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Abstract 

 

The purpose of the study is to examine how educators interpret the concept of 

outdoor education and how they use it in practice. Surveys and interviews 

have been used to collect data, 50 educators have answered the survey and 

six educators have participated in an interview. The educators will also 

clarify their positive as well as negative perceptions of outdoor education. 

The teachers have also shared with them how they perceive that the students' 

behavior is affected when the lessons take place outdoors compared to 

indoors. All the educators who have participated have had a teacher ID and a 

positive attitude towards nature. Based on previous research, the results of 

the pedagogues have been compared, where many similarities and connec-

tions have been made. The educators agree that there are many advantages to 

moving the teaching outdoors, both for the students and the educators them-

selves. 

Keywords: Outdoor Education, Nature, Pupils´ learning, Pupils' behavior 
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Sammanfattning 

 

Syftet med undersökningen har varit att tagit reda på hur verksamma pedago-

ger tolkar begreppet utomhuspedagogik samt hur de använder sig av det i 

praktiken. 50 pedagoger besvarade en enkät och sex pedagoger deltog i 

intervjuer där data har samlats in. Utöver hur pedagogerna använder utom-

huspedagogiken i praktiken har dem fått dela med sig om hur de uppfattar att 

elevernas beteende påverkas när lektionerna sker utomhus jämfört med 

inomhus.  Samtliga pedagoger som har deltagit har lärarlegitimation och en 

positiv inställning till naturen. Resultaten av undersökningen stämmer över-

ens med tidigare forskning kring utomhuspedagogik, där många samband kan 

göras. Pedagogerna är överens om det finns många fördelar med att flytta 

undervisningen utomhus, både för eleverna och pedagogerna själva.  

Nyckelord: Utomhuspedagogik, Natur, Elevers inlärning, Elevers beteende   



Utomhuspedagogik	sett	från	pedagogers	synvinkel	 	 Caroline	Thomasson	

 

IV 

 

Förord 

Till alla pedagoger som har medverkat och gjort denna studie möjlig vill jag 

ge ett stort tack. Jag uppskattar att ni har tagit eran tid för att svara på enkäten 

och ställt upp i intervjuer. 

Vill även ge ett stort tack till min handledare Mikael Rydin som har varit med 

och hjälpt mig under studiens gång.   
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1 INLEDNING  

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2018) står det att barn ska få 

genomföra fysiska aktiviteter utomhus under alla årstider. När och hur man 

ska vara utomhus är inget eleverna får bestämma, utan är upp till varje 

pedagog när undervisningen ska ske utomhus. Eftersom barn i årskursen fk-3 

befinner sig stor del av sin vakna tid i skolan har pedagoger ett stort ansvar 

för barnens hälsa och välmående. Höjer (2018) visade hur mängden fysisk 

aktivitet som barn utför har mellan åren 2000 och 2017 minskat, flickors 

aktivitet minskade med 24 procent medans pojkarnas minskade med 30 

procent. Faskunger m.fl. (2018) klargör hur barns minskade vistelse ute i sin 

tur har ökat de psykiska och fysiska problemen. Faskunger m.fl. (2018) 

menar på att utomhuspedagogik får eleverna att må bättre och att skolresulta-

ten höjs.  

Faskunger m.fl. (2018) påpekar hur bra det är för människan och speciellt 

barn att befinna sig utomhus. Däremot finns det en brist på forskning kring 

hur verksamma pedagoger ser på begreppet utomhuspedagogik vilket gör det 

till ett intressant ämne att undersöka. Brodin (2011), Szczepanski (2013) och 

Änggård (2014) är några av alla forskare som förklarar fördelarna med 

utomhuspedagogik, vilket gör en undersökning om hur verksamma pedago-

ger arbetar med utomhuspedagogik betydelsefull. Utomhuspedagogik har 

varit och är ett aktuellt ämne men enligt studenter på Karlstad universitet 

nämns begreppet sällan under lärarutbildningen. Bristen av utbildning inom 

utomhuspedagogiken väcker ett intresse om att undersöka hur verksamma 

pedagoger tolkar begreppet utomhuspedagogik och hur det påverkar deras 

arbetssätt.  

Idéen med undersökningen är att ge kännedom om hur man som pedagog kan 

använda sig av utomhuspedagogik i praktiken för att utöka användandet. 
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1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att belysa hur verksamma pedagoger ser på 

utomhuspedagogik och hur de använder sig av den, samt om de märker 

skillnad på eleverna när undervisningen sker utomhus respektive inomhus.  

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande fråge-

ställningar valts. 

1. Hur använder sig pedagoger av utomhuspedagogik? 

2. Vad ser pedagoger för möjligheter respektive hinder med att genom-

föra undervisningen utomhus respektive inomhus? 

3. I vilken grad märker pedagoger skillnad på elevernas beteende när 

undervisning har skett utomhus respektive inomhus? 
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2  TEORI 

2.1 Utomhuspedagogik i läroplanen 

Enligt läroplanen (2018) för grundskolan ska pedagoger erbjuda elever 

fysiska aktiviteter utomhus under hela skolåret. Eleverna ska inspireras till att 

utveckla sin kreativitet, nyfikenhet samt öka deras självförtroende för att vilja 

pröva nya saker. I det centrala innehållet för biologin står det att elevernas 

nyfikenhet för naturen ska väckas så att de utvecklar kunskaper om vad som 

finns i vår natur. Pedagoger har även ett ansvar att lära eleverna om friluftsli-

vet och vad allemansrätten innebär samt hur man ska förhålla sig till det.  

I kursplanen för biologi finns det flera delar där man som pedagog kan ha 

stor hjälp av utomhuspedagogik för att påverka elevernas resultat positivt. 

Som tillexempel att eleverna ska kunna beskriva samt ge exempel på sam-

band i naturen utifrån deras upplevelser och utforskande av sin närmiljö 

(Lgr11, 2018). Änggård (2014) visar på hur utomhuspedagogiken kan bidra 

till att uppnå detta mål, eftersom när eleverna befinner sig utomhus får de en 

större förståelse för naturens olika kretslopp då eleverna får se djur och 

växter i deras naturliga miljöer. Sandell m.fl. (2018) menar på att koppla 

samman teori med praktik är en viktig del i lärarens yrke för att utveckla 

barns kunskaper. Utomhuspedagogik ger läroplanen liv på ett sätt så att 

eleverna förstår begrepp som annars kan ses som obegripliga. 

2.2 Definition av utomhuspedagogik  

Guaran (2016) väljer att definiera utomhuspedagogik utifrån nationellt 

centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet (2004). Som 

menar att utomhuspedagogik är att ta hjälp av naturen vid undervisning så 

fler barns förmågor kan komma till tals. Grunden i utomhuspedagogik är att 

undervisningen ska i huvudsak ske genom upplevelser och platser i ett 

samband med texter för att skapa nya kunskaper. NCU- vid Linköpings 

universitet förtydligar begreppet ytterligare på följande sätt. ”Utomhuspeda-
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gogik är ett förhållningssätt som syftar till lärandet i växelspel mellan upple-

velser och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situation-

er.”. Forskarna på NCU menar också ”att lärandets rum även flyttas till 

samhällsliv, natur- och kulturlandskap. Att växelspelet mellan sinnliga 

upplevelser och boklig bildning betonas. Samt att platsen har betydelse för 

lärandet” (Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 2019).  

Man kan finna likheteter med NCU:s (2004) definition av utomhuspedagogik 

hos andra forskare som bland annat Fägerstam (2014). Hon anser också att 

naturen har en betydelse för lärandet där det finns fördelar med att flytta 

lärandet ut från klassrummet. Då det är flera forskare som använder sig av 

NCU:s (2004) definition, kommer den definitionen även användas i denna 

studie.   

2.3 Utomhuspedagogikens historia 

Att befinna sig i ett klassrum är historiskt sett en relativt ny metod för kun-

skapsutveckling. Innan skolan grundades så var det en självklarhet att man 

som barn aktivt deltog för att lära sig nya kunskaper. Man tränade sina 

kunskaper praktiskt med hjälp av alla sina sinnen för att utveckla nya erfa-

renheter (Szczepanski m.fl. 2008).  Sandell m.fl. (2018) berättar om hur Jean-

Jacques Rousseau redan på 1700-talet ansåg att barn lär sig bäst när de får 

utforska verkligheten. Vilket även Szczepanski m.fl. (2008) på 2000 talet 

bedömer är en viktig del när undervisningen sker utomhus.  

Friluftsfrämjandet (2019) har sedan slutet på 1800 talet upplevt friluftslivet, 

genom deras engagemang har de utvecklat människors intresse för naturen. 

