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Abstract 
The purpose of the study is to find out to what extent teachers use outdoor education and what 

subjects are most common for teachers to plan and implement with the help of outdoor envi-

ronments. In addition, the study intends to investigate if they consider that there are any ob-

stacles or benefits of teaching outdoors and what these could be. To show the obstacles and 

benefits of the working method, literature and previous research in the field have been exam-

ined. The survey was conducted by means of questionnaires and related interviews in order to 

gain a deeper understanding of the answers the respondents have given in the questionnaires. 

Interesting was to see that mathematics is the subject that the teachers in the survey use most 

of their teaching outdoors. The obstacle most teachers felt was the lack of staff, while it was 

among the benefits that students were better offspring of teaching outdoors. At the same time 

it is argued that outdoor teaching should be supplemented with the teaching in-house to ac-

commodate all the students' different learning styles. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att ta reda på i vilken utsträckning lärare använder sig av utomhusun-

dervisning och vilka ämnen som är vanligast att lärare planerar och genomför med hjälp av 

utemiljö. Dessutom avser studien att undersöka om de anser att det finns eventuella hinder 

eller fördelar med att undervisa utomhus och vad dessa skulle kunna utgöras av. För att visa 

vilka hinder och fördelar som finns med arbetsmetoden har litteratur och tidigare forskning 

inom området granskats. Undersökningen är utförd med hjälp av enkäter samt tillhörande in-

tervjuer för att få ett mer djup på svaren som respondenterna har avgett i enkäterna. Matema-

tik var det ämne som lärarna i undersökningen använde sig av mest i sin undervisning utom-

hus. Det hinder som de flesta lärare ansåg fanns var personalbrist, medan det bland fördelarna 

ansågs vara att eleverna får bättre hälsa av att få undervisning utomhus. Samtidigt lyfts det 

fram att en undervisning utomhus bör kompletteras med undervisningen inomhus för att 

kunna tillgodose alla elevernas olika lärstilar. 

 

Nyckelord 

Utomhuspedagogik, undervisning utomhus, arbetsmetodens hinder, arbetsmetodens fördelar, 

årskurs F-3. 

 

 

 

 

 

Hela kroppen behövs för att lära! 

Ögon kan se och öron kan höra, 

men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 

men benen vet bäst hur det är att gå. 

Ryggen vet bäst hur det känns att bära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

Om vi skall lära oss något om vår jord, 

så räcker det inte med bara ord. 

Vi måste komma den nära; 

Hela kroppen behövs för att lära! (Okänd författare) 
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Inledning 

Utomhuspedagogik har diskuterats som en framgångsrik arbetsmetod under en längre tid. 

Undervisningsmetoden innebär att man bedriver sin undervisning utomhus i det samhällsliv, 

natur- och kulturlandskap som finns att tillgå, det innebär att platsen där undervisningen äger 

rum lyfts fram (Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, 2017). Detta skulle kunna ske 

direkt utanför ytterdörren (Helldén, 2010). Att använda sig av utomhuspedagogik ger läraren 

möjlighet att växla sin undervisning mellan sinnlig upplevelse och boklig bindning, samtidigt 

som det ger eleverna ett lärande där deras upplevelser och reflektioner grundar sig på kon-

kreta erfarenheter i verkliga situationer (Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, 2017). 

Arbetar man med elever i de lägre åldrarna, förskoleklass upp till årskurs 3, har man läropla-

nen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) att förhålla sig till när man 

undervisar eleverna. Läroplanen beskriver vad det är lärarna ska undervisa om, men det är 

upp till läraren att planera hur man vill att undervisningen inom ämnet ska utföras. Det inne-

bär att man kan bedriva sin undervisning både genom att ha lektioner inomhus i klassrummet 

eller utomhus i naturen. Skolverket skriver i läroplanens andra kapitel under övergripande mål 

och riktlinjer att ”läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsfor-

mer” (Skolverket, 2017, s.15). På så vis pekar läroplanen på möjligheten att använda olika 

undervisningsformer och en undervisning utomhus skulle kunna vara en form för att eleverna 

ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper ibland annat ämnet biologi. 

I flera av de ämnen som man undervisar eleverna i som exempelvis biologi, står det i kurspla-

nen i det centrala innehållet för årskurs 1-3 att enkla fältstudier och observationer i närmiljön 

ska genomföras (Skolverket, 2017). Genom att eleverna får uppleva och utforska sin närmiljö 

ska de kunna beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen. Vidare står det för ämnet 

biologi att undervisningen ska ”syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska 

sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om […] naturen” (Skolverket, 

2017, s.158). 

Genom att eleverna får vistas i utemiljö och lära sig mer om den på plats, får eleverna en för-

trogen kunskap som läroplanen förspråkar att ge eleverna. 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (Skolverket, 2017, s.10). 

I sin undervisning kan man använda sig av olika arbetsmetoder för att utveckla kunskaper hos 

eleverna. Eleverna har olika lärstilar och behöver därför få olika situationer att lära sig i, för 

att få goda möjligheter att ta till sig det som lärs ut. Utomhuspedagogik borde ses som ett vik-

tigt komplement till den undervisning som bedrivs och speciellt de yngre eleverna behöver få 

tillfällen att lära sig i olika sammanhang och situationer, eftersom de lär sig bättre när de får 

utföra olika praktiska handlingar inomhus (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Därför är det en 

förutsättning att använda sig av olika miljöer som skolgården och det omgivande natur- och 

kulturlandskapet för att skapa förutsättningar för eleverna att få lära sig i mer rörelseintensiva 

miljöer (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Quintilianus, Comenius, Herbart och Dewey (2010) 

menar att man ska ”utgå från det kända, man ska bygga vidare på eller väcka intresse, man 

ska undervisa varierat och låta eleverna i möjligaste mån själva prova på och erfara det som 

står i böckerna” (enl. Selander, 2010, s.203). Eleverna kan lära sig om biologi inomhus, ef-

tersom det finns blommor i fönstren, ormar i terrarier, fåglar i burar och fiskar i akvarier, men 
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utomhus finns det verkliga, det som finns inomhus är bara en kopia (Helldén, 2010). Eleverna 

kan även möta lärandet i ämnet biologi när de ser på film, men när eleverna får se på film blir 

de inte medvetna om hur naturen känns och luktar (Helldén, 2010). 

Läroplanen eftersöker ett varierat arbetssätt i undervisningen, man skulle kunna använda sig 

av utomhusundervisning.  Under den senaste tiden har utomhusundervisning diskuterats som 

en positiv arbetsmetod för både lärare och elever. Oavsett vilken arbetsmetod man använder 

sig av finns det säkerligen även en del hinder som gör det svårt att använda sig av metoden. I 

och med detta är det intressant att undersöka vad det kan finnas för olika fördelar med utom-

husundervisning som lärstil och eventuella hinder som påverkar läraren att bedriva sin under-

visning i utemiljö. Det vore även intressant att undersöka vilka ämnen de använder sig av när 

de undervisar utomhus? 

Syfte och frågeställningar 

Elever har olika lärstilar, vilket innebär att de lär sig på olika sätt. Studien är till för att lyfta 

fram den undervisning som kan ske i utemiljö som en av de arbetsmetoder som lärare kan 

använda sig av för att gynna sina elever i sitt lärande. Syftet med studien är att undersöka 

vilka ämnen som är vanligast att lärare planerar och genomför med hjälp av utemiljö. Dessu-

tom avser studien att undersöka om de anser att det finns eventuella hinder eller fördelar med 

att undervisa utomhus och vad dessa skulle kunna utgöras av i så fall. 

Min övergripande frågeställning är i vilken utsträckning lärare använder sig av undervisning 

utomhus och vad de anser att det finns för olika fördelar och hinder med undervisningsfor-

men. De mer specifika frågeställningarna är: 

1. Om lärare använder sig av utomhusundervisning, i vilka ämnen är det vanligast att 

man utför arbetsmetoden i? 

2. Vilka fördelar upplever läraren att det finns med att använda sig av utomhusundervis-

ning? 

3. Vilka hinder upplever läraren att det finns med att använda sig av utomhusundervis-

ning? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Definition av utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik har definierats av forskare på liknande sätt under en period. Utomhuspe-

dagogik är undervisning och fostran som sker utomhus (Lundegård, Wickman & Wohlin, 

2004). Det innehåll och arbetssätt som används problematiseras av de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför, samt vilka det är som undervisar och vilket syftet är. Den mest framträ-

dande skillnaden mellan utomhusundervisning och inomhusundervisning är den didaktiska 

frågan var (Lundegård m.fl., 2004). Utomhuspedagogik kan ses som ett teoretiskt perspektiv 

där pedagogiken anger platsen där lärandet ska äga rum, som svarar på den didaktiska frågan 

var (Szczepanski, 2014). 

Det viktigaste kännetecknet för utomhuspedagogik är att det är ett sätt att lära sig och i detta 

sätt att lära sig finns det ”möjligheter att återskapa de naturliga relationerna mellan tanke och 

känsla, mellan kunskapens olika aspekter och mellan plats och identitet” (Dahlgren, 2013, 

s.52). 

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) (2017) definierar utomhuspedagogik på 

följande sätt utifrån ett lärandeperspektiv: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upple-

velse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 

innebär: 

 att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram 

(Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, 2017). 

Platsens betydelse för lärande 

Ser man till begreppet utomhuspedagogik kan man utläsa att denna form av pedagogik är 

platsrelaterad, med andra ord var den kommer att ske. Teoretiskt kan det vara det enda exemp-

let på hur undervisning definieras med ett enda uttryck som anger var någonstans lärandet 

kommer att bedrivas (Szczepanski, 2014). Szczepanski (2013) har i en av sina studier lyft 

fram betydelsen av den didaktiska var-frågan och de lärare han har intervjuat menar att under-

visning och lärande som sker utomhus ger möjlighet att upptäcka andra lärmiljöer än klass-

rummet, där man har tillgång till större öppna ytor och utomhusmiljöns rumsliga mångfald 

(Szczepanski, 2013). Han menar tillsammans med Andersson (2015) att den platsrelaterade 

undervisningen ger eleverna möjlighet att förstå sammanhang och skapa mening i sitt lärande, 

eftersom de befinner sig på samma plats som företeelserna finns. Att befinna sig på plats 

skapar mening och förståelse för eleven på ett annat sätt än vad det hade gjort för dem inne i 

klassrummet (Szczepanski & Andersson, 2015). 

De flesta eleverna bor idag i stadsmiljö och har därför inte lika stora möjligheter att spendera 

sin tid i skogen som förr (Helldén, 2010; Szczepanski, 2014). Lärarna har därför en viktig 
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uppgift att uppfylla när de vill konkretisera naturvetenskapliga begrepp och företeelser, de 

behöver ge eleverna fler tillfällen till att vistas i skogen för att kunna berika dem med fler er-

farenheter (Helldén, 2010). En förutsättning för att lärarna ska kunna använda sig av utom-

husundervisning, är att den utomhusmiljö som ställs till förfogande för lärarna att använda sig 

av i sin undervisning, bör ligga nära skolan med gång eller cykelavstånd samt att den inte lig-

ger för nära stora trafikleder som medför stora luftföroreningar och buller (Szczepanski, 

2014). 

