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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att synliggöra och analysera en del av den mångfald som finns bland 
några lärares utomhuspedagogik. Samtidigt vill jag försöka att bidra till en större kunskap om 
hur lärare kan övervinna de praktiska svårigheter som de möter i sin utomhuspedagogik. Jag har 
använt observation och semistrukturerade kvalitativa intervjuer i min undersökning. Resultatet 
visar att lärarnas lektioner bestod av lärarstyrda aktiviteter och fri lek i olika kombinationer. 
Aktiviteterna kunde kopplas till flera skolämnen; idrott, matematik, biologi, svenska och musik.  
Många av aktiviteterna övade sociala kunskaper. Lärarna hade lättare att se möjligheter än hitta 
hinder i sin utomhuspedagogik. Majoriteten av möjligheterna var didaktiska till sin natur, som 
att eleverna utomhus kunde använda alla sina sinnen och att lärandet skedde genom lek och 
upplevelse. Lärarna kompenserade bristen på utomhusmaterial genom att hitta på kreativa 
lösningar; de tillverkade eget material, lånade utifrån eller bjöd in naturskolan som hade 
material med sig.  
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Inledning  

Dagens barn och ungdomar rör på sig allt mindre på sin fritid och vistas mer sällan i naturen 
(O´Brien 2009). Många barn är överviktiga och lider av stress (Falk 2007). Bakom denna 
förändring ligger bl.a. förändrade livsvillkor. Eleverna har fri tillgång till mat och flera 
inomhusaktiviteter att välja mellan. Många barn blir skjutsade överallt av sina föräldrar 
eftersom de vuxna är oroliga för barnens säkerhet (Maynard & Waters 2007; O´Brien 2009).  
Samtidigt spenderar eleverna en stor del av sitt liv i skolan. Detta gör att skolan både har ett 
stort ansvar och en möjlighet att påverka både elevernas hälsa och engagemang för naturen. 
Elever som får en möjlighet att vara i närkontakt med naturen när de är små kommer att ta med 
sig sina upplevelser in i vuxenlivet. Detta kan leda till ett livslångt intresse och respekt för 
naturen (O´Brien 2009). Stora förändringar i vår miljö gör det att i framtiden kommer det att 
finnas ett ännu större behov av miljömedvetna invånare (Maynard 2007). 

 

Utomhuspedagogik för de yngre eleverna i skolan har vunnit allt större stöd under den senaste 
tiden. Szczepanski (2009), sid. 15) definierar den på följande sätt: 

 

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 
mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter 

                 i autentiska situationer.” 

 

O´Briens och Murrays (2007) forskning om ”Forest School” i England, Wales och Scotland har 
lyft fram hur utomhuspedagogiken kan ha många positiva effekter på eleverna inom flera olika 
områden. Enligt deras forskning kan utomhuspedagogik: 

• öka elevernas  koncentration och motivation att lära.  
• utveckla elevernas sociala förmågor och motoriska färdigheter. 
• förbättra hälsa och effektivisera lärandet. 
  

I Sverige är det Szczepanski  (2009, 2006) m.fl. som har forskat om utomhuspedagogikens 
effekter. Deras resultat liknar O´Briens & Murrays.  Szczepanski (Falk 2007) har också forskat 
om utomhuspedagogikens möjligheter att minska elevernas stressnivå och förbättra minnet. 
Enligt honom upplever eleverna det svårt att sitta stilla under långa tider inomhus. Arbetsmiljön 
med stora grupper och dålig luft bidrar till att öka elevernas stressnivå. Eleverna som rör sig i 
naturen blir mer avslappnade och detta i sin tur kan påverka deras lärande positivt. Det som 
eleverna lär sig genom att använda alla sina sinnen och varva teori med praktik blir kvar mer 
beständigt i minnet.  

Trots att Szczepanskis (2009, 2006) och O´Briens & Murrays (2007) m.fl. forskning visar 
utomhuspedagogikens fördelar väljer många lärare ändå att inte lämna klassrummet. Hur 
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kommer det sig? Det finns hinder med utomhuspedagogik. Hindren kan vara 
utbildningspolitiska, praktiska eller kulturella. Szczepanski (Falk 2007) lyfter fram hur 
utomhuspedagogiken inte har varit prioriterad i lärarutbildningar i Sverige och nämns inte ens i 
den nuvarande läroplanen. Bristen på utbildning kan leda till att lärarna inte känner till vilka 
möjligheter utomhuspedagogik har (Maynard och Waters 2007).  Lemmey (1999) lyfter fram 
hur lärare kan tro att de måste ha gedigna kunskaper innan de vågar gå ut med sin klass. Lärare 
som inte vet hur eller varför de ska flytta en del av sin undervisning utomhus kommer troligen 
att stanna kvar inom fyra väggar med sin klass (Falk 2007). Maynards och Waters (2007) 
forskning visar att hindren också kan vara praktiska. Skolan kanske är placerad i en urban miljö 
utan närhet till natur eller att skolan saknar tillgång till utrustning. Kulturella hinder utgår från 
lärarna själva. De kan vara ovana att vistas i naturen eller vara rädda att något negativt kan 
hända eleverna.  

 

Det finns alltså en del undersökningar som lyfter fram vilka hinder lärare kan möta på vägen ut 
men inte så mycket om vad som behövs för att lärarna ska kunna övervinna hindren.  

 

Mitt syfte med uppsatsen är att synliggöra en del av den mångfald som finns bland lärarnas 
utomhusundervisning. Samtidigt vill jag försöka bidra till en större kunskap om hur lärare kan 
övervinna de praktiska svårigheterna som de möter när de bedriver utomhuspedagogik. 

 

Mina frågeställningar är:  

• Hur ser lärarnas undervisning i utomhuspedagogik ut?  
• Vilka mål och syften har lärarna med sin utomhuspedagogik? 
• Vilka möjligheter och hinder ser lärarna i sitt arbete med utomhuspedagogik?  
 
 

Metod 

Urval 
 

I min undersökning deltog fem lärare från tre olika skolor i Stockholmsområdet. Skolorna skilde 
sig från varandra vad gäller ägare (kommunal / privat), storlek och antal elever som har svenska 
som modersmål. Två av tre skolor var belägna precis vid utkanten av en skog. Gruppstorleken 
varierade mellan 8 och 19 elever.  Alla lärarna arbetade med yngre barn i skolan. En var 
klassföreståndare för förskoleklass, en för årskurs 1, en för årskurs 2 och två informanter var 
fritidspedagoger. Lärarna hade arbetat i skolans värld mellan 4 och 34 år. 
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Jag valde tre olika skolor till min undersökning för att få fram variation bland informanter och 
deras förutsättningar att driva utomhuspedagogik. Gemensamt för alla lärare var att de hade 
arbetat aktivt med utomhuspedagogik. Detta gjorde de p.g.a. sitt egna engagemang, tolkning av 
kursplanerna och utomhusvana. Urvalet är inte slumpmässigt. Jag kom i kontakt med lärarna 
genom att använda mina kontakter som jag skaffat mig under min studietid.  

 

Jag informerade alla lärare om de etiska regler som gäller för min uppsats; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  Med 
andra ord berättade jag om undersökningens syfte, att deras deltagande var frivilligt och att de 
kommer att vara anonyma i undersökningen.  

Datainsamlingsmetoder 
Jag använde två olika metoder för min undersökning; observation och semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer (Johansson & Svedner 2010). Första frågeställningen om hur lärarnas 
undervisning i utomhuspedagogik ser ut besvaras både genom analys av observationer och 
intervjuer.  Jag fyllde i ett observationsprotokoll vid varje utomhuslektion där jag antecknade 
hur läraren började sin aktivitet, vad hände sedan  / vad eleverna gjorde och hur läraren 
avslutade sin aktivitet.  

 

När jag intervjuade lärarna ställde jag frågor om deras utomhuspedagogik för att synliggöra;  

• Undervisningens struktur 
• Använda metoder  
• Undervisningens mål och syfte 
• Koppling till kursplaner  
• Möjligheter och hinder  
 

I min analys av intervjusvaren har jag fokuserat på att hitta svar till min andra och tredje 
frågeställning: Vilka mål och syften har lärare med sin utomhuspedagogik? Vilka möjligheter 
och hinder ser lärarna i sitt arbete med utomhuspedagogik? 

 

Procedur  
Jag e-postade eller lämnade personligen över intervjufrågorna och ett informationsbrev i förväg 
för att lärarna skulle ha tid att bekanta sig med dem. I brevet berättade jag kort om mig själv, 
vilken utbildning jag går, vad min uppsats kommer att handla om och vilka etiska regler som 
gäller för min uppsats. 
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Observationer 

Jag fick möjlighet att observera fyra av fem lärare under sju timmar. Av dessa fyra 
observationstillfällen kunde jag vid två tillfällen vara med på lektionen innan de gick ut. Då 
presenterade jag mig själv kort för eleverna och berättade om syftet med min närvaro. Jag 
betonade också min roll; att jag endast kommer att observera och inte aktivt delta i lektionen. 
De två andra lärarna, som jag kände sedan tidigare, hade berättat för sin klass om min uppsats 
och att jag skulle följa med på en av deras utomhuslektioner. Jag berättade mer för de elever 
som frågade om min närvaro.  

