla när man är utomhus. Vi ska inte låta problem 
avskräcka oss från att använda utomhuspedagogik som pedagogisk metod, för att det är först när 
man vågar öppna sina dörrar och prova sig fram som man kan se nya perspektiv och påbörja en 
förändringsprocess (Brugge, Glantz & Sandell, 2007). Under mina observationer var det inget barn 
som skadade sig och det var inget barn som flydde från gruppen. 

Motiv till utomhuspedagogik och dess effekter  

Orsaken till varför lärarna ville undervisa utomhus var för att de ansåg att uterummet är en 
kunskapskälla som är fyllt med material som kan användas genom alla sinnen. För en lärare 
handlade det om att kunna erbjuda sina elever en väg att finna egna inlärningsstrategier, men 
främsta orsaken var för barnens hälsa. Szczepanski (2005) talar om den benlösa generationen som 
har drabbats av en fetma bomb och effekterna av det är stress och koncentrationssvårigheter. Vidare 
refererar Szczepanski (2005 )till att det finns över tusen avhandlingar i världen om 
utomhuspedagogik, som visar att naturen har en läkande kraft på koncentrationssvårigheter och 
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stress. Man blir piggare, lugnare, gladare och det uppstår inte konflikter lika ofta. Barn mår bra av 
utomhuspedagogik och växer i en fysisk miljö. Avhandlingarna visar också att barn som är ute och 
rör på sig löper mindre risk för benbrott och att vara ute minskar risken för infektioner och sänker 
blodtrycket (Lärarförbundet, 2005).   

Även Dyment (2005) nämner rapporter som påvisat fördelar med utomhuspedagogik och särskilt 
påverkas barns entusiasm, sociala och psykiska beteende, samt en ökad förmåga att tänka kreativt 
och kritiskt. Dyment (2005) hävdar att även resultaten på skoltester ökar tack vare 
utomhusundervisning. Därtill upplever eleverna undervisningen som mer betydelsefull och att de 
lär sig bättre då de får använda sina sinnen.  

Johansson och Wirth talar också om utevistelsens goda effekter och hänvisar till att kontakt med 
naturen ger hälsa. När barn är utomhus rör de på sig och på så sätt tränar de sina kroppsmuskler. 
Utevistelsen förbättrar barns allmäntillstånd och motståndskraften för infektioner ökar (Johansson 
& Wirth, 2007). En annan fördel med utomhuspedagogik är att alla sinnen används, barn lär sig på 
olika sätt och genom utomhuspedagogik kan flera perspektiv erbjudas för inlärning (Brugge, Glantz 
& Sandell, 2007). 

Råd från lärarna 

De sex pedagogerna har flera år av erfarenhet och de gav gärna råd på vad man ska tänka på om 
man vill undervisa utomhus. Jag tog till mig alla råd men främst att ta vara på. Vad naturen kan 
erbjuda och att jag ska våga prova olika material. Även tipsen om att vara väl förbered och att ha 
metodiken med sig i utomhusundervisningen är betydelsefullt för mig. Inomhus är inlärningsmiljön 
artificiell, där beskrivs kunskap, men kunskapen skapas genom personlig kontakt och därför borde 
lärare gå ut och se hur de kan använda naturen och hela tiden ha läroplanen i åtanke. Dessutom ska 
jag tänka på att försöka anpassa utomhuslektionerna efter eleverna. 
 

Koppling intervjuer - observationer 

Utav observationerna fick jag fram att det mesta som lärarna sa under sina intervjuer stämde, men 
det finns några avvikelser. Under de 5 dagar jag var hos lärare 1 undervisade hon utomhus en gång 
och även lärare 3 undervisade en dag utomhus under de 5 dagar jag var hos henne. Lärare 2 och 3 
hade utomhuslektion två dagar under mina 5 dagar hos dem. Observationen hos lärarna bekräftade 
att de undervisade utomhus minst en gång i veckan, undantaget var att lärare 2 och 3 var utomhus 2 
gånger under en vecka och det kan bero på att de var två stycken lärare som arbetade tillsammans. 
Lärare 1 sa i sin intervju att hon försökte att undervisa utomhus 2-3 gånger i veckan men utifrån 
observationerna stämde inte hennes utsaga från intervjun. Detta tror jag berodde på att lärare 1 hade 
andra saker inplanerade som tog den tiden hon normalt brukar lägga på utomhusundervisningen.   