Utomhuspedagogikens fördelar 

Användning av utemiljö i undervisningen skapar en mer aktivitetsbaserande, integrerande och 

stimulerande lärmiljö än den undervisning som sker inomhus, den ger eleverna emotionella 

upplevelser och möjlighet att arbeta mer fritt och möjlighet att ta till sig kunskaper på egen 

hand (Yıldırım & Akamca, 2017). Vid utomhusundervisning vill man skapa förutsättningar 

för eleverna att lära sig i samspel mellan en textbaserad praktik och en icke textbaserad prak-

tik, där elevernas fysiska aktivitet och rörelse kan stödja deras lärande (Szczepanski, 2014). 

Det finns flera studier som bekräftar att utomhusundervisning ger positiva effekter på elever-

nas hälsa, motoriska utveckling, koncentrationsförmåga och lärande (Cooper, 2015; Ericsson, 

2003; Fjortoft & Sageie, 2000; Szczepanski, 2014). Utförs undervisningen dessutom i kupe-

rad terräng bidrar det till att eleverna får en bättre koncentrationsförmåga, längre nattsömn 

och fler spontana steg som hjälper till att minska en eventuell övervikt hos dem (Boldemann, 

2014). Även stressen hos eleverna minskas med hjälp av utomhusunderisning, speciellt hos 

pojkar (Nelson, Szczepanski & Gustavsson, 2005, citerad i Szczepanski, 2007). Samtidigt 

utvecklar eleverna sitt språk och sitt ordförråd vid utomhusundervisning (Yıldırım & Akamca, 

2017). 

 

Idag är elever mer stillasittande än förr under både skoltid och fritid (Boldemann, 2014; 

Szczepanski, 2014). Det stillasittande liv som vi har idag hos våra elever påverkar deras hälsa. 

Det leder till en ökad övervikt hos dem, något som 15-20% av våra elever är utsatta för och 

som kan få konsekvenser för dem på både kort och lång sikt (Boldemann, 2014). Det är vik-

tigt för eleverna att få mer undervisning utomhus eftersom det kan minska det ohälsotal som 

finns idag (Szczepanski, 2014). För att hjälpa till och ge eleverna en bättre hälsa kan några 

viktiga faktorer som ökad fysisk aktivitet i deras lärprocess bidra till en mer hälsosam ut-

veckling (Nelson, 2007). Eleverna bör inte vara stillasittande mer än 60 minuter, för att 

minska risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, undantaget när de sover (Boldemann, 

2014). Både de elever som har mer fysiska aktiviteter under sina skoldagar och de elever som 

får leka i naturlig miljö, istället för på en traditionell anordnad lekplats, utvecklar bättre moto-

riska färdigheter (Ericsson, 2003; Fjortoft & Sageie, 2000). Det har även visat sig att de elever 

som får spendera mer tid i skogen har en bättre hälsa än de elever som vistas endast på skol-

gården, det har visat sig att de har en lägre sjukfrånvaro (Grahn m.fl., 1997). 

 

Elever med ADHD gynnas av att vistas ute i naturen, eftersom deras symtom mildras (Cooper, 

2015). Även de elever som har bristande koncentrationsförmåga och svårt att sitta still, får 

lättare för att koncentrera sig, lyssna på läraren, och mer tålmodigt arbeta med olika uppgifter 

under en längre tid om de vistas ute i naturen (Grahn m.fl., 1997). De elever som har svårt för 

att hitta motivation i skolarbetet kan vara hjälpta av undervisning utomhus eftersom eleverna 

stimuleras på ett annat sätt än inomhus (Ericsson, 2004). De blir mer fria, kan röra på sig mer, 

får på egen hand upptäcka och söka efter kunskap. Eleven kan då få upp ögonen för hur hen 
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lär sig på bästa sätt och vad det är som påverkar lärandet, vilket kan innebära att eleven kan 

upptäcka samband mellan kunskaper och färdigheter (Ericsson, 2004). 

Undervisning utomhus har en positiv inverkan på elevernas studieresultat. De elever som får 

utomhusundervisning har bättre studieresultat i samhällskunskap, vetenskap, språk, konst och 

matematik (Cooper, 2015). Även skrivförmågan och läsförmågan hos eleverna förbättras och 

inom matematiken är det främst rumsuppfattning och taluppfattning samt förmåga till logiskt 

tänkande och kreativitet som förbättras (Ericsson, 2003). Detta beror på att de får en ökad 

fysisk aktivitet och extra motorisk träning under dagarna. Den motoriska träningen leder till 

att de presterar bättre på de nationella proven i både matematik och svenska (Ericsson, 2003). 

Om lärare ska skapa en spännande och rolig undervisning utomhus förutsätts det att de anpas-

sar sitt syfte med undervisningen (Strotz & Svenning 2004). Lärarna behöver anpassa sin pla-

nering till årstiden, gruppstorleken, åldern på eleverna och platsen som står till förfogande. 

Skulle man exempelvis undervisa om vatteninsekter långt ifrån något vattendrag skulle man 

ganska snart märka att eleverna tappar sitt intresse. De menar att trots denna självklara aspekt 

händer det alltför ofta att undervisningen genomförs på detta vis. Att engagera eleverna utom-

hus med upplevelser, bör alltid vara målet och syftet med undervisningen (Strotz & Svenning, 

2004). Dessutom lär sig inte eleverna endast genom att se och höra utan även genom att få 

lukta, smaka, känna och beröra (Szczepanski, 2014). 85 % av vår kommunikation sker via 

vårt kroppsspråk och våra sinnen, som lukt, smak och känsel, därför är det viktigt att våra 

sinnen får användas i vårt lärande (Szczepanski, 2007). 

Det finns flera fördelar med utomhusundervisning, som det sociala klimatet och gemenskap-

ens betydelse (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Undervisningsmetoden bidrar till att eleverna 

utvecklar sin personliga och sociala utveckling (Yıldırım & Akamca, 2017). I klassrummen 

skapas en social ordning bland eleverna som stabiliseras med tiden (Ericsson, 2004). Denna 

sociala ordning bland eleverna utgörs av olika roller och relationer. För många elever kan 

detta innebära en medvetenhet om sin plats i gruppen, men även brister i sin prestationsför-

måga eller sina färdigheter. Om gruppen får vistas i en annan lärmiljö, som utomhus i skogen, 

förändras denna sociala ordning och de invanda rollerna bryts. För de elever som känner att 

de inte alltid duger i den lärmiljö som bedrivs inomhus kan den nya lärmiljön i skogen stärka 

dessa elever. De dåliga kompetenser och färdigheter hos de eleverna blir synliga för de andra 

eleverna och det ökar förståelsen hos de andra eleverna i gruppen. Samarbete som kan upple-

vas konfliktfyllda inne i klassrummet fungerar oftast bättre utomhus, eftersom den sociala 

ordningen förändras. I utomhusmiljön behöver inte eleverna känna sig påpassade av sina kam-

rater och de kan gå undan lite om de känner ett behov av det, eftersom det finns utrymme till 

det, vilket inte erbjuds inne i klassrummet. Genom undervisning utomhus blir gruppen mer 

sammanfogad, eftersom eleverna upplever saker tillsammans som de senare kan dela och 

minnas gemensamt vid en samling (Ericsson, 2004). 

Olika hinder vid utomhuspedagogik 

Mycket tyder på att utomhusundervisning bör få ett större utrymme i elevernas skolgång för 

att öka deras lärande. Men det finns även en del faktorer som lärarna behöver ha med i sin 

planering för utomhusundervisning. Till exempel menar Helldén (2004) att det finns en del 

störningsmoment som kan påverka elevernas lärande vid utomhusundervisning. Det kan vara 

olika störningsmoment som trötthet, kyla, rädsla och obehag som kan uppkomma hos eleven i 

samband med den utomhusundervisning som bedrivs, detta behöver lärarna göra eleverna 
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vana vid för att det inte ska påverka deras inlärning (Helldén, 2004). Detta behöver inte inne-

bära något stort problem, eftersom man kan göra eleverna medvetna om och träna på detta 

(Szczepanski, 2013). Det man kan göra är att introducera eleverna i utomhusundervisning på 

den egna skolgården och andra grönområden som finns i skolans närhet, för att sedan utvidga 

sitt undervisningsområde (Szczepanski, 2013), på så vis har de en möjlighet att bli vana vid de 

olika störningsmomenten. 

Ett störningsmoment var trötthet, vilket kan bero på att de är mer fysiskt aktiva utomhus. Om 

eleverna utsätts för återkommande utevistelser medför det att lärandet som sker utomhus inte 

hindras av trötthet och dåligt humör, eftersom att de blir vana vid att vistas utomhus (Helldén, 

2004). Ett annat störningsmoment är att eleverna fryser, vilket kan åtgärdas genom att elever-

na uppmanas till att klä sig efter lager på lager principen, eftersom det ger stora förutsättning-

ar att förhindra att de ska frysa under utevistelsen. Det är viktigt att se till att sina elever inte 

fryser, eftersom deras upplevelser istället kan riktas mot deras obehag istället för det som är 

spännande (Helldén, 2004). Ytterligare ett störningsmoment var rädsla och obehag. Många 

elever är rädda för småkryp som spindlar, myror, getingar och ormar och dessa vaknar till liv 

när det blir varmare ute (Naturvårdsverket, 2009). Elever som inte är vana vid att vistas ute i 

naturen kan känna ett stort obehag, men ju mer de får vänja sig vid att vara ute, desto tryggare 

kommer de att bli. Man kan även inför ett besök till skogen studera de obehagliga djuren med 

hjälp av bilder eller studera dem på den egna skolgården, detta kan medföra att deras obehag 

och rädsla istället övergår till fascination (Helldén, 2004). 

För många elever är inte utevistelse i skogen en del av deras vardag, vilket kan innebära att de 

känner oro, otrygghet och obehag över att utsättas för undervisning utomhus (Ericsson, 2004; 

Helldén, 2004). Elever med utländsk bakgrund kan av olika skäl sakna vardagsrelationer till 

skogen från sitt ursprungsland. De kan ha erfarenheter av faror som giftiga växter och djur, 

men de kan även ha bott på en plats som saknar möjligheten till att vistas i naturen. Ur deras 

perspektiv kommer den utomhusundervisning som bedrivs i skolan under deras skolgång vara 

en frustrerande period där de visar sin ovana, osäkerhet och otrygghet, det kan ske i olika 

former som att de beter sig högljudda, stökiga och okoncentrerade. Att utsätta dessa elever för 

regelbunden undervisning utomhus ger dem en möjlighet att bli vana i situationen, vilket leder 

till att de blir mer avslappnande och fokuserade (Ericsson, 2004). 

Samtidigt är det inte endast de elever med utländsk bakgrund som har svårt att slappna av och 

komma till ro (Ericsson, 2004). Genom erfarenheter från lärare är det många elever som blir 

högljudda och mer aktiva och det kan upplevas som att utomhusundervisningen är mindre 

meningsfull. Det kan finnas olika bakgrundsfaktorer till att eleverna beter sig på ett an-

norlunda sätt utomhus. De kan känna oro över den nya situationen, de kan känna en osäkerhet 

i den miljö som de inte är vana vid att vistas i, men det kan även innebära att de sociala struk-

turerna i elevgruppen bryts och nya roller och relationer träder fram (Ericsson, 2004). För att 

eleverna ska få möjlighet att slappna av och komma till ro behövs utomhusundervisning vara 

ett återkommande inslag i undervisningen. 

Förutom att det är viktigt att göra eleverna vana vid utevistelse kan man även göra dem trygga 

i utevistelsen (Helldén, 2004). Till exempel kan man ha ett basläger, där eleverna kan lägga 

sina ryggsäckar, på så vis har de alltid en plats att komma tillbaka till på sin upptäcktsfärd. 