 

När jag observerade lektionen stod jag åt sidan för att försöka uppfatta helhetsbilden av det som 
pågick. Jag använde ett observationsprotokoll som jag fyllde i direkt under lektionerna för att 
undvika att behöva lita på mitt minne i efterhand.  I protokollen antecknade jag allt det som jag 
ansåg vara relevant för att beskriva hur lärarens utomhuspedagogik såg ut. Enligt Björndal 
(2005) är observationerna dock alltid färgade av den som observerar. Jag var medveten om att 
om jag hade sovit ordentligt, ätit bra frukost och kände mig tillfreds inombords skulle jag kunna 
vara mer uppmärksam och därmed kunna göra en bättre observation. Det kan hända att jag har 
missat något eller tolkat informationen annorlunda än vad någon annan observatör skulle ha 
gjort.  

 

Intervjuer 

Intervjuerna var individuella och de varade mellan 40-65 minuter. De skedde antingen i ett 
konferensrum eller i lärares egna klassrum. Närvarande var informanten och jag. Jag spelade in 
intervjuerna med en diktafon för att senare kunna återge lärarnas svar så exakt som möjligt. Jag 
förde anteckningar som stöd för att ge lärarna mer tid att tänka ut sina svar i lugn och ro. Jag var 
väl medveten om att jag skulle försöka se till att läraren var den som hade ordet mest av tiden. 
Jag hade med nio frågor som lärarna hade fått se i förväg. Ordningen på frågorna varierade 
beroende på vad läraren svarade. Jag försökte lyssna ordentligt på vad läraren berättade och 
därefter ställa relevanta följdfrågor (Johansson & Svedner 2010). Oftast gick det bra men det 
fanns tillfällen då jag var tvungen att prata mer än vad jag egentligen hade tänkt. Det kunde bero 
på att jag inte förstod deras svar, då ställde jag flera följdfrågor. Eller att de inte förstod mina 
frågor. En sådan fråga handlade om hur de använde kursplaner i sin utomhuspedagogik. Då fick 
jag omformulera frågan och försöka förklara ännu mer tydligt vad jag ville veta. Jag 
transkriberade alla intervjuerna ordagrant och lyssnade igenom intervjuerna flera gånger.  Jag 
gav alla lärare fiktiva namn i bokstavsordning för skydda deras anonymitet.  

 

 

Presentation av lärarna 

 

1. Anna är en 49 årig kvinna som har läst ”Barn, teknik och skapande”. Hon har arbetat två år i 
förskolan och två år i skolan. Hon är nu klasslärare för årskurs två. Hon har arbetat med 
utomhuspedagogik i fyra år. Hon har gått Friluftsfrämjandets Mulle- och Skrinna kurs.  
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2. Britta är en 42 årig kvinna. Hon har tidigare läst ”Idrottspedagoglinje” och efter det 
”Interkulturell lärarutbildning mot förskolan, förskoleklass och yngre åldrar”. Hon har 
arbetat i skolan i fem år. Hon är nu klasslärare för årskurs ett. Hon har arbetat med 
utomhuspedagogik sedan hon blev klasslärare ht-2010. Hon har läst 20 p vid Tom Tits. 

 

3. Cia är en 46 årig kvinna som först har läst till barnskötare och är nu nästan färdig lärare mot 
fritidshem. Hon har arbetat 11 år i förskolan och sju år i skolan. Hon arbetar nu som 
fritidspedagog. Hon har arbetat med utomhuspedagogik i fem år. Hon har läst två kurser i 
utomhuspedagogik på Naturcentrum. 

 

4. Doris är en 55 årig kvinna. Hon har läst till förskollärare. Hon har arbetat 34 år i yrket av 
vilka 20 år som lärare. Hon arbetar nu som fritidspedagog. Hon har arbetat i 34 år med 
utomhuspedagogik. Hon har läst 30 p kreativ matematik. 

 

5. Ella är en 31 årig kvinna. Hon har läst till förskollärare och lärare för yngre åldrar. Hon har 
arbetat i skolan i sex år. Hon är klasslärare för förskoleklass. Hon har arbetat med 
utomhuspedagogik i sex år. 

 

Databearbetning 
Jag lyssnade igenom intervjuerna flera gånger. Jag transkriberade alla intervjuer ordagrant. Jag 
läste igenom alla informanternas svar fråga efter fråga. Därefter antecknade jag deras svar i 
mina preliminära tabeller på två olika sätt. Först fick varje lärare en egen kolumn för varje fråga. 
Där antecknade jag allas viktiga nyckelord. Sedan gjorde jag en kodtabell där det framkom tre 
olika slags koder; först textnära koder, sedan beskrivande koder och till sist teoretiska koder 
(Kvale 2009). De textnära koderna bestod av korta meningar som t.ex. ”att eleverna ska få röra 
på sig”. I beskrivande koder stod det sedan ”att få röra på sig”. I teoretiska koder stod det 
”rörelse”. Utifrån dessa svar försökte jag slå ihop lärarnas svar till gemensamma kategorier.  

Resultat 

Observationsresultat - Hur ser lärarnas 
undervisning i utomhuspedagogik ut?  
 
Utifrån mina observationer kunde man urskilja en viss struktur som de flesta lektionerna följde. 
Fyra utomhuslektioner började och tre avslutade med en samling. Lärarna räknade in och 
kontrollerade att alla elever var närvarande. Den enda läraren som inte hade en samling i slutet 
var Cia som befann sig på skolgården.  
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Analysen visar att varje lektion innehöll något organiserat i form av en lek eller uppgift och fri 
lek i olika kombinationer.  Karakteristiskt för lektionerna var lekens stora betydelse som en 
källa till lärande. Resultatet redovisas i tabell 1. Vidare analys visade att aktiviteterna även 
kunde kopplas till fem olika ämnen; idrott, matematik, biologi, svenska och musik. Resultatet 
framgår av tabell 2. 

 

Aktiviteter 

Alla lärare förklarade tydligt varje ny aktivitet som eleverna skulle göra. När man avläser tabell  
1 kan man se att endast två av aktiviteterna var renodlade uppgifter och resten av lärandet 
skedde genom lek. De lärarstyrda lekarna skedde i helgrupp och de lekarna som eleverna själva 
fick välja skedde i små grupper.  

 

Lärarna anpassade sin undervisning till gällande väderlek. När eleverna i Brittas och Ellas 
klasser började frysa, avslutade lärarna den pågående aktiviteten och bytte ut den mot en mer 
rörelsebetonad lek. Eleverna fick springa av sig tills de blev varmare igen. Cia hade valt en 
mattebingo där alla deluppgifter inte gick att genomföra eftersom det hade snöat. De saker som 
eleverna skulle ha hämtat hade hamnat under ett snötäcke. Eleverna föreslog att de skulle hämta 
snöblock och mäta dem i stället och läraren gick med på det. 

 

 

Lärarstyrda aktiviteter Fri lek 

Uppgifter Lekar Fantasi-  

och sociala lekar 

Koncentrationslekar Rörelselekar 

Spela 
teater 

Älgen  

och resurserna  

Trollek Hur mycket är klockan 
farbror Lejon? 

Klättra 

Mattebingo Under  

hökens vingar  

Barda Sardinburken Hoppa 

 Alla ekorrar  

byter träd 

Diskussion  

i små grupper 

 Gunga 

 Händer och träd   Snurra  

i snön 

 Taxi och chaufför   Springa 

Tabell 1. Aktiviteter som observerades under fyra utomhuslektioner. 
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Lärarstyrda aktiviteter 

I Annas klass spelade eleverna teater i skogen. Sagan handlade om en rymdresa. Hela klassen 
deltog i varierande grad. Några hade redan börjat lära sig sina repliker. Andra hade mer tysta 
men fysiska roller. I Cias klass hade eleverna en mattebingo där de hämtade olika naturföremål. 
De arbetade gruppvis. I Brittas klass ville alla elever vara den som fick bestämma för gruppen 
vilken färg som skulle ropas upp i leken ”Under hökens vingar”.  Läraren betonade den sociala 
aspekten i reglerna när hon förklarade för en elev: 

 

“Du kan inte bestämma själv. Alla ska få bestämma. /…/ Ni måste komma överens.” ( Britta, 
klasslärare för åk 1) 

 

Analysen visar att majoriteten av lärarstyrda aktiviteter övade sociala kunskaper på olika sätt. 
Mycket handlade om att våga göra olika saker efter lärarens instruktioner. Eleverna skulle bl.a. 
våga: spela teater inför varandra, släppa sin bestämda plats, räkna högt och bli ledd av en annan 
när man blundade. 

