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Abstract 

My interest for outdoor education has been awakened under mine education as teacher, 
especially during my practical training periods. There might I observed how the outdoor 
education was using in the school. 

The aim of this study was to examine what outdoor education implies for teachers and 
which attitude they have to the students learning indoors respective outdoors education. I 
wondering if teachers deem that the outdoor education contributes to student’s major 
appreciation of science, in which extent they applies the outdoor environment in science 
tuition and what teacher want to attain with students learning in outdoor environment. 

Method that I have used in my examination is the qualitative interview method there six 
teacher have got possibility to reply on a number of questions about outdoor education. In this 
manner they get explain theirs attitude and theirs minds about that. 

The results of mine examination presents that the majority of the interviewer teachers 
have a positive attitude and appreciation about outdoor education and that more than half 
applies that in science tuition. The study further shows that the methods, intentions and 
context vary. The results presents even that teachers, who’s not applies outdoor education so 
much in science tuition had indicated lack of time and scheme planning as reason for that. 
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Sammanfattning 
Mitt intresse för utomhuspedagogik har väckts under min lärarutbildning, speciellt på min 
verksamhetsförlagda utbildning där jag kunde observera hur utomhuspedagogiken används i 
skolan. 

Syftet med studien är att undersöka vad utomhuspedagogik innebär för lärare, vilken 
inställning de har till elevernas inlärning inomhus respektive utomhus, anser de att 
utomhuspedagogik bidrar till elevers större förståelse för NO ämnen, i vilken utsträckning de 
använder utemiljön i sin NO undervisning samt vilka målsättningar lärare har för elevers 
lärande i utomhusmiljön. 

Metod som jag har använt i min undersökning är den kvalitativa intervjumetoden där sex 
lärare har fått möjlighet att svara på ett antal frågor som handlar om utomhuspedagogiken och 
på det sättet fick de framhäva sin ställning och sina tankar. 

Resultaten av min undersökning visar att majoriteten av de intervjuade lärarna har positiv 
inställning och uppfattning om utomhuspedagogiken samt att mer än hälften använder den i 
sin undervisning. Studien visar bland annat att olika metoder, avsikter och sammanhang 
varierar. Resultaten visar även att de lärarna som inte använder så mycket 
utomhusundervisning har angett tidsbristen och schemaplaneringen som orsak. 

Nyckelord: NO undervisning, utemiljö, utomhuspedagogik, utomhusundervisning
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Inledning 
Bakgrund 
Även om utomhuspedagogik har bedrivits mycket längre än inomhuspedagogiken har den 
ofta fallit i glömska och inte prioriterats så mycket i skolan. En viss förändring har märkts 
under det sista decenniet, men det finns mycket som lärare skulle kunna förändra i sitt sätt att 
undervisa för att nå en djupare förståelse hos elever. Att vistelse i naturen positivt påverkar 
elevers kropp, hälsa och allmänt välbefinnande liksom kunskapsutveckling, sinnliga 
erfarenheter och ger en sammanhang för lärandet är också något som har framkommit i 
undersökningar. (Dahlgren & Szczepanski, 1997, Brügge m fl.,1999, Sandell, 1999) 

Mitt intresse för utomhuspedagogik har ökat under min utbildning, när jag fick en större 
insikt hur lärare kan använda utemiljön i naturorienterade ämnen. 

Även under min verksamhetsförlagda period har jag försökt att observera hur lärare 
undervisar i naturvetenskap och har kommit fram att många lärare utnyttjar utemiljö i sin 
undervisning på något sätt, men att deras tankesätt om utomhusundervisningen skiljer sig och 
det är mitt största motiv för detta arbete. Att utforska vilken inställning och uppfattning lärare 
har om utomhuspedagogik och hur detta påverkar deras sätt att undervisa. Lyckas de skapa de 
fyra kunskapsformer, de 4F: Fakta, Färdigheter, Förståelse och Förtrogenhet som Lpo94, 
grundskolans läroplan utgår ifrån? 

Miljö och hållbar utveckling är det övergripande perspektivet i Lpo94 (1998) när det 
gäller utomhuspedagogiken. Skolans uppdrag är att genom ett miljöperspektiv ge elever 
möjligheter att ta ansvar för den miljön som de själva direkt kan påverka och att elever kan 
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de globala och övergripande miljöfrågorna. 
Stävande målen är att elever skall visa respekt och omsorg för sin egen närmiljö, men även 
för miljö i ett vidare perspektiv. Uppnående målen är att elever skall känna till förutsättningar 
för en god miljö samt att de skall förstå grundläggande ekologiska sammanhang. 

Enligt Drougge (2001) så anger Lpo94 (1998) skolans mål, men inte hur 
skolundervisningen skall genomföras vilket ger fria händer till lärare att utveckla en metodik 
som skall följa elevers behov i dagens samhälle. Hon anser att skolan skall sluta fylla barn 
med faktakunskap om de inte får möjligheter att uppleva den. Enligt henne är lärarnas ansvar 
att kunna uppmuntra och inspirera elever för att hitta en drivkraft för sin inlärning, att kunna 
bemöta dem så att de vill lära sig, men även att det är elevers eget ansvar att vilja lära sig. 

Även skolans kursplaner ger stor tolkningsfrihet där både upplägg och innehållet är öppet 
formulerade och ger möjlighet till lärare att välja vilken form av undervisning de skall ha. 

I den gemensamma kursplanen för naturorienterade ämnena står det att naturvetenskap 
skall stimulera människors fascination för och nyfikenhet på naturen och göra den begriplig. 
Studier skall vara planerade så att de tillfredställer lusten att utforska naturen och ge utrymme 
för upptäckandets glädje, utveckla elevers omsorg om natur och människor samt bidra till 
samhällets strävan att skapa en hållbar utveckling. (Skolverket, 2000) 

Enligt kursplanen i biologi skall elever utveckla sitt kunnande i olika arbetssätt som 
fältobservationer och laborationer samt att lära sig hur de växelspelar med de teoretiska 
modellerna. De skall ha inblick i genomförande av fältobservationer i sin närmiljö, känna igen 
och namnge några förekommande växter, djur och andra organismer samt känna till deras 
krav på livsmiljö. (Skolverket, 2000a) 

Enligt kursplanen i fysik skall studier ha sin utgångspunkt i vardagen där elever skall ha 
möjlighet att observera naturliga fenomen som solnedgången, regnbågen och norrskenet, men 
även ha tillgång till olika tekniska anordningar. För att elever skall uppnå en kvalitativ 
kunskap så måste undervisningen vara en kombination av fältobservationer av naturfenomen 
och systematiska experiment samt av olika begrepp, modeller och teorier. (Skolverket, 2000b)
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Även kemiämnet har utgångspunkt i vardagen och syftar på att belysa och bearbeta frågor 
om hälsa, miljö och jordens resurser. Enligt kursplanen skall lärare sträva mot att elever 
utvecklar förståelse om materians uppbyggnad och egenskaper, kemiska reaktioner, kretslopp 
och transport. De skall utveckla sina kunskaper om kemiska teorier och modeller samt hur 
personliga erfarenheter kan användas för att förbättra våra levnadsvillkor. (Skolverket, 2000c) 

Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) är utomhuspedagogik en av de bildningsnormer 
som är erfarenhetsbaserad och handlingsinriktad och bör användas som komplement till 
inomhusundervisningen. Huvuduppgiften är att genom aktiviteter och upplevelser i utemiljö 
ge elever möjligheter att skapa kunskaper och närrelationer som skall hjälpa de att lära sig 
vara varsamma om sin natur och kulturmiljö samt att ta ansvar för allt levande. 

Utomhuspedagogik är den första pedagogik som har bedrivits i människans historia, där 
inlärning skedde med hjälp av sinnena och inte med skrivna teorier medan den traditionella 
skolans undervisning är en ganska ung företeelse i människans bildningshistoria och är en 
produkt av samhällets normer och värderingar som sätter teorin framför praktiken. 

Så därför är det viktigt att nämna att intresse för utomhuspedagogiken började redan på 
Aristoteles tid (384322f Kr). Hans natursyn var holistisk och organisk och hans världsbild 
grundades inte bara på teoretisk kunskap och tänkande utan även på den praktiska kunskapen 
där tanken sätts i rörelsen. Enligt honom så ingår kropp och själ i en helhet som vi inte heller 
borde delas när det gäller olika inlärningsmetoder.  (Dahlgren & Szczepanski, 1997) 

Även John Dewey (18591952), amerikansk utbildningsfilosof förknippades alltid med 
aktivitetspedagogiken. Den centrala punkten i hans filosofi är erfarenhet som elever får när de 
undersöker teoretiska kunskaper för att komma fram till kunskaper som varar för livet. Hans 
paroll var ”learning by doing”. (Imsen, 1997) 

Att gripa för att begripa, att hitta attityder i praktisk handling implicerar att kunskap 
ses som reflekterad erfarenhet, där en upplevelsemässig dimension ges åt 
inlärningsprocessen. (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s.10) 

Den verkliga kunskap som utomhuspedagogik vill belysa består både av teoretiska och 
praktiska kunskaper som vi skaffar oss från omvärlden genom våra sinnen och vårt förnuft 
och den kräver en reflektion. Författarna ser utomhuspedagogik som ett komplement till den 
teoretiska kunskapen som utan den praktiska delen kan uppfattas från elevers sida alldeles för 
abstrakt. (Dahlgren & Szczepanski, 1997) 

Molander (1996) skriver om konstsnickarens Temptes T. tankar över skillnader mellan 
den praktiska och teoretiska kunskapen. Enligt Temptes är den teoretiska kunskapen ständigt i 
en förändringsfas, den är inte definitiv och man kan aldrig säga att något är rätt eller fel, 
medan den praktiska kunskapen är definitiv och tydligt märkbar. Man kan göra fel inom den 
teoretiska kunskapen och lätt byta ord medan det krävs mer åtgärder att fixa ett fel som har 
uppstått inom den praktiska kunskapen. Därför är det fel att tänka att ett praktisk utfört arbete 
bara är ett kroppsarbete där det inte krävs teoretiska tankar, funderingar och beslutsfattande. 
Författaren vill påvisa att det inte finns motsättningar mellan de två kunskapsformerna utan 
att det krävs ett tydligt samarbete för att man skall få en helhet i kunnandet. 

Det är inte bara elevers kunskap som blir påverkad av utomhusundervisningen utan även 
elevers lärande och sättet att göra kunskapen till sin. Hartman (1995) enligt Dahlgren & 
Szczepanski (1997) beskriver hur elevers inlärning borde gå till: 

Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa 
med böcker är inte att lära oss att tänka förnuftigt, det är att lära oss lita på andras 
förnuft, att lära sig mycket och ingenting veta. (s.18) 

Enligt Brügge & Szczepanski (1999) så kan inte lärandet genom utomhuspedagogik 
beskrivas bara med ord utan den måste upplevas. Genom att komplettera
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inomhusundervisning med det öppna uterummet kommer elever att få möjlighet att utveckla 
sin nyfikenhet och motivation för lärandet. Utomhuspedagogik bör representera en del av 
undervisningen där elever får möjlighet att lära sig om miljö, kretslopptänkande och om sin 
kropp och hälsa. Skolan borde ha mer organiserade besök i naturen där elever kan hämta 
kunskap, känsla och inspirationen för vidare utveckling. Förutom att de lär sig att ta hand om 
naturen så lär de sig samarbeta i grupp, att visa hänsyn och hjälpa varandra. 

