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Abstract 

My purpose with this thesis is to investigate primary school teachers' views and use 

of outdoor education. To get a better understanding of this I have carried out 

conversational interviews with four teachers from two primary schools located 

close to nature. 

 

My result shows that primary teacher’s uses outdoor education in their teaching but 

to a very low extent. All respondents expressed that children's health and learning is 

enhanced by the use of outdoor education. Respondents also agreed that children 

with concentration difficulties are more difficult to focus outdoors where there are 

many more impressions for them to take in, compared to they describe is not in the 

classroom. In literature researchers they point to the opposite. In an outdoor 

environment children learn with the whole body, which means that a larger number 

of children can assimilate the education. 

 

In general all respondents are positive to outdoor education and think that teachers 

should make more use of it. Two of the respondents bring up that by varying 

teaching in different environments, children's curiosity for learning could grow. 
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Sammanfattning 

Mitt syfte med detta examensarbete är att undersöka lågstadielärares syn och 

användande utav utomhuspedagogik. För att få en ökad förståelse av detta har jag 

gjort samtalsintervjuer med fyra personer från två naturnära grundskolor.  

Mitt resultat pekar på att lågstadielärare använder sig av utomhuspedagogik i sin 

undervisning men med väldigt låg utsträckning. Alla respondenter uttrycker att 

barnens hälsa och inlärning ökar genom användandet av utomhuspedagogik. 

Respondenterna är även överens om att barnen med koncentrations svårigheter har 

svårare att fokusera utomhus då det finns många fler intryck för dem att ta in, vilket 

de beskriver inte finns i klassrummet. I litteraturen trycker de på det motsatta. I 

utomhusmiljö lär barnen med hela kroppen och lär sig där igenom bättre, vilket då 

gör att fler barn förstår. 

Generellt ställer alla respondenterna sig positivt till utomhuspedagogik och tycker 

att lärare borde använda sig mer av utomhuspedagogik. Två av respondenterna tar 

upp att genom att variera undervisningen i olika miljöer kan barnens nyfikenhet till 

lärande växa.  

Nyckelord: Utomhuspedagogik, inlärning, hälsa.    
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1 Inledning 

I detta examensarbete har flera lärare som arbetar på lågstadiet blivit intervjuade om 

området utomhuspedagogik. Undersökningen grundar sig i att jag upplevt att lärare inte 

använder sig speciellt mycket av utomhuspedagogik som arbetssätt i skolan. 

 

1.1 Bakgrund 

Uteliv, hälsa och identitet är namnet på den utbildning jag har läst i tre och ett halvt år, 

vilket betyder att jag snart kan titulera mig som lärare i fritidshem. Under mina år på 

lärarutbildningen har jag fått lära mig hur man kan jobba med utomhuspedagogik i skolan 

på många olika sätt. Enligt Dahlgren och Szczepanski (2001) är utomhuspedagogik när 

läraren jobbar aktivt med inlärning i en annan miljö än klassrummet, vilket oftast är 

beläget utomhus. Nationalencyklopedin (2015) beskriver utomhuspedagogiken som en 

pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet samt en växelverkan mellan 

autentiska upplevelser och textbaserat lärande, och att eleven tolkar, reflekterar samt får 

vägledning när de är i ett natur- eller kulturlandskap. 

Jag blev tidigt i utbildningen nyfiken på hur, och hur mycket, utomhuspedagogik används 

i verkligheten ute på skolorna. Jag studerade därför lite extra av detta under min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Dock upptäckte jag snabbt att skolan inte 

prioriterade utomhuspedagogik speciellt mycket. Några klasser var utomhus regelbundet i 

veckan men lärarna stod då oftast på ett ställe och bara tittade, mer som övervakare om det 

skulle uppstå problem eller olyckor. Min egen uppfattning är att detta är ett vanligt 

fenomen i skolans värld. Där av växte min nyfikenhet, vilka är för- och nackdelarna med 

utomhuspedagogik? Hur påverkas barns inlärning? Används det i skolan? Och om det är 