Det är viktigt att eleverna får uppleva skogen på sina egna villkor. Att låta de vana och ovana, 

de rädda eller orädda eleverna få gå på upptäcktsfärd i ett område där de känner sig trygga, 

med uppgifter de fått, gör att de får använda sin kreativitet och upptäckslust, vilket gör att 

lärandeobjektet finns kvar i utevistelsen (Helldén, 2004). 
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Komplettera inomhusundervisning med utomhusundervisning 

Det är viktigt att komplettera sin inomhusundervisning med utomhusundervisning för sina 

elever för att öka deras kunskaper (Dahlgren & Szczepanski, 2004). När eleverna läser texter i 

klassrummet för att lära sig texten, går de miste om viktiga insikter och upplevelser, något 

som de kan få tillfälle att uppleva utomhus. Skulle utomhusundervisning användas oftare och 

kopplas till den undervisning som sker i klassrummet, skulle eleverna utveckla ett mer djup i 

sitt lärande (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Bland annat hjälper det dem att förstå veten-

skapliga begrepp lättare (Yıldırım & Akamca, 2017), men även deras långtidsminne påverkas 

positivt (Fägerstam & Blom, 2013). Elever kommer enklare ihåg saker under en längre tid, 

eftersom de får möjlighet att diskutera sina aktiviteter utomhus med det som undervisas inne i 

klassrummet. Elever som inte får möjlighet till undervisning utomhus diskuterar inne i klass-

rummet, men de har ingen möjlighet att koppla det till egna erfarenheter om de inte har varit 

med om det på sin fritid och det leder till att de inte kommer ihåg sina kunskaper under en 

längre tid (Fägerstam & Blom, 2013). Lärare behöver skapa bättre möjligheter för sina elever 

att få tillfälle att bredda och fördjupa sina kunskaper, genom att anknyta sin undervisning till 

upplevelser och den verklighet som finns utanför klassrummet (Strotz & Svenning, 2004). En 

stor del av den svenska undervisningen bedrivs inomhus idag och det behöver förändras, ele-

verna behöver få komma ut i naturen och uppleva verkligheten utanför klassrummet (Strotz & 

Svenning, 2004). 

Utemiljön är rik på kunskaper från vår nutid, framtid och historia som kan kopplas till olika 

ämnen som eleverna undervisas i (Dahlgren & Szczepanski, 2004), och utomhuspedagogik 

som undervisas på en specifik plats kan bygga en bro mellan den teori som utförs i klassrum-

met och den praktik som kan ske utomhus (Szczepanski & Andersson, 2005). Detta bidrar till 

ett samspel mellan de olika lärmiljöerna och en koppling till verkligheten i undervisningen. 

Utomhusundervisningen begränsas dock till de resurser som erbjuds i den utomhusmiljö man 

använder sig av, eftersom eleverna endast får möjlighet att relatera till de resurser som platsen 

erbjuder (Szczepanski & Andersson, 2015; Szczepanski, 2014). Varje plats utomhus har olika 

intryck och möjligheter att erbjuda och det är dessa som man behöver få eleven att se. Under-

visar man kring naturvetenskapliga begrepp inom ett visst område förutsätts det att undervis-

ningen planeras av läraren så att det område som besöks utomhus kan erbjuda detta 

(Szczepanski & Andersson, 2015). 

När en lärare undervisar och kan koppla sitt syfte och ämne till sin undervisning utomhus, bör 

man använda sig av platsen när man gör sin planering, eftersom det kan leda till att eleverna 

får en förståelse för sammanhang och kan urskilja de detaljer som finns (Strotz & Svenning, 

2004). Undervisningen utomhus kan oftast kopplas till flera ämnen och på så vis uppnås en 

helhet för eleverna. Samlas man runt en eld och eleverna får samtala om sina erfarenheter om 

eld, kan eleverna få bidra med sina egna kunskaper och insikter. Man kan även samtala om 

historiska tillbakablickar för att synliggöra hur viktig elden är för oss människor. Samtidigt 

kan man även samtala om fysiken och kemins kopplingar till elden, hur man kan göra upp en 

eld på olika sätt (Strotz & Svenning, 2004). 

Lärarna ansvarar för vad eleverna gör under sin skoltid, att göra en utflykt med sina elever är 

inget som stör den övriga verksamheten på skolan, det innebär att det borde vara enkelt att 

bedriva undervisning utomhus bortanför den egna skolgården (Helldén, 2010). Men personal-

brist kan ses som ett hinder (Helldén, 2010), likaså kan skolorna behöva ekonomiskt stöd för 

att kunna ta sig till skogen (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Det finns många skolor som be-

driver friluftsdagar och utflykter vid enstaka tillfällen, detta kan uppfattas av eleverna som en 
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paus i den vanliga undervisningen och inte som en del av skolans vardagliga arbete (Ericsson, 

2004). Därför är det av stor vikt att undervisning utomhus utförs under kortare pass och mer 

regelbundet med återkommande inslag i lärarens veckoplanering, för att eleven ska få möjlig-

het att se det som en del av undervisningen. Det leder till att de blir vana och avslappnade vid 

undervisning utomhus och kan fokusera mer på lärandet (Ericsson, 2004). 

En av de största pedagogiska utmaningarna i dag ligger i skillnaden mellan teori och praktik i 

den institutionaliserade skolan som finns idag (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Många lärare 

ser utomhusundervisningen som en pedagogisk potential när den används som ett komple-

ment till undervisningen som sker inomhus (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Samtidigt kan 

lärare känna en rädsla av att använda sig av undervisning utanför klassrummet, eftersom det 

är enklare att planera och genomföra sin undervisning i klassrummet där lärarna har en större 

kontroll över situationen. När läraren förflyttar sin undervisning utomhus kan de känna en 

osäkerhet över sin egen kunskap, de kan känna sig otillräckliga och inte ha svar på alla ele-

vens frågor och funderingar om hur allting förhåller sig (Strotz & Svenning, 2004). Därför 

kan det anses vara lika viktigt att lärare har kunskaper i utomhuspedagogik som det är att ha 

kunskaper i specialpedagogik (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Lärare kan ha för lite erfaren-

heter kring att vistas i skogen. Därför behöver lärarutbildningar utvecklas genom att stödja 

sina blivande lärare och ge dem mer erfarenheter kring undervisning utomhus (Strotz & 

Svenning, 2004). Lärare kan behöva flera veckors utevistelse i sin utbildning för att bli trygga 

med undervisningsformen, det kan leda till att de blir mer trygga i att använda sig av utom-

husundervisning när de är färdigutbildade (Strotz & Svenning, 2004). Samtidigt behövs det 

inte bara att lärarutbildningar utökas med kunskaper om utomhusundervisning, utan verk-

samma lärare behöver också få kontinuerlig information om arbetsmetoden (Yıldırım & 

Akamca, 2017). 

Utomhusundervisningens koppling till läroplanen 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) som lärare förhåller 

sig till när de undervisar elever finns det skrivet att: 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 

lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Lärarna ska sträva efter att i undervisning-

en balansera och integrera kunskaper i sina olika former (Skolverket, 2017, s.13). 

Utifrån ovanstående är det upp till läraren att utveckla sin undervisning så att den innehåller 

olika undervisningsformer för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper utifrån sina olika 

lärstilar. En annan aspekt som går att koppla till utomhusundervisning under elevernas skol-

dagar är att det i skolans uppdrag står skrivet att ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i 

det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen”(Skolverket, 2017, s.9). 

Förskoleklassen har ett eget syfte och centralt innehåll att förhålla sig till. I deras centrala in-

nehåll finns kopplingar till undervisning utomhus genom att undervisningen ska behandla 

”fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder” (Skolverket, 

2017, s.23). För årskurs 1-3 i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lgr 11) finns ett flertal ämnen där man kan hitta tydliga punkter som är menade att använda 

sig av i undervisning utomhus. De naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi har 

samma centrala innehåll och där finns metoder och arbetssätt som beskriver att ”enkla fältstu-

dier och observationer i närmiljön” ska behandlas (Skolverket, 2017, s.160, 170, 181). Även i 
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det centrala innehållet för ämnet idrott och hälsa finns beskrivet att eleverna ska ”orientera sig 

i närmiljön” och ha ”lekar och rörelse i natur- och utemiljö” (Skolverket, 2017, s.50). 

Övriga ämnen har inga lika tydliga och framträdande punkter som är direkt hänvisade till 

undervisning utomhus. Däremot får de elever som får upptäcka i naturliga miljöer möjlighet 

att förstå olika sammanhang bättre (Szczepanski & Andersson, 2015). Ser man till ämnet ma-

tematik och arbetsområdet att mäta omfång, skulle man kunna gå ut och mäta omfånget på ett 

träd. Detta arbetssätt skulle göra arbetsområdet mer tydligt för eleverna och skulle hjälpa dem 

i sin inlärning, eftersom det ger dem möjlighet att undersöka i verkliga sammanhang och i 

flera olika situationer, inte endast i klassrummet (Szczepanski & Andersson, 2015).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Elever lär på olika sätt och läraren har ett uppdrag att välja en metod i sin undervisning som 

tillgodoser elevernas behov, vilket leder till att läraren behöver använda sig av flera olika me-

toder och arbetssätt för att alla elever ska få tillfälle att nå de kunskapskrav som finns i de 

olika ämnena (Ericsson, 2004). Utomhuspedagogiken kan därför ses som ett viktigt redskap i 

denna strävan (Ericsson, 2004). 

Den pragmatiska kunskapsteorin 

Pragmatismen menar att skolans främsta uppgift är att bygga vidare på de erfarenheter som 

eleverna har med sig, dvs. undervisningen ska hjälpa eleverna att gradvis fördjupa sin kun-

skap och förståelse av omgivningen de lever i (Säljö, 2010). Vidare menar den att teori och 

praktik är integrerade med varandra i människans handlingar. Praktiska handlingar som t.ex. 

att tillverka ett föremål vore inte möjligt för människor om de inte använde sig av sina reflekt-

ioner och tänkande, dvs. sina teorier. Slutligen lyfter pragmatismen fram språket som en vik-

tig faktor, att eleverna får utveckla sina språkkunskaper. Genom att kommunicera med andra 

utvidgas våra erfarenheter om sådant vi inte tidigare har upplevt. Med språkets hjälp kan ele-

verna förstå och analysera den värld de lever i. I undervisningen används språket i olika for-

mer, som när man ställer frågor till varandra, förklarar saker, läser, diskuterar tillsammans, 

argumenterar och analyserar (Säljö, 2010). 

Dewey var en framgångsrik forskare, filosof och samhällsdebattör inom det pragmatiska syn-

sättet (Säljö, 2010). Han menar att språket är en unik mänsklig kunskapsform, men varnar 

också för att språket används ensidigt av läraren som envägskommunikation. Ett stort problem 

i dagens skola är att man överöser eleverna med information som ska memoreras eftersom det 

finns en tydlig skillnad mellan att känna till fakta och information och på att faktiskt lära sig 

något. En anledning till att eleverna inte tar till sig kunskaper på djupet är att de inte blir be-

rörda av fakta och information som lärs ut i klassrumsundervisningen, kunskapen utvecklar 

inte deras tänkande och förmåga att resonera utan inhämtas av eleverna utan inbördes sam-

manhang och blir därför ytliga kunskaper för dem. Dewey har kritiserat klassrumsundervis-

ningen. Han menar att eleverna kan återge information som de har fångat upp under lektioner 

och ur böcker men oftast utan att kunna återkoppla informationen till något sammanhang eller 

egna erfarenheter. För att undvika detta behöver man utgå från elevernas frågor i sin under-

visning. Om eleverna undrar över något och man tillsätter information och fakta försöker ele-

ven finna en lösning på problemet med hjälp av tidigare erfarenheter och på så vis når eleven-

en klarhet på sin undran (Säljö, 2010). Vidare argumenterade Dewey för undervisning där 

eleverna får lära sig med hjälp av sin kropp och sina sinnen i en kombinerad undervisning 

som sker både utomhus och inomhus, vilket också leder ett ökat lärande hos eleverna 

(Szczepanski & Dahlgren, 2011). 