Då observationerna gjordes och sammanställningen var klar framkom det att de ämnen lärarna 
undervisade mest i var de naturorienterade ämnena, matematik, svenska och gymnastik. Lärarna 
framhöll att alla skolämnena egentligen skulle kunna undervisas utomhus. under observation 1 hade 
man utomhusmatematik i form av en sorteringsövning. Lärarna nämnde att det är viktigt att 
återkoppla det man gör utomhus med vad man gör inomhus. I lärare 1 fall började hon dagen med 
att göra en sorteringsövning i klassrummet och sedan gjordes samma sak i skogen. Men när de 
återvände till klassrummet gjordes ingen återkoppling utan man hade högläsning. De ämnen som 
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undervisades utomhus denna dag var matematik och svenska. Svenska för att barnen använde ord 
och begrepp för att förklara varför de hade sorterat på ett visst sätt. 

Hos lärare 2 och 3 började man med skolarbete inomhus, efter rasten letade man efter vårtecken och 
utomhuslektionen återupptogs även inomhus då man fortsatte arbetet med vårtecknen. Jag kunde se 
att läraren tydligt kopplat syftet med utomhusundervisningen.  Jag skulle kategorisera denna lektion 
som en naturkunskapslektion, med inslag av en svenska lektion eftersom barnen använde olika 
begrepp för att kunna förklara varför de valt föremålen som vårtecken.  Under den andra 
observationen (observation 3) hos lärare 2 och 3 arbetade man med ämnet fåglar innan man gav sig 
ut till skogen men på slutet av dagen skedde ingen återkoppling, utan eleverna arbetade i sina 
skolböcker. Observation 3 innehöll även det av inslag från naturkunskap och svenska, barnen skulle 
känna igen hur fåglarna lätt och känna igen fåglarnas utseende. Trots att det blev stökigt var det bra 
att läraren tog med en fågelbok så att eleverna samtidigt kunde studera fåglarna. Man kan lösa 
problemet med att alla barn inte ser bilderna i boken genom att kopiera en bild per grupp, eller ha 
inplastade bilder som tål alla väder som eleverna kan ta med sig ut. Det som saknades från denna 
lektion var en återkoppling på slutet av dagen, man arbetade med fåglar i klassrummet och utomhus 
men vad var syftet? 

I observation 4 fanns inte heller någon direkt koppling till lektionerna inomhus med lektionen 
utomhus. I klassrummet hade man en historia lektion och utomhus hade man utomhusmatematik, 
men när ska en återkoppling ske? Måste det vara under samma dag eller går det några veckor efter? 
Jag tror att läraren valde denna matematiklek utomhus för att eleverna kunde repetera vad de hade 
lärt sig inomhus. Med matematikleken hade läraren lyckats få in två av de fyra räknesätten och 
aktiverade eleverna fysisk och psykisk.  Lärare 4 visade att man kan vara kreativ och få in 
matematik och rörelse i samma övning.     

Utifrån observationerna stämmer de undervisningsämnen som lärarna sa att de använde utomhus. 
Jag kunde se att lärarna integrerat matematik, naturkunskap och svenska i sin utomhusundervisning. 
Lärarna hade alltså både lyckade och mindre bra lyckade utomhuslektioner, men de framhöll att 
man inte skulle ge upp. Enligt lärarna ska man göra det till en vana och utifrån mina observationer 
bekräftas deras teori om att kontinuitet krävs i utomhuspedagogiken. I och med att 
utomhusundervisningen skedde minst en gång i veckan och eleverna hade regler att följa blev det 
också en vana. Alla elever visste när lektionen skulle ske och vart de skulle träffa sina lärare. Enligt 
mig underlättas utomhusundervisningen av ett sådant undervisningsmönster, och med den vanan 
och kunskaper som lärarna har skulle lärarna kunna undervisa utomhus mer än de gör .    