en bra inlärningsmetod, varför använder man det inte mer i skolan? Jag har själv haft svårt 

att förstå och följa med på lektionerna när jag var yngre i skolan, jag hade mycket energi 

och svårt att sitta still och lyssna. Detta resulterade i att jag tyckte det var tråkigt och ville 

hellre fokusera på annat. Jag har alltid varit intresserad av sport och olika typer av rörelser, 

kanske hade då en mer aktiv undervisning gynnat mig i min inlärning. Utomhuspedagogik 

verkar vara ett bra komplement till klassrumsundervisning. Jag tror att genom både teori 

och praktik skapas en helhet i undervisningen. Alla barn lär sig på olika sätt och det är upp 

till varje lärare att hitta metoder för att utveckla varje individ. Om utomhuspedagogik 
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hjälper vissa elever att förstå och lära sig bättre tycker jag att lärare ska använda sig av det. 

Läroplanen, Lgr 11 (2011) genomsyras av tankesättet att undervisningen i den svenska 

skolan ska utgå från individens behov. Genom att använda sig av utomhuspedagogik 

skapas en större bredd i undervisningen, vilket ger en större möjlighet att inkludera fler 

elever i den. 

Dahlgren och Szczepanski (1997) samt Ekström och Szczepanski (1999) menar att all 

undervisning kan ske praktiskt i utomhusmiljö och när barn lär sig genom fler sinnen får 

de en ökad förståelse. Utomhuspedagogiken handlar inte om att bara ta ut undervisningen i 

naturen, istället ska utomhusmiljön och människan användas som undervisningsmaterial. 

Barnen får då en större verklighetsbild och kan förstå innebörden av ämnet till skillnad 

från undervisning inomhus. Läraren har även genom denna typ av undervisning en större 

möjlighet att integrera olika ämnen med varandra. Genom denna typ av inlärning är syftet 

att eleven ska få en större verklighetsbild, mer motivation och en ökad naturupplevelse 

enligt Dahlgren och Szczepanski (2007). 

Enligt Svenska akademiens ordbok (2000) innebär ”lära” att inhämta kunskap. Lärande 

sker både genom teori och praktik (Lundegård, Wickman, Wohlin 2004). Utifrån barnets 

perspektiv är det viktigt att sätta sammanhang på lärandet utifrån barnets erfarenhet för att 

barnet ska få en större förståelse (Carlgren 1999). I läroplanen, Lgr 11 (2011), påpekas att 

skolans uppgift är att främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö, att skolan ska förmedla fakta, förståelse, färdigheter och 

förtrogenheter så eleven genom samarbete kan visa respekt för och omsorg om såväl 

närmiljön som hela samhällets miljö. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka lågstadielärares syn på och användande av 

utomhuspedagogik i sin undervisning. Jag har formulerat följande tre frågeställningar: 

- På vilket sätt använder lågstadielärare sig av utomhuspedagogik i sin 

undervisning? 

- Vilka fördelar/nackdelar anser lågstadielärare utomhuspedagogiken ger 

eleverna? 
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- Vilken påverkan anser lågstadielärare att utomhuspedagogik har på elevernas 

hälsa? 
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2 Litteratur 

Dahlgren och Szczepanski (1997) är pionjärer inom svensk forskning om utomhus-

pedagogiken. De har varit influerade av forskning från USA och Kanada där forskning 

startade i mitten på 1940-talet, men redan Aristoteles påpekade att det behövs praktisk 

handling för att sätta igång tankens rörelse. Min undersökning är koncentrerad på hur det 

ser ut för lärare i Sverige och jag har därför endast valt svensk litteratur som jag funnit på 

Karlstads universitet där jag fått hjälp av bibliotekarier i mina sökningar, och jag har även 

tittat i böckers referenslistor för att finna andra böcker eller artiklar om ämnet 

utomhuspedagogik. 