Änggård (2014) förklarar hur friluftsfrämjandets skogsskolor har lek och 

sagor i fokus när barnen ska lära sig om skogens djur- och växtliv samt 

människans överlevnad i naturen. Naturen och dess liv nämns flera gånger 

både i läroplanen (2018) och tillhörande kursplaner och gör därför utom-

huspedagogik till en viktig del i undervisningen.  
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2.4 Pedagogik för alla sinnen  

Friluftsfrämjandet (2019) har grundat skolor där upplägget av undervisningen 

är att genomföra den där det lämpar sig bäst med fokus på att barn lär via 

upplevelser. Friluftsfrämjandets motto ”Pedagogik för alla sinnen!” (2019) 

kan liknas med definition som Guaran (2016) använder, eftersom frilufts-

främjandet också anser att barn lär sig bäst när de får använda sin kropp och 

sina sinnen ute i naturen. Wilson (2013) förklarar hur barns förståelse ökar 

när de får använda fler sinnen i lärandet. För friluftsfrämjandet (2019) är 

miljön i stort fokus, genom att barnen praktiskt får bland annat odla, kompo-

stera, återvinna lär sig eleverna att leva så hållbart som möjligt. Eleverna får 

på så vis förtroende för naturen samt får genomföra praktiska aktiviteter som 

grundar sig i läroplaner. Förtroendet för naturen ökar när man får se och 

uppleva själv. Friluftsfrämjandet (2019) har utifrån naturens positiva effekt 

på barns hälsa och inlärning kommit med Ur och Skur skolor 

(Friluftsfrämjandet, 2019).  

Brodin (2011) menar att utomhuspedagogiken utvecklar barns kunskap och 

hur de vågar utmana sig själva. Änggård (2014) berättar hur pedagoger inom 

Ur och Skur skolor betonar att eleverna kontrollerar sina kroppar bättre, desto 

mer de befinner sig utomhus. Utomhusmiljön gör att eleverna själva kan välja 

vilken fysiska nivå de vill vara på.  

”Naturen erbjuder utmaningar för alla nivåer […] [du] kan välja att 

hoppa från en stor sten, en liten sten.”  

(Änglund, 2014, s. 24). 

Enligt Änggård (2014) är det viktigt att komma ihåg att inomhusmiljön också 

är en stor del i barnens lärande, däremot bör den vara inspirerad av naturen då 

det ska vara en plats för avslappning och lugna aktiviteter som till exempel 

läsning. Sandell m.fl. (2018) förklarar vikten av att komma in efter en dag i 

naturen för att diskutera vad alla har upplevt, det skapar ett samspel mellan 

utomhus och inomhus. Ett samspel där friluftslivet blir en naturlig del i 

verksamheten. Guaran (2016) förtydligar att utomhuspedagogik handlar om 

mer än att vara ute i naturen. Det ska bidra till att förstå samspelet mellan 

människan och naturen. 
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2.5 Utomhuspedagogikens betydelse för eleverna  

Gustafsson m.fl. (2012) lyfter barns behov av att röra på sig, att vara ute i 

skogen ger eleverna större möjligheter att bli av med energi. Grahn (1997) 

har konstaterat att koncentrationen är högre bland barn som får spendera mer 

tid ute, när koncentrationen är högre har eleverna lättare att ta till sig inform-

ation. Gustafsson m.fl. (2012) klargör hur eleverna får chansen att använda 

sina rörelser, leka samt upptäcka på ett annat sätt utomhus jämfört med när 

dem befinner sig inne i klassrummet.  

Faskunger m.fl. (2018) tydliggör hur den minskade fysiska aktiviteten samt 

bristen på vistelse i naturen hos unga är en anledning till att både psykiska 

och fysiska problem har ökat. Berto (2014) tydliggör hur naturen har en 

värdefull påverkan på både det psykiska och fysiska, därför är det viktigt att 

låta eleverna regelbundet vistas i naturen. Sandell m.fl. (2018) konstaterar 

däremot att det inte är helt självklart på vilket sätt naturen påverkar elevernas 

hälsa positivt. Eftersom begreppen hälsa och friluftsliv har olika betydelser 

för alla, Sandell m.fl. (2018) menar att det inte finns ett facit om hur många 

gånger eleverna behöver vara ute i skogen för att det ska ge en positiv effekt 

på deras hälsa och resultat i skolan.  

Wilson (2013) menar att man inte bara mår bättre av att befinna sig utomhus, 

våra sinnen blir också mycket starkare som i sin tur förstärker våra upplevel-

ser av platsen. Wilson (2013) trycker också på vikten av att våga öppna 

dörren från klassrummet ut till naturen för att ge eleverna ett annat perspek-

tiv. Genom att stå bland träd när man ska lära sig om skogen så blir kroppen 

mottaglig för fler intryck, vilket leder till en undervisning med djupare 

förståelse då känslan kopplas till den nya erfarenheten (Wilson, 2013). 

Wilson (2013) menar även att elevernas sinnen är en viktig del i det kropps-

liga lärandet, som utgör en viktig del av utomhuspedagogiken, eftersom 

kroppen och hjärnan samverkar. Szczepanski (2013) förklarar hur hjärnan 

skapar minnen med hjälp av våra sinnen under fysiska aktiviteter som i sin 

tur gör att eleverna enklare befäster kunskapen. Ju fler sinnen som stimuleras 

desto mer vill barn testa på nya saker. Guaran (2016) menar när eleverna får 

använda alla sina sinnen får de chansen att utforska på ett sätt som bidrar till 
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elevernas mognad, samt vågar pröva sin kunnighet och utmana sig själv för 

att utveckla sina kunskaper (Guaran, 2016). Änggård (2014) förklarar hur 

utomhusmiljön kan uppmana barn till att utforska och uppleva med flera 

sinnen. Istället för att inomhus endast titta på en bild på ett löv kan man i 

naturen både känna, lukta samt lyssna på löven.  

Fägerstam (2014) väljer i sin avhandling att utgå ifrån tankesättet ”Learning 

by doing” som kan liknas med NCU (2004) definition av utomhuspedagogik. 

Fägerstam (2014) menar förutom en djupare kunskapsförståelse att kontakten 

med verkligheten gör att eleverna samarbetar samt kommunicerar bättre med 

varandra. Vid observationer av undervisning har det märkts att samarbetet 

mellan eleverna har ökat utomhus jämfört med inomhus (Fägerstam (2014). 

Kommunikationen är en stor del när eleverna ska samarbeta, utomhus får 

varje barn större möjlighet att kommunicera på sitt sätt genom att ta hjälp av 

allas kroppens sinnen. Alla barn har olika styrkor och när elever samarbetar 

har de möjlighet att nå mål som de inte kan nå själva (Fägerstam. 2014). 

Skolvärlden (2018) menar att elever som inte sitter still har riskerar att få ett 

sämre resultat än sina kamrater, då läraren bedömer mer än elevernas kun-

skaper. Flyttar läraren istället undervisningen utomhus uppmärksammar 

Brodin (2011) den ökade inkluderingen som uppstår när elever befinner sig 

utomhus eftersom samma normer inte gäller utomhus som till exempel 

elevernas stillasittande. Vilket i sin tur ökar deltagandet för elever som i 

vanliga fall har svårare att delta i lärandet. Eftersom kraven på elevernas 

fysiska prestation inte är lika avgörande utomhus, anpassas lärandet på en 

personlig nivå för samtliga elever. Brodin (2011) förklarar att barns lekar blir 

mer avancerade när de blir äldre vilket då kan leda till exkludering av barn 

som inte har samma fysiska möjligheter. Brodin (2011) som har studerat hur 

personer med funktionsnedsättningar inkluderas i lek och lärandet, menar att 

barn har en större förståelse för begränsningar vid utomhusaktiviteter. Utom-

huspedagogik skapar utmaningar för både elever och lärare, däremot kan fler 

bli delaktiga utifrån sina förutsättningar och styrkor. Inkluderingen för barn 

med funktionshinder ökar utomhus eftersom kraven inte blir lika stora 

(Brodin, 2011).  
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Faskunger m.fl. (2018) konstaterar att med ökad inkludering minskar även 

resultatklyftan mellan högpresterande och lågpresterande elever, eftersom 

samtliga elevers resultat stiger. Utomhus sker en mer varierad undervisning 

som fler kan lära av vilket leder till att elevernas resultat påverkas positivt. 

Återigen ökar samarbetet mellan eleverna och de hjälper och lär av varandra 

även lärare lär av elever (Faskunger m.fl. 2018).  