 

Fri lek  

Två elever i Annas klass lekte en trollek där de fantiserade om två trollkompisar som bodde i 
skogen och umgicks. På samma sätt var ”Barda” kopplad till fantasi (”Barda” är ett 
barnprogram på TV där barn får spela ett rollspel) . Eleverna anpassade ”Barda” till sin egen 
lekvärld. Två av lekarna, ”Hur mycket är klockan farbror Lejon” och ”Sardinburken”, hade 
tydliga regler som krävde koncentration av eleverna. I den först nämnda lek skulle eleverna 
noga lyssna på vad ledaren sade för att kunna ta ett rätt antal steg framåt. I den andra leken 
skulle eleven antingen leta efter de andra som gömt sig eller själv ligga stilla i sitt gömställe.   

 

Gemensamt för eleverna i alla klasser var att de snabbt bildade smågrupper för att leka. Ibland 
bytte de lekar eller grupperingar efter en stund. Pojkarna kunde stå i små diskussionsgrupper 
och berätta om sina leksaker.  Flickorna planerade kommande träffar. En elev i Ellas klass satt 
på marken och lutade sig mot ett träd och såg fundersam ut. De äldre barnen kunde berätta för 
mig vad de lekte och sedan fortsätta utan problem. Sexåringarna blev lätt störda av de vuxnas 
inblandning i deras lek. En till synes enkel fråga från mig kunde få slut på leken:  

 
L: ”Vad gör ni?”  

E: ”Vi lekte ”Barda”- men inte nu längre.” (en pojke i Ellas grupp) 

 

Analysen av fri lek visade att även där var det sociala kunskaper som övades på många sätt. 
Eleverna skulle bl.a. kunna bilda små grupper genom att både fråga om man själv fick vara med 
eller att tillåta de som ville vara med. De skulle kunna bestämma tillsammans hur leken skulle 
gå till eller veta vad som var accepterat att diskutera i små grupper.  
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Koppling till skolämnen  

Vidare analys visade att aktiviteterna även kunde kopplas till flera skolämnen. Idrott var det 
vanligaste ämnet, men även musik fanns med i mindre skala. Resultatet visas i tabell 2. 

 

 

Idrott Matematik Biologi Svenska Musik 

Snurra  

i snön  

Räkna 

 

Kretslopp Spela teater Gruppförstärkande 
sånger 

Springa Mäta Hitta spår  Färger   

Klättra Uppskatta Träd Begrepp  

Hoppa Bygga former    

Balansera     

      Tabell 2. Koppling till skolämnen. 

 

Idrott 

Idrottsdelen handlade om rörelse i olika former. Hos alla lärare övade eleverna sin motorik i 
varierande grad. Idrotten var med i lektionens alla delar. Eleverna sprang som uppvärmning 
eller för att inte senare förlora värmen. Eleverna snurrade i snön på vägen till skogen. Väl 
framme hoppade, klättrade och balanserade de på stenar och träd när de lekte den fria leken.  

 

Matematik 

Matematik var med under lektionens lärarstyrda aktivitetsdel. Cia hade en mattebingo där 
eleverna skulle mäta och uppskatta olika längder. Dessutom skulle de bygga olika matematiska 
former med hjälp av naturföremål. Utöver det hade många av lekarna en koppling till 
matematik. I ”Händer och träd” kunde Ella ropa: “ Sex fötter mot ett träd”. Det gällde för 
eleverna att räkna hur många elever som behövdes vid varje träd och samarbete så att alla inte 
gick till samma träd.  

 

Biologi 

Biologi var med på Brittas och Ellas lektioner men i lite olika former. Brittas elever fick 
möjlighet att lära sig biologi genom den lärarstyrda leken “Älgar och resurser” där de skulle 
förstå kopplingen mellan antalet älgar och tillgången på mat och skydd. Eleverna i Ellas klass 
använde en del av sin tid för fri lek till att gemensamt undersöka djurspår som fanns i snön. Alla 
deltog i livliga diskussioner om vilket djur som hade varit på platsen eller vem som eventuellt 
kunde bo i en hålighet. Ella använde promenaden tillbaka som ett tillfälle att stanna framför ett 
antal träd och diskutera med eleverna om vilka träd de var och hur deras löv såg ut.   
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Svenska 

Svenska var med i alla lärarnas lektioner. Samtliga elever tränade sig i att lyssna och ta till sig 
lärarens instruktioner. När Annas elever spelade teater i skogen fick de öva att använda andra 
uttryckssätt och i detta fall var det att våga yttra sig genom skådespeleri. Brittas elever övade 
olika färger genom leken ”Under hökens vingar”. Mattebingo var också en språkförstärkande 
övning. Eleverna fick bygga olika begrepp som triangel och fyrkant. Ellas elever ökade sitt 
ordförråd av olika naturbegrepp. Att träden inte bara heter träd utan att de har artspecifika namn 
som ek, rönn eller björk. 

 

Musik 

Ella sjöng två sånger med sina elever på vägen till och från skogen. Den första var natursången 
“Ut i skogen” och den andra var en namnsång som gick igenom alla elever som var närvarande. 
De båda sångerna kan tolkas att vara gruppförstärkande. Natursången berättar om oss som ska i 
väg och ha det roligt i naturen. Och namnsången kunde öka elevernas självkänsla genom att 
allas namn sjöngs; jag är med, jag syns och är därmed viktig.  

 

 

Intervjuresultat - Hur ser lärarnas 
undervisning i utomhuspedagogik ut? 

 

Under den här rubriken analyserar jag resultatet från mina intervjuer. Intervjuerna gav mig 
ytterligare och djupare kunskap om hur lärarnas utomhuspedagogik kan se ut. Det som var nytt 
var lärarnas förberedelsefas som inte framgick under observationerna. Dessutom kommer jag 
lyfta fram resultatet av vilka metoder lärarna använde i sin undervisning.  

 

Analysen visade att det fanns skillnader på lärarnas synsätt vad gäller attityder till att vara ute 
själv med sin grupp, utomhusmaterialets betydelse för undervisningens genomförande och 
lärarnas relation till kursplaner. Britta, Cia och Anna, som var vana vid att vara ute även privat, 
betraktade det inte som ett problem att gå ensam i skogen. Lärarna delade ett stort engagemang 
för att driva utomhuspedagogik. Anna, Doris och Ella hade gjort det sedan de började arbeta 
som lärare. Bakom deras engagemang stod deras egen relation till naturen, utomhusvana eller 
deras tolkning av kursplanerna: 

 
”Jag ser bara vinningar (med att ha min undervisning ute). Vi har varit mycket i skogen.” 
(Britta, klasslärare för åk 1) 

 

“Jag älskar att var ute. Jag tycker att det passar mig jättebra.” (Cia, fritidspedagog) 
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”Jag tycker det är viktigt att de är ute. Jag går alltid till skogen. Jag har alltid gjort det/…/ 
Om jag tittar på /.../ kursplanerna. Om jag inte skulle gå ut så då blir det svårt. Hur skulle jag 
kunna göra det om jag inte går ut?” (Anna, klasslärare för åk 2) 

 

Struktur 

Lärarnas planering av sina utomhuslektioner hängde ihop med deras mål och syfte. Man kunde 
urskilja fyra olika delar i deras lektioner; förberedelse, inledning, aktivitet och avslutning. 
Resultaten redovisas i tabell 3. Lärarna tog i sin planering hänsyn till vad eleverna hade gjort 
innan och vad de skulle göra efter. Övriga faktorer som påverkade deras planering var 
uppgiften, tillgång till tid, gruppens sammansättning, den aktuella årstiden och miljön.  

 

Förberedelse Inledning Aktivitet Avslutning 

Utreda elevernas 
utvecklingsnivå 

Kommunikation Lekar Organiserad lek 

Planering Uppvärmning Naturstudier Fri lek 

Säkerhetsåtgärder  Grupptillhörighet Reflektion 

Samverkan  Avkoppling  

Reservplan  Praktiska och 
konkreta övningar 

 

Genomgång  Rörelse  

Fruktstund  Sociala kunskaper  

   Tabell 3. Planering av utomhuslektioner. 

 

 

Förberedelse 

Innan lärarna började planera sin undervisning tog de reda på vilken nivå eleverna låg. Anna 
arbetade utifrån elevernas proximala utvecklingszon för att hitta den optimala nivån för sina 
elever: 

 

”Man lägger sig utifrån barnens utvecklingsnivå. Lite Vygotsky där. Liksom direkt ovanför för 
att ge de utmaningar för annars blir det för högt över och de fattar ingenting. Jag ska lägga 
mig strax ovanför.” (Anna, klasslärare för åk 2) 
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Lärarna gick igenom tillhörande fakta eller diskuterade tillsammans med eleverna om vad som 
skulle hända under deras kommande utomhuslektion. Ella hade läst ”Det susar i säven” under en 
längre tid och de hade diskuterat i klassen om de olika djuren som finns med i boken. Väl ute 
fortsatte deras diskussion i en mer autentisk miljö när de letade efter djurspår. På detta sätt 
förenade lärarna teoretiska kunskaper med mer praktiska inslag.  