 

2.1 Utomhuspedagogik som metod 

Brügge och Szczepanski (2011) förklarar att utomhuspedagogik är ett redskap för 

inlärning av kunskap. Barn tar in kunskap som inte bara är ord och text utan använder sig 

av kroppen och sinnena i sin inlärning. Genom att använda sig av utomhuspedagogik som 

undervisningsmetod skapas och utvecklas barnets sociala kompetens och även närkontakt 

med andra människor enligt Dahlgren och Szczepanski (2001). Brügge och Szczepanski 

(2011) beskriver även de att den sociala kompetensen utvecklas hos barnen på grund av att 

miljön skapar utmaningar som gör att barnet måste tänka i andra banor än i en 

inomhusmiljö. 

Dahlgren och Szczepanski (2007) tar upp att genom att använda sig av utomhuspedagogik 

så öppnar man upp för en upplevelse och integrering för andra ämnen vilket resulterar i en 

större inlärningsprocess än vad ett klassrum kan erbjuda. Där påpekar även Grahn (2007) 

och förklarar att när barnet vistas i en utomhusmiljö stimuleras alla sinnen på ett annat sätt 

än i ett klassrum. Utomhusmiljön skapar en större möjlighet för barnet att minnas vad hen 

lärt sig. Upplevelsen i sig stärker minnet, hur miljön såg ut, vilka som var med och vilka 

känslor som skapades, alla dessa faktorer gör att minnet blir starkare och kunskapen sätter 

sig djupare. Grahn berättar att redan på 1800-talet såg pedagogen Friedrich Fröbel (1782-

1852) en koppling mellan barnet och naturen, hur mycket barn utvecklades och stärks med 

hjälp av naturmiljö. Han hade även fokus på hur användandet av alla sinnena i 

utomhusmiljön gör att barnens förståelse växer. 
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Strotz och Svenning (2004) tar upp Bernt Gustavssons (2000) tankar om kunskap, han 

menar att kunskap är något som man måste genomföra fysiskt och vi måste ha inlevelse 

och intresse för. Då lär barnet sig och då kan även en större nyfikenhet väckas. Strotz och 

Svenning fortsätter med att kanske används “informationsteknik” för mycket i vårt 

samhälle, blir det då en undervisning utan mål och syfte. De refererar till Öquist (1995) i 

hans tankar om att barnen får för mycket kunskap i olika ämnesområden som barnen inte 

har någon förståelse för. De fylls med kunskap som bara varar till ett test eller liknande. 

Strotz och Svenning kommer in på att de tycker att det är skolans uppgift att arbeta mer 

med estetiska ämnen, vilket då skulle bidra till en större förståelse för fler barn, genom att 

eleverna får lära med kroppen. Ekman och Szczepanski (1999) berättar om hur stor 

påverkan naturen och dess miljö har när det gäller stress och koncentrationen, barn som 

har det tuffare i skolan får en större chans för ökad förståelse. Då stärks både de “svaga” 

barnen och de “duktigare” barnen menar Strotz och Svenning. De tar även upp 

idéhistorikern Sven-Eric Liedman (2001) och hans tankar kring kunskap. Kunskap är inget 

vi ska förstå och sedan kasta bort, förklarar han, kunskap är något vi lever med och genom 

det förstår vi hur världen fungerar och utvecklas. 

 

2.2 Teori och praktik 

“Kunskaper är det moderna samhällets viktigaste byggstenar” är ett citat som Strotz och 

Svenning tar upp, som är skrivet i en forskningsproposition från regeringen. Utifrån detta 

citat ställer sig Strotz och Svenning (2004) frågan; vilken kunskap tänker man på? Är det 

den teoretiska kunskapen eller praktiska kunskapen. I de flesta av Sveriges 

skolverksamheter är undervisningen riktad åt “boklig bildning” (klassrumsundervisning) 

och har utvecklats till att när vi pratar om kunskap i samhället så menar vi oftast litteratur 

inlärning. Strotz och Svenning vill ändra denna syn på kunskap. 