Änggård (2014) menar att vid gemensamma aktiviteter utomhus kan elev-

grupperna bli både ålders och könsblandade vilket leder till en större inklude-

ring. När eleverna är utomhus blir leken en stor del för både det sociala och 

kunskapsmässigt och naturen bidrar till leken på många olika sätt. Änggård 

(2014) förklarar hur utomhusmiljön bidrar till att minska de stereotypa 

könsrollerna i bland annat lekar som inte lämpar sig inomhus, i till exempel 

klättring och dunken minskar könsrollerna då normerna förändras utomhus 

(Änggård, 2014). Änggård (2014) anser att skogen är en könsneutral plats där 

inget riktar sig mot flickor eller pojkar vilket gör utforskande av naturen till 

en inbjudande aktivitet där de tillsammans samarbetar oavsett kön. Änggård 

(2012) förklarar hur barngrupperna i ur och skur är uppdelade i blandade 

åldrar, där de olika grupperna har olika mål. 

”Naturen är en källa till glädje, avkoppling, fri från krav och utan prestations-

tvång! Här kan alla vara med!” (Brodin, 2011, s. 457) 

Trots all positivt om friluftslivet är det inte helt oproblematiskt att omsätta 

friluftslivet i praktiken. Sandell m.fl. (2018) förklarar även att eleverna måste 

trivas i naturen för att kunna lära av den och det krävs tid för dagens barn att 

uppskatta naturen. Det krävs att eleverna känner sig motiverade samt att de 

får uppleva friluftslivet kontinuerligt, vilket många skolor inte skapar möjlig-

het för (Sandell m.fl. 2018). Sandell m.fl. (2018) beskriver även hur intresset 

för utomhuspedagogik har ökat då forskare både på nationellt och internat-

ionellt har upptäckt möjligheterna med undervisningsformen. Sandell m.fl. 

(2018) lyfter även att lärarutbildningarna runt om i landet borde börja utbilda 

studenter i betydelsen av att flytta ut klassrummet. 
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2.6 Pedagogens roll utomhus 

Som pedagog har man en utmaning att skapa läromiljöer där samtliga barn 

har chansen till att utvecklas både i det sociala och kunskapsmässigt. Johans-

son (2004) och Sandell m.fl. (2018) trycker på vikten på pedagogers ansvar 

när man lämnar klassrummet för att ge sig ut i skogen tillsammans med 

eleverna. Det är lätt att endast se det positiva i utomhuspedagogiken men det 

är viktigt att tänka på svårigheterna som finns med utomhuspedagogik. För 

att kunna lära i naturen måste både pedagog och elever trivas i naturen. Som 

oerfaren är det lätt att planera för lite, missa syftet med varför vi går ut samt 

att klä sig dåligt vilket kan leda till en negativ upplevelse för både pedagog 

och elever (Sandell m.fl. 2018).  

Johansson (2004) belyser några faktorer som krävs för att trivas med sin 

barngrupp i naturen. Det är viktigt att ha lärdom om mer än bara naturen, 

man bör känna sin barngrupp väl för att veta vad eleverna klarar av. Veta att 

eleverna har möjlighet att klä sig efter alla typer av väder alternativt att det 

finns kläder att låna. Aktiviteterna som genomförs utomhus ska ha en kopp-

ling till läroplanen. Som pedagog är det även viktigt att man känner till 

allemansrätten samt har kunskaper om olyckan skulle vara framme. Utöver 

det så krävs det stor planering för att utevistelsen ska bli lyckad. När man 

planerar så bör man ta hänsyn till elevernas behov, anpassa aktiviteter som 

skapar en gemenskap samt som är kopplade till kunskapsmålen. Sandell m.fl. 

(2018) belyser tyngden av att det tar tid att uppskatta naturen, vid planerad 

utevistelse är det därför viktigt att det finns gott om tid samt att man går ut 

regelbundet. Det bör finnas tid till både gemensamma aktiviteter men även 

tid för att lära känna naturen på sitt sätt. Tiden är en aspekt som gör att flera 

inom skolan anser att utomhusundervisning är något problematiskt (Sandell 

m.fl. 2018). 

Sandell m.fl. (2018) menar att pedagogerna känner sig trygga i ett klassrum, 

men att ge sig ut i skogen kräver mer av pedagoger då oväntade saker kan 

hända. Bentsen m.fl. (2013) förklarar hur naturen kräver att man är flexibel 

samt att man besitter kunskap om hur man håller sina behov till lags. Sandell 

m.fl. (2018) tydliggör om eleverna ska få en positiv attityd till naturen krävs 
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det att pedagogerna använder sina erfarenheter, visar intresse samt använder 

sin fantasi så det blir en lyckad upplevelse för samtliga deltagare. Bentsen 

m.fl. (2013) visar utifrån en studie i Danmark visar det hur pedagoger väljer 

att förflytta sig till platser som de känner sig bekväma med. En plats där 

pedagogerna tillsammans med eleverna enkelt kan förflytta sig genom att gå. 

Pedagogerna fördrog även platser med mindre trafik (Bentsen, m.fl. 2013).  

3 METOD 

3.1 Urval  

Pedagogerna som har deltagit i undersökningen blev kontaktade via rektorer 

på olika skolor runt om i Sverige. Då undersökningen riktar sig mot lågsta-

diet tillfrågades pedagoger som arbetar med årskurserna fk-3 och arbetar mot 

samma läroplan. Sex pedagoger intervjuades och 50 pedagoger besvarade 

enkäten.  

3.2 Etiska ställningstagande 

Både enkäten och intervjuerna för studien har varit anonyma där ingen 

personlig eller känslig information har frågats efter. Det finns krav som varje 

pedagog måste ta del av vid deltagande av studien, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskaps-

rådet, 2012). Enkätdeltagarna fick information om undersökningens syfte och 

var tvungna att samtycka innan de kunde svara. De fick även information om 

hur resultaten skulle användas, att undersökningen var anonym, vart inform-

ationen skulle bevaras samt vem som var behörig till den. Enkätens resultat 

från samtliga pedagoger bevaras på min egen samt handledares dator där 

endast vi har tillgång. 

Inför varje intervju fick varje pedagog informationen i samband med bok-

ningen av intervjun. Pedagogerna fick sedan ett papper med samma informat-

ion där de fick skriva under om de samtycker att delta i undersökningen 

innan intervjun kunde starta. Även här fick pedagogerna information om vart 
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informationen skulle bevaras samt vilka som hade behörighet. Samtyck-

eskraven och transkriberingarna som gjordes förvarades i pappersform för att 

sedan kasseras vid färdiggjort arbete. 

3.3 Datainsamlingsmetod  

Undersökningen genomfördes med kvantitativ enkät och kvalitativa inter-

vjuer. Enligt Johansson och Svedner (2010) ger en enkät svar från många 

men däremot blir resultatet ytligt därför valdes en ytterligare metod för att 

samla in data. Den andra metoden som genomfördes var intervjuer för att få 

pedagogers tolkning samt förhållningssätt till utomhuspedagogik. Till inter-

vjuerna var det förbestämda grundfrågor som riktade sig mot hur pedagoger 

tolkar begreppet utomhuspedagogik och hur de använder sig av det i prakti-

ken. Följdfrågorna varierade beroende på hur pedagogerna svarade. Johans-

son och Svedner (2010) menar att öppna intervjufrågor bidrar till ett mer 

intressant samt djupare resultat eftersom pedagogerna får prata mer öppet och 

ge ett mer personligt svar. Enkätens syfte var att samla in pedagogers påstå-

enden kring sambandet mellan elevernas beteende och utomhuspedagogik, 

samt i vilken utsträckning utomhuspedagogik används bland pedagoger. 

Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse för pedagogers tolk-

ning av begreppet utomhuspedagogik. 

Enkäten var helt anonym med endast fasta svarsalternativ. Nio av frågorna 

var bakgrundsfrågor för att kunna se om det fanns några samband mellan hur 

ofta undervisningen genomfördes utomhus med till exempel kön, intresse 

eller ålder. Resterande frågor var om pedagoger anser att utomhuspedagogik 

påverkar elevernas beteende. Samtliga frågor hade fasta svarsalternativ vilket 

Johansson och Svedner (2010) rekommenderar då öppna frågor blir mer 

tidskrävande för både pedagogerna och den som ska tolka resultaten. Vid 

öppna svar menar även Johansson och Svedner (2010) att många inte vet vad 

de ska svara och undviker det helt och hållet. Samtliga frågor var även 

obligatoriska men alla innehöll ett ”vet ej” svar. Deltagarna fick svara till 

vilken grad de höll med om varje påstående. Där följande siffror var, 1 
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instämmer inte alls, 2 instämmer till låg grad, 3 instämmer delvis, 4 instäm-

mer till hög grad, 5 instämmer helt och 0 vet ej.  