Den utvecklingspsykologiska kunskapsteorin 

Inom den utvecklingspsykologiska kunskapsteorin finner vi Piaget som var intresserad av hur 

barn kommer fram till ett svar eller en föreställning de har om sin omvärld, dvs. hur resonerar 

barnen och hur gör de för att förstå och tolka sin omvärld (Säljö, 2010). Genom att barn får 

vara aktiva och göra iakttagelser i den värld de lever i, ges barnen förutsättningar till att finna 
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logiska kunskaper om hur naturen fungerar. Piaget såg barnen som vetenskapsmän i miniatyr-

form som kunde finna naturvetenskapliga kunskaper i naturen om de bara fick tid och stimu-

lans till det (Säljö, 2010). 

Både Piagets och Deweys teori förespråkar att ge barn aktiviteter där de stimuleras för att ut-

veckla sitt lärande och sin utveckling (Säljö, 2010). Båda menar att barn behöver få utvecklas 

i sin egen takt och få tillfällen att göra egna erfarenheter. Piaget förespråkade därför att skolan 

skulle erbjuda eleverna arbetsformer som stimulerar deras lärande, i form av både självstyrda 

aktiviteter och aktiviteter som utförs tillsammans med kamrater. Han ansåg att lektioner och 

föreläsningar inte bidrog till kunskapsutveckling hos eleverna, utan att man skulle ge eleverna 

tillfällen att vara aktiva, kunna ställa frågor och få utforska världen för att kunna besvara sina 

frågor och funderingar. Detta perspektiv av hans undervisning gav eleverna förutsättningar att 

få utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar (Säljö, 2010). 

Förtrogenhetskunskap 

I dagens skola finns förtrogenhetskunskap med som en viktig aspekt som ska utvecklas hos 

eleverna under deras skolgång. Läraren behöver ge eleverna förutsättningar och undervisning 

där de reflekterar över sina faktakunskaper, färdighetskunskaper och förståelser för att kunna 

utveckla sin förtrogenhetskunskap. Det kan göras i olika praktiska situationer där eleverna får 

tillfälle att använda sig av sina kunskaper, såsom att hantera sina faktakunskaper och få till-

fälle att förstå olika sammanhang, de får då tillfälle att visa kunskaper som de har skaffat sig 

genom sina erfarenheter, inte genom kunskaper som de har fått läsa sig till (Carlgren, 2011; 

Nordgren, 2012). När man är utomhus kan man till exempel avgöra vilket läte som tillhör 

vilken fågel, detta är inget du kan läsa dig till i böcker hur olika fåglar låter. Det som är ut-

märkande med förtrogenhetskunskapen är att den utvecklas i elevernas sinnliga intryck (Carl-

gren, 2011). 

Dewey menade att man kan göra sin undervisning mer anpassad till elevernas olika förutsätt-

ningar för att underlätta för dem att ta till sig kunskaper. Det kan göras genom att använda sig 

av mer praktisk undervisning i framförallt ämnena naturkunskap och matematik (Säljö, 2010). 

I den praktiska undervisningen där elever får möjlighet att plantera ett frö och se hur det 

växer, har större förutsättningar att ta till sig och lära sig om fröets utveckling än de elever 

som får läsa sig till det i skolböckerna (Helldén, 2004). Som tidigare nämnts menar även Pia-

get att barnen behöver få vistas i naturen för att finna logiska förklaringar till sina funderingar. 

Dewey menar att elever överösts med information som de ska memorera (Säljö, 2010). I da-

gens skola utförs olika kunskapstester på eleverna. Enligt Deweys teori testas bara de memo-

rerade kunskaperna hos eleverna, istället för att testa deras förtrogenhet till sina kunskaper 

(Säljö, 2010). I dagens läroplan står det att skolan ska ge eleverna möjlighet att skapa en för-

trogen kunskap (Skolverket, 2017). Både Dewey och Piaget förespråkar ett mer praktiskt lä-

rande till elevernas fördel för att ge dem möjlighet att utveckla sin förtrogenhetskunskap och 

inte att skolan ska använda sig av en mängd olika kunskapstester som inte gynnar eleverna i 

sitt lärande. För att eleverna ska få möjlighet att få kunskaper inom ett ämnesområde räcker 

det inte med att de får lära sig fakta och begrepp inom området, utan de behöver även få bli 

förtrogna med kunskaperna (Carlgren, 2011). Detta kan göras i undervisning där de får sätta 

in fakta och begrepp i olika sammanhang. Att få erfarenheter och bli förtrogen med kunskap-

erna är en viktig del i deras lärande (Carlgren, 2011).  
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Metod 

Urval 

I min enkätstudie har jag använt mig av en grupp på sociala medier. Urvalet gjordes utifrån en 

Facebook-grupp som heter Årskurs F-3 Tips och idéer (endast för pedagoger och studenter). 

Studien var riktad till lärare som arbetar i förskoleklass upp till årskurs 3 och gruppen på de 

sociala medierna valdes på grund av att de som är medlemmar i gruppen har koppling till 

grundskolans tidigare åldrar, annars får man inte vara medlem i gruppen.  Ur den gruppen 

valdes de 104 personerna ut som hade gjort de senaste inläggen i gruppen och kontaktades via 

ett personligt PM. Svarsfrekvensen var 23 %, d.v.s. 24 personer av 104 svarade. Eftersom 

deltagarantalet blev så lågt via sociala medier delade jag personligen ut papperskopior på en-

käten till verksamma lärare på skolor i min närhet, vilket resulterade i att 17 personer av totalt 

17 tillfrågade svarade. 

Av de 34 personer som svarade på enkäten var alla utom en kvinna. Tolv lärare har varit verk-

samma i mindre än tio år, femton lärare har varit verksamma mellan tio och tjugo år och sju 

lärare har varit verksamma i mer än tjugo år. Vidare var 25 lärare utbildade till grundlärare 

och sex till förskolelärare. En pedagog har ingen fullgjord lärarutbildning utan har läst fri-

stående pedagogiska kurser och två har valt att inte besvara frågan. Det var tio lärare som un-

dervisade i förskoleklass och 24 lärare i årskurs 1-3. Tretton lärare har utbildning i utom-

huspedagogik medan 21 inte har det. Vad som menas med utbildning i utomhusundervisning 

var en självupplevd uppfattning. 

I min intervjustudie har jag vänt mig till fyra skolor i Mellansverige för att intervjua verk-

samma lärare i förskoleklass upp till årskurs tre. För att resvägen till skolorna inte skulle bli 

för lång valdes de ut som fanns belägna inom fyra mils avstånd från mitt hem. Totalt intervju-

ades fyra lärare, en på varje skola och de beskrivs som lärare 1-4 nedan (Tabell 1). 

Tabell 1. En kort presentation av de lärare som har medverkat i intervjuerna. 

Lärare Utbildning Verksam lärare Utbildning i utomhus-

    pedagogik 

Lärare 1 Förskollärare 19 år  Nej 

Lärare 2 Grundskollärare 1-7 Ma/No 26 år  Ja 

Lärare 3 Grundskollärare 1-6 10 år  Nej 

Lärare 4 Grundskollärare 1-7 Ma/No 16 år  Nej 

Datainsamlingsmetoder 

Efter att ha undersökt hur väl de olika forskningsdesignerna svarar på mitt syfte och fråge-

ställning, beslutade jag att använda mig av en kvantitativ undersökningsmetod med kvalitativa 

inslag för att på bästa sätt kunna samla in den information som jag var ute efter. Detta arbets-

sätt har medfört att studiens validitet har stärkts, det vill säga studiens giltighet, eftersom det 

används två undersökningsmetoder för att undersöka samma sak (Kihlström, 2007b). 

Enkätstudien är kvantitativ där intresset har varit att ta reda på i vilken omfattning lärare an-

vänder sig av olika ämnen utomhus, samt vilka uppfattningar de har om utomhusundervis-

ningens fördelar och hinder (Björkdahl Ordell, 2007a). 
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I enkäterna fanns det fyra olika frågeområden som besvarats med hjälp av fasta och öppna 

frågor (Bilaga 1). Det första frågeområdet var respondentens bakgrund. Det andra frågeområ-

det handlade om i vilka ämnen man använder sig av utomhusundervisning. Här har fokus le-

gat på att kartlägga vilka ämnen som används mest respektive minst i undervisning utomhus. 

Det tredje frågeområdet handlade om utomhusundervisningens hinder. Läraren fick här redo-

göra för om det fanns några hinder med att använda sig av utomhusundervisning och iså fall 

vilka det skulle kunna vara. Det fjärde och sista frågeområdet handlade om utomhusundervis-

ningens fördelar. Läraren fick här redogöra för om hen anser att det finns några fördelar med 

undervisning utomhus och vad de iså fall skulle kunna utgöra sig av. 

Intervjuerna som kompletterar enkätstudien är av kvalitativ art. Där har intresset varit att 

fånga upp respondenternas uppfattningar och föreställningar utifrån deras egna erfarenheter 

kring de frågor som ställdes i enkäten, vilket är utmärkande för den kvalitativa intervjun 

(Kihlström, 2007a). Intervjuerna som utgick ifrån vad respondenterna svarat i enkäterna hade 

tre frågeområden. Det första frågeområdet handlade om i vilka ämnen man använder sig av i 

sin utomhusundervisning. Varför använder sig läraren bara av en del ämnen i sin undervisning 

utomhus och inte de andra ämnena också? Det andra frågeområdet handlade om utomhusun-

dervisningens hinder. Har läraren några egna erfarenheter utifrån de hindren som hen har 

kryssat för i enkäten? Vilken aspekt upplever läraren som starkast och varför?  Det tredje frå-

geområdet handlade om utomhusundervisningens fördelar. Har läraren några erfarenheter 

utifrån de fördelar som hen har kryssat för i enkäten? Vilken aspekt upplever läraren som 

starkast och varför? Läraren fick möjlighet att klargöra för de fördelar hen har svarat på i en-

käten, vad den har för tankar och funderingar kring de olika aspekterna. När intervjuerna ge-

nomfördes spelades de in för att jag skulle kunna fokusera på vad respondenterna svarade, det 

medförde att jag inte behövde bli distraherad av att föra anteckningar och på så vis ökar relia-

biliteten i studien (Kihlström, 2007b). Respondenterna kunde däremot känna sig obekväma i 

situationen även om de godkänt att intervjun skulle spelas in (Bryman, 2011). 

Procedur 

Först konstruerade jag enkäten som seminariebehandlades av en grupp studiekamrater och 

handledare. Därefter genomfördes en pilotomgång med en grupp lärare (5 st). Efter att jag 

genomfört urvalet skickades en förfrågan om deltagande till urvalet i Facebook-gruppen per-

sonligen och efter en vecka skickades en påminnelse ut till de som ännu inte svarat. Därefter 

delades pappersenkäterna ut till de lärare som jag har skapat en personlig kontakt med under 

min utbildning i skolor belägna i Mellansverige. Alla tillfrågade personer informerades om 

syftet med studien. Förstasidan på enkätformuläret innehöll ett informationsblad som informe-

rade om vilka rättigheter de som respondenter har i undersökningen. Enkäterna delades ut och 

samlades in under mars och april 2018. 