Enligt Sandell (1999) är utomhuspedagogik en viktig pedagogiskmetod som kan väcka 
och fördjupa miljöengagemang hos elever. Kontinuerliga besök skapar möjligheter för elever 
att upptäcka och uppleva naturen. De lär sig ha respekt och förundran för alla naturens 
organismer samt ha viljan att bevara dem och deras livsmiljö. Enligt honom så behöver elever 
vara aktivt engagerade i sitt sätt att lära sig att bevara naturen, inte bara vara passiva åskådare 
och lyssnare som i många fall upplevs i inomhusundervisningen. För ett större 
miljöengagemang så borde utomhuspedagogik lyftas fram mer som en metod i skolans 
läroplan, men om den används som ett uppnående mål så skapar den en fördjupning inom 
miljöengagemanget i riktning mot en hållbar utveckling. 

Brügge (1999) anser att utomhusaktiviteter har positiva effekter på barns hälsa, motorisk 
utveckling och koncentrationsförmågan vilket är en viktig anledning varför 
utomhuspedagogik borde vara en obligatorisk del av skolverksamheten. Vistelse i naturen 
främjar elever som har koncentrationssvårigheter och de som inte så lätt tar till sig den 
teoretiska kunskapen. Enligt henne så kräver en lyckad utomhusverksamhet en bra planering, 
engagemang och organisering både av skolans personal och av elever. Att se naturen som en 
lokal där utomhusaktiviteter utövas och anknytas till ämneskunskaper är inte så enkelt och i 
de flesta fall ses svårigheter före möjligheter. 

De vanligaste invändningarna är: att både vuxna och elever saknar lämplig klädsel till 
utomhusaktiviteter, att det tar lång tid att komma ut, att samordningen måste göras mellan 
personalen, lärare och ledare, att utomhusaktiviteter ”stjäl” tid av den vanliga undervisningen 
när man ”lär sig” något, att äldre elever tycker att det är bekvämare att vara inne. 

Även Braute & Bang (1997) påpekar hur viktigt det är att både barnen och vuxna har bra 
klädsel anpassad till förhållandena, att alla är mätta eller har sin matsäck med sig samt att 
barnen får tid att i lugn och ro bekanta sig med omgivningen. Att de får tid att lära sig trivas i 
naturen. 

Enligt Brügge (1999) så måste varje lärare ha en ordnad struktur där aktiviteter är ordnade 
så att de för elever närmare naturen. Lärare måste se möjligheter att utnyttja område som finns 
kring skolan samt alla möjligheter som utomhuspedagogik har att erbjuda, inte bara 
svårigheter som tidsbristen, schemaplaneringen eller osäkerheten i sin ledarroll. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad utomhuspedagogik innebär för lärare, vilken 
inställning de har till elevers inlärning inomhus respektive utomhus, anser de att 
utomhuspedagogik bidrar till elevers större förståelse för NO ämnena, i vilken utsträckning de 
använder utemiljön i sin NO undervisning samt vilka målsättningar lärare har för elevers 
lärande i utomhusmiljön. 

Frågeställning 
Vad innebär utomhuspedagogik för lärare? 
Vilken inställning har lärare till elevers inlärning inomhus respektive utomhus? 
Anser lärare att utomhusundervisningen bidrar till elevers större förståelse av NO ämnena? 
I vilken utsträckning använder lärare utemiljö i sin NO undervisning? 
Vilka målsättningar har lärare för elevers lärande i utomhusmiljön?
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Metod 

Under detta avsnitt kommer jag att förklara hur och på vilket sätt har jag samlat information 
för att kunna svara på mina frågeställningar. Först kommer jag att beskriva vilka personer har 
ingått i min undersökning och var någonstans deras skolor är belägna. Efter det kommer jag 
att gå över till genomförandet som består av underrubriker: datainsamlingsmetoder, procedur 
och databearbetningsmetoder. 

I min undersökning har jag fokuserat mig mest på naturorienterade ämnena: kemi, biologi 
och fysik. För att försöka ta reda på hur mycket utomhuspedagogiken är förankrad i 
styrdokument så använde jag Lpo94 (1998), läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet och grundskolans kursplaner. 

Urval 
För att få ett adekvat resultat för min undersökning så har jag valt att göra individuella 
intervjuer med sex lärare som är verksamma inom tre olika grundskolor i en mellanstor 
kommun i södra Sverige. 

Intervjuerna behandlades konfidentiell och för att inte avslöja medverkarnas identiteter så 
har jag valt att inte ange vilka skolor de arbetar vid. Det enda som jag kan skriva är att två 
skolor är placerade i stadsområde, medan den tredje ligger på landsbygden. Denna som ligger 
på landsbygden och den ena som ligger i stadsområde har skogsområde i närheten samt stora 
skolgårdar där de kan utöva utomhusundervisning på, medan lärare som jobbar på den andra 
skolan som ligger i stadsområde måste ta sig i väg varje gång när de vill utöva 
utomhusundervisning med sina elever. 

Fyra av de sex pedagoger är högstadielärare, två är utbildade Ma/NO lärare, åk 49, en är 
Ma/NO lärare, åk 17 och en är utbildad Sv./Bi lärare, åk 49. Två av de sex arbetar med 
elever i tidigare åldrar, en är lågstadielärare och den andra är fritidspedagog, men arbetar med 
elever upp till åk 5. 

För att hitta lärare som ville ställa upp på en intervju så har jag i första hand vänt mig till 
mina kontakter, bland annat till våra verksamhetsförlagda utbildningsområden. 

Därmed skedde urvalet inte slumpmässigt vilket är väldigt viktigt för syftet med den 
kvalitativa intervjun som ökar informationsvärdet, skapar grund för djupare och mer 
fullständiga uppfattningar om det ämnet jag studerar. (Holme & Solveng, 1997) 

Datainsamlingsmetoder  
För att göra denna undersökning har jag valt att göra den kvalitativa intervjumetoden som 
enligt Bell (2000) har stor fördel med sin flexibilitet där en skicklig intervjuare kan följa upp 
idéer, omformulera svar och gå in på ett motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt i en 
enkät.

Johansson & Svedner (2001) anser att i den kvalitativa intervjun skall bara frågeområdena 
vara bestämda, medan intervjufrågorna kan variera beroende på hur den intervjuade svarar på 
dem och vilka aspekter den tar upp i sina svar. Syftet med den kvalitativa metoden är att 
anpassa frågor till respondenterna så att de kan ge så omfattande svar som möjligt på de 
frågor som intervjun handlar om. För att kunna fånga alla aspekter som påverkar svaren som t 
ex tonfall, pauser och avbrutna meningar så är det bra att kunna banda de intervjuerna för att 
senare kunna transkribera dem och använda en del t ex citat i sitt resultat. 

Anledningen till att jag har valt att göra en kvalitativ intervju är att jag genom att samtala 
med olika lärare har fått en ökad förståelse för deras inställning till, uppfattning om och 
användning av utomhusundervisningen. Det som jag ville undersöka var lärarnas uppfattning 
om och inställning till utomhuspedagogik och då räcker det inte bara med ledande frågor som
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man oftast har i den kvantitativa metoden. För att få svar på mina frågor så krävdes en 
närmare kontakt med de intervjuade där jag skulle få möjlighet att upptäcka andra företeelser 
och egenskaper som skapar en djupare tolkning av lärarnas tankar. 

Så den datainsamlingsmetoden som passar bäst till min frågeställning är den kvalitativa 
intervjun (bilaga 1) som är uppbyggd av en A4 sida med ett antal huvudfrågor och några 
följdfrågor som har uppstått under genomförandet av intervjuer. 

Procedur  
För att börja med mina intervjuer så ringde jag först till de aktuella lärarna och frågade om de 
ville ställa upp för en lärarintervju som jag skulle använda i mitt examensarbete. När jag fick 
positiva svar så bestämde vi tider som bäst passade dem för att kunna göra intervjuerna. Det 
visades sig att det inte var det lättaste eftersom många lärare hade mycket att göra med 
nationella prov, betygsättning osv. Jag fick göra mina sex intervjuer under två veckor. 

Intervjuerna utfördes enligt trattmodellen som består av öppningen, fri berättelsen, 
preciseringen, kontrollen, informationen och avslutningen och varje intervju tog ca tjugo 
minuter. (Kylén, 2004) 

Det första steget; öppningen, började jag genom att presentera mig själv samt uppgiften 
och syftet med den. Jag berättade även hur intervjun var upplagd, hur lång tid den skulle ta 
och hur lärarnas bidrag skulle användas i undersökningen. Innan jag började intervjua lärarna 
så förklarade jag användning av bandspelaren samt att jag skulle använda en intervjuguide. 

Det andra steget; fri berättelse, inleds med några frågeområden som skulle täckas av. För 
varje område så lät jag först den intervjuade att berätta fritt och sedan styrde jag samtalet med 
hjälp av mina frågor för att få den informationen som var adekvat för min undersökning. 

Under det tredje steget; preciseringen, så frågade jag efter konkreta och någorlunda exakta 
svar för att närmare komma fram till de svar som min frågeställning kräver. Jag bad om mer 
fakta och konkreta sätt av deras undervisning i utemiljön. 

Det fjärde steget; kontrollen, gjorde jag genom att försöka att samfatta deras svar vilket 
krävde en upprepning från deras sida. Avsiktligt missförstod jag deras information och krävde 
en extra förklaring för att prova hållfastheten i det som de hade sagt. 

Under det femte steget; informationen, gjorde jag en snabb sammanfattning och gick 
igenom mina anteckningar och kontrollerade om jag fått svar på alla mina frågområden. 
Under detta moment berättade jag lite mer om min undersökning, varför jag valt det ämnet 
och hur deras svar skulle användas. Jag gav även möjlighet till lärarna att ställa frågor om mitt 
arbete vilka jag försökte besvara utan att det skulle påverka resultaten. 

Avslutningen; det sjätte steget skedde genom att jag tackade för deras hjälp och 
engagemang samt förklarade vad som händer näst. Jag frågade även om jag fick återkomma 
om jag saknade någon information eller annat, på vilket alla svarade positivt. 

Databearbetningsmetoder  – den kvalitativa analysen 
Larsson (1986) anser att den centrala inom den kvalitativa metoden är att man analyserar de 
svar man har fått under en intervju och försöker finna kategorier, beskrivningar eller modeller 
som beskriver intervjuarens uppfattning om något fenomen eller samanhang i omvärlden. 

För att åstadkomma ett begripligt resultat så har jag bestämt mig att använda ansatsen 
fenomenografin som enligt Marton & Booth (2000) har sin grund att undersöka hur andra 
människor uppfattar olika fenomen eller sammanhang i världen samt att avslöja och beskriva 
variationer i det avseendet. 

Min databearbetning började genom att jag efter varje intervju genast skrev ner alla mina 
egna kommentarer och tankar kring intervjun för att lättare kunna skilja mellan det som hade 
sagts under intervjun och det som jag själv hade tänkt och upplevt.
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Efter detta lyssnade jag noggrant på varje intervju och transkriberade intervjuer. Nästa 
steg var upprepande genomläsningar för att få överblick och för att kunna hitta variation i 
lärarnas uppfattningar om utomhuspedagogiken. Jag analyserade och jämförde svar på varje 
frågeställning och försökte fördela dem i kategorier som skiljer sig från varandra. 