3.4 Procedur   

Rektorer blev kontaktade via samtal där de fick information om syftet med 

studien. Pedagogerna fick i sin tur informationen av rektorerna och medde-

lade till mig om de kunde delta i antingen intervju eller enkät.  

Enkäten var elektronisk och gjord med hjälp av Survey&Report (bilaga 1), 

och skickades till skolor i olika kommuner runt om i Sverige tillsammans 

med ett informationsblad (bilaga 2).  

Tid och plats för intervju bestämdes i samråd med respektive pedagog. Sex 

intervjuer genomfördes med pedagoger från olika skolor. Alla deltagare fick 

läsa igenom ett informationsblad om studien och om deras rättigheter. Innan 

intervjun kunde starta så fick varje deltagare skriva under att de samtyckte till 

att delta. Intervjuerna spelades in då man som intervjuare kan vara mer 

fokuserad samt kunna ställa följdfrågor under tiden för att sedan transkribera 

varje intervju. Genom att föra små anteckningar under tiden menar Johansson 

och Svedner (2010) att det ger pedagogen chans till att tänka på svaret 

ytterligare utan att man som intervjuare avbryter. Samma grundfrågor (bilaga 

4) ställdes till samtliga pedagoger men beroende på hur pedagogen svarade 

förändrades följdfrågorna. Intervjuerna genomfördes under mars och april år 

2019 där varje intervju varade mellan 15–25 minuter. Fem av pedagogerna 

kunde ses på plats och intervjun genomfördes i ett avskilt rum med endast 

mig och pedagogen närvarande. En av pedagogerna hade inte möjlighet att 

träffas personligen, istället genomfördes intervjun via ett telefonsamtal. 

Samtliga intervjuer blev inspelade så att man som intervjuare kunde vara mer 

närvarande och ställa passande följdfrågor.  

3.5 Databearbetningsmetod  

Efter varje genomförd intervju transkriberades ljudfilerna för att sedan 

raderas. När samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade så 
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granskades svaren upprepade gånger för att sedan kategorisera utifrån peda-

gogernas uppfattning om utomhuspedagogik. Under granskningens gång så 

förändrades kategorierna och kunde sammanställas till fler större kategorier 

där ett bredare område presenterades. Svaren från intervjuerna analyserades 

och samanställdes till ett resultat som sedan jämfördes med tidigare forsk-

ning. Utifrån teoridel och insamlat resultat från pedagogerna drogs slutsatser, 

samband och skillnader. Eftersom undersökningen är anonym kommer varje 

intervjuad pedagog att benämnas med PX där x:et byts ut mot en siffra. Där 

P6 är pedagogen från ur och skur skolan. 

När svar på enkäten hade insamlats sammanställdes och analyserades svaren 

med Microsoft Excell Version 15.32 där tabeller skapades, se tabell 1. Resul-

tatet i tabellerna jämfördes och analyserades till ett resultat. I tabell 1 kan 

man avläsa det genomsnittliga svaret till vilken grad de 50 respondenterna 

instämde med de olika påståendena kring elevernas beteende. Svaren har 

analyserats och jämförts i syfte med att se om enkätens bakgrundsfrågor som 

bland annat kön, ålder, intresse eller utbildning har något samband med hur 

ofta undervisningen sker utomhus. 

4 RESULTAT OCH ANALYS 

I kommande avsnitt kommer resultatet från studiens intervjuer och enkät som 

har analyserats att presenteras. Resultatet kommer att redogöras via text samt 

en tabell.  Intervjuerna besvarar samtliga frågeställningarna medans enkäten 

endast besvarar den tredje. Enkät och intervjuresultaten kommer att särskiljas 

med underrubriker. 

4.1 Användning av utomhuspedagogik 

Den här kategorin innefattar om pedagogers bakgrund påverkar användning-

en av utomhuspedagogik. Samtliga pedagoger som deltog i intervju och enkät 

var i åldrarna 20–60 år, det var 53 kvinnor, två män och en som inte ville 

ange. Ingen av dem hade arbetat inom biologi under tidigare år. 
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4.1.1 Enkätdeltagare 

Av 50 enkätdeltagare hade alla lärarlegitimation förutom två och majoriteten 

hade en positiv inställning till naturen. Av enkätdeltagarna hade 14 pedago-

ger någon form av utbildning inom utomhuspedagogik. Endast två av peda-

gogerna som deltog hade fått någon form av utbildning i utomhuspedagogik 

utöver sin lärarutbildning. I vilken grad pedagogerna väljer att använda sig av 

utomhuspedagogik varierar bland pedagoger runt om i Sverige. 40 procent av 

pedagogerna som deltog i enkäten menade att de undervisade utomhus minst 

en gång i veckan samtidigt som 24 procent av pedagogerna aldrig undervisar 

utomhus. Åldern är en bidragande faktor, där yngre pedagoger i högre grad 

genomförde undervisningen utomhus än de äldre. Utifrån resultaten från 

enkäten så spelade pedagogernas intresse inte heller någon roll över hur ofta 

undervisningen sker utomhus. Majoriteten av pedagogerna har en väldigt 

positiv inställning till naturen. 

4.1.2 Intervjudeltagare 

Samtliga intervjudeltagare hade lärarlegitimation och en positiv inställning 

till naturen. Ingen av intervjudeltagarna hade någon form av utbildning i 

utomhuspedagogik. Samtliga pedagoger som deltog i en intervju definiera 

begreppet utomhuspedagogik på ett liknande sätt, att flytta undervisningen 

från klassrummet till skolgården, skogen eller någon annan plats utomhus. 

Hur ofta undervisningen genomfördes utomhus skiljde mellan de intervjuade 

pedagogerna. Vart skolan låg i förhållande till skogen var något som påver-

kade användningen av utomhusmiljön.  

Intervjudeltagarna som arbetade på skolor där skogen hör till skolgården 

berättar om enkelheten att gå ut med eleverna med jämna mellanrum för att 

ha undervisning i olika ämnen. Medans pedagoger som har längre till skogen 

där de till exempel behöver korsa en bilväg menar att avståndet försvårar 

möjligheten att genomföra undervisningen utomhus till den grad de vill. 

Svårigheterna som uppstår på grund av de hinder som finns i att flytta klassen 

minskar utevistelsen, som till exempel att ta sig över bilvägar och göra sin 

röst hörd i naturen. Det skapas även hinder när det inte finns tillräckligt med 
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resurser till en klass eftersom pedagogerna anser att det behövs fler resurser 

utomhus än inomhus. 

P6 förklarade att under skoltid har de största delen av undervisningen utom-

hus ”undantag om vädret är fruktansvärt” (P6, 2019). Däremot berättar P6 

att de även har lektioner inomhus någon gång under dagen för att till exempel 

ha lugnare aktiviteter. Samtliga pedagoger anser att man kan tillämpa utom-

huspedagogiken i alla skolämnen men de pedagoger som arbetar i vanliga 

skolor menar att det ofta blir i ämnena biologi, matte, historia, fysik samt 

teknik medans svenskundervisningen oftast stannar inomhus. P6 genomför 

hela lektioner i alla ämnen med både lugna och fysiska aktiviteter men 

resterande pedagoger genomför ofta mer fysiska aktiviteter där eleverna får 

använda sina kroppar och lära genom lek. Oavsett avståndet till naturen från 

skolan ansåg pedagogerna att utomhuspedagogik var något positivt som de 

gärna skulle vilja ha möjlighet att genomföra i högre grad. 

4.2 Utomhuspedagogikens möjligheter    

Den här kategorin innefattar vad pedagogerna ser för möjligheter med utom-

huspedagogik. 

4.2.1 Intervjudeltagare 

Genom intervjuerna fick man både se och höra pedagogernas passion för 

utomhuspedagogiken. Pedagogerna berättade hur de såg utomhuspedagogik 

som något positivt för både sig själva och eleverna. Pedagogerna känner att 

både de och barnen mår bättre ute i den friska luften där barnen också oftast 

känns gladare. P2 beskriver hur närmiljön utomhus är en naturlig och viktig 

del i undervisningen. ”Resurserna för material att lära med är oändliga och 

gratis” (P2, 2019). Flera pedagoger påpekar fördelarna med att använda 

naturens resurser i undervisningen. P1, P2 och P4 nämner fördelar med att ta 

med klassen till skogen för att undervisa om livet i skogen, istället för att 

endast läsa och titta på bilder om till exempel träd. P4 säger skrattande 

”Varför prata om vilka trädslag som finns i vårt närområde när vi kan gå ut 

och titta på dem istället.” (P4, 2019). Även P2 förklarar att barnen får en helt 
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annan bild och att alla intryck förstärks när eleverna får använda alla sina 

sinnen för att lära sig om träden. 