För att genomföra intervjuerna började jag med att leta fram mailadresser till rektorer som 

arbetar på närliggande skolor. En förfrågan skickades om jag kunde få möjlighet att besöka 

skolan under vecka 11-14 för att intervjua en lärare på deras skola som arbetar i förskoleklass 

upp till årskurs tre. I mailet fanns information om studiens syfte och att jag under intervjun 

skulle utgå från en ifylld enkät som läraren fått fylla i precis innan. Detta resulterade i att fyra 

lärare var villiga att ställa upp i en intervju. När och på vilken plats intervjuerna skulle ge-

nomföras bestämdes av respondenterna. Innan intervjun genomfördes delades det ut ett sam-

tyckesformulär som respondenten fick läsa igenom och skriva under. Intervjuerna tog 5-10 

minuter att genomföra och spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Intervjun genomfördes 
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genom att jag gick igenom respondentens svar från enkäten, med hjälp av fastställda intervju-

frågor. Under intervjun fick respondenten svara fritt kring de fasta frågor som jag ställde, vad 

de ansåg sig ha för tankar och reflektioner till det ifyllda svar de lämnat i enkäten. Intervjun 

avslutades när respondenterna ansåg sig ha svarat färdigt på respektive fråga. 

Etiska aspekter 

Enkätformuläret introduceras med ett informationsblad, där de som ingick i studien blev in-

formerade om att de behandlas enligt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2017) har upprättat, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Deltagarna informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt 

och anonymt, samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Däremot skickades 

inget samtyckesformulär ut, utan deltagarna medgav sitt deltagande genom att lämna in enkä-

ten. De lärare som ställde upp på intervju fick däremot fylla i ett samtyckesformulär.  I in-

formationsbrevet informeras deltagarna om att alla uppgifter som de lämnar på enkäterna inte 

kommer att gå att koppla till dem personligen, deras identitet kommer inte kunna utläsas i min 

publicering (Vetenskapsrådet, 2017). 

Att följa konfidentialitetskravet innebär att jag inte får sprida de uppgifter som jag fått in på 

mina enkäter och intervjuer, de som ingår i studien ska känna sig trygga och ha ett skydd mot 

att obehöriga personer får tillgång och kan ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2017). I 

mitt informationsbrev informerade jag deltagarna om att deras svar kommer att användas i 

statistiska sammanställningar och att resultatet kommer att presenteras i form av tabeller där 

ingen enskilds persons svar kommer att kunna utläsas. De fick även information om att det 

endast är jag och handledaren och eventuellt examinatorn som kommer titta på det insamlade 

materialet. Detta för att följa det nyttjandekrav som finns, vilket innebär att de uppgifter som 

samlats in om deltagarna endast får användas för forskningsändamål (Björkdahl Ordell, 

2007b). 

Databearbetningsmetoder 

När enkätundersökningen avslutades sammanställdes de olika svaren i tabeller och diagram. 

Diagrammen har bildats utifrån de tre frågeområdena som legat till grund för studien, dvs.  

ämnen, hinder och fördelar. 

När varje intervju genomförts transkriberades det inspelade materialet under samma eller 

nästföljande dag på dator. Eftersom det inte var intressant i studien att veta hur respondenterna 

svarade utan vad de svarade har inte pauser, tonfall och tonläge dokumenterats under transkri-

beringen (Bryman, 2011). När transkriberingarna var gjorda lästes de igenom en gång för att 

se att ingenting missats. Jag skapade en överblick av det transkriberade materialet genom att 

det skrevs ut. Det transkriberade materialet delades sedan upp i de tre frågeområdena som låg 

till grund för studien. Sedan gjordes jämförelser mellan de olika svaren och grupperades efter 

likheter och skillnader. Det resultat som framkommit i enkäterna och intervjuerna har grund-

ligt undersökts tillsammans för att hitta mönster och likheter till varandra och som sedan har 

kunnat delas in i olika kategorier. 
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Resultat 

I följande kapitel presenteras det insamlade datamaterialet med hjälp av figurer utifrån ämnen, 

hinder och fördelar.  

Ämnen som används i utomhusundervisning 

 

Figur 1. I vilken omfattning de olika ämnena används.  (Respondenterna kan ha svarat på mer än ett alternativ). 

Lärare som hade utbildning i utomhusundervisning använde fler ämnen i sin undervisning 

utomhus än de som inte hade utbildning, 6,5 respektive 3,4 ämnen i genomsnitt. De vanligast 

förekommande ämnena var matematik, biologi samt idrott och hälsa (Figur 1). Ämnena eng-

elska och musik var minst förekommande (Figur 1). Vidare använder sig de lärare som under-

visar i årskurs 1-3 av fler ämnen (5)  i sin undervisning utomhus än de som undervisar i för-

skoleklass (4). Det fanns även tre lärare som inte använde sig av utomhusundervisning och 

gemensamt för dessa var att de saknar utbildning i utomhusundervisning (Figur 1). 

Matematik användes oftast (Figur 1), av cirka 80 % av lärarna, oavsett om de hade utbildning 

i utomhusundervisning eller inte. En lärare hade i sin enkät lyft fram matematikens fördelar 

med utomhusundervisning: ”ett bra sätt att jobba med matte (begrepp, antal osv)”. En annan 

lärare från intervjuerna menade att matematik var självklart att använda sig av i sin undervis-

ning utomhus eftersom ”man går ut och gör saker, alltså rent praktiskt kan man göra mycket, 

man kan räkna saker, man kan mäta saker och allting sånt” (Lärare 2). Ytterligare en lärare 

lyfte fram betydelsen av att använda sig av matematik: 

Matte är ju jättelätt att få in så mycket, längd är ju jättelätt, det har vi gjort ganska mycket 

med. När man jobbar med de små barnen är det ju mycket med antalsuppfattning och såd-

ana saker så det är ju lätt att använda saker i naturen när man gör det, så matte är ju lätt (Lä-

rare 3). 

Biologi var ett annat ämne som användes mycket i undervisning utomhus, drygt 80 % av lä-

rarna med utbildning i utomhusundervisning jämfört med 52 % av lärarna utan utbildning. De 

lärare som ingick i intervjuerna ansåg att det var självklart att använda sig av biologi utomhus, 
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eftersom man bland annat kollar på årstidsväxlingar, organismer i vatten och pratar om djur 

och natur som kan innefatta studiebesök på gårdar (Lärare 1; Lärare 2; Lärare 3). 

Idrott och hälsa var även ett ämne som användes flitigt inom utomhusundervisningen, cirka 

56 % av lärarna. I förskoleklass använde man sig av idrott och hälsa i större utsträckning än 

årskurs 1-3, 80 % respektive 46 %. Siffran kring uppdelningen av förskoleklass och årskurs 1-

3 kan vara missvisande, eftersom de enkäter som delades ut personligen utgörs av en grupp 

där undervisningen av idrott och hälsa i årskurs 1-3 utförs av fritidspedagoger. Lärarna från 

intervjuerna menade att ”idrott och hälsa var självklart att göra utomhus” (Lärare 2), samtidigt 

pekade den ena läraren på att de är styrda av vädret när svaret blev att ”idrott och hälsa har vi 

ju när det är väder och så, vi gör mycket lekar och idrott ute” (Lärare 1). 

En annan reflektion som en lärare under intervjun reflekterade över var att man ofta kopplar 

samman olika ämnen i sin undervisning utomhus och arbetar ämnesövergripande. Hen sa så 

här: 

Man slår ihop lite. När vi gick upp för att åka skidor, där är det självklart idrott och hälsa. 

Vi går upp, vi rör på oss där, man hinner prata, man tittar på träd, man pratar om vägar, tra-

fikvett, man kollar speciella hus eller om någon bor där eller så. Man gör väldigt mycket 

samtidigt med små barn (Lärare 2). 

Olika hinder med utomhusundervisning 

 

Figur 2. Hinder som kan upplevas finnas med utomhusundervisning utifrån om läraren har utbildning i utomhusun-

dervisning. Förkortningar är gjorda på för långt avstånd till den lämpliga utemiljön, om eleverna blir trötta på grund 

av den fysiska aktiviteten, om eleverna är för dåligt utrustade med kläder efter väder eller om eleverna känner 

rädsla/obehag över småkryp. (Respondenterna kan ha svarat på mer än ett alternativ). 
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Figur 3. Hinder som kan upplevas finnas med utomhusundervisning utifrån vilken årskurs läraren undervisar i. För-

kortningar är gjorda på för långt avstånd till den lämpliga utemiljön, om eleverna blir trötta på grund av den fysiska 

aktiviteten, om eleverna är för dåligt utrustade med kläder efter väder eller om eleverna känner rädsla/obehag över 

småkryp. (Respondenterna kan ha svarat på mer än ett alternativ). 

Personalbrist, för långt avstånd till den lämpliga utemiljön och att eleverna är för dåligt utrus-

tade med kläder efter väder var de hinder som lärarna har angett mest. De lärare som inte har 

utbildning i utomhusundervisning anser sig ha mer brister i sina ämneskunskaper än de som 

har utbildning (Figur 2). Att elever blir trötta på grund av den fysiska aktiviteten, samt att de 

kan känna rädsla och obehag över småkryp har ingen av lärarna svarat att de upplever som ett 

hinder i sin utomhusundervisning (Figur 2; Figur 3). Skillnaden mellan lärarna med lång re-

spektive kort erfarenhet var stor när det gällde egna brister i ämneskunskaper, 11 % respektive 

32 %. 

Gemensamt för de lärare som hade och de som inte hade utbildning i utomhusundervisning 

var att de svarat att det i genomsnitt finns två hinder med att använda sig av arbetsmetoden. 

Totalt har 24 % lärare svarat att de inte anser att det finns några hinder med arbetsmetoden. 

De som ansåg mest att det inte fanns några hinder alls med undervisning utomhus var de som 

inte har någon utbildning i utomhusundervisning och undervisade i förskoleklass (Figur 2; 

Figur 3). 

Det vanligaste hindret som lärarna ansåg fanns var personalbrist, nästan hälften av alla lärare 

ansåg det (47 %) och det oberoende av om man har utbildning i utomhusundervisning eller 

inte och undervisar i förskoleklass eller årskurs 1-3 (Figur 2; Figur 3). De lärare som utmärkte 

sig mest för att ha angett personalbrist som ett hinder i sin undervisning utomhus var de som 

hade utbildning i utomhusundervisning och undervisade i årskurs 1-3. Under intervjuerna var 

det tre av de fyra lärarna som ansåg att personalbrist var det starkaste hindret för dem att inte 

bedriva sin undervisning utomhus, samtidigt menade den ena läraren att om det hindret någon 

gång uppstår när de har planerat att vara utomhus så går de inte så långt utan håller sig kvar på 

skolgården (Lärare 1). Detta var något som även lärare 3 reflekterar över: ”jag går ju hellre 

lite längre men att jag har med mig någon då, jag vill inte vara själv om man går iväg till sko-

gen eller så.” Nackdelarna med för lite personal beskriver lärare 4 så här: 

Alltså om man bara ska gå ut på skolgården då klarar man sig ju på två, om man bara ska 

göra något litet, bara någon mindre grej, men om man behöver göra något i skogen eller ha 

lite mer natur så, då tycker jag att det är en säkerhetsgrej också, dels händer det någonting, 
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då går det ju åt en vuxen till det och då bli man ju själv med resterande 20. Eller att någon 

kommer bort eller liksom går vilse eller livrädd eller ja det kan ju hända precis vad som 

helst. 