 

Ella poängterade vikten av säkerhetsåtgärder när hon förberedde sin utgång. Hon såg till att hon 
skulle få med sig en pedagog från fritidshemmet för att dela ansvaret om barnen (samverkan). 
Varje gång hade hon med sig en mobiltelefon och en lista med telefonnummer till barnens 
föräldrar. Alla i skolan skulle veta var och hur gruppen skulle kunna nås vid behov: 

 

“Vi skriver på tavlan var vi är och hur någon kan kontakta oss.” (Ella, klasslärare för 
förskoleklass) 

 

Britta berättade att hon alltid hade med sig en reservplan i fall att lektionen skulle flyta 
annorlunda än planerat. I förberedelserna ingick också att hämta en fruktpåse från köket innan 
de skulle ut. Alla elever skulle sedan få var sitt äpple att äta.  

 
“Jag har alltid med mig min ryggsäck och man har mycket (lekar) i huvudet. /…/ Jag har med 
mig uppdragslådor som jag ibland har plockat fram./…/ Jag har ordnat så att vi kan gå och 
hämta frukt. /…/ När vi lämnar klassrummet så går vi direkt till matsalen. ” (Britta, 
klasslärare för åk 1) 

 

 

Inledning 

Innan själva lärarstyrda aktiviteten började hade många lärare en uppvärmning för sin grupp. 
Cias klass sprang ett motionsspår på 500 meter och de övriga lärarna promenerade till sin 
närskog eller park. Under promenaden fick eleverna möjlighet att fritt kommunicera med 
varandra. 

 

 

Aktivitet 

Gemensamt för ett flertal av utomhuslektionerna var att de bestod av två olika delar; lärarstyrda 
aktiviteter och lek i någon form. Ella berättade att hon utgick från barnens värld när hon 
planerade sina aktiviteter. Hon följde årstiderna i sina naturstudier och såg till att få med de 
olika svenska traditionella högtiderna med tillhörande lekar kring julgranen eller 
midsommarstången.  
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”Årstider går vi igenom hela tiden./.../ till exempel träd. Vi tittar hela tiden /…/ att vad händer 
/…/ och hur de ser annorlunda ut.” (Ella, klasslärare för förskoleklass) 

 

Doris hade haft mycket praktiska och konkreta övningar i sina matematiklektioner. Eleverna 
hade fått mäta längd och volym. De hade håvat och experimenterat.   

 

”Det här med att mäta /…/ på olika sätt och /…/ volym. /…/ Och man håller på att laborera.”  
(Doris, fritidspedagog) 

 

Leken kunde vara en samarbetsövning, annan organiserad lek eller fri lek. Ella var den enda 
läraren som alltid hade fri lek först. Detta kan tolkas bero på avståndet till naturen och den 
åldersgrupp som hon arbetade med. Det var relativt långt till deras skogsplats och eleverna gick 
i förskoleklass där leken fick större plats än för de äldre eleverna.  Hon gick med sina sexåringar 
ca 25 minuter för att komma till deras uteplats. Väl framme var eleverna olika trötta och önskan 
angående kommande aktivitet varierade därefter. Ella poängterade vikten av att ge eleverna 
möjlighet att kommunicera med varandra. Enligt henne saknades det tid till detta inomhus. Hon 
ansåg att det bästa var att börja med fri lek så att alla elever fick börja med det som de kände 
mest för: 

 

“Så några barn tycker att vi ska vila oss lite grann. Och det finns några som har så mycket 
energi som börjar leka direkt. /…/ Eller så kan de prata /…/ med kompisen. För det känns 
ibland så att de inte har tid i skolan.” (Ella, klasslärare för förskoleklass) 

 

Britta planerade medvetet in rörelse i sina lektioner. Hon ansåg att det var viktigt för alla åldrar 
och att dagens elever rörde på sig för lite på sin fritid: 

 

 ”Att jag /…/ ser till att alla rör sig /…/ och sen är det en del barn som är väldigt stilla 
sittande.” (Britta, klasslärare för åk 1) 

 

Ella tog upp hur hon brukade göra delvis samma saker på våren som på hösten innan för att se 
hur eleverna hade utvecklats under tiden. Matsäcken var ett viktigt inslag för många av hennes 
elever och den stunden fick gärna ta en längre stund: 

 

“I skogen är det jätteviktigt när de vet att det blir varmt så då får matsäcken. /…/Och det har 
kommit nu att de vill dela och de vill byta lite grejer och  smaka. /…/ Det är roligt att se hur 
de samarbetar nu för tiden.”  (Ella, klasslärare för förskoleklass) 
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Avslutning 

Lektionen kunde också förlängas med en reflektion i slutet eller nästa dag för att tillsammans 
fundera på vad de hade gjort eller lärt sig dagen innan. De flesta hade med fri lek som ett viktigt 
inslag i utomhuspedagogiken.  Lärarna var väl medvetna om varför den var placerad antingen 
först eller sist.  

 

”Reflektioner. Vi reflekterar jättemycket. Utvärdera brukar vi göra också. Vad är det vi har 
lärt oss?” (Anna, klasslärare för åk 2) 

 

“Så jobbar de i olika takt. Så fria leken blir nästan alltid i slutet. Den kan man aldrig börja 
med. /…/ Då går leken före övningen.” (Cia. fritidspedagog) 

 

 

Metoder  

I lärarnas svar kunde man urskilja tre kategorier som ingick i deras sätt att undervisa; 
grupparbete, enskilda övningar och projektarbete. Resultatet redovisas i tabell 4. Metoderna 
gick delvis in i varandra. En grupparbetsövning kunde bestå av både individuella och 
gemensamma delar. Karakteristiskt för lärarnas arbetsmetoder var att eleverna lärde sig genom 
upplevelse och genom att göra själv. 

 

Grupparbete Enskilda övningar Projekt arbete 

Gemenskap Utgår från elevens intresse Praktiska övningar 

Lära tillsammans Upplevelse Ämnesintegrering 

Demokrati Använda hela kroppen  

   Tabell 4. Lärarnas undervisningsmetoder. 

 

 

Gemensamt för alla lärare var att de lyfte fram variationen i sin undervisning. Anna berättade att 
det är viktigt att ta hänsyn till elevernas olikheter och erbjuda dem flera olika sätt att lära sig så 
att det skulle finnas något för alla. 

 

“Jag tycker att det är viktigt med variation. Att de ska få känna på olika sätt och inte bara en 
metod. /…/ Alla är vi olika och behöver olika /…/ intryck. Och vi lär på olika sätt.” (Anna, 
klasslärare för åk2) 
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Hur lärarnas utomhusundervisning skulle bli var beroende på uppgiften som kunde avgöra 
vilken metod och gruppindelning som passade bäst just då. Övriga faktorer som påverkade 
metodvalet var tillgång till tid och plats.  

 

“Jag väljer metod utifrån vad vi ska göra. “ (Britta, klasslärare för åk 1) 

 

“För att nå det optimala resultatet så ska man titta på hur många som det ska vara /.../ Bäst 
resultat för mig är att de får någon typ av – aha, vad kul!  Så här har jag inte tänkt. Och sen 
ännu bättre är att gå vidare.” (Doris, fritidspedagog)  

 

Grupparbete 

Den vanligaste metoden bland alla lärare var grupparbete i olika konstellationer. Lärarna såg 
både individuella och kollektiva vinster med grupparbete. Individuellt kunde samarbete 
förbättra de svagas lärande genom att eleverna kunde få stöd från kamraterna som redan hade 
förstått. Och på gruppnivå kunde samarbetet stärka gruppen och utveckla deras sociala 
kunskaper. Eleverna fick möjlighet att lära tillsammans när de gjorde olika experiment för att 
t.ex. ta reda på olika volymer.  För Doris passade det bäst att arbete i par för att det möjliggjorde 
för eleverna att kunna prata matematik med varandra utan att någon hamnade utanför. 

 

”De behöver stöd från varandra. /…/ Ofta handlar det om samarbete  eller att få ihop 
gruppen.”(Britta, klasslärare för åk1) 

 

”Jag tycker att det är jättebra att de jobbar i par. /…/ För att du pratar matte då. Du pratar 
och förklarar hur du tänker.” (Doris, fritidspedagog) 

 

Anna arbetade med att göra eleverna delaktiga i utformningen av undervisningen. Eleverna fick 
ofta vara med och rösta om hur saker och ting skulle göras. Det kunde handla om hur de skulle 
göra för att få ordning på ledet när de gick till skogen eller om vad som skulle bli deras nästa 
projektarbete. 

 

“Barnen får rösta mycket i min klass. Det här med demokrati. /... /De får vara med och 
bestämma om hur vi ska ha det och vad de tycker om. /…/ Det är sådana frågor jag ställer 
hela tiden. ” (Anna, klasslärare åk 2)  
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Enskilda övningar 

Eleverna hade ibland enskilda uppgifter. Det kunde t.ex. handla om att hämta olika naturföremål 
eller att när eleverna började frysa fick de springa och röra på sig tills de blev varma igen. 