Pedagogerna ser även en helt annan glädje hos eleverna när de befinner sig 

utomhus. När eleverna mår bra mår även pedagogerna bra, de märker även 

skillnad på elevernas beteende när de har haft lektion utomhus. Samtliga 

pedagoger som blev intervjuade menade på att eleverna blir mer engagerade 

och nyfikna utomhus.              

4.3  Lustfyllt lärande  

Den här kategorin innefattar hur elevers glädje till lära ökar med hjälp av 

utomhuspedagogiken. 

4.3.1 Intervjudeltagare 

Varje pedagog fick frågan ”Om du trivs utomhus, vad är det som gör att du 

trivs?” Samtliga pedagoger svarade att de trivs bra för att de får se hur alla 

eleverna genomför uppgifterna på ett lustfyllt sätt som de inte ser när de har 

lektion inomhus. P3 berättar hur alla intryck utomhus gör att barnen fångas 

upp på ett sätt som inte förekommer inne i klassrummet. Även P5 berättar hur 

hen ser en glädje hos eleverna som är svårare att locka fram inomhus ”ele-

verna går all in i lekarna och glömmer bort att det är lektion men får otroligt 

mycket kunskap på köpet” (P5, 2019). P2 anser att glada elever är elever som 

är ivriga på att få lära sig ny kunskap. Flera av pedagogerna anser att barn har 

blivit mer stillasittande och inte riktigt vet hur man leker utomhus. P3 berät-

tar om hur en lektion utomhus kan ge mycket mer än bara kunskap. ”Kan jag 

erbjuda mina elever en lektion där de får upptäcka och experimentera 

utomhus är det en vinst i sig” (P3, 2019). Även P2 berättar hur hens elever 

inte vill släppa lektionen när rasten har börjat. ” …vi letade bråktal, när 

lektionen var slut fortsatte dem att leta bråktal och berätta för andra kompi-

sar” (P2, 2019).  Pedagogerna är eniga om att barn lär sig bättre när de får 

använda sina kroppar samt alla sinnen och att engagemanget som skapas 

utomhus är svårt att få till inne i ett klassrum. 
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4.4 Inkludering   

Den här kategorin innefattar hur inkluderingen bland eleverna ökar när 

undervisningen sker utomhus.  

4.4.1 Intervjudeltagare 

När undervisningen väl sker utomhus menar pedagogerna att de ser en ökad 

inkludering bland eleverna. P5 berättar om hur elever som i vanliga fall har 

svårt att hänga med i undervisningen lättare kan se samband utomhus ef-

tersom fler sinnen kommer till uttryck. Även barn som har svårt att sitta still 

menar pedagogerna att man lättare når via aktiviteter utomhus eftersom 

eleverna oftast får röra på sig mer. P1 berättar om hur hens elever som har 

svårt att läsa eller skriva kan känna sig mer delaktiga i uppgifter som sker 

utomhus. ”När vi är utomhus så redovisar vi oftast muntligt eller via drama 

där alla får en roll och kan delta på sitt sätt.” (P1, 2019). 

Flera av pedagogerna nämner även att de ser hur eleverna vågar ta större plats 

utomhus än inomhus. De anser att eleverna vågar chansa och diskutera mer 

med varandra då de känner sig tryggare i miljön där pennan inte är i fokus.  

Många av aktiviteterna som pedagogerna genomför utomhus är det oftast 

fokus på att eleverna ska använda sina kroppar och lära genom lek. Pedago-

gerna anser då att eleverna lätt glömmer bort att det är lektion och ser det som 

en lek, vilket leder till en mer naturlig situation att samarbeta i för eleverna 

jämfört med i klassrummet.  

P1 berättar om de dagar som skolan har haft temadagar utomhus och alla 

årskullar har samlats för att göra aktiviteter tillsammans. ”Man får se ett 

naturligt och fint samarbete, där äldre elever hjälper de yngre.” (P1, 2019). 

P1 och P3 menar att man sällan får till bra gemensamma aktiviteter inomhus. 

P3 fortsätter satt berätta om skillnaden på aktiviteter som sker inomhus 

respektive utomhus ”när papper och penna är i fokus, blir de yngre eleverna 

blyga och de äldre tar över.” (P3, 2019). P1 förklarar hur gemensamma 

temadagar utomhus har minskat på grund av svårigheten att få tillräckligt 

många resurser, vilket gör att de ofta får stryka aktiviteterna utomhus och 

stanna kvar inomhus.   
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4.5 Utomhuspedagogikens hinder 

Den här kategorien innefattar vad pedagogerna ser för hinder med utomhus-

pedagogiken. 

4.5.1 Intervjudeltagare 

Pedagogerna som ansåg att de inte använde sig av utomhuspedagogik i den 

utsträckningen de ville menade att deras kollegor var en bidragande faktor. 

Några pedagoger har tvålärarsystem, vilket innebär att det är två pedagoger 

som har samma klass. Pedagogerna styr alltså inte över hela dagen själv och 

måste anpassa sig till vad den andra pedagogen har planerat. P1 och P5 

förklarar hur de vissa dagar endast är i klassen under en lektion, vilket gör det 

svårt att flytta ut klassen eftersom de anser att det tar mer tid än vad det ger.  

Även fast pedagogerna ser tvålärarsystemet som ett hinder ibland antyder 

dem att det även finns fördelar med ett tvålärarsystem. Samplaneras dagar 

och lektioner blir utomhusaktiviteten enklare då man automatiskt får en extra 

resurs vilket för många pedagoger annars är ett problem att få tag i. Finns det 

inte tillräckligt med resurser så undviker pedagogerna att ta ut för stora 

grupper, pedagog 4 som har arbetat i 5 år genomför endast lektioner utomhus 

när hen har halvklass för att eleverna ska få den bästa upplevelsen.  

P1 berättar att det är för många elever i hens nuvarande klass att det inte hade 

räckt med två pedagoger eftersom flera av barnen behöver en egen resurs. P1 

berättar även att hens klass är stor och rörig, vilket påverkar användningen av 

utomhusundervisningen och förklarar att den har minskat jämfört med hens 

förra klass med färre elever. Stora klassgrupper är något som samtliga peda-

goger håller med om att det är ett hinder när man ska undervisa utomhus.  

Pedagogerna P3 och P1 har arbetat under en längre tid och förklarar hur 

användningen av utomhuspedagogik kan skilja sig beroende på klassens 

storlek. Eftersom i stora grupper blir det lättare rörigt och att det är svårt att 

hålla ihop hela gruppen utan att någon elev tappar fokus. Pedagogerna på de 

vanliga skolorna har minst 25 barn i varje klass medans pedagogen från Ur 

och Skur endast har 16 elever. P6 förklarar att deras verksamhet försöker 

hålla ungefär 15 barn i varje klass för att utevistelsen ska bli som mest 
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gynnsam för samtliga, då även Ur och Skur upptäcker problem när grupperna 

är för stora. 

Flera av pedagogerna berättar hur de anser att utomhuspedagogiken kräver 

mer tid av dem. P2 förklarar däremot att många kollegor glömmer bort att 

skolgården är ett perfekt ställe att genomföra lektioner. P2 anser att när man 

har lektioner på skolgården så sparar man tid, till exempel tiden som annars 

går åt att gå in och ut på rast. P6 förklarar hur lektioner utomhus också får 

rutiner om det sker regelbundet. P6 berättar hur varje klass på deras skola har 

en bestämd samlingsplats samt ett samlingsljud och därmed vet varje elev när 

och var de ska samlas efter utfört arbete, som i sin tur sparar tid.  

4.6 Planering 

Den här kategorien innefattar vikten som planering har på utomhuspedago-

gik. 