Brügge och Szczepanski (2011) menar att utomhuspedagogiken borde vara ett 

komplement för att variera undervisningen, de anser att den dagliga undervisningen bör 

variera mellan inomhusundervisning och utomhusundervisning. Flera skolor borde även 

variera mellan olika miljöer och inte fastna i klassrummet, vilket skulle sammanknyta teori 

och praktik bättre. De menar att genom att använda både kroppen och alla dess sinnen och 

det mentala lärandet så får barnet ökad förståelse och större chans till kunskap. Brügge och 
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Szczepanski (2011) trycker även på att det nu finns forskning på att utomhusmiljö och 

fysisk rörelse är bra och viktig för barnets hälsa. 

I Sverige har fler och fler börjat använda sig av utomhuspedagogik både i förskolan och i 

skolan. Brügge och Szczepanski (2011) tillägger även att i flera andra länder, bland annat i 

grannlandet Norge, har lärarna börjat använda sig mer av utomhuspedagogik som 

undervisningsmetod, vilket även Estland och England har gjort. Detta menar de visar på 

att utomhuspedagogiken är i en utvecklingsfas i skolan och av stort intresse både nationellt 

och internationellt. I nuläget finns alltså inga undanflykter rent teoretiskt för att undervisa i 

utomhusmiljö. I flera av dagens skolor arbetar barnen i klassrummet, stillasittande med 

böcker och media, när barnen även får en praktisk upplevelse av världen skapas en större 

verklighetsbild och kunskapen blir en helhet. 

Strotz och Svenning (2004) ställer sig frågan om barnen förstår kopplingen mellan den 

teoretiska undervisningen och det verkliga livet. De refererar till filosofen John Dewey 

(1859-1952) som påpekade att det var viktigt att använda sig av de resurser som finns 

tillgängliga utanför skolan och att barnen skulle få lärdom av samhället i sin utveckling. 

Christiansson (1995) tar upp ett bra exempel där han berättar om hur vissa museum 

använder sig av återskapade miljöer. De har byggt upp en båt där sjömän bodde och 

arbetade. Barnen får se och uppleva hur sjömännen jobbade, vad de åt och hur deras 

vardagsliv gestaltade sig. På så sätt menar Christiansson att barnen får en upplevelse och 

en större förståelse hur det kunde se ut förr i tiden. Genom att använda sig av flera olika 

sinnen, känslor och miljön växer en större förståelse och en ökad verklighetsbild, vilket 

gör att minnet och kunskapen sätter sig djupare. Brügge och Svenning (2011)  håller med 

om detta och pratar mycket om att “att lära med hela kroppen”. De menar att kunskap 

bildas genom olika platser och rörelser med kroppen och att läraren inte ska vara rädd för 

att öppna nya dörrar. För varje gång som barnen får möjlighet att uppleva en ny plats och 

nya miljöer ökar inlärningsprocessen. 

 

2.3 Hälsoaspekten inom utomhuspedagogik 

Öhman och Sundberg (2004) berättar att allt fler barn och ungdomar intresserar sig av 

stillasittande aktiviteter som inte stimulerar den fysiska hälsan, vilket ökar risken för att 

vår befolkning i framtiden blir väldigt ohälsosam. Nelson (2007) är inne på samma spår 
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och beskriver hur hälsoaspekter har sett ut för barn och hur det har ändras under årtionden. 

Hon menar att på 1900-talet ansågs det att hälsoriskerna för barn var infektioner och 

undernäring medan i dagens samhälle ligger fokus mer på fetma, övervikt och på hjärt- 

och kärlsjukdomar samt psykiska problem. De tycker även att undervisningen i dagens 

skola bör inkludera både fysisk och psykisk utveckling så att barnen utvecklas och stärks 

som individer. Detta är även något som Ekman och Szczepanski (1999) tar upp, de tycker 

att detta ligger på skolans ansvar att barnen får den fysiska hälsan som de behöver. 

Quennerstedt, M Öhman och J Öhman (2011) berättar om att redan på 1700-talet ansåg 

filosofen Jean-Jacques Rousseau (1712-1784) att barn utvecklades och lärde sig bäst i 

naturmiljö, då de både upplever med sina sinnen och får genom det en verklighetsbild. 