Enligt Marton & Booth (2000) skall det vara variation mellan kategorierna som är 
författarens tolkning av data, men de skall ändå stå i en hierarkisk ordning med logiska 
förbindelser mellan sig. 

De intervjuade lärarna benämner jag med bokstäverna A, B, C, D, E och F. Deras svar 
fördelar jag enligt min frågeställning, sedan fördelar jag svaren i olika kategorier och sist 
sammanställer jag de i tabeller. Kategorier skall benämnas med småbokstäver. 

För att förtydliga mina val av kategorier så kommer jag även att ha två skrivna citat från 
intervjuer. Vidare ett sätt att förtydliga mitt resonemang kring valet av kategorier kan man 
följa i mina, transkriberade intervjuer som jag kommer att benämna som bilagor 2, 3, 4, 5, 6 
och 7. Så sätt kan arbetets trovärdighet kontrolleras.
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Resultat 
Beskr ivning 
I detta avsnitt kommer jag att presentera mina resultat som jag fick under min 
intervjuundersökning om lärarnas uppfattning om och inställning till utomhuspedagogiken. 

Analysen av resultaten har gett svar på mina fem frågeställningar. Svaren är uppdelade i 
olika beskrivningskategorier som varierar från olika aspekter ifrån intervjuarnas uppfattningar 
om utomhuspedagogiken. Varje frågeställning kommer att ha ett antal kategorier som 
kommer att ha en sammanfattande beskrivning och två citat som stödjer min tolkning av data. 

Frågeställning 1  Vad innebär utomhuspedagogik för läraren? 
Svaren på den första frågeställningen påvisar lärarnas uppfattning om utomhuspedagogiken. 
De beskriver vilka aspekter inom utomhuspedagogiken är viktiga för lärare och hur de 
aspekterna påverkar deras uppfattning om den. Tre kategorier har identifierats och de 
benämns nedan: a. praktisk inlärning, b. kunskapsupplevelse och c. att upptäcka naturen. 

a) praktisk inlärning 
Den första kategorin; praktisk inlärning är en av de huvudaspekterna som lärarna anknyter 
med utomhuspedagogiken. Genom att vara ute, lär sig elever att använda sina sinnen samt att 
överföra sina teoretiska kunskaper till den praktiska handlingen. Utomhus skapas en inlärning 
som ger den verkliga bilden som visar hur det fungerar utanför klassrummet. 

C: ”Att gå ut och ha expeditioner. Att titta på växter och djur. Utmärkt sätt att 
komma ut och se saker i verkligheten. Det är så det skall vara.” 

A: ”Att lära in ute. Utomhus får elever möjligheter att se hur saker fungerar i 
verkligheten. Genom att elever jobbar praktiskt och använder sina sinnen så 
kommer de lättare att minnas saker och ting än när de bara tittar i boken.” 

b) kunskapsupplevelse 
I kategorin kunskapsupplevelse; beskriver de intervjuade lärarna att de anser att inlevelse 
påverkar inlärningen hos elever. Genom att samla på olika sinnesintryck så förstärker elever 
sin inlärning och förståelse om hur olika fenomen fungerar i naturen. Lärare anser att de 
upplevelser i form av kunskap kan elever ha med sig tillbaka till klassrummet och fortsätta 
inlärningen med teorin. 

B: ”Jag brukar lägga huvudkruten på de upplevelserna som elever får i naturen 
och tar teorin efteråt. Elever får själva fundera och komma fram till sina egna 
slutsatser om det som de har hittat i naturen.” 

D: ”Utomhus gör de saker som de inte gör när de är inne. De får denna 
upplevelse av kunskap vilket gör att de minns de saker längre.” 

c) att upptäcka naturen 
Att upptäcka naturen är också en viktig aspekt som karakteriserar utomhuspedagogiken enligt 
de intervjuade lärarna. Genom att vara i naturen upptäcker elever nya saker och nya liv som 
de i vanliga fall inte märker kring sig. De får möjlighet genom att röra på sig att skaffa sig nya 
kunskaper hur naturen fungerar och vad som det är viktigt att tänka på när man befinner sig i 
naturen.
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F: ”När man läser i en bok så funderar man inte på hur t ex en insekt lever, vad 
den äter o s v, medan ute kan de upptäcka de sakerna samt få det riktiga 
intrycket och kunskapen.” 

E: ”Utomhus kan man visa eleverna på att upptäcka det lilla extra. Det finns så 
mycket liv kring oss som vi inte uppfattar.” 

Lärarnas uppfattning om utomhuspedagogik 

Tabell 1: Presenterar svar på frågeställning 1; förklarar hur lärare uppfattar utomhuspedagogik enligt 
kategorier. (Resonemanget kan kontrolleras i mina bilagor) Lärare är benämnda med stora bokstäver. 

Sammanfattningsvis så beskriver lärare utomhuspedagogik som ett komplement till 
inomhusundervisningen där elever får kunskap genom praktisk inlärning, 
kunskapsupplevelsen och genom att upptäcka naturen. Samtliga lärare anser att elevers 
kunskap och inlärning skall innehålla både teoretiska och praktiska moment och om de skall 
vara ute i naturen då måste de lära sig något om den, få inlärning om hur det fungerar i 
verkligheten samt kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, vilket kan göra att de 
lättare bevarar sin kunskap. 

Frågeställning 2  Vilken inställning har lärare till elevers inlärning inomhus 
respektive utomhus? 

Svar på denna fråga beskriver hur mycket det är viktigt att lärare har en positiv inställning till 
utomhuspedagogiken om den skall tillämpas i undervisningen. Lärarnas säkerhet i sin 
kunskap och i sin ledarroll är avgörande om elever skall få möjlighet att uppleva och upptäcka 
naturen. Beskrivningskategorier benämns: a. positiv, säker inställning och b. positiv, osäker 
inställning. 

a) positiv, säker inställning 
Med denna kategori; positiv säker inställning beskrivs lärare som är positiva mot 
utomhuspedagogiken, som använder den rätt mycket i sin undervisning och skulle vilja ha den 
mer på sitt schema. 

A: ”Skillnaden är att inomhus är allt teoretiskt och man har laborationer 1ggr per 
veckan, medan utomhus har man praktisk inlärning hela tiden. Anser inte att 
elever lär sig mer utomhus än inomhus utan att man behöver en teoretisk 
förberedelse innan man ger sig ut i naturen för att lära sig det praktiska. Med 
den teoretiska inlärningen får elever förförståelse för det som de skall lära sig 
medan vissa abstrakta område som görs inomhus behöver mer praktiskt arbete 
för att en djupare förståelse och att bli mer konkreta och begripliga. Jag försöker 
arbeta efter de 4F, Fakta, Färdigheter, Förståelse och Förtrogenhet och skulle 
vilja utöva mer utomhuspedagogik än vad jag har gjort hittills.”
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F: ”Anser att det är en kombination. Man måste försöka att inte göra 
skolämnena till institutionsämnen utan försöka med hjälp av utomhusmiljön 
göra de mer praktiska, så att kunskapen varar längre. Även om det är mest 
naturligt att jobba med biologin utomhus så måste vi lärare använda sin fantasi 
och kreativitet för att göra det möjligt även för de andra ämnena.” 

b) positiv, men osäker inställning 
Med denna kategori; positiv osäker inställning beskrivs lärare som är positiva till 
utomhuspedagogiken, men som inte har använd den så mycket i sin undervisning p.g.a. 
tidsbrist, brist på utbildning, schemaplanering eller praktiska möjligheter som t ex 
skogsområde eller tilltalande skolgård. 

C: ”Utomhusundervisning är utmärkt sätt att komma ut och se saker i 
verkligheten, men skulle behöva känna mig mer säker inom detta område, 
kanske skaffa mig en vidare utbildning i ämnet. Det gäller att vara påläst och 
förbered hur det skall gå till. Förlitar mig mer på inomhusundervisning när det 
gäller mina ämnen, fysiken och tekniken, där det känns mer naturligt att bygga 
saker inomhus.” 

B: ”Har inte haft så mycket utomhusundervisning p.g.a. att de skolorna där jag 
har jobbat har haft dåliga tillgångar till naturen. Det hände några gånger. Sedan 
finns det inte så mycket att göra på en skolgård. Anser att en varierad 
undervisning är ett bra sätt att nå upp till alla kategorier av elever. Om man 
utövar bara en oavsett om det är inomhus eller utomhus inlärning så når man 
bara upp till en viss kategori av eleverna. Som lärare skall man försöka hitta 
olika lärstilar som passar till olika elever. Man skall försöka skapa en 
kombination för att uppnå helheten. Men, jag tycker inte att alla elever fixar 
utomhusundervisningen. Det är svårt att nå alla elever utomhus och då är det 
lättare att ha de inne, samlade där man har lite större kontroll på dem. Men, det 
är kanske vanesak och det är kanske det som jag skulle behöva förändra. 

Lärarnas inställning till utomhuspedagogik 

Tabell 2: Presenterar svar på frågeställning 2; förklarar vilken inställning lärare 
har till utomhuspedagogik enligt kategorier. (Resonemanget kan kontrolleras i 
mina bilagor) Lärarna är benämnda med stora bokstäver. 

Sammanfattningsvis så påvisar svaren en allmän positiv inställning till utomhuspedagogik hos 
lärare. Svaren i kategorier påvisar att det finns lärare som är mer säkra både i sin kunskap och 
i sin ledarroll, medan vissa är mer osäkra och väljer att jobba mer inomhus än utomhus. I den 
första kategorin har vi lärare som är positiva, tycker att utomhuspedagogiken är fantastisk sätt 
att lära elever. De använder den mycket i sin undervisning och skulle vilja ordna en bättre 
schemaplanering som skulle tillåta mer naturvistelse. I den andra kategorin har vi lärare med 
positiv inställning, men de föredrar inomhusundervisningen dels för att de känner sig osäkra
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med ämnet, skulle behöva mer utbildning, dels att de har svårt att se möjligheter kring skolan 
för utomhusundervisningen. De ser svårigheter före möjligheter, vilket gör att deras elever 
befinner sig mer inomhus. 

Frågeställning 3  Anser lärare att utomhusundervisning bidrar till elevers stör re 
förståelse för NO ämnena? 

Svar på denna fråga påvisar om utomhuspedagogik bidrar till större förståelse för NO 
ämnena. Även om en del av de intervjuade lärarna inte har använt så mycket 
utomhuspedagogik i sin undervisning så anser de att den bidrar till större förståelse för NO 
ämnena. Beskrivningskategorier benämns: a. förståelse för naturen, b. anknytning till 
verkligheten och c. inlärning med sinnena. 

a) förståelse för naturen 
I denna kategori; förståelse för naturen beskriver de intervjuade lärarna att elever får större 
förståelse för naturen när de befinner sig i den, när de är på plats. Där får de chans att se hur 
livet fungerar hos olika organismer och hur deras livsmiljö påverkar varandra. Elever får även 
möjlighet att se människans spår i naturen, hur vårt livs sätt påverkar den, vilket är bra grund 
för miljöundervisning och miljöengagemang. 