4.6.1 Intervjudeltagare 

Samtliga pedagoger ser planering som en lösning på problemen kring utom-

huspedagogik, genom att ha framförhållning så att eleverna är förbereda på 

att de ska vara ute bidrar till lugnare elever. P2 menar om man som pedagog 

planerar i tid, genomför genomgångar inomhus innan man tillsammans går ut 

får eleverna en tydlig struktur och det stökiga minskar. Flera av pedagogerna 

nämner att lektionerna riskerar att bli rörigare om man skulle ta spontana 

beslut om att ha undervisningen utomhus. Vilket i sin tur minskar utomhus-

undervisningen överlag eftersom flera av pedagogerna även nämner att tiden 

för planering har minskat. P5 förklarar hur hens ambition var att försöka ha 

undervisningen utomhus minst en gång i veckan, men den minskade tiden för 

planering har problematiserat det. Även P4 belyser vikten om att vara förbe-

redd när lektionen ska ske utomhus samt vikten av att ha en positiv inställ-

ning som smittar av sig på eleverna. Det finns även många intressanta intryck 

utomhus som kan göra att eleverna blir distraherade vid till exempel genom-

gångar. När stora grupper som inte har rutiner på vad som gäller utomhus kan 

det lätt bli rörigt och sammanhållningen i gruppen kan minskas. Pedagogerna 
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är överens om att vid väl planerade lektioner där eleverna är förberedda så är 

utomhuspedagogik något som väcker lusten till att lära lite extra.  

4.7 Utomhusmiljöns påverkan på elevernas beteende 

Den här kategorin innefattar hur utomhuspedagogiken påverkar elevernas 

beteende.  

4.7.1 Enkätdeltagare 

Majoriteten av pedagogerna som deltog i enkäten instämde med att de såg ett 

förändrat beteende hos eleverna när undervisningen skedde utomhus. Av de 

frågor som ställdes angående om elevernas beteende förändrades utomhus så 

höll majoriteten med antingen delvis eller i hög grad. Av sju påståenden var 

det flest som svarade vet ej på påståendet ”utomhuspedagogiken minskar 

könsrollerna”, varav 14 stycken som inte kunde ge svar medans på resterande 

påstående var det max tre som svara ”vet ej” 

Tabell 1. Medelvärden för varje påstående om elevers beteende. 

Utomhuspedagogik	leder	till…	

	

Genomsnittligt	svar		

mer	nyfikna	elever		

	

3,66	

mer	koncentrerade	elever		

	

3,2	

mer	spontat	samarbete	mellan	eleverna		

	

3,28	

mer	engagerade	elever	

	

3,54	

att	eleverna	vågar	utmana	sig	själva		

	

2,66	

ökad	inkludering	bland	eleverna		

	

2,98	

minskade	könsroller	bland	eleverna	

	

2,34	

I tabell 1 kan man avläsa de genomsnittliga svaren på de olika påståendena 

som ställdes i enkäten. Där kan man bland annat se att pedagogerna är mest 

eniga om att eleverna blir mer nyfikna, engagerade och samarbetar bättre 

med varandra när de får vara utomhus.  
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4.8 Sammanfattning 

Pedagogernas största motivering till att flytta undervisningen utomhus är att 

det fångar upp samtliga elever på ett sätt som inte görs inomhus. Pedagoger-

na anser att utomhuspedagogiken fångar upp fler elever än vanlig undervis-

ning. Eftersom man även når ut till de eleverna med svårigheter, oavsett om 

det är stora eller små svårigheter så ökar inkluderingen bland eleverna. Att 

kunna variera undervisningen är de också många pedagoger som nämner som 

motivation till att gå ut eftersom även det fångar upp fler elever. Förutom 

inkluderingen är barnens lustfylldhet något som får pedagogerna att brinna 

lite extra för utomhuspedagogiken.  

5 DISKUSSION 

I den här delen kommer resultatet från studien att diskuteras. Utifrån tidigare 

forskning och studien kommer slutsatser att göras. Ordningen följer fråge-

ställningarna och avslutas med en metoddiskussion samt idéer till vidare 

forskning. 

5.1 Pedagogers bakgrund 

Pedagogerna som deltog var till majoritet kvinnor vilket inte skapar några 

möjligheter att jämföra män och kvinnors användning av utomhuspedagogik. 

Däremot kunde man se ett samband mellan pedagogernas ålder och hur ofta 

pedagogerna valde att genomföra lektionerna utomhus. Yngre pedagoger 

valde att använda sig av utomhuspedagogik i en högre grad än de äldre. 

Utifrån genomförda intervjuer samt enkäter skulle det kunna finnas en 

tendens att de yngre pedagogerna har en mer positiv inställning där dem ser 

möjligheter istället för hinder. Det finns även en tendens på att yngre kan 

vara mer nytänkande medans många äldre pedagoger blir rädda för föränd-

ring och håller sig inom de klassiska ramarna i klassrummet. Något som var 

förvånade i resultatet var att pedagogernas intresse inte hade något samband 

med hur ofta undervisningen skedde utomhus. Även om Sandell m.fl. (2018) 
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menar att pedagogernas intresse är en viktig del för att utomhuspedagogiken 

ska bli lyckad, har andra faktorer större påverkan om undervisningen ska 

genomföras utomhus. Bland annat hade pedagogernas utbildning i utom-

huspedagogik en påverkan på hur ofta undervisningen skedde utomhus. 

Pedagogerna som hade fått en utbildning i utomhuspedagogik genomförde 

genomsnittligt fler lektioner utomhus gentemot de andra pedagogerna. Vilket 

kan tyda på att de pedagogerna som har fått utbildning inom ämnet har fler 

idéer och vet till en högre grad utomhuspedagogikens positiva effekter. 

Vilket rektorer på skolor kan dra nytta utav, genom att ge de utbildade 

pedagogerna ett uppdrag att förmedla sin kunskap till sina kolleger.  

5.2 Pedagogers tolkning 

Samtliga pedagoger tolkar begreppet på samma sätt som Guaran (2016) 

skriver om där pedagogerna ser vikten av att flytta ut klassrummet till en 

annan miljö runt om i samhället. Vad som även verkar inbegripas i pedago-

gernas tolkning av utomhuspedagogik är att samtliga pedagoger, precis som 

Guaran (2016) ser vikten av att visa eleverna sambandet mellan människan 

och naturen. Pedagogerna ser även betydelsen av att kombinera lektioner 

inomhus med. Praktiska aktiviteter är en viktig del för barns kunskapsut-

veckling vilket pedagogerna anser genomförs enklare utomhus. I pedagoger-

nas tolkning framgår även de positiva effekterna som utomhuspedagogiken 

har på eleverna samt på pedagogerna. Pedagogerna berättar om hur skogen är 

en plats där flera ämnen kan komma till tals och där fler elever som annars 

har svårt att hänga med förstår bättre. Sandell m.fl. (2018) pratar om vikten 

av att kombinera inomhusmiljön med utomhusmiljön. Vilket P6 också 

berättar att undervisningen utomhus ibland behöver en paus inne för att 

genomföra aktiviteter där bland annat böcker är i fokus. P6 nämner även 

vikten av att återkoppla vad eleverna har upplevt i naturen för att göra sig 

säker på att eleverna får med sig den kunskap som efterfrågas. Samtliga 

deltagare i undersökningen kände till Ur och Skur skolorna och kunde rela-

tera till Friluftsfrämjandet (2019) motto ”pedagogik för alla sinnen”. Pedago-

ger ansåg att när undervisningen skedde utomhus kunde elevernas alla sinnen 
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komma till tals och förståelsen ökade. De intervjuade pedagogerna märkte 

också att när fler sinnen kunde användas så kunde pedagogerna få fler elever 

att relatera till kunskapen på sitt sätt. 

5.3 Utomhuspedagogikens möjligheter 

Resultatet från studien visar att pedagogerna upplever att utomhuspedagogik 

är något positivt då de anser att eleverna lär sig bättre när de flyttar undervis-

ningen till naturen. Trots pedagogernas positiva inställning sker undervis-

ningen utomhus relativt lite. Det anses därför extra betydande att upplysa om 

vikten kring utomhuspedagogik. Eftersom pedagogerna berättar precis som 

bland annat Wilson (2013) att barn förstår bättre när de får uppleva i saker i 

deras naturliga miljö. Flera av pedagogerna nämnde till exempel att när 

barnen får se träden i verkligheten har de lättare att komma ihåg dem och 

berätta för andra istället för att kolla i en bok där man inte får fram helheten. 

P5 berättade om en elev som inte förstod begreppen fler och färre när de 

gjorde det teoretiskt. Däremot när P5 genomförde en lektion utomhus där 

målet var att träna på begreppen, kunde eleven se en helhet när hen fick 

genomföra det praktiskt i en miljö som var mer naturlig för hen. Vilket lyfter 

Sandell m.fl. (2018) teori om vikten av att koppla det teoretiska arbetet med 

att få göra något praktiskt. P5 menar att praktiska lektioner kan genomföras 

inomhus, men när utrymmet är begränsat försvåras och minskas det praktiska 

arbetet. Utomhuspedagogiken bidrar med att sammanbinda det teoretiska 

med det praktiska. 