 

”(Jag) försöker ibland också ha individuella uppgifter att de får egna uppdrag. Så då kan det 
vara  /…/ hämta pinne och se vems som är längst eller hämta en kotte.” (Britta, klasslärare 
för åk 1) 

 
 

Projektarbete  

Anna, Cia och Ella arbetade i projektform på olika sätt. Varje projekt pågick mellan två till åtta 
veckor beroende på temat och barnens intresse. Anna utgick från barnens intresse. Ibland fick 
eleverna vara med och välja vilket tema de skulle arbeta med. Efter en utflykt till skogen blev 
eleverna intresserade av svampar och det blev sedan deras nästa projekt. De gjorde bl.a. 
experiment, målade svampar och läste om dem.  Cia samarbetade med klassläraren med olika 
projekt. Då tog klassläraren hand om det teoretiska i ämnet och Cia ansvarade för den praktiska 
biten av projektet. Hon hade varit ute i skogen och lagat mat med eleverna. Ella hämtade stöd 
och idéer till olika teman från en förskolebok som hon följde regelbundet. Hon hade arbetat med 
ljus och skugga. 

”Svampprojekt /…/ var barnens egna projekt. /…/ Det var en gång när vi var i skogen. Så var 
det några barn som hittade svampar då. /…/ Skulle ni vilja ha ett projekt med svampar? Ja!, 
säger alla barn.”(Anna, klasslärare för åk 2) 

 
”Nu har vi haft hemkunskapen. /…/ Barnen har lagat mat ute. /../ Det har varit väldigt 
uppskattat. /…/ Vi har fått plocka blåbär. /…/ De har fått grädda sin egen pannkaka. Vi har 
gjort soppa på rotfrukter. Och vi har gjort bröd.” (Cia, fritidspedagog) 

 

Lärarna ansåg att projektarbete gav dem en grundstruktur och organiserade deras planering. 
Samtidigt som det möjliggjorde kontinuitet, man kunde arbeta klart med en sak i taget utan att 
ständigt bli avbruten av andra saker. För barnen kunde projektarbete leda till att de såg den röda 
tråden i undervisningen.  
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Intervjuresultat - Vilka mål och syften har 
lärarna med sin utomhuspedagogik? 
 
När jag kategoriserade lärarnas intervjusvar växte fyra kategorier fram. Man kunde se att de 
flesta mål och syften var didaktiska till sin natur. Men utöver det hade lärarna mål som räckte 
långt utanför skolans värld. Lärarna strävade efter att skapa en undervisning som skulle utveckla 
elevernas sociala kunskaper, leda till bättre hälsa och viljan att vistas i naturen. Samtidigt som 
det skulle fungera som stöd inför livet. Resultatet redovisas i tabell 5. 

 

Didaktiska mål Sociala mål Långsiktiga mål Hälsorelaterade mål 

Innehåll Kommunikation Utevana Frisk luft 

Synliggöra 
kursplaner 

Gemenskap Miljötänkande Rörelse 

Meningsfull skola Hänsyn och respekt Beredskap för livet Bättre matvanor 

Bättre inlärning Social kompetens   

Berika språket Avkoppling   

Baskunskaper Samarbete   

Trafikregler    

    

Upplevelse    

Fantasi    

Lust att lära    

Nyfikenhet    

Nya perspektiv    

Utgår från barns liv    

Variation i 
uttryckssätt 

   

Använda alla sinnen    

    

Beteende    

Koncentration    

 Tabell 5. Mål och syften med utomhusundervisning. 
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Didaktiska mål 

De didaktiska målen kunde delas in i tre underkategorier; innehåll, beteende och upplevelse.  

 

Innehåll 

Lärarnas relation till kursplanerna varierade stort. Lärarna som använde dem mest medvetet och 
regelbundet hade ganska nyligen studerat på lärarprogrammet. Anna hade börjat diskutera läro- 
och kursplaner med sin klass när de hade börjat i tvåan. Hon betonade vikten av att eleverna 
skulle uppleva sin skoltid som meningsfull.  

 

“Vad än vi gör så pratar vi om (kursplaner). /.../ Om någon glömmer bort att visa hänsyn så 
tar vi upp det. /.../ Mitt mål är att jag ska få dem att förstå att /…/ skolan är meningsfull och 
viktig. Allting som görs i skolan ska stå i våra styrdokument. Det är därför vi håller på med 
det.” (Anna, klasslärare för åk 2) 

 
Ella nämnde att hon diskuterade kursplaner varje vecka när de hade lärarmöte. Dessutom 
funderade hon över kursplanerna när hon skrev veckobrev. I veckobrevet beskrevs i detalj vad 
eleverna hade gjort i skolan under den gångna veckan. Cia hade börjat arbeta mer med 
läroplaner sedan hon själv började studera för ett tag sedan. Detta hade lett till en mer 
innehållsrik undervisning.  

 

Doris som hade längst erfarenhet från skolans värld hade en annan relation till 
kursplaner. Hennes planering på ett fritidshem skedde utan kursplaner för att:  
 

“Jag tittar inte på nån kursplan. /.../ Jag har jobbat så många år. Det har jag med mig./.../ Jag 
vet vad de ska kunna.” (Doris, fritidspedagog för åk 3) 

 
Ella vars klass gick över trafikerade vägar och parkeringsplatser på vägen till skogen hade som 
ett syfte att eleverna skulle lära sig trafikregler. De hade studerat vanliga trafikskyltar och 
diskuterat hur man beter sig på när man går över vägen. I Brittas klass var det många elever som 
hade svårt med det svenska språket. För henne var ett av målen med utomhusundervisning att 
utöka elevernas ordförråd och begreppsförståelse. Vilket i sin tur skulle leda till att eleverna 
förstod bättre vad hennes instruktioner handlade om.   

 

”Vi går igenom lite regler och kollar trafikskyltar och vad som står där. Hur man går /…/ 
över gatan och /…/ vad man inte borde göra.” (Ella, klasslärare för förskoleklass) 

 

”Sen det handlar om svenska språket /…/Att träd är inte bara träd. Att titta på träden. /…/ Det 
berikar svenska språket och ger de någon slags bas.” (Britta, klasslärare åk1)  

 



 

 19 

 

Upplevelse 

Många lärare lyfte fram vikten av att eleverna ska få uppleva naturen och de olika ämnena 
konkret och med hela sin kropp. 

 

“Det är lättare utomhus att skapa mer upplevelser som det finns något att hänga upp på. /…/ 
Jag känner att vill komma ut i skogen och få dem lugna tillsammans i grupp. Och börja 
lyssna. Bara de någon gång blundar och lyssnar. Vad kan man höra då?”(Britta, klasslärare 
för åk 1) 

 

“Jag försöker koppla in barnens eget liv. /…/ Så de förstår varför de gör vissa saker och vad 
man måste göra.” (Ella, klasslärare för förskoleklass) 

 

”Att de ska uppleva matten och förstå den. Att det inte är något abstrakt så att där man bara 
flyttar lite siffror och så fram och tillbaka utan att det är nånting. Matte är allt egentligen. /.../ 
Och det är inte mattebok.” (Doris, fritidspedagog) 

 

Lärarna lyfte fram viljan att erbjuda utomhusundervisning som skulle vara lustfullt och väcka 
elevernas intresse att lära. Doris brann för matematik och ville att alla eleverna skulle få 
möjlighet att känna likadant: 

 

”Att barnen ska få lust att lära om, utveckla nyfikenhet. /.../ Det är grunden tycker jag.” 
(Britta, klasslärare för åk 1) 

 

”De måste känna att matte är roligt. /…/ De måste uppleva hur kul det är att komma på 
saker.” (Doris, fritidspedagog) 

 

För Britta var ett av utomhuspedagogikens syften att upptäcka sina elever utifrån nya 
perspektiv. Under lektionerna utomhus kunde eleverna bete sig annorlunda än under lektionerna 
inomhus. Detta kunde nyansera lärarens bild av eleven.  

 

”(Det är) även ett observationsmoment för mig.” (Britta, klasslärare åk1) 

 

Beteende 

Cia som arbetade på fritidshem hade som mål att hennes undervisning skulle fungera som ett 
komplement till den teoretiska undervisningen som klassläraren hade inomhus. När eleverna var 
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mycket ute och fick röra på sig påverkade det deras inlärning positivt och ledde till lugnare 
lektioner och bättre koncentration inomhus.  

 

”Barnen lär sig mer genom att ha rörelsen. /…/ Vi kompletterar ju skoldan bättre genom att vi 
är ute väldigt mycket. /…/ De här teoretiska lektionerna som de har med klassen blir bättre 
har vi sett.” (Cia, fritidspedagog) 

 

Sociala mål 

Den sociala kunskapen var något som lärarna lyfte fram som ett viktigt mål som övas under hela 
skoldagen i många olika slags situationer. Det handlade både om att eleverna skulle lära sig 
slappna av tillsammans, att kommunicera med varandra på ett naturligt sätt och att de skulle 
kunna samarbeta med varandra. Anna poängterade också vikten av att lära sig att respektera 
varandra. Britta och Ella lyfte fram att det viktiga var att eleverna fick möjlighet att lära känna 
varandra bättre i den egna klassen och därmed skapa bättre sammanhållning.   