B: ” Visst, anser jag att utomhuspedagogiken bidrar till elevers större förståelse 
av NO ämnena, speciellt i biologin. Det är viktigt att lära elever att förstå naturen 
och kretsloppet där de får bättre förståelse genom att se på saker och ting och 
genom att känna på dem. När barn tittar på småkryp får de upplevelse och 
förståelse för naturen och för andra organismer som lever i den.” 

A: ” Jag tycker att utomhuspedagogiken stimulerar elevers inlärning och att de 
är i stort sätt positiva mot den. Det händer ibland att en del är negativa och från 
början, gnäller de om vädret eller tycker att det är äckligt med spindlar, men det 
går rätt fort över. Till slut är de flesta positiva och tycker att det är kul att vara 
ute. Genom att ta en promenad, att titta på träd, samla på löv, håva i sjön eller 
tittar på miljöförstörningen så får de en större förståelse för naturen.” 

b) anknytning till verkligheten 
Denna kategori; anknytning till verkligheten står för de lärarnas uppfattningar som anser att 
man med utomhusundervisning lättare kan förklara för sina elever anknytningen till 
verkligheten. Att bara läsa i böcker om olika saker räcker inte för att elever skall få den riktiga 
kunskapen som krävs. Där kan man förklara meningen varför de bör lära sig vissa alldeles, 
abstrakta ämnen för dem. 

C: ”Absolut, det är så det skall vara, att se hur det fungerar i verkligheten. Så 
skall det även vara i andra ämnen som i t ex matematik, där man har alldeles för 
lite praktiska moment. När man arbetar t ex med växtlära då skall elever gå ut, 
helst några gånger för att ordentligt kan studera och iaktta hur det är i 
verkligheten. Sedan kan man titta i böckerna. På det sättet väcker man intresset. 
Elever skall även gå ut efter den teoretiska genomgången för att kanske inse ett 
nytt fakta.” 

D: ”Svårt att säga just om NO eftersom jag har alla ämnen i min undervisning, 
men jag anser att de lär sig bättre genom att använda sinnena. Ibland har vi 
styrda lektioner som jag brukar förbereda, men ibland har vi öppna lektioner där
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vi bara går ut, hittar saker i naturen och reflekterar om dem efteråt. De äldre 
elever, åk 35 brukar göra naturväktareuppgifter där elever gör olika 
undersökningar ute i verkligheten. De undersökningarna rapporteras till 
Naturväktarna som sammanställer resultat från olika skolor i Sverige för att se 
hur de skolorna arbetar i naturen.” 

c) inlärning med sinnen 
Denna kategori; inlärning med sinnen, visar hur elever genom att visas i naturen och genom 
att de uppfattar saker med sinnena förbättrar sin förståelse och kunskap för de områdena som 
bearbetas då. 

F: ”Ja, det blir en upplevelse av kunskap, att se hur saker verkligen ser ut, 
annorlunda än när man tittar i en bok. I naturen får de verkligen chans att 
uppleva saker med sinnen, alla ljud, smaker, dofter, känsel, sinnesintryck. Där 
får de anknytningen med vardagen. Så klart finns det vissa områden som inte 
kan göras i naturen som t ex vissa delar i kemin p g a säkerheten eller i fysiken 
med relativitetsteorin, men i stort sätt kan man använda utomhusundervisningen 
i de flesta ämnena bara om man använder sin fantasi och kreativitet.” 

E: ”Genom att vara ute så får elever andra upplevelser som t ex under en s.k. 
”tyst promenad”. Barnen sitter själva vid sidan av en stig, blundar och försöker 
att lyssna på olika ljud, känna på olika saker, lukta. Genom att använda de 
sinnesintryck skriver de underbara dikter.” 

Utomhuspedagogikens bidrag till elevernas stör re förståelse för NO ämnena 

Tabell 3: Presenterar svar på frågeställning 3; förklarar i vilka område enligt lärare, elever får 
större förståelse för NO ämnena om inlärningen sker utomhus. (Resonemanget kan kontrolleras i 
mina bilagor) Lärarna är benämnda med stora bokstäver. 

Sammanfattningsvis så anser samtliga lärare att elever får större förståelse för naturen om de 
får mer tillfällen att visas i den, om de befinner sig på plats. Genom att eleverna lär sig 
praktiskt om t ex kretsloppet och med sinnena så lär de sig att anknyta sina teoretiska 
kunskaper till verkligheten och på det sättet får de förståelse hur naturen fungerar. 

Frågeställning 4  I vilken utsträckning använder lärare utemiljön i sin NO 
undervisning? 

Svar på denna fråga beskriver vilka faktorer påverkar lärarnas val av undervisningen. Vissa 
faktorer uppfattas som ett hinder mot utomhusundervisningen och gör att många lärare trots 
att de inte vill, väljer inomhusundervisningen. Beskrivningskategorier benämns: a. 
arbetsområde och b. schemaplanering.
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a) arbetsområde 
Arbetsområde är en av de kategorierna som beskriver lärarnas val av undervisning. Lärare 
uppskattar biologiämnet som mest naturligt att bearbeta utomhus. I detta fall är årstiderna 
avgörande och många planerar sin utomhusundervisning på hösten och sent på våren. Vädret 
spelar stor roll och alla erkänner att det är lättare att ha utomhusundervisning när det är fint 
väder, men många försöker att inte se det som något hinder utan planerar att elever har en 
lämplig klädsel när de är ute. Fysiken, matematiken, geografin och svenska är också några av 
de områdena som gärna bearbetas utomhus, medan kemin är ett ämne som mest klassas som 
ett inomhusämne. 

F: ”Lite beroende på området och vad som finns i skolans närmiljö. Biologin har 
den naturliga kopplingen där man kan jobba med växter, djur, vattnets 
sammansättning och miljöpåverkan. I fysiken kan man göra praktiska 
experiment som t ex att jobba med gravitationen och Newtons lagar. Inom 
geografin kan man undersöka markbildningen, bergarter, hur vågor påverkar 
strandbildningen osv. Det är inte så väderberoende utan när jag jobbar med ett 
område och det kräver utomhusundervisning så går vi ut oavsett om det är varmt 
eller kallt. Men, visst det underlättar om man har planerat att jobba med växtlära 
att man ser till att det finns växter ute.” 

A: ”Min utomhusundervisning är mer väder och årstidsberoende. Huvudsakliga 
utomhusaktiviteter ligger mest på hösten och sent på våren när det går att 
upptäcka stora mängder av insekter, växer, fåglar och andra djur. Det händer att 
vi även går ut någon gång på vinter, men sällan. Använder utomhusundervisning 
mest inom biologin och miljöförstörningen där elever först får teoretisk 
förförståelse för ämnet innan de undersöker den i naturen. Jobbar även med 
fysiken t ex med lufttrycket, hastigheten på bilar, bygger raketer där vi samtidigt 
räknar och mäter och där har vi även matematik. Inomhus får elever lära sig hur 
man samlar material, vad för saker man skall samla och vad det är för djur och 
växer som de har hittat.” 

b) schemaplanering 
Schemaplanering är också en av de kategorierna som påverkar lärarens val av undervisning, 
men den upplevs mest som ett hinder mot utomhuspedagogiken. Det största problemet 
upplever lärare på högstadiet där andra lärare kräver sin planering och inte lämnar så mycket 
plats för utomhusredovisningen. Lärare på låg och mellanstadiet har inte samma problem 
eftersom de har ansvar för alla ämnen och då är det lättare för de att bestämma när de skall gå 
ut i naturen. 

B: ”Anser att schemaplaneringen och tidsbristen är de största hindren för 
utomhuspedagogik. Organisationsmässigt är också svårt. Sextiominuters lektion 
är för lite tid att ta sig ut. Det är inte lönsamt och därför jag väljer många gånger 
att stanna inomhus med mina elever.” 

F: ”Klara hinder mot utomhuspedagogiken är schemaplaneringen och 
tidsbristen. Kräver en halv eller heldag ute om man skall utöva riktigt 
utomhusundervisning. Det är inte lönsamt att ge sig ut på sextiominuter. Det 
kräver större planering inom arbetslaget och det gäller att informera 
arbetskolleger i god tid, speciellt viktigt är det att tänka på våren och hösten. 
Många andra lärare tycker inte om att deras schema koppas av. De har sin 
planering och vill uppfölja den. Jag försöker att vara i god tid.”
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Faktorer som påverkar lärarnas val av undervisning 

Tabell 4: Presenterar svar på frågeställning 4; förklarar vilka faktorer påverkar 
lärarens val av undervisning. Schemaplanering uppfattas som hinder mot 
utomhuspedagogiken. (Resonemanget kan kontrolleras i mina bilagor) Lärarna är 
benämnda med stora bokstäver. 

Sammanfattningsvis påvisar svaren att en majoritet av de intervjuade lärarna har arbetsområde 
som utgångspunkt när det gäller valet av utomhusundervisningen och försöker att inte se 
schemaplaneringen som ett hinder medan en del av lärare väljer sin undervisning efter 
schemaplaneringen dvs. uppfattar den som hinder vilket gör att de har mer 
inomhusundervisning. 

Frågeställning 5  Vilka målsättningar har lärare för elevers lärande i 
utomhusmiljö? 

Svar på denna fråga förklarar vilka mål lärare vill uppnå med utomhuspedagogiken. Med 
hjälp av de svaren kan man försöka förstå om lärare uppfyller de strävande målen i läroplanen 
och kursplaner. Beskrivningskategorierna benämns: a. förståelse för helheten, b. att väcka 
intresse för naturen och c. hälsa och kvalité. 

a) förståelse för helheten 
I denna kategori; förståelse för helheten ingår svar från lärare som vill att deras elever skall 
skaffa sig kunskaper som förklarar hur det hela fungerar. Elever skall inte betrakta skolan som 
en institution utan inse kopplingen mellan den och verkligheten. 

F: ”Att vara ute, många elever har aldrig varit i en skog utan bara i sina 
villaområden. Mål är att upptäcka naturen, att leva i naturen, att känna av den, 
att lära sig av den hur den verkligen fungerar. I min helhetsbedömning ingår 
både den praktiska och teoretiska inlärningen och kunskapen.” 

A: ”Genom att kombinera inomhus och utomhusundervisning så vill jag att 
eleverna skall se sambandet mellan teorin och praktiken. Genom den praktiska 
inlärningen med sinnena skall elever få förståelse för omvärlden, lära sig att se 
helheten.” 

b) att väcka intresse för naturen 
Denna kategori; att väcka intresse för naturen innehåller svar från de lärare som med 
utomhusundervisning vill lyckas väcka intresse för naturen hos elever samt att förbättra deras 
miljöengagemang. 

E: ”Att väcka deras intresse för natur och miljö, helt enkelt. 
Utomhusundervisning är förmån för alla barn, för de traditionella, teoretiska 
barn som inte har så lätt att upptäcka nya saker, men även för de som inte kan 
sitta stilla i klassrummet och har koncentrationssvårigheter. Visst kan de bli
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påverkade av olika ljud, men då kan de utveckla sina praktiska kunskaper som 
ger dem bättre förståelse för det de gör inomhus.” 