Lärare 2 reflekterar över personalbrist så här: 

Personalbrist är det ibland med vissa grupper med barn, är man två räcker inte det alltid, 

man ska typ vara både först och sist och det är jättesvårt och vissa elevgrupper kräver mer, 

men det är inget, inget oöverkomligt hinder, det handlar om organisation mycket. 

För långt avstånd till den lämpliga utemiljön var även det en kategori som många lärare fyllde 

i, totalt 41 %. Ser man till erfarenhet hos lärarna var skillnaden stor, de med en erfarenhet på 

mer än fem år hade angett hindret i större utsträckning än de med en erfarenhet på mindre än 

fem år, 32 % respektive 11 %. Vid intervjun framkom det att det kan vara svårt att hitta en 

lämplig miljö i sin närhet till det man ska göra och att man inte kan gå så långt med de små 

barnen för att de inte orkar (Lärare 3; Lärare 4). 

Eleverna är för dåligt utrustade med kläder efter väder var även utmärkande. De lärare som 

använder sig av fyra eller färre ämnen anser inte detta hinder som så stort i jämförelse med de 

som har undervisning utomhus i fem eller fler ämnen, 6 % respektive 67 %. Vid intervjuerna 

reflekterade en lärare över det så här ”eleverna har dåligt med kläder, det är jättejobbigt 

ibland, men vi har ju gått ut ändå, hela ettan gick vi ut en gång i veckan i princip, men visst 

kan man ibland fundera när man har gummistövlar och det är tio minusgrader, men så är det 

ju” (Lärare 2). 

I enkätens fråga 9 där lärarna fick ange vilka hinder de anser att det finns med undervisning 

utomhus fanns en öppen rad för att ange egna hinder. Tre lärare svarade att de ibland tycker 

att det är svårt att fånga elevernas uppmärksamhet samt att få dem att lyssna och delta på 

grund av att det inte finns några fysiska väggar utomhus. Eleverna tar gärna tillfället i akt att 

leka med annat eftersom de ser utomhusmiljön som lekmiljö. En lärare från enkäterna beskri-

ver det så här: ”svårt ibland att få eleverna förstå att det är lektion fast man är utomhus”. Även 

en lärare vid intervjuerna reflekterade över detta samtidigt som hon tog med hindret personal-

brist, hon sa så här: 

Jag tycker att det är väldigt positivt att vara ute, men ibland kan det vara personalbrist när 

man har en ganska stor grupp och det inte finns några yttre väggar. Det finns liksom inga 

ramar för barnen och då kan det vara svårt, om det till exempel kommer en traktor och man 

pratar om någonting annat, att få dem att lyssna på det man gör precis då bara för att det 

finns så mycket annat som kan ta uppmärksamhet (Lärare 1). 
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Olika fördelar med utomhusundervisning 

 

Figur 4. Fördelar som kan upplevas finnas med utomhusundervisning utifrån om läraren har utbildning i utomhus-

undervisning. Förkortningar är gjorda på nära tillgång till lämplig utemiljö, om eleverna lär sig bättre utomhus och 

om eleverna utför bättre samarbete med kamrater utomhus. (Respondenterna kan ha svarat på mer än ett alternativ). 

 

 

Figur 5. Fördelar som kan upplevas finnas med utomhusundervisning utifrån vilken årskurs läraren undervisar i. 

Förkortningar är gjorda på nära tillgång till lämplig utemiljö, om eleverna lär sig bättre utomhus och om eleverna 

utför bättre samarbete med kamrater utomhus. (Respondenterna kan ha svarat på mer än ett alternativ). 

Eleverna får bättre hälsa, eleverna får bättre motorik, eleverna får bättre koncentration, ele-

verna arbetar mer motiverat och eleverna utför bättre samarbete med kamrater var de fördelar 

som lärarna har angett mest, över 44 % på respektive kategori. Att eleverna lär sig bättre ut-

omhus var den kategori som minst lärare ansåg som en fördel, men det var ändå 38 % som 

angav den fördelen. 

Lärare som hade utbildning i utomhusundervisning har angett fler fördelar än de som inte 

hade utbildning, 4,8 respektive 3,8 fördelar i genomsnitt (Figur 4). De med utbildning såg 

även fler fördelar av varje kategori än de som inte hade utbildning (Figur 4). Alla lärarna i 

studien ansåg att det finns fördelar med arbetsmetoden (Figur 4; Figur 5). En lärare i enkäter-

na har framhållit en önskan om att använda sig av arbetsmetoden mer, hen skrev så här: ” 
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önskar att vi använde oss mer av undervisning utomhus. Är ett bra sätt att undervisa i alla 

åldrar och extra i F-klass, F-3”. 

Eleverna får bättre hälsa var den fördel som flest lärare (88 %) ansåg att det fanns med under-

visning utomhus oberoende om man hade utbildning i utomhusundervisning eller inte och 

undervisade i förskoleklass eller årskurs 1-3 (Figur 4; Figur 5). De lärare som hade utbildning 

i utomhusundervisning har alla svarat att eleverna får bättre hälsa (Figur 4), även i förskole-

klass ansåg alla detta (Figur 5). Lärare 1 förklarar att ”jag tänker att det är bra att vi rör på oss, 

vi gör rörelselekar ute, det är bra för hälsan, det kan vara trångt och skaderisk inne”. Även 

lärare 2 menade att ”det är jättebra att röra på sig”. 

Eleverna får bättre motorik var den fördel som kom på andra plats, drygt 80 % av lärarna har 

angivit den fördelen. De lärare som utmärkte sig var de som undervisar i förskoleklass (Figur 

5). En lärare vid intervjun reflekterade över att eleverna utvecklar en bättre motorik när de får 

undervisning utomhus genom att hen sa så här: ”man rör på sig, man får pillra med saker ute 

som kräver en helt annan motorik än att sitta och hålla i en penna”. 

Att eleverna arbetar mer motiverat och att eleverna lär sig i olika lärmiljöer var de fördelar 

som lärarna vid intervjuerna ansåg vara starkast. Lärare 1 förklarade att ”de är väldigt motive-

rade när man gör saker och att de får vara med och se och uppleva, det ger ju motivation som 

är svårare när de inte ser och inte gör”, hon uttryckte sig även: ”jag tror att man lär när man 

gör och ser”. En annan lärare pratade om motivation så här: 

Oftast är det roligt, alltså då blir man motiverad och då är man mer koncentrerad, sen tror 

inte jag att man lär sig allting utomhus, en del gör det men man behöver variation […] ele-

verna är mer motiverade, det är roligt att göra någonting på annan plats på ett annat sätt, om 

man räknar bort gnället för att man ska promenera en bit för det gör ju alltid några, men om 

man räknar bort det. Det är roligt, det händer någonting (Lärare 2). 

Att elever lär sig i olika lärmiljöer var något som även lärare 3 reflekterade över: ”alla är vi 

olika, lär oss på olika sätt, så det är bra att ha olika lärmiljöer och inte bara sitta i ett klassrum 

hela dagarna, man kan göra mer praktiska saker ute än vad man kan göra inne”. Lärare 4 me-

nade att motivation och tillgång till en lämplig utemiljö hör ihop: 

Alltså just det här att det blir mer på riktigt, gör ju att eleverna blir mer motiverade för de 

ser ju liksom sammanhanget, meningen med det, men för att kunna göra det måste jag ju ha 

tillgång till en lämplig utemiljö på nära håll, så att ja tycker att de hör ihop. 

Nära tillgång till en lämplig utemiljö var 44 % av lärarna som angav som en fördel med 

undervisning utomhus. Lärare 2 ansåg att nära tillgång till lämplig utemiljö hade underlättat i 

hennes arbete. Hon sa så här: ”det är mycket jag skulle vilja ha, som om man bara kunde gå 

fem minuter och så var man framme när man gjorde saker och då är ju skog eller åtminstone 

mera träd lättare än bara fria gräsplaner”. Flera av de lärare som har fyllt i enkäten har även de 

gjort kommentarer kring detta som: ”bra med olika lärmiljöer”, ”roligt med varierande läran-

demiljö”, ”bra med varierad undervisning, inne och ute”, ”elevarbetet blir mer ”på riktigt”” 

samt ”förstärker undervisningen inomhus, eleverna får lära på olika sätt. Våra elever påtalar 

detta själva och tycker det är bra”. 
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Ämnen i relation till fördelar 

 

Figur 6. Diagram över de fördelar som kan upplevas finnas utifrån hur många ämnen läraren använder sig av i sin 

undervisning utomhus. Förkortningar är gjorda på nära tillgång till lämplig utemiljö, om eleverna lär sig bättre ut-

omhus och om eleverna utför bättre samarbete med kamrater utomhus. (Respondenterna kan ha svarat på mer än ett 

alternativ). 

I min studie har jag inte undersökt hur mycket lärarna har utomhusundervisning, som en ap-

proximation har jag istället använt hur många ämnen de låter ingå i sin utomhusundervisning. 

Lärare med fem eller fler ämnen antas således undervisa mer utomhus än de med fyra eller 

färre. Därefter har jag analyserat lärarnas syn på fördelar i relation till denna indelning. Den 

kategori som utmärker sig är kategorin om att eleverna får bättre koncentration, de lärare som 

använde sig av fler ämnen än fem i sin undervisning utomhus har angett den fördelen i större 

utsträckning än de som använder sig av fyra eller färre ämnen (Figur 6). De anser även i högre 

grad att eleverna lär sig bättre när de använder sig av undervisning utomhus, samtidigt är 

denna kategori den som lärarna anser utgöras som den minsta fördelen (Figur 6). Man kan 

även se att de lärare som använder sig av fem eller fler ämnen i sin undervisning utomhus i 

samtliga kategorier ser fler fördelar med utomhusundervisning än de som använder sig av fyra 

eller färre ämnen (Figur 6). 
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Diskussion 

Resultatet visar att alla ämnen i förskoleklass upp till årskurs tre används i undervisning ut-

omhus, men i väldigt olika omfattning. Matematik, biologi samt idrott och hälsa var de tre 

ämnen som mer än 50 % av lärarna använde. Matematik är ett ämne som lärarna lyfter fram 

som ett väldigt användbart ämne utomhus, eftersom man kan få in så många olika arbetsom-

råden. Ser man till svarsfrekvensen kring ämnet biologi i studien kan man se att lärare i för-

skoleklass använder sig mindre av ämnet i sin undervisning utomhus än de lärare som arbetar 

i årskurs 1-3, det skulle kunna bero på att de inte har så många punkter i sitt centrala innehåll 

som behandlar ämnet biologi i jämförelse med det centrala innehåll för årskurs 1-3. Det visar 

sig även att de som har utbildning i utomhusundervisning använder sig av ämnet i sin under-

visning utomhus i större utsträckning än de som inte har utbildning. Idrott och hälsa var ett 

annat ämne som användes flitigt i framförallt förskoleklassen. Som lärarna menar så är det 

självklart att använda sig av ämnet i sin undervisning utomhus och även detta ämne har tyd-

liga kopplingar i läroplanen. Vidare visar studien att engelska och musik var de ämnen som 

användes minst i lärarnas undervisning utomhus. Förklaringen till det kan vara som en lärare i 

intervjun nämner att just engelskan har så kort undervisningstillfälle att det inte hinns med att 

gå ut för att få någonting bra gjort under den korta stunden. Ser man till antalet undervisnings-

timmar som eleverna i årskurs 1-3 är garanterade att få i ämnet engelska är det 60 timmar mot 

matematikens 420 timmar (Skolverket, 2018). Tidsaspekten kan vara viktig eftersom mer 

undervisningstid ger större möjlighet att använda sig av utemiljön i sin undervisning. 