Han menar att barnen då fick tänka fritt vilket ökade deras självkänsla som individer. 

Quennerstedt, M Öhman och J Öhman (2011) beskriver att år 1865 stod det i 

skolbyggnadernas ritningar att eleverna skulle vistas ute i det fria så mycket som det gick 

oavsett väder. År 1942 ändrade skolstyrelsen på detta för att då gick de över till 

friluftsdagar i skolan och detta skulle ersätta det mesta av utomhusvistelsen. 

Öhman och Sundberg (2004) menar att ofta knyts fysisk hälsa till ämnet idrott i skolan 

vilket i själva verket inte är så många timmar per vecka. De trycker på att genom 

utomhuspedagogiken skapas ofta fysiska rörelser och om lärare skulle använda sig mer av 

utomhuspedagogik som undervisningsmetod skulle barnens fysiska hälsa utvecklas 

ytterligare. Enligt Annerstedt, Hansen och Jagtöien (2002) är det extra viktigt för barn att 

röra på sig eftersom deras skelett och muskler är i utveckling. De menar att om barn blir 

för inaktiva så stannar utvecklingen till och det kan göra att barnen får svårare att röra på 

sig. Genom mer utomhusundervisning förebyggs benskörhet och kroppsutveckling och 

ökar barnets fysiska grundhälsa. Öhman och Sundberg (2004) menar att om barnen rör sig 

i en naturrik miljö använder de sig av fria rörelser.  De tycker att det är bättre för barnen 

att vistas i en skog än en park då kroppskontrollen och motoriken utvecklas mer.   

Ekström och Szczepanski (1999) tar upp att naturen för med sig ett lugn hos människan 

vilket då dämpar stress och ökar koncentrationsförmågan. De berättar om att barnen får en 

positiv påverkan både i kropp och sinne och de blir mindre konfliktbenägna av att vara ute 

i naturen. Detta visar att alla barn får en större möjlighet till att förstå. Genom all rörelse 

som skapas genom utomhuspedagogiken så stärks även barnets fysiska hälsa, bland annat 
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minskar risken för benskörhet. Stresshormonet ökar vid hög ljudnivå och därmed blir 

koncentrations- förmågan mindre och minneskapaciteten försämras. De trycker även på att 

om barnet mår bra både fysiskt och psykiskt lär sig barnet bättre. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs metoden som användes i arbetet, samt hur och varför den valdes ut. 

Metoden som används är samtalsintervju för att få bredd i svaren.  

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Metoden som används i detta examensarbete är kvalitativa intervjuer, för att respondenten 

ska ha möjlighet att svara på frågorna så detaljerat som de kan (Johansson och Svedner 

2010). Att använda sig av kvalitativ intervju betyder att man har ett antal frågor som grund 

till intervjun och utifrån respondentens svar tillförs spontana frågor. Detta för att få så 

utförliga och djupa svar som möjligt. En nackdel kan vara att det är svårt att hålla sig till 

ämnet eller att om inte intervjuaren lyssnar på respondentens svar kan det lätt gå över till 

en strukturerad intervju. En strukturerad intervju är uppbyggd på ett antal frågor som ställs 

och svaras på i en speciell ordning. Fördelar med en sådan intervju är att svaren hålls inom 

ämnet men kan göra att svaren blir kortare och inte lika uttömmande. 

Jag valde att maila frågorna till respondenterna innan den planerade intervjun ägde rum, 

detta för att förbereda respondenten och skapa en trygghet inför intervjun. När intervjuerna 

skulle genomföras besökte jag vardera av respondenternas skola och vi satte oss i ett rum 

där vi inte skulle bli störda. Jag antecknade respondentens svar för att enkelt kunna gå 

tillbaka och förlänga svaren. En nackdel med den metoden kan vara att jag eventuellt kan 

tappa några ord, medan fördelar kan vara att respondenten känner sig mer avslappnad och 

öppnar upp sig mer (Johansson och Svedner 2010). När intervjun var klar läste jag upp 

svaren för respondenten så de kunde reagera på om jag hade misstolkat något svar. 