D: ”Att vi måste vara rädda om naturen, också! Vi har gjort ett experiment där 
vi har spikat olika grejor på en trädplanka som t ex en Colaburk, ett päron och 
en plastkniv och grävt ner den i jorden. Efter en tid så har vi grävt upp den för 
att se vad som har försvunnit och vad som har blivit kvar. Hoppas att den 
kunskapen varar längre och att de kommer ihåg vad som händer om de slänger 
en Colaburk på marken. Att de kommer ihåg hur de påverkar miljön och vad det 
blir för konsekvenser.” 

c) Hälsa och livskvalité 
Denna kategori; hälsa och livskvalité är viktigt när man pratar om utomhuspedagogiken 
eftersom dagens barn sitter mer inomhus än vad de visar sig utomhus. Många lärare tycker att 
skolan borde tänka på att tillämpa mer utomhustillfällen där elever kommer att få möjligheter 
att röra på sig, men samtidigt lära sig något hela tiden. 

B: ”Även om jag inte har så mycket utomhusundervisning så tycker jag att det är 
viktigt för elever att vara ute, speciellt idag när många barn sitter inne framför 
sina datorer och spel. Hälsa och livskvalitet är viktigt.” 

Målsättning med utomhuspedagogik 

Tabell 5: Presenterar tema 5; Förklarar vad lärare vill uppnå med utomhuspedagogiken. 
(Resonemanget kan kontrolleras i mina bilagor) Lärarna är benämnda med stora bokstäver. 

Sammanfattningsvis förklarar en del lärare att de vill uppnå förståelse för helheten hos sina 
elever, en del vill väcka intresse för naturen och miljö samt att en del vill uppnå en bra hälsa 
och välbefinnande hos sina elever eftersom de tycker att det positivt påverkar deras inlärning i 
naturen. Genom att elever kommer ut i naturen så förbättrar de sin hälsa och livskvalité. I 
naturen försöker lärare genom den praktiska inlärningen att väcka intresse för den vilket i 
samband med teorin skapar förståelse för helheten. Lärarnas svar motsvarar de strävande mål 
i Lpo94 som påvisar att elever skall visa respekt och omsorg för sin närmiljö, men även för 
miljö i ett vidare perspektiv och att de uppnående målen enligt Lpo94 är att elever skall känna 
till förutsättningar för en god miljö och att de skall förstå grundläggande ekologiska 
sammanhang. Lärarnas svar motsvarar både till strävande och uppnående mål i Lpo94, men 
de nämner inte mål som nämns i kursplaner för naturorienterade ämnena, vilket kan tolkas att 
lärare uppfattar utomhusundervisning som en form av undervisning som kan tillämpas i alla 
ämnen.
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Diskussion 
Lärarnas uppfattning om utomhuspedagogiken 
Resultatet av min fältstudie påvisar att lärarnas uppfattning om utomhuspedagogik, 
överstämmer med litteraturens definition om utomhuspedagogik som skrevs av Dahlgren & 
Szczepanski (1997). Lärare anser att utomhuspedagogik borde användas som komplement till 
inomhusundervisningen där huvuduppgiften blir att elever genom aktiviteter och upplevelser i 
utemiljö skapar kunskaper och närrelationer till sin närmiljö. I likhet med Szczepanski 
(Internet) så anser de att genom att inlärningsmiljö förflyttas utanför skolan så får elever 
erfarenheter som under teoretiska reflektioner skapar förståelse för det riktiga sammanhanget. 
Elever skapar anknytningen med verkligheten och inser mening med lärandet. 

Det är positivt att lärarna ser utomhuspedagogiken som ett sätt att främja elevers 
upptäckareglädje och nyfikenhet. Jag anser att genom att erbjuda elever en varierad och 
stimulerande miljö för lärande så ökar elevers motivation och vilja att lära sig nya saker. 

Det var ingen av lärare som ansåg att elever bara skall vara ute i naturen utan att lära sig 
något utan samtliga lärare tyckte att elever måste få vissa kunskaper med sig när de är tillbaka 
inomhus, vilket stämmer med definitionen av utomhuspedagogiken som ges av Drougge 
(2001). Hon anser att naturen skall användas som extra resurs som stimulerar inlärningen och 
berikar undervisningen. Enligt henne skall elever inte bara visas ute utan de skall lära sig 
något. Resultatet påvisar att de intervjuade lärarna har en bra uppfattning om 
utomhuspedagogiken som överensstämmer med litteraturen. 

Jag anser att användning av utomhuspedagogiken i undervisningen beror på lärarnas 
inställning till utomhuspedagogiken. Trots att den lärarnas allmänna inställning är positiv så 
påvisar resultaten att det finns en del lärare som inte använder utomhusundervisning så 
mycket i sin undervisning. Som jag upplevde deras svar så tror jag att orsaker till detta kan 
vara deras egen upplevelse och intresse av utomhuspedagogiken samt deras sätt att betrakta 
den kvalitativa kunskapen. Om en lärare föredrar den teoretiska kunskapen så påverkas även 
dess inställning till utomhuspedagogiken vilket gör att den läraren inte använder 
utomhusundervisning så mycket i sin undervisning utan undviker den genom att leta efter 
hinder i form att tidsbrist eller schemaplanering. 

Genom att undersöka lärarnas inställning till utomhusundervisningen så märks det att 
lärare har fria händer att tolka Lpo94 efter sina erfarenheter och kunskaper precis som 
Drougge (2001) påpekar. Detta kan uppfattas som negativt, genom att många lärare bara går 
igenom de områden de har kunskap om och som de tycker är intressanta. Lärarnas fria 
tolkningar av Lpo94 kan i vissa fall förhindra elevers möjligheter att få bredare kunskap och 
roligare sätt att inhämta den kunskapen. Alltså lärarnas egen uppfattning om vad som är viktig 
kunskap kan påverka deras inställning till utomhus respektive inomhusundervisningen. 

Utomhuspedagogiken i praktiken 
Samtliga lärare, även de som inte använder utomhusundervisning så mycket anser att elever 
får större förståelse för naturorienterade ämnena utomhus genom att de får inlärning via 
sinnena, att de ser anknytningen till verkligheten samt att de upplever naturen. Detta 
överensstämmer med Molanders (1996) tankar om den levande kunskapen som enligt honom 
inte finns i böcker i form av påståenden eller verbaliserade teorier utan endast i form av 
levande människor i deras verksamhet. Enligt honom så blir teorin först kunskap när den 
omsätts i levande praktik. 

Jag tycker att många lärare ser bara den naturliga användningen av biologi och miljö i 
naturen och har inte så mycket kunskap hur man kan jobba med andra naturorienterade
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ämnen.  Det var inte så många lärare som nämnde andra ämnena, vissa nämnde fysiken, men 
nästan ingen kemi. Detta överensstämmer med tolkningen av Lpo94 (1998) som bara 
övergriper miljöperspektivet medan användning av de andra ämnena utomhus nämns mer i 
kursplaner. Jag upptäcker att användning av biologi och miljöfrågor är mer övergripande hos 
lärare som jobbar med de yngre elever medan högstadielärare nämner även de andra ämnena. 
Att kemi inte betraktas som utomhusämne tror jag beror på att många lärare upplever det som 
det mest abstrakta naturorienterade ämnet som kräver teoretisk kunskap. Det kan också bero 
på att många lärare tycker att kemi är ett farligt ämne och att det kräver större säkerhet. 

Många av lärare har positiva tankar om utomhusundervisningen och hur den skulle kunna 
användas i naturorienterade ämnena, men jag tror att en del lärare beskriver sitt ideologiska 
önsketänkande eftersom en del av svaren inte speglar verkligheten utan lärarnas tankar och 
visioner hur utomhuspedagogiken skulle kunna användas. Även om lärare anser att 
utomhusundervisning är utvecklande för elever både när det gäller deras inlärning och deras 
välbefinnande så användes den inte så mycket i NO undervisningen utan en del lärare låter 
faktorer som tidsbrist och schemaplanering att påverka deras val av undervisningen. 

För att ytterligare undersöka hur mycket utomhusundervisningen används i dagens skola 
har jag försökt att ta reda på vilka mål lärare vill uppnå med den. Först ville jag undersöka om 
lärare betygsätter elevers engagemang i naturen, deras samarbete i gruppen, intresse för 
naturen, den praktiska delen, men under den första intervjun fick jag helt annat svar på den 
frågan och jag lät det gå i den riktningen. Lärare förklarar att de vill att deras elever skall 
skapa förståelse för helheten, att deras intresse för naturen skall väckas och att de skall 
uppleva välbefinnande i naturen som förbättrar deras livskvalitet. Några lärare nämnde även 
att den praktiska delen ingår i bedömningen, vilket är bra. Elever skall inte få uppfattningen 
att det räcker att de visar sig i naturen för att uppnå sina mål utan de skall visa att de har lärt 
sig att inse helheten och sambandet mellan den teoretiska och den praktiska kunskapen. 

Sammanfattningsvis så anser jag att de intervjuade lärarnas uppfattning överensstämmer 
med Braute & Bangs (1994) kunskapspyramid; att de vill att deras elever skall uppnå 
färdigheter genom att upptäcka, uppleva och iaktta naturen, att elevers kunskaper skall 
omfatta förståelse för sammanhanget i naturen, att de skall lära sig hur vi människor påverkar 
naturen samt att de kan ta ställning till naturen och miljövårdsfrågor. 

Hinder  mot utomhuspedagogiken 
Resultatet beskriver även faktorer som påverkar lärarnas val av undervisning där faktorn 
schemaplanering uppfattas som ett hinder mot utomhuspedagogiken. Här saknar jag 
informationen hur mycket lärarna egentligen använder utomhusmiljö i sin undervisning, men 
ingen av dem kunde svara exakt utan alla svarade att det berodde på arbetsområde, vädret, 
schemaplaneringen, tidsbristen osv. Så därför kategoriserade jag svaren i arbetsområde och 
schemaplanering som de huvudfaktorer som mest påverkar lärarnas val av 
utomhusundervisning. De flesta lärare planerar de arbetsområden som lämpar sig 
utomhusmiljö till hösten och sent på våren. Dels p g a vädret, del p g a om undersöknings 
element finns i naturen. Några av lärarna försöker att inte se vädret som ett hinder utan 
tillämpar utomhusundervisning även på vinter, men många anser att det underlättar om det 
som de jobbar med som t ex växter, finns tillgängliga i naturen. 

När jag undrade kring faktorer som påverkade utomhusundervisning så förväntade jag 
mig att en del lärare skulle nämna resursbristen, men det var inte en enda. De flesta nämnde 
tidsbristen så kanske skall jag tolka det som att om det hade funnits mer lärare så hade det 
varit mer tid för utomhusundervisningen. 

Lärarna nämnde de stora elevgrupper som ett hinder mot utomhusundervisningen som inte 
tas upp av litteraturen. De tycker att det är svårt att se alla elevers behov när de befinner sig 
utomhus samt om alla elever är deltagande i undervisningen. Även om en del har svarat att de
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inte har problem med sin ledareroll i utomhusundervisningen så tror jag att många känner sig 
osäkra och väljer att stanna inomhus där de har större kontroll. Lärare (F) som i resultatet 
uppfattas som en positiv lärare till utomhusundervisningen svarade: ”Det skulle bli lättare om 
man hade haft en halvklass, men tyvärr finns inte så många sådana tillfällen.” (bilaga 7) 

De flesta lärare beskriver sina elever som positiva till utomhusundervisning, men om det 
är för kallt ute och elever inte har lämplig klädsel så kan en negativ effekt skapas. Detta 
påpekas av Brügge (1999) som skriver att lärare måste vara välförberedda om de vill ha en 
lyckad utomhusundervisning. För att lärare skall undvika att skapa en negativ effekt hos 
elever så måste de visa praktiskt att med rätt klädsel, utrustning och kunskap kan man ha det 
bra ute även om det är minusgrader. Lärare måste se till att det finns tillräckligt med tid för 
elever att uppleva naturen och det kräver en flexibelt organiserad skolverksamhet. 