 

”Kommunicera med varandra. Vara i dialog med varandra och småprata. /…/ Visa hänsyn 
och respekt. ” (Anna, klasslärare för åk 2) 

 

”Jag vill att vi ska komma ut i skogen och få de lugna tillsammans i grupp.” (Britta, 
klasslärare för åk 1) 

 

“Det är den /…/ sociala kompetensen. Jag tycker man måste träna hela tiden. Samarbete 
/…/.och ta hänsyn till andra barn.” (Ella, klasslärare för förskoleklass) 

 

Anna, Cia, Doris och Ella hade känt sin grupp under en längre tid och de hade hunnit skapa en 
mer etablerad grund och rutiner samt en relation till sin grupp. Britta som hade haft sin klass 
mindre än ett år arbetade mer improviserat och hade som sin prioritering att försöka få gruppen 
att fungera tillsammans: 

 
“Improviserat är det fortfarande. Jag har inte hunnit eller fått till en riktig tanke. /…/ Jag får 
ägna mycket tid åt det sociala i gruppen. /…/ De kan inte ta hänsyn till varandra och de slår 
varandra.” (Britta, lärare för årskurs 1) 

 

Långsiktiga mål 

Långsiktiga mål och hälsomässiga mål gick delvis hand i hand. Anna, Britta och Ella tog upp 
hur många elever i deras klasser var ovana att vistas i naturen på sin fritid. Lärarna var 
medvetna om att många barn hade föräldrar som i sina hemländer inte skulle våga gå ut i 
naturen p.g.a. alla farliga djur som de kunde möta där. Anna berättade för sina elever och vid 
behov för deras föräldrar om vår natur, allemansrätten och dess betydelse för vår möjlighet att 
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vistas utomhus.  Lärarna hoppades kunna påverka eleverna så att de skulle uppleva naturen som 
något positivt dit man ville återvända även senare. Ella hade också som ett mål att eleverna 
skulle bli mer miljömedvetna.  

   

”Vi går in i skogen. Vi har allemansrätten och man kan gå i skogen. Det är inte 
farligt.”(Anna, klasslärare för åk 2) 

 

”Jag vill också så ett frö att man vill vara ute och vågar vara ute.” (Britta, klasslärare för åk 
1) 

 

” (Att) bli bekant med natur. Många barn går inte i skogen med sin familj /…/ och också lite 
miljötanke. /…/ Vad kan vi göra annorlunda och /…/ hur kan vi ta miljö(hänsyn).” (Ella, 
klasslärare för förskoleklass) 

 

Hälsorelaterade mål 

Anna, Britta och Cia nämnde hälsan som ett av sina mål med utomhuspedagogik. Då handlade 
det antingen om betydelsen av friskt luft eller om rörelse. Britta berättade att många av hennes 
elever satt mycket stilla på sin fritid. Hon arbetade medvetet med att få in rörelse i deras 
utomhuslektioner.  Hon gick i skogen med sin klass för att de skulle lära sig att gå i en kuperad 
terräng. Britta lyfte också fram bättre matvanor. Hennes syfte var att eleverna som fick äta frukt 
när de hade utomhuspedagogik skulle fortsätta att göra det hemma också. 

 

”Det är nyttigt att röra på sig.” (Anna, klasslärare för åk 2) 

 

“Barnen ska få frisk luft och röra på sig fritt under planerade former.”  

(Cia, fritidspedagog)  

 

”Men det här med fruktstunden handlar också om att jag vet att alla barn inte äter ordentligt. 
Så det känns bra att skolan kan ge dem frukt.” (Britta, klasslärare för åk 1) 

 

 

Intervjusvar - Vilka möjligheter ser lärarna i 
sitt arbete med utomhuspedagogik? 
I min analys av möjligheter valde jag att dela in lärarnas svar i fyra kategorier; didaktiska, 
sociala, hälsomässiga och stöd utifrån. Didaktiska möjligheter fick tre underkategorier; innehåll, 
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upplevelse och beteende. De flesta möjligheterna berörde den didaktiska aspekten. Men även 
många möjligheter hade koppling till de övriga aspekterna. Resultatet redovisas i tabell 6. 

 

Didaktiska 
möjligheter 

Sociala möjligheter Hälsomässiga 
möjligheter 

Stöd utifrån 

Innehåll Fungerande 
samarbete 

Fysisk utveckling Utbildning 

Helhetsförståelse Lättare stämning Rörelse Material 

Bättre inlärning Mindre konflikter Frisk luft Skräddarsydda 
lektioner 

Lärandemiljö Plats för avskildhet   

Lekfullt lärande    

Konkret sätt att lära    

    

Upplevelse     

Använda alla sinnen    

Kreativitet    

Utgår från elevens 
intresse 

   

Delaktighet    

    

Beteende    

Variation i 
uttryckssätt 

   

Koncentration    

      Tabell 6. Möjligheter lärarna ser med sin utomhuspedagogik. 

 

 

Didaktiska möjligheter 

Innehåll 

 

Ella tog upp hur eleverna kan lära sig förstå större helheter när de kan förena de teoretiska 
kunskaper som de lärt inomhus med de praktiska kunskaper som de får utomhus. 
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”Barnen lär sig /…/ hitta/…/ större koncept. /…/ Att de kan integrera det som de har lärt sig i 
/…/ klassrummet. /…/ När området förändras så /…/ utvecklas barnet mycket bättre.” (Ella, 
klasslärare för förskoleklass) 

 

Anna såg naturen som en äkta lärandemiljö där man kunde integrera många ämnen på ett 
konkret sätt. Britta gick ett steg längre och berättade att hon kunde ha all sin undervisning 
utomhus om hon skulle ha material till det som skulle underlätta undervisningen.  

 

“Jag ser ingen anledning att vara inne förutom att det inte går för väder och vind. /…/ Jag 
känner att när vi kommer ut. Det här med lugnet. /…/ Att man kan vara avskilt. Där kan jag 
driva precis samma undervisning som i klassrummet om det bara fanns utrustning.” (Britta. 
klasslärare för åk1) 

 

Upplevelse 

Doris betonade hur viktigt det var att matematiken kunde upplevas med alla sinnen. I naturen 
kunde eleverna få möjlighet att lättare förstå matte och uppleva det med hela sin kropp.  

”Hela det här att du är i skogen och springer och letar efter grejer. Du måste tänka på balans 
och /…/ det tror jag påverkar kroppen så att det är lättare att lära sig. /…/Att de ska uppleva 
matten och förstår den. /…/ Det måste man förstå att man hittar matte i allt. Och det är inte 
mattebok. ” (Doris, fritidspedagog) 

 

Lärarna tyckte att det inte behövdes mycket färdigproducerat material utan man kommer långt 
med det naturmaterial som fanns överallt i skogen. Britta, Cia, Doris och Ella lyfte fram lärarnas 
kreativitet för att komma framåt trots eventuell materialbrist. Ella gjorde mycket eget av billigt 
grundmaterial och Doris nämnde material som var både hållbart och tog liten plats. Britta hade 
utnyttjat möjligheten att låna material från kommunens NTA-låda (Natur och teknik för alla) 
och använt det i sin undervisning. Cia hade sökt projektpengar för att köpa det utomhusmaterial 
som de behövde. 

 

“Du behöver inte ha så mycket material /…/. Man kan använda det som finns ute.” ( Doris, 
fritidspedagog) 

 
“Jag använder ganska mycket saker vi gör själv/…/ från tidningspapper /…/ eller papper.” 
(Ella, klasslärare för förskoleklass) 

 

“Sen kan man göra små lappar /.../ inne /.../ och laminera in dem. /.../ Allt sånt kan du göra 
som inte tar plats.” (Doris, fritidspedagog) 
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“/Så jag har en låda i klassrummet med NTA. /…/ I de lådorna får man material./.../ I den 
lådan finns det /…/ förstoringsglas så jag har använt det även i annan undervisning.” (Britta, 
klasslärare för åk 1) 

 

Det fanns en stor skillnad i tillgången till material som användes i utomhuspedagogik.  Från 
nästan upplevda nollnivån till att det fanns gott om material. Cia och hennes kollegor hade fått 
speciella projektpengar för att kunna köpa in material som kunde användas till matlagning 
utomhus. 

 

“Till utepedagogik har vi fått in massor. /…/ Vi har köpt så att vi har matkåsar, vi har 
stekhällar /…/ triangakök. Materialet är jätteviktigt och det tycker jag att vi faktiskt har.” 
(Cia, fritidspedagog) 

 

Beteende 

Ella lyfte fram hur eleverna inomhus förväntades att vara tysta och sitta på sin plats. Men när de 
kom ut i skogen öppnade sig helt andra möjligheter. Där förväntades det andra saker av dem. De 
fick klättra och springa. De fick använda högre röst. Det fanns större plats för individen ute. 
Barn fick vara mer barn utomhus. 