 

Fortbildning  

Alla lärare som intervjuades hade möjlighet att fortbilda sig inom utomhuspedagogik och Sveriges 
matematiklärarförening håller sommarkurser och fortbildning för att utveckla undervisningen i 
matematik (Berggren & Lindroth, 2004). På centrum för miljö- och utomhuspedagogik erbjuder 
man kurser i utomhuspedagogik och Szczepanski (2005) säger att det är många som söker, av de 18 
platser som erbjuds har man mer än 100 sökande.  Det som är tråkigt är att ingen har gjort en 
profilering, eller skapat en inriktning för utomhuspedagogiken. Det är kanske vad 
utomhuspedagogiken behöver, för att bli tagen på allvar och ses som en pedagogisk metod 
(Lärarförbundet, 2005).  
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Det finns mycket information som kan vara till hjälp om man vill förändra sin undervisning, men ha 
i åtanke att det är en process som kan ta lång tid och det är alltid en fördel om man är flera som 
arbetar med metoden, man kan bolla idéer med varandra, vara till hjälp och stöd (Berggren & 
Lindroth, 2004). 

Slutord 

Jag kom i kontakt med utomhuspedagogik genom en matematik kurs i min utbildning och mitt 
intresse för denna metod växer sig allt större. En princip som jag tar med mig är att elever ska få 
möjlighet att arbeta utifrån sina förutsättningar och jag vill ha med deras engagemang för att få 
igång deras inlärningsprocess och utveckling. Gudrun Malmer (1990) påpekade en sak som jag väl 
kände igen mig själv i, nämligen att ju högre upp i årskurserna eleverna kommer, desto svårare 
tycker de matematiken blir. Det viktiga är att producera rätt svar för att få ett bra betyg eller 
omdöme. Vill vi ha elever som bara memorera och kopierar av texter och svar? Malmer menar att 
man glömmer bort processen. Det ägnas för lite tid åt processen som ska leda oss fram till resultatet 
(Malmer, 1990). Även Madeleine Löwing (2006) nämner att det inte räcker med att barnen är ute 
och rör på sig, utan det är genom en process av en reflektion som barnen lär sig. Även lärare ..talar 
om detta 

Jag har lagt märke till att matematikundervisningen diskuterats allt mer de senaste åren, både i 
medier som tidningar och TV, men även i de olika lärarrum jag har besökt under min 
verksamhetsförlagda utbildning, samt bland lärarstudenter. År 2003 gjordes en studie av TIMSS 
(Third international mathematic and science studie) som visar att svenska elevers medelprestation 
har sjunkit sedan 1995. Anledningarna är många, Johansson och Writh (2007 ) menar att elever inte 
tar till sig de grundläggande begreppen i matematik och lärarna som har intervjuats tror att 
begreppsbildningen kan ske mer naturligt genom utomhusundervisning. Johansson och Writh 
(2007) skriver även att utomhusmatematik inte är någon genväg till kunskap. Visst kan det vara 
skönt både för lärare och elever att komma ut ur klasrummet och ha undervisning utomhus, men 
bara att vara ute är ingen universallösning på sjunkande resultat Johansson och Writh (2007). 
Johansson och Writh (2007) skriver att om man redan har en dålig klassrums miljö, blir även 
undervisningen dålig utomhus. Man måste börja arbetet i klassrummet och skapa ett positivt klimat 
som man sedan kan ta med sig ut (Johansson och Writh, 2007). Det finns rapporter som tar upp 
problem inom matematikundervisningen men de belyser också möjligheterna som finns (Berggren 
& Lindroth, 2004). 