Schemaplanering är ett, om inte det största hindret för utomhusundervisning. Många 
lärare anser att de inte har tillräckligt med tid att vara i naturen. Deras sextiominuters 
lektioner är inte lönsamma för att ge sig ut eftersom utomhusundervisning kräver mycket 
planering och då blir det inte så mycket tid för inlärningen. På högstadiet är lärare mer bundna 
med schemaplaneringen eftersom de måste visa hänsyn till andra lärare som har sin planering 
att följa. Även här påpekar Brügge (1999) att det är väldigt viktigt att planeringen och 
organisationen i arbetslaget fungerar om det överhuvudtaget skall vara några naturvistelser. 
Om en lärare vill ha mer utomhusundervisning så krävs det en välplanerad struktur och att 
den skall se till att använda först och främst tillgångar som finns i skolmiljön. 

Lärare som jobbar mot tidigare åldrar har inte sådana problem eftersom de har ansvar för 
alla ämnen och det är de själva som styr sin undervisning utan att de behöver visa hänsyn till 
andra lärare. Jag tror att detta är en av de största orsakerna varför de yngre elever har mer 
utomhusundervisning än de äldre. 

Jag anser om en lärare vill lyckas med utomhusundervisningen då skall den först försöka 
se möjligheter istället för svårigheter. Jag tycker att många lärare anser att det är lättare att 
stanna inne utan att krångla till det med planeringen vilket gör att de söker ursäkten i 
tidsbristen och ser svårigheter före möjligheter. 

Reliabilitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet presenterar ett mått som visar i vilken utsträckning ett 
instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 
omständigheter d v s visar undersökningens tillförlitlighet. (Bell, 2000) 

Trots att sin svårbemästrade komplexitet så har jag upplevt den kvalitativa 
undersökningen som väldigt intressant och lärorikt. Genom att använda den i min 
undersökning så har jag kommit in på djupet när det gäller lärarnas uppfattning om och 
inställningen till utomhuspedagogiken. 

Det som jag upplevde svårt med att utföra intervjuer som en nybörjare var formulering av 
frågor under intervjun. Även om jag hade intervjuguide med mig som stöd så var jag tvungen 
att ändra den beroende på lärarnas erfarenheter och deras uppfattning om ämnet. Holme & 
Solveng (1997) anser att vi måste visa hänsyn till att det i intervjusituationer ofta dyker upp 
andra idéer eller uppfattningar som ersätter eller fördjupar våra frågor som vi har i vår 
intervjuguide, men jag tycker att detta försvårar sammanställningen av data. 

Även om jag försökte få konkreta svar på mina frågor så var det svårt att fråga någon om 
han/hon tycker att utomhusundervisningen stimulerar elevers förståelse för NO ämnena när 
den personen nästan aldrig har utomhusundervisning. Då märker man att den intervjuade 
läraren letar efter svar som låter bra eller förklarar situationer som den personen skulle vilja 
ha den. Det är en sak som jag tycker att det är gemensamt mellan den kvantitativa och 
kvalitativa metoden, att den intervjuade hinner formulera sina svar så som de tror att 
intervjuare vill höra. Skillnaden är bara att det är lättare att avgöra om det stämmer eller inte
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under den kvalitativa intervjun där man har ansisktuttryck och kroppshållning som hjälp 
medan man saknar det under den kvantitativa metoden. Under situationer när man var i 
kontakt med lärare som hade osäker inställning till utomhuspedagogiken så upplevde jag att 
jag som intervjuare hade påverkat den med mina följdfrågor. Genom att använda mitt verbala 
och ickeverbala språk så tror jag att jag omedvetet har förstärkt vissa intervjuades svar vilket 
påverkar min trovärdighet som intervjuare. 

Användning av bandspelaren tyckte jag var till stor hjälp eftersom jag helt och hållet 
kunde koncentreras på intervjusituationen istället för att skriva noggrant. Skrev bara vissa 
stödmeningar. Bandspelare var även till stor hjälp när jag samanställde data. 

Som Holter (1982) enligt Holme & Solveng (1997) påpekar i sina böcker att det är väldigt 
lätt att vara subjektiv i sina tolkningar av data så har jag försökt att vara objektiv så mycket 
som möjligt. Att man lätt blir påverkad av sin egen uppfattning om ett ämne är också en av 
punkterna som beskriver den kvalitativa metodens svårbemästrade komplexitet som jag har 
försökt undvika. 

För att öka tillförlitlighet av mitt resultat har jag använt den fenomengrafiska ansatsen där 
grundkonceptet är att producera empirisk data som utgår från en intervju till transkription. 

Data klassificerades i olika kategorier och sammanställdes i tabellerna. Transkriptionen av 
mina intervjuer finns som rådata i mina bilagor vilket ger möjlighet till läsaren att hela tiden 
kan kontrollera om jag har tolkat informationen på ett objektivt sätt. 

Validitet 
Med validitet menas ett mått som mäter eller beskriver om man verkligen har undersökt det 
man ville undersöka och ingenting annat. (Bell, 2000) 

Vad det gäller validiteten i min undersökning så tycker jag att den är tillräckligt bra. Jag 
har undersökt det som jag ville undersöka och fick en begriplig bild av lärarnas uppfattning 
om och inställning till utomhuspedagogiken. Genom att jag själv utförde mina intervjuer så 
kunde jag få de svar på mina frågeställningar som formulerades utifrån mitt syfte. Jag anser 
också att någon annan skulle kunna använda mina instrument och att de eller den personen 
skulle komma fram till samma eller liknande svar beroende på vilka personer intervjuas och i 
hur stor omfattning skolor där de intervjuade jobbar, använder utomhuspedagogiken. 

Jag anser att mina instrument, intervjuer och pedagogisk dokumentation har varit 
tillräckligt tillförlitliga i denna undersökning samt att mitt resultat visar en bild som stämmer 
med verkligheten där lärare har positiv uppfattning om utomhuspedagogiken, men att deras 
inställning och egna erfarenheter påverkar deras val av undervisning. 

Generaliser ing 
Resultat av analysen utfördes med hjälp av beskrivningskategorier som Marton & Booth 
(2000) beskriver som ”en karakteristik som härledes från det som karakteriseras” och menar 
att ”anspråk till giltighet görs i förhållande till tillgängliga data.”(s.176) 

Kategorier beskriver de huvudaspekter som påverkar användning av utomhuspedagogiken 
i dagens skola. Med hjälp av de aspekterna och med litteraturen så har jag försökt att skaffa 
mig en ny kunskap om utomhuspedagogiken, dess omfattning och användning. Genom att 
undersöka lärarnas tankar så har jag försökt att inte generalisera resultatet utan att ge en 
föreställning om de intervjuade lärarnas inställning till utomhuspedagogiken samt deras 
uppfattning om den. 

Slutsats 
Studien visar att de intervjuade lärare har positiv inställning och uppfattning om 
utomhuspedagogiken samt att en stor del av dem använder den i sin undervisning. De lärare
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som känner sig osäkra mot utomhuspedagogiken saknar utbildning inom området och mer 
erfarenhet när det gäller användning av utomhuspedagogiken. 

Under min arbetsgång har mitt intresse för utomhuspedagogiken förstärks och jag har 
upptäckt fördelar att arbeta utomhus med naturorienterade ämnena. Genom att utöva 
utomhusundervisning så kan man väcka elevers intresse för naturen, att skapa bättre förståelse 
för helheten samt att lära dem att arbeta praktiskt och att använda sinnena. Jag har inte bara 
lärt mig vilka fördelar får jag med utomhusundervisningen utan vilka hinder kan jag träffa på 
vägen när jag försöker att utöva den. Hinder som skolans system, schemaplaneringen, 
tidsbristen, brist på metoder och material osv. 

Genom att vara medveten om de hindrarna så kan man att planera sin undervisning i god 
tid och försöka förebygga dem.  Det är vi lärare som måste förändra våra personliga attityder 
om undervisningen och vi vill ge inspiration till våra elever för deras vidare utveckling och 
lärande. 

Under denna undersökning har jag fått möjlighet att reflektera om skolans verklighet och 
om sin framtida yrkesroll vilket är givande för min vidare utveckling. Jag anser att det är 
viktigt med tydlighet, struktur och att kunna synliggöra syfte och mål, med all pedagogik både 
inför elever, kollegor, föräldrar och ledningen, men speciellt att se möjligheter och lärandet i 
en annan miljö än klassrummets.
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Inledande frågor: 

•  Hur längre har du arbetat som lärare? 
•  Vilken utbildning har du? 
•  Vilka skolår eller ämne undervisar du i? 

Utomhuspedagogiks frågor: 

•  Vad innebär utomhuspedagogik för dig som lärare? 

•  I vilken utsträckning använder du dig av utemiljö i din NO undervisning? 

•  På vilket sätt bedriver du utomhusundervisning i NO ämnena? 

•  Brukar du ha förberedande moment med dina elever när du har utomhusundervisning 
eller improviserar du? 

•  Brukar ni efterarbeta de utomhuslektionerna på något sätt? 

•  Hur upplever du din ledarroll utomhus? 

•  Har förberedelserna och planeringen stoppat dig att utöva utomhusundervisningen? 

•  Upplever du förberedelserna och vädret som hinder? 

•  Upplever du planeringen som hinder? 

•  Skulle du vilja utveckla dig inom utomhuspedagogiken? 

•  Vilka reaktioner har du fått av dina elever? 

•  Anser du att det blir lättare att vara utomhus för elever som har 
koncentrationssvårigheter? 

•  Anser du att utomhusundervisning bidrar till elevernas större förståelse för NO 
ämnena? 

•  Vilken inställning har du till elevers inlärning inomhus respektive utomhus? 

•  Vilka målsättningar har du som lärare för elevernas lärande i utomhusmiljö?



Bilaga 2 
Intervju med lärare A 
Lärare i svenska och biologi, åk 49, har jobbat fem år, fyra på högstadiet och ett i en 35a. 
Jobbar i en skola som ligger på landsbygden. 

Vad innebär utomhuspedagogiken för dig som läraren? 
Att lära in ute. Utomhus får elever möjligheter att se hur saker fungerar i verkligheten. Genom 
att elever jobbar praktiskt och använder sina sinnen så kommer de lättare att minnas saker och 
ting än när de bara tittar i boken. 