 

“Här inne måste man alltid försöka få barnen vara lite tystare och lugnare. Ute kan de vara. 
/…/ De kan skrika. De kan vara mycket gladare och positivare. De tycker att springa och 
skrika. Så de måste få den möjlighet att göra den också.” (Ella, klasslärare för förskoleklass) 

 

Sociala möjligheter  

Lärarna nämnde också relationer och känslor som ett viktigt inslag i utomhuspedagogiken. Efter 
att eleverna har varit ute blir det bättre arbetsro och stämning i klassen. Ella berättar att de är ute 
varje dag men ibland kan man inte gå ut av olika anledningar och då märks det i allas beteende: 

 
”Det /…/ blir lättare stämning mellan barnen. /…/ Mindre konflikter blir det.”  (Cia, 
fritidspedagog) 

 
“De kan inte koncentrera efter lunch /.../ De skriker och/.../ springer runt./.../ Också att vuxna 
reagerar så /.../ Hur man börjar b li stressad och arg. /.../ Så jag tycker att /…/ samarbete 
mellan barn /…/ och vuxna /.../ fungerar bättre när (vi har varit utomhus).” (Ella, klasslärare 
för förskoleklass) 

 
Om någon hade svårt att vänta på sin tur när en bestämd uppgift skulle göras fanns det mer plats 
för den fria leken i naturen. Eleven kunde hitta en avskild plats och bara sitta ner på en stubbe 
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och drömma sig bort en stund. Eller om han hade svårt att stå på sin plats så kunde han springa 
runt några varv i närheten, utan att det störde de andra på samma sätt som inomhus. 

 

Stöd utifrån 

Kommunen stödde pedagoger genom sitt Naturcentrum och sin NTA-satsning. Alla elever och 
pedagoger i kommunen hade möjlighet att använda Naturcentrum som ett komplement till sin 
undervisning. Anna, Britta och Cia hade varit i kontakt med Naturcentrumet. Anna och Britta 
hade varit där med sin klass. Då hade personalen tagit deras klass ut till skogen och erbjudit 
dem skräddarsydda lektioner.  Cia hade gått på utbildning i utomhuspedagogik hos 
Naturcentrumet och fått tillgång till material därifrån: 

 
“Vi har gått kurs där (i Naturcentrum). /.../Vi har fått två väldigt bra böcker.” (Cia, 
fritidslärare) 

 

“De arbetar både mot lärarna direkt med olika kurser och de kommer även och jobbar med 
barnen. /.../(De) har också mycket material.” (Anna, klasslärare för åk 2) 

 

Intervjusvar - Vilka hinder ser lärarna i sitt 
arbete med utomhuspedagogik? 
 
Gemensamt för lärarna var att de hade lättare att komma på möjligheter än hinder. Hinder 
handlade ofta om avsaknad eller brist på någonting. Analysen visade att lärarna upplevde att 
hindren hade sitt ursprung på tre olika nivåer; individ; grupp; och organisationsnivå. 
Individnivån kunde delas in i två underkategorier; elever och lärare. Resultatet redovisas i tabell 
7. 

 

Utöver det fanns väder som påverkade på flera olika nivåer. Britta, Cia, Doris och Ella lyfte 
fram väder som ett hinder. Det kunde handla om att eleverna saknade rätta kläder. Detta kunde 
leda till att läraren var tvungen att förkorta sin utevistelse och elevernas arbete blev lidande.  

 

“Det hämmar ju deras sätt att arbeta också. Går man och fryser så orkar man ingenting. Så 
det är jättestort hinder kan jag tycka.” (Cia, fritidspedagog) 
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Individnivå Gruppnivå Organisationsnivå 

Elever Lärare Stora grupper Samverkan 

Barn med 
speciella 
behov 

Ledarskap  Kommunikation 

Skaderisk Förhållningssätt  Utrustning 

  Tabell 7. Hinder som lärare kan möta i sitt arbete med utomhuspedagogik. 

 

 

Individnivå 

Elever 

Britta, Cia och Ella lyfte fram hinder som hade sitt ursprung hos eleverna. Det fanns elever som 
hade svårt att koncentrera sig eller som störde hela klassen med sitt beteende. En del allergiska 
elever behövde också extra mycket tillsyn för att inte få i sig otillåtna näringsämnen. Detta 
krävde ett stort ansvar och uppmärksamhet från lärarens sida. 

 

”Det är problem om man får barn som inte följer med och tjafsar.” 

(Britta, klasslärare för åk 1)  

 

”Stökiga barn eller okoncentrerade barn. Det blir väldigt störande för hela gruppen.” (Cia, 
fritidspedagog) 

 

”Om nåt barn är jätte allergisk så då måste jag alltid tänka att de inte får dela (matsäck) /…/ 
eller inte smaka.” (Ella, klasslärare åk 0) 

 
 

Skaderisken handlade inte enbart om inre skador i form av allergiska reaktioner utan kunde 
drabba vem som helst som hade otur i sina lekar. Denna eventuella skaderisk hindrade dock inte 
lärarna att ta sin grupp till naturen.  

 

“Om något barn trillar och slår huvudet mot en sten och vi är långt bort i skogen. Då är det 
klart ett problem” (Britta, klasslärare för åk 1) 
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Lärare 

Doris var den enda läraren som vände blicken mot läraren själv som källa till svårigheter. Hon 
antydde att hinder kunde bero på lärares ledarskap och förhållningssätt.  

 

 “Det är svårare att prata med en hel klass ute än att du är inne. /…/ Det är dina egna idéer 
bara som hindrar dig. Kanske /.../ har du inte egna idéer.” (Doris, fritidspedagog) 

 

Gruppnivå 

Enda hindret som nämndes på gruppnivå var gruppstorleken. Och den lyftes fram av Doris:    

”Jag kan tänka mig att har man en stor klass så drar man kanske inte med hela klassen. Man 
vill gärna dela upp den.” (Doris, fritidspedagog) 

 
 

Organisationsnivå 

På organisationsnivån handlade hindren om bristen på samverkan, kommunikation och 
utrustning. Lärarna lyfte fram frågan om personaltäthet. Alla pedagoger upplevde det som en 
fördel för verksamheten om fler vuxna kunde vara ute samtidigt. Lärarnas uppfattningar och 
upplevelser skilde sig dock åt. Britta och Cia var vana vid att vara själv i skogen med sin grupp 
medan Anna och Ella ville ha med sig en extra vuxen för att dela ansvaret.  

 

“Jag skulle inte gå ensam. /…/  Vad som än händer då står du där själv. /…/ Med samverkan 
(med fritidshem) finns inga hinder.” (Anna, klasslärare för åk 2) 

 
Anna och Britta som arbetade i samma skola upplevde tillgången till utomhusmaterial 
helt olika. Anna nämnde ett NO-förråd som alla lärare hade tillgång till. Britta kände inte 
till detta förråd. En möjlig tolkning till detta kan vara att Anna som hade arbetat längre 
kanske hade varit med och tagit fram materialförrådet och därmed kände hon till dess 
existens. Men Britta som var relativ ny i sin tjänst hade inte fått kännedom om förrådet. 
Därmed kan den upplevda bristen på utomhusmaterial delvis bero på 
kommunikationsbrist bland skolans personal.  
 

“Vi har varit och håvat. Och då hade vi massor med material. /…/ Håvar, hinkar, skynken att 
lägga upp på. /…/ Vi har ett NO-rum . /…/ Alla (har tillgång till det). “ (Anna, klasslärare för 
åk 2) 

 
“Vi har inget material. /…/ Jag kom till ett tomt klassrum. Man kan gå till nån källare och 
kanske hitta någonting. Jag vet inte.” (Britta, klasslärare för åk 1) 
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Britta tog upp bristen på mobiltelefoner hos lärare som var ute med sina klasser. I 
dagsläget var lärare tvungna att använda sina egna mobiler om de ville ha med sig någon 
telefon:   
 

”Jag har mobiltelefon privat. Man kunde önska sig att skolan hade en i stället. /…/ Skulle 
skolan hålla med sådana saker skulle man känna sig ännu tryggare.” (Britta, klasslärare för 
åk 1) 

 

Diskussion 

I min studie försökte jag hitta svar på hur lärarnas utomhuspedagogik kan se ut och vilka 
möjligheter och hinder lärarna kan möta i sitt arbete med utomhuspedagogik. Jag använde två 
metoder för att närma mig mina frågeställningar. Först observerade jag fyra lärare utomhus. 
Därefter intervjuade jag fem lärare. Mina resultat är en analys av den mångfald som kan finnas 
bland några lärare ute på fältet. 

Observationer 
Analysen av observationerna visade att lärarnas lektioner utomhus följde en viss struktur. 
Inledning och avslutning liknade varandra. Lärarna samlade in eleverna och kontrollerade att 
alla var med. Lektionerna bestod av lärarstyrda aktiviteter och fri lek i olika kombinationer. 
Aktiviteterna kunde kopplas till flera skolämnen; idrott, matematik, biologi, svenska och musik. 
De tre vanligaste ämnena var idrott, matematik och svenska. Leken var den dominerande källan 
till lärande. Många av aktiviteterna övade sociala kunskaper. Eleverna skulle lära sig att våga 
lita på varandra, tillåta andra att delta i leken och öva konsten att kommunicera med varandra. 