5.4 Utomhuspedagogikens hinder  

Utifrån alla positiva effekter som utomhuspedagogiken har på eleverna och 

pedagoger, är det beklagligt att pedagogerna inte känner att det finns tillräck-

ligt med resurser för att vistas ute i den grad de vill. Utöver bristen på resur-

ser ansåg pedagogerna att tiden var ett hinder, majoriteten av pedagogerna 

som svarade på enkäten höll delvis eller inte alls med att utomhuspedagogik 

krävde mer tid av dem som pedagoger. Medans flera av pedagogerna som 
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intervjuades ansåg att utomhuspedagogik tar upp mer tid både för planering 

och tid av lektion eftersom de ansåg att mycket tid går åt att flytta klassen. 

Även Sandell m.fl. (2018) konstaterar att utomhuspedagogik tar extra tid för 

planering, Sandell m.fl. (2018) belyser vikten av att eleverna ska trivas när de 

befinner sig utomhus för att det ska ge kunskap. Precis som pedagogerna 

säger behöver barn i årskursen fk-3 förberedas för att de ska trivas och 

spontantana beslut om att gå ut görs därför väldigt sällan. Flera av pedago-

gerna minskade även utomhusvistelsen på grund av trafiken för att ta sig till 

skogen vilket kan liknas med Bentsen m.fl. (2013) studie. Att pedagoger 

undviker platser med trafik kan bero på olika saker, säkerheten och ljudvo-

lymen är några aspekter som kan påverka pedagogernas val av att undervisa 

utomhus. Pedagogerna väljer därför hellre att undervisa inomhus när de inte 

känner sig tillräckligt trygga. 

Det finns alltså hinder som gör att pedagogerna undviker att genomföra 

undervisningen utomhus, trots alla fördelar pedagogerna och forskare ut-

trycker sig om att det finns med utomhuspedagogik (Gustafsson m.fl. 2012). 

Att pedagogerna väljer att ge upp när det kommer hinder i vägen, är något 

som bör förändras till att se alla möjligheter. Många av pedagogerna nämnde 

i huvudsak att skogen var den plats där utomhuspedagogik genomfördes. 

Något som de äldre pedagogerna glömmer men däremot som P2 berättade 

om att skolgården är en perfekt plats för att genomföra lektionerna. Man 

sparar tid då eleverna inte behöver tid för att ta sig in och ut på rast eftersom 

man har bestämt innan att man samlas utomhus. Det krävs inte lika många 

pedagoger vid lektioner på skolgården, eftersom eleverna känner till miljön 

och är vana vid reglerna som gäller tillexempel hur långt de får gå. Även om 

både pedagogerna samt forskning från bland annat Sandell m.fl. (2018) 

menar på att det tar längre tid, kan pedagoger hitta lösningar för att eleverna 

ska känna en lust till att lära, vilket fler elever kan göra utomhus. 
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5.5 Klasstorlekarnas påverkan  

De intervjuade pedagogerna fick frågan hur ofta de gick ut för att ha under-

visningen utomhus, svaren som pedagogerna gav var följande ”Klassen jag 

har nu är för stor så de har inte fått varit ute mycket.”(P1, 2019), ”Det skulle 

aldrig fungera att gå ut själv med min klass.” (P5, 2019), ”Undervisar aldrig 

utomhus när jag har helklass.” (P4, 2019). Pedagogernas svar kan liknas 

med varandra där flera nämner klasstorlekarna som ett hinder. Pedagogernas 

lust att använda utomhuspedagogik försvinner när deras klasser är för stora. 

Det blir tydligt att klasstorlekarna påverkar användning när pedagogerna 

berättar hur deras lektioner utomhus har minskat sen klasser har blivit större. 

Samtliga pedagoger menar att utomhusundervisningen fungerar bättre i 

mindre grupper. Johansson (2014) nämner att man som pedagog måste känna 

sina elever väl, vilket kan vara en orsak till att undervisningen fungerar bättre 

i mindre grupper. Johansson (2004) nämner också att det är viktigt att alla 

eleverna trivs samt att man som pedagog vet att eleverna klara av utomhus-

miljön. Det blir förståeligt att pedagoger väljer att ha lektionen inomhus när 

man ska känna över 25 elever och veta att samtliga trivs utomhus. Precis som 

pedagogerna från vanliga skolor inte går utomhus med sina för stora klasser 

så har Ur och Skur skolan valt att begränsa antal elever för en anledning. 

Sandell m.fl. (2018) trycker på viken av att trivas i naturen för att eleverna 

ska få ut något av att vara utomhus. Helst ska det göra regelbundet där både 

gemensamma aktiviteter samt där eleverna själva får tid till att utforska. 

Vilket kan bli svårt att få till när det är för många elever som är ovana att vara 

ute i naturen. 

5.6 Elevernas förändrade beteende  

Oavsett hur ofta undervisningen skedde utomhus ansåg pedagogerna att de 

kunde se ett förändrat beteende hos eleverna. De allra flesta pedagoger som 

deltog i enkäten ser att elevernas beteende blir påverkat positivt. Eftersom 

Änggård (2014) hade nämnt att skogen är en könsneutral plats där köns-

rollerna minskade, fick samtliga pedagoger frågan om de upplevde att köns-
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rollerna minskade utomhus. Flera av de deltagande pedagogerna var osäkra 

på om könsrollerna verkligen minskades på grund av att de befann sig utom-

hus. I intervjuerna förklarade pedagogerna att de ansåg att klasserna var så 

pass könsneutrala i vanliga fall, där alla barn kunde vara med varandra. En av 

pedagogerna nämnde även att hen alltid valde att dela in grupper för att 

minska könsgrupperna oavsett om de befann sig inomhus eller utomhus. 

Utifrån studiens deltagare blir det därför svårt att klargöra om skogen är en 

plats där könsrollerna minskar som Änggård (2014) menar. Däremot instäm-

mer flera av pedagogerna med Änggård (2012) att åldersgrupperna är enklare 

att blanda utomhus. Eftersom pedagogerna anser att de äldre eleverna tar över 

uppgifter som sker inomhus, då det oftast innefattar något skrivande. Utom-

hus kan de yngre eleverna bidra mer eftersom det ofta redovisas muntligt 

eller via drama. 

Pedagogernas tankar stämde överens med Gustafsson m.fl. (2012) forskning 

att eleverna blir mer koncentrerade utomhus på grund av att de lär sig nya 

kunskaper samtidigt som de får använda sina kroppar och får då ut sin energi. 

Pedagogerna antar att när eleverna gör något de tycker är roligt glömmer de 

bort att det är lektion, vilket gör att eleverna kan koncentrera sig bättre 

jämfört med om de skulle sitta still med penna och papper. Pedagogerna 

uppfattar också att när eleverna koncentrerar sig bättre blir dem automatiskt 

mer engagerade samt nyfikna till att genomföra nya uppgifter. Desto mer 

eleverna vill utforska desto mer kunskap får dem. Vilket kan likställas med 

NCUs (2004) teori om att när kroppen rör sig används fler sinnen som i sin 

tur leder till att eleverna får mer kunskap eftersom kroppen och hjärnan 

samverkar med varandra. 

5.7 Metoddiskussion  

Enkätens fråga nummer sju och åtta hade svarsalternativen där flera pedago-

ger nämnde att de fick problem att välja ett alternativ som passade bäst. Fråga 

nummer sju försvårades på grund av att många pedagoger väljer att undervisa 

naturvetenskapliga ämnena ena terminen och samhällsorienterade ämnen den 

andra. Vilket kan leda till att inget svarsalternativen passar i nuläget och 
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sänker reliabiliteten. Frågan räknades därför bort från undersökningen ef-

tersom den saknade reliabilitet.  Fråga nummer åtta har begränsat med 

alternativ då alla svaren kräver att man undervisar utomhus minst en gång i 

veckan eller aldrig. Båda frågorna hade kunnat få en högre reliabilitet om det 

hade funnits fler svarsalternativ.  

Johansson och Svedner (2001) menar att ens personliga värderingar kan 

påverka pedagogernas svar i en intervju då ens synsätt kan speglas beroende 

på ens tonläge samt inställning under intervjun. Med utgångspunkt från de 

inspelade intervjuerna låter man som intervjuare positivt inställd till utom-

huspedagogik, vilket var något som försökte undvikas. Den positiva inställ-

ningen kan ha påverkat pedagogernas svar. Däremot har pedagogerna berättat 

om deras egna tolkning om utomhuspedagogik utifrån sina erfarenheter, 

vilket gör att trovärdigheten ökar. Pedagogerna har heller inte haft tillgång till 

frågorna innan vilket inte har gett dem någon chans till att kommunicera med 

sina kollegor som kan påverka deras svar. Då de flesta intervjuer genomför-

des på liknande sätt utifrån samma förutsättningar och grundfrågor för 

samtliga pedagoger vilket enligt Johansson och Svedner (2001) ökar validite-

ten.  