I vilken utsträckning använder du dig av utemiljö i din NO undervisning? 
Min utomhusundervisning är mer väder och årstidsberoende. Huvudsakliga 
utomhusaktiviteter ligger mest på hösten och sent på våren när det går att upptäcka stora 
mängder av insekter, växer, fåglar och andra djur. Det händer att vi även går ut någon gång på 
vinter, men sällan. Använder utomhusundervisning mest inom biologin och 
miljöförstörningen där elever först får teoretisk förförståelse för ämnet innan de undersöker 
den i naturen. Jobbar även med fysiken t ex med lufttrycket, hastigheten på bilar, bygger 
raketer där vi samtidigt räknar och mäter och där har vi även matematik. Inomhus får elever 
lära sig hur man samlar material, vad för saker man skall samla och vad det är för djur och 
växer som de har hittat. 
På vilket sätt bedriver du utomhusundervisning i NO ämnena? 
Allt från promenad, att titta på träd, samla löv till att sitta ute och ha genomgång av andra 
ämnen eller saker som finns i naturmiljö. Håva på en sjö. Det är krångligt att ta sig iväg längre 
bort från skolan, kräver mycket förberedelse och planering t ex att skaffa adekvat utrusning 
med sig, att alla har mat med sig, annat redskap. 

Brukar du ha förberedande moment med dina elever när du har utomhusundervisning eller 
improviserar du? 
Om jag skall ha lektioner längre bort från skolan så brukar jag förberedda mig ordentlig, jag 
tar kontakt med de andra lärarna och informerar dem och jag ser till att redskap är tillgänglig. 
Om jag skall ha lektioner i skolans närmiljö så brukar inte förberedelserna stoppa mig att ha 
utomhusundervisning, men om vi skall vara på stranden då blir det problem, eftersom vi 
behöver organiserad transport dit, skolan ligger en mil ifrån den. Om vi skall vara på stranden 
och forska om havsmiljö då krävs det flera veckor planering. I de flesta fall brukar jag 
använda skolans närmiljö. 

Brukar ni efterarbeta de utomhuslektionerna på något sätt? 
Vi brukar ha diskussioner och reflektioner om det som eleverna har hittat och sett ute. 
Eleverna brukar arbeta i grupperna p g a redskapen och materialet inte räcker för alla. Det 
brukar vara 4 elever i varje grupp. Grupperna brukar redovisa det som de har hittat i naturen 
för varandra och de brukar diskutera om olika saker, miljöpåverkan osv. 

Anser du att utomhusundervisning bidrar till elevernas större förståelse för NO ämnena?



Jag tycker att utomhuspedagogiken stimulerar elevers inlärning och att de är i stort sätt 
positiva mot den. Det händer ibland att en del är negativa och från början, gnäller de om 
vädret eller tycker att det är äckligt med spindlar, men det går rätt fort över. Till slut är de 
flesta positiva och tycker att det är kul att vara ute. Genom att ta promenad, att titta på träd, 
samla på löv, hovar i sjön eller tittar på miljöförstörningen så för de en större förståelse för 
naturen. Som jag sa innan så arbetar jag mest utomhus när det handlar om biologin och 
miljön, men har även fysiken där man visar de hur det fungerar i verkligheten. Jag försöker 
arbeta enligt de 4F som de beskriver i läroplanen, men det är inte alltid lätt. Skulle vilja även 
ha mer skolbänkar utomhus så att barnen även kan arbeta teoretiskt utomhus om vädret tillåter 
det. Det är inte lätt att skriva fakta när man sitter på en stubbe. 

Vilken inställning har du till elevers  inlärning inomhus respektive utomhus? 
Skillnaden är att inomhus är allt teoretiskt och man har laborationer 1ggr per veckan, medan 
utomhus har man praktisk inlärning hela tiden. Anser inte att elever lär sig mer utomhus än 
inomhus utan att man behöver en teoretisk förberedelse innan man ger sig ut i naturen för att 
lära sig det praktiska. Med den teoretiska inlärningen får elever förförståelse för det som de 
skall lära sig medan vissa abstrakta område som görs inomhus behöver mer praktiskt arbete 
för att en djupare förståelse och att bli mer konkreta och begripliga. Jag försöker arbeta efter 
de 4F, Fakta, Färdigheter, Förståelse och Förtrogenhet och skulle vilja utöva mer 
utomhuspedagogik än vad jag har gjort hittills. 

Vilka målsättningar har du som lärare för elevernas lärande i utomhusmiljö? 
Genom att kombinera inomhus och utomhusundervisning så vill jag att eleverna skall se 
sambandet mellan teorin och praktiken. Genom den praktiska inlärningen med sinnena skall 
elever få förståelse för omvärlden, lära sig att se helheten.



Bilaga 3 
Intervju med lärare B 
Lärare i Ma/NO, åk 49, har jobbat fyra år som högstadielärare. Jobbar i en stadsskola som 
har ett skogsområde och en lekplats i närheten. 

Vad innebär utomhuspedagogiken för dig som pedagogen? 
Har inte varit så mycket i naturen med mina elever men jag tycker att utomhuspedagogiken är 
framför allt att vara ute i naturen. Främst att man hovar, letar efter små kryp, tittar på 
försurningen. 

I vilken utsträckning använder du dig av utemiljö i din NO undervisning? 
Inte alls på denna skola. Här finns inte så mycket att göra. B: ”Har inte haft så mycket 
utomhusundervisning p.g.a. att de skolorna där jag har jobbat har haft dåliga tillgångar till 
naturen. Det hände några gånger. Sedan finns det inte så mycket att göra på en skolgård. 
Anser att en varierad undervisning är ett bra sätt att nå upp till alla kategorier av elever. Om 
man utövar bara en oavsett om det är inomhus eller utomhus inlärning så når man bara upp 
till en viss kategori av eleverna. Som lärare skall man försöka hitta olika lärstilar som passar 
till olika elever. Man skall försöka skapa en kombination för att uppnå helheten. Men, jag 
tycker inte att alla elever fixar utomhusundervisningen. Det är svårt att nå alla elever utomhus 
och då är det lättare att ha de inne, samlade där man har lite större kontroll på dem. Men, det 
är kanske vanesak och det är kanske det som jag skulle behöva förändra. 

På vilket sätt bedriver du utomhusundervisning i NO ämnena? 
Jag brukar bara ge mig ut med mina elever utan att ha teoretiska genomgångar, vi brukar ha 
någon form av utvärdering när vi kommer tillbaka i klassen. Brukar bara ha teoretiska 
genomgångar om jag behöver förklara till dem hur de skall gå till vägar i sin undersökning. 
Jag brukar lägga huvudkruten på de upplevelserna som elever får i naturen och tar teorin 
efteråt. Elever får själva fundera och komma fram till sina egna slutsatser om det som de har 
hittat i naturen. 
Anser du att utomhusundervisning bidrar till elevernas större förståelse av NO ämnena? 
Visst, anser jag att utomhuspedagogiken bidrar till elevers större förståelse av NO ämnena, 
speciellt i biologin. Det är viktigt att lära elever att förstå naturen och kretsloppet där de får 
bättre förståelse genom att se på saker och ting och genom att känna på dem. När barn tittar på 
småkryp får de upplevelse och förståelse för naturen och för andra organismer som lever i 
den. 
Vilken inställning har du till elevers inlärning inomhus respektive utomhus? 
Anser att schemaplaneringen och tidsbristen är de största hindren för utomhuspedagogik. 
Organisationsmässigt är också svårt. Sextiominuters lektion är för lite tid att ta sig ut. Det är 
inte lönsamt och därför jag väljer många gånger att stanna inomhus med mina elever. 

Vilka målsättningar har du som lärare för elevernas lärande i utomhusmiljö? 
Även om jag inte har så mycket utomhusundervisning så tycker jag att det är viktigt för elever 
att vara ute, speciellt idag när många barn sitter inne framför sina datorer och spel. Hälsa och 
livskvalitet är viktigt.



Bilaga 4 
Intervju med lärare C 
Lärare Ma/NO/Tk/Id, åk 17, har jobbat ca 10 år på högstadiet på en skola som ligger på 
landsbygden. 

Vad innebär utomhuspedagogiken för dig som pedagogen? 
Att gå ut och ha expeditioner. Att titta på växter och djur. Utmärkt sätt att komma ut och se 
saker i verkligheten. Det är så det skall vara. 
I vilken utsträckning använder du dig av utemiljö i din NO undervisning? 
Det ingår naturligt i biologin, ämnet som jag undervisar. Brukar anlita Miljövagnen. De har 
sådana koncepter som undersöker olika biotoper. Bra sätt att använda speciellt för de lärarna 
som inte känner sig speciellt hemma med utomhuspedagogiken. Tycker att lektioner utomhus 
kräver mycket förberedelser och planering, att samla material eller dela elever i grupper. 
Har förberedelserna och planeringen stoppat dig att utöva utomhusundervisningen? 
Det har hänt någon gång att det har gjort. För min del handlar det om att jag inte känner mig 
riktigt hemma i utomhusundervisningen och att det inte är mitt starkaste område. Båda de 
delarna har bidragit att man stannar inomhus och gör något annat, att man istället läser i 
böckerna om växterna. Det har nog hänt. 
Skulle du vilja utveckla dig? 
Jag skulle behöva känna mig säker i ämnet och då anser jag att jag borde utbilda mig vidare. 
Vilken inställning har du till elevers inlärning inomhus respektive utomhus? 
Utomhusundervisning är utmärkt sätt att komma ut och se saker i verkligheten, men skulle 
behöva känna mig mer säker inom detta område, kanske skaffa sig en vidare utbildning i 
ämnet. Det gäller att vara påläst och förbered hur det skall gå till. Förlitar mig mer på 
inomhusundervisning när det gäller mina ämnen, fysiken och tekniken, där det känns mer 
naturligt att bygga saker inomhus. 
. 
Brukar du och dina elever efterarbeta era utomhuslektioner på något sätt? 
Det måste man göra, för elevernas skull mest. Att de reflekterar om det som de har sett och 
upplevt. 
Vilka reaktioner har du fått av dina elever? 
Det är alltid positivt. I början är de flesta negativa och inte vill ge sig ut, men efter en stund 
tycker de att det är roligt. Kan jämföra med dansen i idrotten. Många tycker att det är mysigt 
att ha matsäck med sig till naturen och äta tillsammans. 
Hur upplever du din ledarroll utomhus? 
Det gäller att vara påläst och väl förberedd om hur det hela skall gå till. Brister det så kan det 
vara jobbigt istället. 
Anser du att det blir lättare att vara utomhus för elever som har koncentrationssvårigheter? 
Absolut. Parallellt med byggandet inomhus, det kommer fram elever som man upplever som 
svaga i vanliga fall. 
Anser du att utomhusundervisning bidrar till elevernas större förståelse av NO ämnena? 
Absolut, det är så det skall vara, att se hur det fungerar i verkligheten. Så skall det även vara i 
andra ämnen, matte, där man har alldeles för lite praktiska moment. När man arbetar t ex med 
växtlära då skall man gå ut, helst några gånger för att ordentligt studera och i aktar hur det är i 
verkligheten. Sedan kan man titta i böckerna. På det sättet väcker man intresset. Elever skall 
även gå ut efter den teoretiska genomgången för att kanske inse ny fakta. 
Vilka målsättningar har du som lärare för elevernas lärande i utomhusmiljö? 
Att inse sammanhanget. Målet har ingått i det de har läst. Bedömde de praktiska aktiviteter.



Bilaga 5 
Intervju med lärare D 
Fritidspedagog som jobbar även med äldre barn upp till åk 5, har jobbat ca 20 år. Jobbar på en 
skola som ligger i stadsområde. Det närmaste skogsområde ligger ca 20 minuter från skolan. 