 

Intervjuer 
Lärarnas intervjusvar stämde väl överens med de observationer som jag gjorde. Det som tillkom 
var förberedelsefasen i början och reflektionsfasen i slutet. Förberedelsefasen kunde bl.a. bestå 
av utredning av elevernas utvecklingsnivå, olika säkerhetsåtgärder och reservplan. Utvärdering 
och reflektioner skedde antingen direkt efteråt eller nästa dag för att eleverna skulle få en 
möjlighet att gå igenom det som de hade gjort och lärt sig. 

 

I analysarbetet fokuserade jag på fyra intervjufrågor; vilka är utomhuspedagogikens mål och 
syften samt vilka möjligheter och hinder lärarna kan möta i sitt arbete med utomhuspedagogik.  
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Mål och syften 

Forskning visar att utomhuspedagogik har många positiva effekter både för elevens inlärning 
och hälsa. Enligt Szczepanskis undersökning (Falk 2007) kan utomhuspedagogik sänka 
elevernas stressnivå. Elever som ofta har svårt att sitta still under längre tid i klassrummet mår 
bra av att få röra på sig och använda alla sina sinnen. Minskad stressnivå leder till bättre 
inlärning. Om eleverna kan koppla ihop teorin genom att praktiskt få göra saker i autentiska 
miljöer och reflektera efteråt över det kommer det att stärka minnet och kunskaperna kommer 
att bli mer långvariga. Dessutom har utevistelsen en stor påverkan på elevernas hälsa. Frisk luft 
och rörelse leder till friskare och lugnare barn. 

 

Resultatet från min undersökning stöds av Szczepanskis (Falk 2007) forskning. Ella lyfte fram 
kopplingen mellan utevistelse och lugnare barn genom att berätta om hur annorlunda eleverna 
betedde sig när de någon dag inte av olika anledningar hade kommit ut som vanligt. Då hade de 
för mycket energi inom sig och de betedde sig extra störande. Många lärare lyfte också fram 
lugn och avkoppling som viktiga mål för deras utevistelse. Lärarna ansåg också att eleverna 
lärde sig bättre utomhus när de fick möjlighet att uppleva och förstå med alla sina sinnen. 

 

Mål och syften kunde delas in i fyra kategorier; didaktiska mål, sociala mål, långsiktiga mål och 
hälsomässiga mål. Majoriteten av lärarnas svar hörde till kategorin didaktiska mål. Men lärarna 
var även väl medvetna om de andra aspekterna. Innan undersökningens början antog jag att de 
flesta svaren skulle ha handlat om naturkunskap och utomhusvana. Det var överraskande att så 
stor vikt lades på de sociala aspekterna där det viktiga var att kontinuerligt öva sociala 
kunskaper genom olika samarbetsövningar. 

 

Möjligheter och hinder 

Forskning visar att utomhuspedagogik har många positiva effekter både för elevens inlärning 
och för hälsa. Se rubrik ”Mål och syften”. 

 

Lärarna var väl medvetna om utomhuspedagogikens många möjligheter. Möjligheterna följde i 
mycket samma kategorier som utomhusundervisningens mål och syften. Och med samma 
övervägande argumentering för att de flesta möjligheterna var didaktiska till sin natur. Men 
även här kunde pedagogerna lyfta fram andra viktiga aspekter. Lärarna beskrev hur elevernas 
motorik hade förbättras av allt klättrande och springande i naturen. Dessutom bidrog 
utevistelsen till att stämningen i klassen hade förbättrats. Denna likhet mellan mål och syften 
och möjligheterna kan tolkas som att lärarna hade valt realistiska och genomförbara mål och 
syften till sin utomhuspedagogik. 

 

Det som var intressant och nytt var hur eleverna förväntades bete sig på olika sätt inne och 
utomhus. Inne gällde striktare regler som att sitta stilla och prata tyst. Utomhus tilläts elever att 
vara mer rörliga. Som Ella berättade så fick eleverna där vara mer glada och göra det som de 
tyckte om: att springa och skrika. Om man leker med tanken att eleverna skulle bete sig tvärt 
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om, då skulle det bli kaotiskt inne och konstlat utomhus. Inne skulle utrymmet inte räcka till för 
att utföra samma rörelser och studieron framför matematikböckerna skulle gå förlorad om alla 
skulle höja röstläget nämnvärt. Ute skulle det bli svårt att låta bli att klättra på alla stenar och 
hänga i alla grenar som lockar en med sin existens till olika upplevelser. Eller att inte få skrika 
när man leker fartfyllda rörelselekar skulle också bli en svår utmaning.  

 

Det fanns en annan sak som var ny för mig. Trots att det står i kursplaner att eleverna ska få 
möjlighet att lära sig genom leken (Lärarförbundet 2010) så hade jag inte insett vidden av hur 
leken kan användas i undervisningen. Jag fick nyansera mina uppfattningar om lekens 
pedagogiska möjligheter i utomhuspedagogik. Det stämmer speciellt på fria lekens betydelse för 
bl.a. samarbete och kreativitet. 

 

Maynard och Waters (2007) lyfter fram vilka möjliga förklaringar det kan finnas för att lärare 
väljer att stanna inomhus med sin klass.  Det kan handla om brist på utbildning och utrustning, 
långt avstånd till närnatur, ovanan att vistas ute i skog och mark eller rädslan för olika skador 
hos eleverna. Vilka gemensamma punkter fanns det i min studie och deras? Den aspekten som 
lärarna oftast tog upp var att deras elever var ovana att vistas i naturen. Många barn satt stilla 
framför sina datorer i stället för att springa och leka i skogen. Skaderisken som lärarna lyfte 
fram handlade om barn som skulle göra sig illa genom att trilla eller slå sig. Ingen nämnde 
rädslan för att elever skulle bli bortrövade som i Maynards och Waters undersökning. En orsak 
kan vara att vi här i Sverige hittills fått leva ganska försonade från kidnappning av barn som kan 
vara vanligare i andra länder. 

 

Eftersom lärarna i min studie alla var engagerade och arbetade aktivt med utomhuspedagogik 
såg deras problembild delvis annorlunda ut. Lärarnas upplevda hinder delades in i tre olika 
nivåer; individ, grupp, och organisationsnivå. Där dök det inte upp några större överraskningar. 
Det enda som gick mot strömmen var Doris funderingar över att svårigheternas ursprung kunde 
finnas hos läraren själv. Det stämmer väl överens med Fischbein (2003) som lyfter fram hur 
läraren lätt hittar hinder och svårigheter utanför sig själv men sällan reflekterar över vad man 
själv kunde göra annorlunda för att förbättra situationen. 

 

Hur hade lärarna kommit runt dessa svårigheter? Den gemensamma nämnaren var lärarnas 
engagemang, kreativitet och stöd från styrdokument. Bristen på utbildning hade lärarna 
kompenserat genom att gå kortare utbildningar t.ex. via Friluftsfrämjandet och kommunens 
Naturcentrum. Materialbristen hade de löst genom att själva tillverka mycket material av billiga 
råvaror. Dessutom lånade de materia l från kommunens NTA-satsning och bjöd in Naturcentrum 
att undervisa deras elever i skogen. Stora grupper hade kunnat delas med stöd från 
styrdokument. Det står i styrdokument att skolan och fritidshemmen ska samarbeta med 
varandra för att “berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande” (Lärarförbundet 2010, 
sid. 47). När samverkan fungerade väl medförde detta att en pedagog från skolans fritidshem 
kunde följa med till skogen. Eller så tog en fritidspedagog med sig en halvklass ut och den 
andra halvan stannade kvar hos klassläraren.  
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Slutsatser 
Vilka är de viktigaste lärdomarna som jag tar med mig från min studie in i mitt kommande 
yrkesliv? Den första lärdomen handlar om utomhuspedagogikens möjligheter. Jag vill lyfta fram 
tre nya aspekter; sociala kunskaper, förväntat beteende och lekens pedagogiska möjligheter. 
Utomhuspedagogik handlar inte enbart om naturkunskap utan det är också ett utmärkt sätt att 
öva sociala kunskaper. Lärarna tillämpar andra beteenderegler utomhus än inne. Ute är det mer 
accepterat att vara i rörelse och använda högre ljudnivå. Eleverna mår bra av att kunna uttrycka 
sig på flera sätt. Utomhusmiljön erbjuder många tillfällen att lära sig både genom den fria leken 
och genom den lärarstyrda leken. 

 

Den andra lärdomen handlar om eventuella hinder som lärarna kan möta i sitt praktiska arbete 
med utomhuspedagogik. Därifrån vill jag lyfta fram lärarnas engagemang och förhållningssätt: 
Engagerade och kreativa lärare kan göra mycket trots de svårigheter som de kan möta i sitt 
arbete. Och till sist vill jag betona att läraren inte behöver vara specialist för att våga gå ut med 
sina yngre elever. Jag såg många roliga och lärorika aktiviteter som eleverna fick vara med om, 
utan att det förutsatte avancerade specialkunskaper hos läraren. 
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Transkriptionskonventioner 
/…/ paus längre än 1 sekund, borttagen text 

(ord) författares anmärkning  

L: lärare 

E: elev 
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