 

3.2 Urval 

Fyra lågstadielärare från två skolor med närliggande skogsområden i Värmland tackade ja 

till att ställa upp på intervju om utomhuspedagogik. Tanken med att välja endast 

lågstadielärare beror på att min yrkesroll är inriktad på de åldrarna i skolan. Valet av skolor 

är beroende av deras närhet till både stadsmiljö och naturmiljö för att det inte ska påverka 

inställningen till att använda sig av utomhuspedagogik. De intervjuade personerna har 

olika åldrar och erfarenhet av yrket, detta för att få varierande svar på frågorna. De som 

valde att ställa upp för intervju var samtliga kvinnor men i arbetet ligger ingen fokus på 
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kön så det spelade ingen roll. Detta kan bero på att det inte fanns så många män som är 

lågstadielärare i detta skolområde. Kravet på de intervjuade var endast att de skulle vara 

utbildade till lärare inom grundskolan. 

 

3.3 Procedur 

Kontakt togs med rektorerna på två skolor som har närliggande naturområden. Jag beskrev 

syftet med mitt examensarbete och bad om tillstånd att få komma till skolan och intervjua 

lärare som arbetar i årskurs 1 till 3. Efter godkännande fick jag mailuppgifter till alla 

lågstadielärare. När jag fick mailadresser till alla lågstadielärare skickade jag ut en 

förfrågan om de ville ställa upp på en intervju och delta i studien. Jag informerade om vem 

jag var och att jag arbetade med mitt examensarbete på Karlstad universitet. Jag var tydlig 

med att berätta om och beskriva mitt syfte och vilket ämne intervjun skulle handla om. Det 

framgick även i mailet att svaren på intervjuerna kommer att behandlas helt anonymt och i 

studien kommer det inte att framgå på vilka skolor studien genomförts. Enligt Johansson 

och Sveder (2010) är detta en viktig del i förberedelserna för att visa respondenten respekt 

och tillit inför intervjun. Några dagar senare fick jag fyra svar av olika lärare som ville 

ställa upp. Efter diskussion med min handledare så nöjde jag mig med fyra deltagare och 

ingen påminnelse skickades ut. Kort därefter skickade jag ut mina frågor och bestämde tid 

för intervjuerna. Intervjuerna skedde på respondenternas skola enskilt, i ett rum där vi inte 

skulle bli störda.   

När alla intervjuer var genomförda renskrev jag och läste igenom dem för att se likheter 

och skillnader vilket framkommer i min diskussion. 

 

3.4 Avgränsningar 

Avgränsningar som jag gjort i detta arbete är att två skolor är representerade, jag valde att 

inte ta med fler på grund av arbetets storlek. Skolorna är även utvalda på grund av att de 

ligger nära naturen, anledningen till det var att det inte skulle finnas några enkla 

bortförklaringar för att inte använda sig av utomhuspedagogik. Svaren skulle istället 

fokuseras på om de arbetade med utomhuspedagogik eller inte och varför. 
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3.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet står för mätnoggrannheten i intervjuerna, om de genomförts på ett likvärdigt 

sätt och om intervjufrågorna kopplade till frågeställningen (Johansson & Svedner 2010). 

Efter varje genomförd intervju blev jag bättre på att ställa tydligare följdfrågor och fick 

därför mer detaljerade svar, men frågemässigt har alla intervjuerna gjorts på samma sätt. 

Mina intervjufrågor är genomtänkta och genomsyrar mina frågeställningar och syfte. 

Utifrån respondenternas svar kan jag se en tydlig bild av hur och att de arbetar och tänker 

kring utomhuspedagogik i sin verksamhet. 

Validitet står för om resultatet av arbetet ger en sann bild av det undersökta området 

beskriver Johansson och Svedner (2010). Jag anser att min intervjustudie täcker hela mitt 

undersökningsområde. Utifrån de fyra lärare som jag har intervjuat vet jag hur de jobbar 

med utomhuspedagogik och att de gör det. 