Metoderna som har använts i undersökningen har bidragit till att få fram ett 

resultat på studiens frågeställningar. Ett resultat som bidrar till att ge pedago-

ger kunskap kring utomhuspedagogik. Vad pedagogerna ser för möjligheter 

och hinder med utomhuspedagogik har tagits fram med hjälp av intervjuerna. 

Även hur pedagogerna använder sig av utomhuspedagogik har tagits fram 

med hjälp av intervjuerna. Både via enkäten och intervjuerna har kunskap 

kring hur elevernas beteende påverkas av utomhuspedagogiken tagits fram. 

Både enkäten och intervjuerna har varit från pedagogers perspektiv, hur de 

tolkar begreppet och vilken förändring de ser på elevernas beteende, vilket 

var studiens syfte. Däremot så är det relativt få deltager i studien vilket gör 

att studien inte kan användas för att generalisera alla pedagogers syn jämfört 

med om det hade varit fler deltagare. Deltagarna har alla utgått från samma 

utgångspunkt samt uppfyller kraven för studien vilket bidrar till att öka 

validiteten.  
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Under studien väcktes även ett intresse att undersöka elevernas beteende ur 

ett annat perspektiv. Om man som passiv person hade observerat ett flertal 

lektioner både inomhus och utomhus, hade man enklare fokuserat på händel-

ser i klassrummet jämfört med pedagogen som undervisar. Det är därför 

enklare för en passiv person att till exempel märka hur utomhuspedagogiken 

påverkar elevernas beteende, vilket hade förstärkt validiteten i resultatet från 

pedagogernas syn på elevernas beteende. Något som också hade varit önsk-

värt att få kunskap om resultaten bland eleverna blir högre när undervisning-

en sker utomhus, vilket Faskunger m.fl. (2018) menar. Pedagogerna som 

deltog i intervjuerna undervisade i en för liten grad utomhus för att se om det 

skulle påverka resultaten. På samma sätt undervisade P6 endast utomhus och 

kan inte visa på hur det hade sett ut om hen hade undervisat inomhus. Hade 

elevers resultat från vanliga skolor jämförts med flera Ur och Skur skolor 

hade slutsatser kunnat tagits. Med endast en Ur och Skur skola gentemot fem 

vanliga blir realabiliteten låg. Tolkningarna från de sex pedagogerna som 

deltog kan liknas med varandra vilket Johansson och Svedner (2010) menar 

förstärker studiens resultat då man inte får någon ny information kan slutsat-

ser kan göras. 

5.8 Slutsatser 

Både forskning och pedagogerna ser på utomhuspedagogik med positiva 

ögon där både elever och pedagoger mår bättre. Lusten till att lära ökar hos 

eleverna eftersom utomhus finns möjligheten att använda alla sina sinnen. 

Tid, resurser och klasstorlekar är det som hindrar pedagogerna att ta med sig 

eleverna ut. Pedagogerna använder sig av utomhuspedagogik för att sam-

manbinda det teoretiska arbetet som sker inomhus med ett praktiskt arbete 

utomhus. Majoriteten av pedagogerna märker skillnad på elevernas koncent-

ration, engagemang samt att nyfikenheten ökar under lektioner som sker 

utomhus. 

Under intervjuerna kunde man se pedagogernas passion för utomhuspedago-

gik när de fick berätta hur dem brukade undervisa utomhus. Att pedagogerna 

saknar tid och att klasserna är förstora för att ha möjlighet till att undervisa 
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utomhus till den grad de vill, är något som bör förändras. Med varken krav 

eller mål i läroplanen är det upp till varje pedagog att bestämma själva hur 

ofta användningen av utomhuspedagogik ska ske. För att öka kunskapen 

kring utomhuspedagogik hos pedagoger skulle man med hjälp av vidare 

forskning kunna ta reda på hur man kan minska problemen som pedagogerna 

ser med utomhuspedagogiken för att öka användandet. Kan skolverket ta 

större ansvar för att öka användandet av utomhuspedagogik med tanke på de 

positiva effekterna som det har på eleverna, både fysiskt och psykisk.   
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Bilaga 2: Informationsblad Enkät 
 

 

 

 

 

 

Hej, jag heter Caroline Thomasson. Jag läser 

sista året på lärarutbildningen vid Karlstad 

universitet och skriver nu mitt examensarbete. Syftet med min undersökning 

är att jämföra hur verksamma pedagoger i grundskolan tolkar begreppet 

utomhuspedagogik samt om de märker skillnad på eleverna när undervis-

ningen sker inomhus respektive utomhus.  

För att få en uppfattning om detta skulle jag uppskatta om ni skulle vilja ta er 

tiden att fylla i en enkät. Uppskattningsvis kommer enkäten ta max 5 minuter. 

All insamlad data kommer endast att hanteras av mig som student samt min 

handledare. Enkäten är helt anonym och den insamlade informationen kom-

mer att förstöras efter att studien är genomförd.  

Har du några funderingar tveka inte att höra av dig. 

Mejl. Cthomasson96@gmail.com  

Handledarens mejl. mikael.rydin@kau.se 

 

 
 
 
 
 
Bilaga 3: Informationsblad Intervju 
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Hej, jag heter Caroline Thomasson. Jag läser sista året på lärarutbildningen vid Karlstad 

universitet och skriver nu mitt examensarbete. Syftet med min studie är att jämföra hur 

verksamma pedagoger i grundskolan tolkar begreppet utomhuspedagogik samt om de märker 

skillnad på eleverna när undervisningen sker inomhus respektive utomhus.  

För att få en uppfattning av detta skulle jag uppskatta om du skulle vilja ta dig tiden att delta i 

en intervju där frågor om kring utomhuspedagogik kommer att diskuteras. Uppskattningsvis 

kommer intervjun ta 30 minuter och kan genomföras i ett personligt möte eller via skype. All 

insamlad data kommer endast att hanteras av mig som student samt min handledare. När 

studien är genomförd kommer inspelningar raderas och inga namn kommer att nämnas i 

rapporten. 

 

Vill du delta eller har du några funderingar tveka inte att höra av dig till mig 

Tel. 0733594615 Min mejl. cthomasson96@gmail.com 

Handledares mejl: mikael.rydin@kau.se 

 
Bilaga 4: Grundläggandefrågor intervju 
 
Inledande frågor 
Hur länge har du arbetat som pedagog? 

Vilken åldersgrupp undervisar du i? 

Har du fått någon utbildning inom utomhuspedagogik? 

- I så fall vad? 

-  När fick du den? 

- Var det på eget ansvar?  

Frågor om utomhuspedagogik 
Beskriv vad tänker du på när du hör utomhuspedagogik? 
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Positiva tankar? 

- Ge exempel på när det känns positivt  

- Kan de ändras i så fall hur? 

Negativa tankar? 

- Ge exempel på när de känns negativt  

- Kan de ändras i så fall hur? 

Använder du dig av utomhuspedagogik? 

Om du använder sig av utomhuspedagogik  

- Beskriv på vilket sätt, när, var hur, hur ofta, ge exempel… 

-  Trivs du när du är utomhus, vad är det som gör att du trivs? 

-  Om du inte trivs, vad är de som gör att du inte trivs? 

- Vad motiverar dig att undervisa utomhus? Ge exempel 

- Vad ser du som möjlighet med att undervisa utomhus? Ge exempel  

- Vad ser du som hinder med att undervisa utomhus? Ge exempel   

- Är det något som hindrar dig som pedagog att undervisa utomhus?  

Tid? Plats? Eller något annat? Ge exempel  

Märker du skillnad på eleverna när de befinner sig inomhus respektive 

utomhus, på vilket sätt, ge exempel? 

Om du inte använder sig av utomhuspedagogik 

Vad finns det för anledningar till att du inte använder dig av utomhuspedago-

gik i undervisningen? Berätta om det och ge exempel 

Vad ser du för möjligheter med utomhuspedagogik? 

Vad ser du för hinder med utomhuspedagogik? 
- Kräver det mer tid? 

- Finns det inte plats? 

- Tar det lång tid att förflytta sig? 

Skulle du vilja använda dig av utomhuspedagogik? 

-  I sådana fall, vad hindrar dig? 

Märker du skillnad på dina elever när de befinner sig inomhus respektive 

utomhus, ge exempel, på vilket sätt? 

 