Många skolor har insett hur viktigt det är att lära med hela kroppen och att variera nu sin 
undervisning. Utomhuspedagogik knyter samman rörelse, kunskap och miljö till en helhet. Brugge, 
Glantz och Sandell menar att det egentligen inte finns några hinder med att flytta ut undervisningen 
till naturen, då det finns forskning som visar att verksamhet som sker utomhus och som består av att 
barn får röra på sig, är positivt för hälsan, motoriken och lärandet (Brugge, Glantz & Sandell, 
2007). 

90 % av dagens skolbarn är bosatta i städer och tätbebyggelser (Brugge, Glantz & Sandell, 2007) 
och de flesta av dem får en undervisning som sker inomhus, där eleverna endast använder två 
sinnen, nämligen synen och hörseln. Våra sinnen skulle kunna användas i större utsträckning och 
varför läsa om något när man kan uppleva det? Skolämnena kan kopplas samman med rörelse och 
diskussion (Lättman-Marsch & Wedjemark, 2007). Som jag redan har nämnt, rör sig barn idag allt 
mindre och ägnar mer tid till data- och TV-spel. Brugge, Glantz och Sandell (2007) skriver om den 
Amerikanske psykologen Mihaly, som ställer sig frågan om framtidens skola kommer att vara en 
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”riskfaktor” eller en  ”friskfaktor ”.  Dagens människor har rörelsebehov som människorna som 
levde på stenåldern, men hur blir det om vår utveckling sker mot en allt mer stillasittande framtid 
(Brugge, Glantz & Sandell, 2007) och hur ska skolan agera då?  

Jag hoppas att utomhuspedagogik kan vara en metod som kan aktivera en generation som rör sig 
och är utomhus allt mindre. Jag håller med Brugge, Glantz och Sandell (2007) när de säger att barns 
lärande inte äger rum på en bestämd tid och plats. I alla skolans ämnen kan man finna ett inslag från 
naturen, det gäller som lärare att kunna koppla ihop de olika ämnesområdena för att kunna använda 
dem i sin utomhusundervisning (Brugge, Glantz & Sandell, 2007). Utomhuspedagogik är bara en 
metod av många (Mörck, 2005) och man får prova sig fram för att se vilken metod som passar. 
utomhuspedagogik handlar om att uppleva med alla sinnen, upptäcka med hela kroppen och lära 
sig, förstå och visa hänsyn till människor och natur (Johansson, 1990). I mitt kommande yrke som 
lärare vill jag ha ett inslag av utomhuspedagogik i min undervisning och jag ska ha de 5 lärarnas 
råd med mig, samt inte ge upp i första taget när jag möter motgångar.  Med stöd från Bergius och 
Emanuelsson (2008) tycker jag att det är dags att utmana den traditionella synen på 
matematikundervisningen och även resten av skolundervisningen. Genom 
utomhuspedagogiken tror jag att man kan lufta fram barns glädje, lust till lärande, 
nyfikenhet och kreativitet (Bergius & Emanuelsson, 2008). 
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Bilaga 1 

Intervju frågor 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Har du utbildning i utomhuspedagogik/ingick det i din utbildning? 

 

3. Hur ofta använder du utomhuspedagogik i din undervisning? 

 

4. Varför började du använda dig av utomhusmiljön som pedagogisk metod? 

 

5. Inom vilka ämnen använder du utomhuspedagogik? 

 

6. Varför utomhuspedagogik i din undervisning? 

 

7. Märker du någon skillnad på eleverna när ni har haft undervisning utomhus? 

 

8. Kan du se några hinder eller möjligheter med utomhuspedagogik/matematik? 

 

9. Kan du ge några tips till pedagoger som vill arbeta med utomhuspedagogik/utomhusmatematik? 
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