Vad innebär utomhuspedagogiken för dig som pedagogen? 
Det innebär att barnen rör sig mer, att de får upplevelser ute tillsammans med oss vuxna som 
vi tar med oss hem och jobbar vidare på dem. Barnen får arbeta tillsammans i olika grupper. 
Utomhus gör de saker som de inte gör när de är inne. De får denna upplevelse av kunskap 
vilket gör att de minns de saker längre. Jag tycker att det är viktigt att låta barnen att vara 
nyfikna när vi är ute så att vi kan spinna vidare på det som de har upptäckt. 

Anser lärare att utomhusundervisning bidrar till elevers större förståelse för NO ämnena? 
Svårt att säga just om NO eftersom jag har alla ämnen i min undervisning, men jag anser att 
de lär sig bättre genom att använda sinnena. Ibland har vi styrda lektioner som jag brukar 
förbereda, men ibland har vi öppna lektioner där vi bara går ut, hittar saker i naturen och 
reflekterar om dem efteråt. De äldre elever, åk 35 brukar göra naturväktareuppgifter där 
elever gör olika undersökningar ute i verkligheten. De undersökningarna rapporteras till 
Naturväktarna som sammanställer resultat från olika skolor i Sverige för att se hur de skolorna 
arbetar i naturen. 

I vilken utsträckning använder du dig av utemiljö i din NO undervisning? 
Vi går ut en gång per veckan oavsett vädret. Det är bara att se till att alla har kläder med sig. 
Skolan brukar ha några i reserv om det skulle behövas. Barnen skall inte lida eller stanna 
hemma för att vi andra skall kunna vara ute. Jag vill undvika att skapa den motsatta effekten 
hos barnen. Det är sällan de som klagar mot vädret, kanske de lite äldre, men det är mest 
vuxna som har problem med vädret. 

Brukar du förberedda dina lektioner? 
Så klart, man måste ha någon tanke med dem. I början, när vi startade med 
utomhusundervisningen för längre sedan så gick vi bara ut, men idag är eleverna vana vid den 
och nu jobbar vi, precis som på vanliga inomhuslektioner. Det är ingenting som vi behöver 
träna på. 

Vilken inställning har du till elevers inlärning inomhus respektive utomhus? 
Jag tror att de lär sig bättre när de rör på sig. Det är bra för hjärnan och kroppen. Genom att de 
använder sinnena blir det lättare för de att komma ihåg kunskapen. Efteråt fungerar de bättre 
inomhus. 

Vilka målsättningar har du som lärare för elevernas lärande i utomhusmiljö? 
Att vi måste vara rädda om naturen, också! Vi har gjort ett experiment där vi har spikat olika 
grejor på en trädplanka som t ex en Colaburk, ett päron och en plastkniv och grävt ner den i 
jorden. Efter en tid så har vi grävt upp den för att se vad som har försvunnit och vad som har 
blivit kvar. Hoppas att den kunskapen varar längre och att de kommer ihåg vad som händer 
om de slänger en Colaburk på marken. Att de kommer ihåg hur de påverkar miljön och vad 
det blir för konsekvenser.”



Bilaga 6 
Intervju med lärare E 
Lågstadielärare, har jobbat ca 20 år. Jobbar på en skola som ligger i stadsområde. Det 
närmaste skogsområde ligger ca 20 minuter från skolan. 

Vad innebär utomhuspedagogiken för dig som pedagogen? 
Allra mest att elever får lära in genom att använda flera sinnen. Jag tycker att det är en av de 
stora vinsterna med den. Utomhus kan man visa eleverna på att upptäcka det lilla extra. 
”Ojsan, det är en liten myra på stigen! ” Det finns så mycket liv kring oss som vi inte 
uppfattar. Det är ett naturligt sätt att få in kunskapen. T ex att titta på fåglar, att lyssna på dem, 
att de hur de hämtar kvistar för sitt bo. Helt annan sak än att titta på en bild i boken. En helt 
annan upplevelse som är så mycket mer värdefull att ta med sig i livet. 
Vilken inställning har du till elevers inlärning inomhus respektive utomhus? 
Jag har upptäckt att utomhusundervisningen är en träning och att det går att använda den i sin 
undervisning. Det är bra för alla barn att lära sig både praktiskt och teoretisk. Även om man 
upptäcker att de teoretiska barna har svårt att upptäcka saker kring sig och i naturen så skall 
man uppmuntra dem att bli bättre i sitt sätt att upptäcka nya kunskaper. Tycker att 
utomhusundervisningen är ett bra komplement till inomhusundervisningen och förmån för 
alla barn. Det skall vara en del av verksamheten. 
Anser lärare att utomhusundervisning bidrar till elevers större förståelse för NO ämnena? 
Genom att vara ute så får elever andra upplevelser som t ex under en s.k. ”tyst promenad”. 
Barnen sitter själva vid sidan av en stig, blundar och försöker att lyssna på olika ljud, känna 
på olika saker, lukta. Genom att använda de sinnesintryck skriver de underbara dikter. 
I vilken utsträckning använder du dig av utemiljö i din NO undervisning? 
Är inte så ämnesfixerad utan jobbar med olika moment som anknyter varandra t ex 
utomhusundervisningen med idrotten. Brukar vara ute en dag varje veckan. Anser inte att man 
alltid behöver ta sig i väg från skolan utan använda skolgården i sin undervisning det gäller 
bara att göra den mer tilltalande. Har även tagit kontakt mer naturpedagogerna som jobbar i 
kommunen för att få mer tips och idéer hur man kan utveckla sin verksamhet. 
Naturpedagogerna har sin husvagn full med olika redskap och material som är bra för olika 
undersökningar t e x på stranden. 
Brukar du förberedda dina lektioner? 
I de flesta fall, men de är inte alltid i förväg planerade moment utan spontana situationer där 
elever upplever nya saker som man jobbar vidare på. Lite upptäckande arbetssätt. 
Brukar du och dina elever efterarbeta era utomhuslektioner på något sätt? 
Vi har utvärdering efter varje naturvistelse. Jobbar även med en Naturbok där barnen samlar 
olika bilder och texter. 
Upplever du förberedelserna och vädret som hinder? 
Ibland. Det är svårt när barnen inte är rätt klädda. Även om vi har informerat föräldrarna i på 
olika sätt så händer det ändå att det finns vissa barn som inte är lämplig klädda för att visa sig 
i naturen. För att undvika att skapa en motsatt effekt hos eleverna så brukar vi i skolan har 
extra kläder för de barna. 
Vilka målsättningar har du som lärare för elevernas lärande i utomhusmiljö? 
Att väcka deras intresse för natur och miljö, helt enkelt. Utomhusundervisning är förmån för 
alla barn, för de traditionella, teoretiska barn som inte har så lätt att upptäcka nya saker, men 
även för de som inte kan sitta stilla i klassrummet och har koncentrationssvårigheter. Visst 
kan de bli påverkade av olika ljud, men då kan de utveckla sina praktiska kunskaper som ger 
dem bättre förståelse för det de gör inomhus.



Bilaga 7 
Intervju med lärare F 
Lärare i Ma/NO, har jobbat 8 år. Jobbar i en stadsskola som har ett skogsområde och en 
lekplats i närheten. 

Vad innebär utomhuspedagogiken för dig som pedagogen? 
Det är ett komplement till inomhusundervisningen. Faller naturligt att ha den i mina ämnen, 
även i matte, men främst i NO. 

I vilken utsträckning använder du dig av utemiljö i din NO undervisning? 
Lite beroende på området och vad som finns i skolans närmiljö. Biologin har den naturliga 
kopplingen där man kan jobba med växter, djur, vattnets sammansättning och miljöpåverkan. 
I fysiken kan man göra praktiska experiment som t ex att jobba med gravitationen och 
Newtons lagar. Inom geografin kan man undersöka markbildningen, bergarter, hur vågor 
påverkar strandbildningen osv. Det är inte så väderberoende utan när jag jobbar med ett 
område och det kräver utomhusundervisning så går vi ut oavsett om det är varmt eller kallt. 
Men, visst det underlättar om man har planerat att jobba med växtlära att man ser till att det 
finns växter ute. 

Anser du att utomhusundervisning bidrar till elevernas större förståelse av NO ämnena? 
Ja, det blir en upplevelse av kunskap, att se hur saker verkligen ser ut, annorlunda än när man 
tittar i en bok. I naturen får de verkligen chans att uppleva saker med sinnen, alla ljud, 
smaker, dofter, känsel, sinnesintryck. Där får de anknytningen med vardagen. Så klart finns 
det vissa områden som inte kan göras i naturen som t ex vissa delar i kemin p g a säkerheten 
eller i fysiken med relativitetsteorin, men i stort sätt kan man använda 
utomhusundervisningen i de flesta ämnena bara om man använder sin fantasi och kreativitet. 

Vilken inställning har du till elevers inlärning inomhus respektive utomhus? 
Anser att det är en kombination. Man måste försöka att inte göra skolämnena till 
institutionsämnen utan försöka med hjälp av utomhusmiljön göra de mer praktiska, så att 
kunskapen varar längre. Även om det är mest naturligt att jobba med biologin utomhus så 
måste vi lärare använda sin fantasi och kreativitet för att göra det möjligt även för de andra 
ämnena. 

Brukar du förberedda dina lektioner? 
Om det är planerat utgång då planerar jag så klart vad de skall göra ute t ex att leta efter vissa 
växter i vattnet eller små kryp. Man måste även planera vilken redskap och material skall man 
använda samt tala om det till elever. Även efterarbetet är viktigt att man tittar på vad man har 
hittat i naturen. Om det är spontant utgång t ex att titta på vattennivå i Ätran då brukar jag inte 
planera utan vi utgår ifrån det fakta vi får på plats. 

Hur upplever du din ledarroll utomhus? 
Samma som i klassrummet, men det kräver mer uppmärksamhet och säkerhet från lärarens 
sida. Det kan bli jobbigt om vissa ligger efter när man går ut, men i de flesta fall sköter de sig 
bra. Det skulle bli lättare om man hade haft en halvklass, men tyvärr finns inte så många



sådana tillfällen. Om vi har mer styrda lektioner då krävs det min närvaro, men om vi har mer 
öppna lektioner då går elever ut själva och letar efter saker. 

Upplever du planeringen som hinder? 
Klara hinder mot utomhuspedagogiken är schemaplaneringen och tidsbristen. Kräver en halv 
eller heldag ute om man skall utöva riktigt utomhusundervisning. Det är inte lönsamt att ge 
sig ut på sextiominuter. Det kräver större planering inom arbetslaget och det gäller att 
informera arbetskolleger i god tid, speciellt viktigt är det att tänka på våren och hösten. 
Många andra lärare tycker inte om att deras schema koppas av. De har sin planering och vill 
uppfölja den. Jag försöker att vara i god tid. 
Har planeringen stoppat dig att utöva utomhusundervisningen? 
Det har stoppat mig ofta i min planering. Önskar att jag hade mer tid att utöva den praktiska 
verksamheten. Som det är läge idag är vi för mycket inomhus. En mellanting skulle bli 
perfekt. 

Vilka målsättningar har du som lärare för elevernas lärande i utomhusmiljö? 
Att vara ute, många elever har aldrig varit i en skog utan bara i sina villaområden. Mål är att 
upptäcka naturen, att leva i naturen, att känna av den, att lära sig av den hur den verkligen 
fungerar. I min helhetsbedömning ingår både den praktiska och teoretiska inlärningen och 
kunskapen.