Mitt resultat visar att matematik är det ämne som lärarna i studien använde sig mest av i sin 

undervisning utomhus, oberoende av om man har utbildning i utomhusundervisning eller inte. 

Ändå är inte lärare enligt läroplanen skyldiga till att använda sig av ämnet matematik i sin 

undervisning utomhus, eftersom det inte finns några tydliga punkter för ämnet i läroplanen 

som hänvisar till det. Det har även visat sig i tidigare forskning att elever får bättre studiere-

sultat när de får blandad undervisning inne och ute i framförallt matematik (Cooper, 2015; 

Ericsson, 2003). 

Enligt lärarna i studien är matematik ett praktiskt ämne som därför lämpar sig bra att under-

visa i utomhus, eftersom man kan göra mycket praktiskt med hjälp av skogens resurser. Re-

sultatet från studien visar att lärarna gärna undervisar om verkliga saker som finns i naturen 

för att eleverna ska få verklighetstrogna erfarenheter att grunda sina kunskaper på. Ser man 

till elevernas olika lärstilar gynnas de av att få undervisning utomhus i framförallt matematik 

och naturvetenskap, eftersom de utförs mer praktiskt utomhus (Säljö, 2010). Det finns flera 

positiva aspekter på detta agerande från lärarnas sida vad gäller barnens inlärning. För det 

första menar den pragmatiska kunskapsteorin att eleverna behöver få tillfällen att lära sig ge-

nom att arbeta praktiskt och få använda sin kropp och sina sinnen. För det andra behöver de få 

reflektera och komma underfund med saker på egen hand och med hjälp av att diskutera till-

sammans med sina kamrater (Szczepanski & Dahlgren, 2011). För det tredje menar det ut-

vecklingspsykologiska perspektivet att undervisning behöver ge eleverna möjlighet att få vara 

aktiva och göra iakttagelser i den värld de lever i (Säljö, 2010). Det medför att det skapas för-

utsättningar för dem att finna logiska kunskaper om hur naturen fungerar, något som kan vara 

bra att ha i tankarna när man undervisar i bland annat ämnet biologi (Säljö, 2010). Det är vik-

tiga aspekter för lärare att ha med sig i sin planering av undervisning, eftersom det samhälle vi 

lever i har blivit mer stillasittande och på fritiden spenderar eleverna inte lika mycket tid i 

naturen nu som förr (Boldemann, 2014; Szczepanski, 2014). Det medför att eleverna inte har 

med sig lika många erfarenheter om naturen när man undervisar inom ämnet, därför kan det 
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vara extra viktigt att utsätta sina elever för mer undervisning i olika miljöer för att de ska få 

möjlighet att berikas med fler erfarenheter och nå de kunskapskrav som finns. 

I läroplanens andra kapitel står det att läraren i sin undervisning ska använda sig av olika 

undervisningsformer för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper utifrån deras olika lärsti-

lar (Skolverket, 2017). Det kan innebära en undervisning som berör olika praktiska handlingar 

där eleverna får använda sig av sin kropp och sina sinnen, får möjlighet att kommunicera med 

andra samt att läraren utgår från elevernas frågor och ger dem förutsättningar till att finna 

egna kunskaper om hur omgivningen fungerar (Säljö, 2010). En bra arbetsmetod är därför att 

kunna använda sig av undervisning utomhus som ett komplement till sin undervisning inom-

hus. Men för att fler lärare ska bli förtrogna och använda sig av undervisning utomhus krävs 

det att de får utbildning och fortbildning och därmed bli mer trygga i att använda arbetsme-

toden (Strotz & Svenning, 2004; Yıldırım & Akamca, 2017). Mina resultat visar att de lärare 

som använder sig av fler än fem ämnen i sin undervisning utomhus ser fler fördelar än de som 

inte använder sig av så många ämnen. Resultatet visar även att samtliga lärare som använder 

sig av arbetsmetoden är positiva. De som har någon form av utbildning i utomhusundervis-

ning är mer positiva och ser fler fördelar än de som inte har någon utbildning, på så vis kan 

man dra slutsatsen att utbildning är viktigt för att lärarna ska bli mer förtrogna med arbetsme-

toden och använda sig av den i sin undervisning. 

Som flera lärare i studien menar så lär elever i olika situationer och det är något lärare behö-

ver ta hänsyn till när de ska utveckla elevens förtrogenhetskunskap och få eleverna att nå de 

kunskapskrav som finns, som läraren har i uppdrag att göra. Att lärare använder sig av utom-

husundervisning i så många ämnen som studien visar gynnar eleverna i sin utveckling och sitt 

lärande samt deras utveckling av sin förtrogenhetskunskap, eftersom de får möjlighet att 

koppla sina kunskaper till verkliga händelser (Nordgren, 2012). När eleverna befinner sig på 

plats utomhus får de möjlighet att förstå sammanhang på ett helt annat sätt än vad de skulle ha 

gjort inne i klassrummet och på så vis skapar de ett mer djup i sitt lärande och minns det un-

der en längre tid (Dahlgren & Szczepanski, 2004; Szczepanski & Andersson, 2015). Dock 

visar studien att den fördel som lärarna angav minst var att eleverna lär sig bättre utomhus. 

Men utomhus får eleverna erfara och sätta sina tidigare kunskaper till verkliga händelser, vil-

ket gör att de utvecklar sin förtrogenhetskunskap (Carlgren, 2011). Därför kan det vara bra att 

använda sig av olika undervisningssätt som att kombinera inomhusundervisning och utom-

husundervisning för att eleverna ska gynnas i sin inlärning. 

I studien framkom det att i sin undervisning utomhus undervisar lärare i flera ämnen samtidigt 

och det ger eleverna möjligheten att uppnå en helhet (Strotz & Svenning, 2004). Mitt resultat 

visar att ämnet svenska används mycket, det kan ha med att göra att ämnet åker snålskuts av 

de andra ämnena, man kanske skriver en berättelse om när man var ute och på så vis används 

svenskan tillsammans med andra ämnen. Studien visar även att de lärare som har någon form 

av utbildning i utomhusundervisning i genomsnitt använder sig av fler ämnen i sin undervis-

ning utomhus. Det kan bero på att de känner sig säkrare och tryggare i att använda sig av ar-

betsmetoden, eftersom de har fått kunskaper i hur undervisningen kan utföras och blivit mer 

trygga i hur arbetsmetoden kan användas (Strotz & Svenning, 2004). Studien visar att de lä-

rare som har utbildning i utomhusundervisning inte anser sig ha lika stora brister i sina äm-

neskunskaper som de som inte har utbildning. 

Det hinder som flest lärare i studien ansåg fanns var personalbrist. Ändå menar lärarna att om 

personalbrist uppstår så anpassar de sig. Det kan enligt dem innebära att inte gå så långt utan 

att man befinner sig på skolgården för att känna trygghet. Att bege sig längre ifrån skulle vara 

för riskabelt med tanke på alla de oförberedda händelser som kan uppstå. För att öka säker-
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heten ser lärarna att man behöver vara fler lärare när man lämnar skolgården. Mitt resultat 

visar även att ingen av de 34 lärarna i undersökningen ansåg att eleverna blir trötta på grund 

av den fysiska aktiviteten och att eleverna känner rädsla/obehag över småkryp. En möjlig an-

ledning till detta skulle kunna vara att de inte ser det som ett hinder för att utesluta sig av att 

använda sig av utomhusundervisning utan att de andra aspekterna väger tyngre. Eventuellt 

skulle det även kunna bero på att lärarna brister i sin uppmärksamhet med att läsa av elever-

nas känslor och uttryck. Dessa hinder har en koppling till elevernas känslor och dessa skulle 

lärarna kunna hjälpa sina elever att övervinna på olika sätt till skillnad från personalbrist som 

den enskilde läraren inte kan påverka och underlätta i lika stor grad, vilket skulle kunna vara 

en anledning till att personalbrist ses som ett hinder hos de flesta lärarna. En annan syn kan 

även vara att dessa hinder inte anses så vanligt förekommande om undervisningen utomhus 

ingår kontinuerligt i elevernas skolgång, på så vis blir de vana vid att vistas utomhus och de-

ras obehag och rädslor mildras eller försvinner och de vet vad som förväntas av dem när de 

har lektion utomhus (Ericsson, 2004). Återkommande undervisning utomhus skulle eventuellt 

även kunna få eleverna mer fokuserade på undervisningstillfället och kunna fokusera på det 

lärande som sker utomhus genom att lyssna och delta, på så vis skulle eleverna inte drömma 

sig bort i lika stor utsträckning och fokusera på annat som kan uppstå, då skulle hindret som 

lärarna anser finns med de fysiska väggarna även kunna mildras. 

Ytterligare ett hinder som många lärare ansåg fanns var att eleverna inte har kläder på sig som 

är anpassade efter väderleken. Om eleverna fryser under utevistelsen kan det medföra att de 

tappar fokus under undervisningstillfället (Helldén, 2004). Mitt resultat visar att de lärare som 

har fler ämnen i sin undervisning utomhus i större utsträckning har reflekterat över detta. En 

möjlig anledning till det skulle kunna vara att de lärarna har mer inplanerad undervisningstid 

utomhus för att hinna med och undervisa i alla de ämnen som de använder sig av och tar inte 

vädret som en ursäkt för att inte gå ut. Det medför att eleverna behöver anpassa sina kläder 

efter väder, vilket de inte alltid gör. Här kan läraren hamna i en obekväm situation, eftersom 

återupprepade händelser med dåligt anpassade kläder hos elever kan anses behöva åtgärdas 

genom att ta kontakt med föräldrar. Om man skulle ha återkommande undervisning utomhus 

inplanerat på elevernas schema skulle det kunna minska detta problem, eftersom föräldrarna 

skulle kunna få en större förståelse över att det ingår i skolans vardagliga arbete. Regelbundna 

och återkommande undervisningstillfällen utomhus är också viktigt när man ser till eleverna, 

det stärker deras syn på undervisningen utomhus, att det är undervisning och lärande som sker 

ute och inte lek (Ericsson, 2004). 

Eleverna får bättre hälsa av att röra på sig mer under dagarna (Cooper, 2015; Ericsson, 2003; 

Fjortoft & Sageie, 2000; Szczepanski, 2014), vilket de flesta lärarna i studien var överens om. 

Alla lärare som undervisar i förskoleklass och alla de som har någon form av utbildning i ut-

omhusundervisning angav detta.  Detta kan vara bra att ha i tankarna när man planerar sin 

undervisning för att minska den ohälsa som har ökat hos våra elever idag och som kan få kon-

sekvenser för dem (Boldemann, 2014). Den fördel som lärarna ansåg som näst störst var att 

eleverna utvecklar en bättre motorik när de får undervisning utomhus, detta var något som alla 

lärare som undervisar i förskoleklass angav, och en bättre motorik hos eleven har visat sig 

påverka deras skolprestationer positivt (Ericsson, 2003). Att lärarna har reflekterat över att 

eleverna utvecklar sin motorik kan bero på det som den ena läraren vid intervjun påpekade, att 

utomhus rör sig eleverna på ett annat sätt än inomhus vilket hjälper dem i sin motoriska ut-

veckling. Utomhus får de pillra med saker som kräver en annan motorik av eleverna än den de 

använder sig av inne i klassrummet. 
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De lärare som använder sig av fem ämnen eller fler i sin undervisning utomhus upplever att 

deras elever, förutom bättre hälsa och bättre motorik även får bättre koncentration. För att 

dessa lärare ska hinna med att undervisa i alla de ämnen som de har angivit borde de använda 

sig av fler undervisningstimmar och återkommande undervisning utomhus, dock är inte detta 

något som har undersökts i studien. Men att använda sig av återkommande undervisning ut-

omhus gör eleverna vana vid att se undervisningen utomhus som en del i skolans arbete, vil-

ket leder till att de kan koncentrera sig bättre. Intressant är att titta på att lärarna i förskole-

klass upplever att koncentrationen förbättras mer än de lärare som arbetar i årskurs 1-3. En 

möjlig anledning till det skulle kunna vara att de mindre eleverna har ett större behov av att 

röra på sig i större utsträckning än de elever som går i årskurs 1-3. En annan anledning kan 

bero på att eleverna tycker det är roligt att få undervisning utomhus. När eleverna tycker det 

är roligt arbetar de mer motiverat och det leder till att de koncentrerar sig mer. Det var något 

som lärarna vid intervjuerna ansåg och lyfte fram som den starkaste fördelen med undervis-

ning utomhus. Samtidigt visar tidigare forskning att elevernas studieprestationer ökar även 

inne i klassrummet om de får undervisning utomhus, eftersom de presterar bättre på de nat-

ionella proven (Cooper, 2015; Ericsson, 2003). Att få undersöka och upptäcka utomhus blir en 

annan undervisningsform i jämförelse med den som sker inomhus, det blir en mer verklig 

upplevelse. Samtidigt behöver undervisningen inomhus och utomhus kompletteras med 

varandra för att uppnå bästa resultat. För som lärarna i studien påpekar så lär sig alla elever på 

olika sätt, därför behöver de utsättas för olika lärmiljöer.  

En fördel som många lärare ansåg som viktig var att ha nära tillgång till en lämplig utemiljö, 

att det skulle underlätta i deras arbete. En förutsättning för att använda sig av undervisning 

utomhus som kräver mer än skolgården, är att den lämpliga utemiljön ligger nära skolan med 

gång eller cykelavstånd (Szczepanski, 2014). Det skulle kunna medföra att lärare kan bedriva 

sin underisning utomhus oftare. I studien var det många lärare som ansåg avståndet som ett 

hinder, speciellt de som har en erfarenhet på mer än fem år. Det framkom även att det kan 

vara svårt att hitta en lämplig miljö i sin närhet till det man ska göra och att det inte är så lätt 

att gå långt med de små barnen för att de inte orkar.  

Efter att ha svarat på forskningsfrågorna kan slutsatsen dras att alla lärare är positivt inställda 

till arbetsmetoden eftersom de ser att det finns fördelar med arbetsmetoden, ingen har kryssat 

i att de anser att det inte skulle finnas några fördelar, dock finns en del hinder som gör att man 

kanske inte använder sig av arbetsmetoden i den utsträckning som man skulle vilja. På grund 

av de fördelar som finns och tidigare forskning som visar att elevernas skolprestationer för-

bättras av att deras motoriska brister mildras av utomhusundervisning, borde skolor fundera 

på att arbeta mer aktivt med undervisning utomhus än vad som sker idag och underlätta för 

lärarna i sin planering och hjälpa till att lösa de hinder som lärarna anser vara störst, främst 

personalbristen. 

Metoddiskussion 

Min studie hade en svarsfrekvens på 28 %, dvs. av 121 personer har 34 besvarat den. En 

svarsfrekvens på 28 % är bara något under de 30 % som många enkätundersökningar ger. Så 

trots förhoppningen om en högre svarsfrekvens så ligger den i linje med vad som är vanligt 

(Hamilton, 2009). Bortfallet skedde endast bland enkäterna som delades ut via sociala medier, 

och en vanlig nackdel med att använda sig av enkäter online är just att svarsfrekvensen ofta är 

låg (Bryman, 2011). Några tänkbara förklaringar till bortfallet kan vara att en del enkäter mot-

togs av personer som inte uppfyllde kraven för målgruppen, att de tillfrågade inte känner till 



 

26 

mig, eller att många undersökningar sker via sociala medier och att lärare inte vill besvara 

alla. För att öka reliabiliteten genomfördes kompletterande intervjuer. De kompletterande in-

tervjuerna spelades in, vilket även ökar tillförlitligheten, den så kallade reliabiliteten i studien, 

eftersom allt som sades spelades in, hade man fört anteckningar istället kan det hända att man 

inte hinner anteckna allt (Kihlström, 2007b). Det kan dock finnas en viss svarsskevhet i deras 

svar, eftersom de hade en del fasta svar att fylla i, men det fanns även en möjlighet att fylla i 

med egna hinder och fördelar som de upplevde att det fanns med arbetsmetoden (Bryman, 

2011). I syfte att öka studiens giltighet och validitet genomfördes både en seminariebehand-

ling och ett pilottest av enkäten innan den skickades ut (Kihlström, 2007b). Trots detta fram-

kom det att en del respondenter, har kryssat i att de anser att det inte finns några hinder med 

undervisningen utomhus ändå kryssat i hinder som kan finnas vid utomhusundervisning. Här 

skulle man kunnat förtydliga informationen i enkäten. 

Vidare forskning 

Studien lyfter fram många fördelar och hinder med undervisning utomhus och reflekterar 

samtidigt över vilka ämnen som används i utomhusundervisning. Det hade varit intressant att 

komplettera studien med att undersöka hur ofta lärarna använder sig av undervisning utomhus 

för att få en större förståelse över deras svar kring utomhusundervisning. I litteraturen finns 

inte mycket om hur elevernas studieresultat påverkas av undervisning utomhus, så ett ytterli-

gare förslag på vidare forskning är att undersöka om undervisning utomhus påverkar elever-

nas studieresultat, i vilken utsträckning och i vilka ämnen. En sådan undersökning anser jag 

kräver längre tid att genomföra för att följa de elever som får återkommande undervisning 

under en längre period, därför har inte det funnits någon möjlighet för det i denna studie. I 

studien har det varit svårt att finna forskning med resultat kring hur utomhusundervisning 

påverkar negativt, så ytterligare ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur undervis-

ningen utomhus påverkar eleverna och lärarna negativt.  
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Hej! 

Mitt namn är Camilla Graaf och jag studerar vid Karlstads universitet på grundlärarprogram-

met F-3. Under våren skriver jag mitt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka i 

vilken utsträckning lärare använder sig av utomhusundervisning och vilka ämnen som är van-

ligast att lärare planerar och utför med hjälp av utemiljö. Samt om de anser att det finns even-

tuella hinder eller fördelar med att undervisa utomhus och vad dessa skulle kunna utgöras av i 

så fall.  

Du tillfrågas att ingå i min studie och jag garanterar att du förblir anonym. Ditt deltagande i 

studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan en förklaring. 

Genom att du fyller i denna enkät ger du mig ditt samtycke till att använda dina svar i min 

studie.  

De uppgifter som du lämnar i enkäten hanteras i enlighet med de forskningsetiska principerna. 

Uppgifterna kommer endast användas i statistiska sammanställningar. Resultatet presenteras i 

mitt examensarbete i form av tabeller, där ingen enskild persons svar kan utläsas. Enkäten 

kommer endast bearbetas av mig och min handledare och eventuellt examinator på högskolan. 

 

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara.   

 

Läs igenom frågorna noga och markera det svar som stämmer bäst överens för dig. Finns det 

någon fråga som du inte kan eller vill svara på kan du hoppa över den frågan och fortsätta på 

nästa. Skulle det uppstå frågor kring enkäten eller examensarbetet är det bara att höra av sig. 

 

Jag skulle uppskatta om du tog dig tid och svara på mina frågor. Dina svar är viktiga. 

Tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Camilla Graaf 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar om undersökningen kontakta oss: 
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Telefon: XXXXXXXXXX   Telefon: XXXXXXXXXX 
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1. Ålder 

□ 18-35 

□ 36-55 

□ 56-65 

 

2. Kön 

□ Kvinna 

□ Man 

 

3. Har du någon pedagogisk utbildning? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Pågående pedagogisk utbildning 

Om du svarade ja, vilken pedagogisk utbildning har du?  

___________________________________________________________________________ 

 

4. Har du någon utbildning i utomhuspedagogik? 

□ Ja 

□ Nej 

 

5. Hur många åt har du arbetat som lärare? 

______________________________________ 
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6. Vilken årskurs undervisar du i idag? 

□ Förskoleklass 

□ Årskurs 1 

□ Årskurs 2 

□ Årskurs 3 

□ Jag undervisar inte i någon av de angivna årskurserna 

 

7. I vilka ämnen undervisar du i utomhus? Fler svar är möjliga. 

□ Jag använder mig inte av utomhusundervisning 

□ Bild 

□ Engelska 

□ Idrott & Hälsa 

□ Matematik 

□ Musik 

□ Biologi 

□ Fysik 

□ Kemi 

□ Geografi 
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□ Religionskunskap 

□ Samhällskunskap 
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□ Teknik 
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8. Upplever du att det finns några hinder för dig att ha undervisning utomhus? 

□ Ja 

□ Nej 

 

9. Vilka hinder finns det med undervisning utomhus? Fler svar möjliga. 

□ Jag ser inga hinder 

□ För långt avstånd till den lämpliga utemiljön 

□ Egna brister i ämneskunskaper som berör undervisningen utomhus 

□ Det kräver mer förberedelser 

□ Personalbrist 

□ Eleverna blir trötta, pga. Den fysiska aktiviteten 

□ Eleverna är för dåligt utrustade med kläder efter väder 

□ Eleverna känner rädsla/obehag över småkryp 

Annat______________________________________________________________________ 

 

 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10. Upplever du att det finns några fördelar med att ha undervisning utomhus? 

□ Ja 

□ Nej 

 

11. Vilka fördelar finns det med undervisning utomhus? Fler svar möjliga. 

□ Jag ser inga fördelar 

□ Nära tillgång till lämplig utemiljö 

□ Eleverna får bättre hälsa 

□ Eleverna får bättre motorik 

□ Eleverna får bättre koncentration 

□ Eleverna lär sig bättre utomhus 

□ Eleverna utför bättre samarbete med kamrater 

□ Eleverna arbetar mer motiverat 

Annat______________________________________________________________________  

 

 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för att du tog dig tid att delta, det betyder 

mycket för min undersökning! 
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Bilaga 2. Samtyckesformulär 

 

Samtyckesformulär 

Jag har blivit informerad om studiens syfte i informationsbrevet, om hur informationen kom-

mer bearbetas och behandlas. Jag har även blivit informerad om att mitt deltagande är frivil-

ligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange någon orsak. 

 

□ Jag samtycker till att delta i studien. 

□ Jag vill inte delta i studien. 

 

 

_______________ ____________________  ____________________ 

Datum  Underskrift   Namnförtydligande 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

 

Ämnen 

1. Varför använder ni er av dessa ämnen som ni har svarat här i enkäten och inte av de andra 

ämnena i er undervisning utomhus? 

 

Hinder 

2. Hur kommer det sig att du har kryssat i de här hindrena, har du några erfarenheter utifrån 

dem? 

3. Vilken aspekt upplever du som starkast och varför? 

 

Fördelar 

4. Hur kommer det sig att du har kryssat i de här fördelarna, har du några erfarenheter utifrån 

dem? 

5. Vilken aspekt upplever du som starkast och varför? 

 