 

3.6 Metoddiskussion 

Mitt syfte var att få reda på om lågstadielärare använder utomhuspedagogik som 

inlärningsmetod och hur eleverna påverkas av det. Mitt val av metod till studien är 

kvalitativ intervju, jag valde den metoden för att kunna få öppna och personliga svar av 

respondenten (Johansson & Svedner 2010). Om jag hade valt enkät som 

undersökningsmetod hade många fler lärare behövt delta i studien och det hade funnits 

stor risk för att mina frågor blir för breda medan svaren är begränsade (Johansson & 

Svedner 2010). I min undersökning är jag intresserad av lärarens personliga åsikt, därför 

passar intervjumetoden bättre för mitt arbete. Om jag hade valt observation kanske jag 

skulle sett hur läraren arbetar inom utomhuspedagogik, men med en större risk att inte få 

möjlighet att delta på så många lektioner beroende på om läraren använder 

utomhuspedagogik i sin undervisning. Hade läraren använt sig av utomhuspedagogik och 

jag hade observerat tror jag att det behövs flera observationstillfällen för att få en rimlig 

bild av hur läraren använder metoden. Det hade det inte funnits utrymme för. 

Valet av mina frågor till intervjustudien är uppbygga utifrån mina frågeställningar. För att 

undvika svar som ”Ja” eller ”nej” så är frågorna vinklade så att respondenterna istället får 

berätta om egna erfarenheter inom området utomhuspedagogik, alltså en kvalitativ 

intervjustudie med fasta och tydliga frågor (Johansson & Svedner 2010). Jag valde att 
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maila alla frågor innan jag åkte till respondentens arbetsplats för intervju. Detta för att 

respondenterna skulle vara förbereda på vad jag skulle intervjua om och även för att skapa 

en trygghet hos respondenterna inför intervjun. 

I min resultatdel har jag summerat varje respondents svar och jag har även lagt in citat 

som respondenten svarade i intervjun. Jag har delat upp intervjusvaren i fyra delar så 

läsaren kan läsa varje intervju var för sig. Respondenternas svar ligger i ordningen 

beroende på vilken skola de arbetar på. De två första respondenterna är från samma skola 

och de två sista respondenterna likaså. Enligt Johansson och Svedner (2010) är det viktigt 

att lägga intervjusvaren i ordning så att det blir lättare för läsaren att få en bild av varje 

skola. De tycker även att det ska finnas en kort beskrivning av skolorna innan 

respondenternas svar presenteras. Jag har valt två skolor som ligger nära naturen och inte 

har så långt till stadsmiljö. Båda skolorna har ungefär 350 elever. På grund av att skolorna 

är ganska likvärdiga så valde jag att inte ta med någon beskrivning om skolorna i min 

resultatdel. Valet av skolor med närliggande naturområde är för att jag inte ville att lärarna 

skulle svara att det är svårt att använda sig av utomhuspedagogik på grund av avståndet till 

naturen. Tanken med valet är alltså inte att jämföra skolorna utan för att få en större bredd 

på svaren. I slutet av resultatkapitlet har jag lagt in en sammanfattning av intervjuerna, den 

är uppdelad i min frågeställning för att få en tydligare koppling från intervjuresultatet till 

slutsatsen. 
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4 Resultat 

 

4.1 Intervjuresultat 

Här kommer resultatet av intervjuerna presenteras. Personerna som deltagit är anonyma 

och kommer uppkallas för andra namn; Anna, Karin, Åsa, Lisa. Intervjupersonerna ett och 

två arbetar på samma skola och intervjupersonerna tre och fyra arbetar på samma skola 

4.1.1 Intervjuperson 1 

Anna berättar att hon har arbetat som lågstadielärare i ett och ett halt läsår, hon kom i 

kontakt med utomhuspedagogik som arbetssätt under sin lärarutbildning. I hennes 

utbildning på tre och ett halvt år togs utomhuspedagogik upp på endast två lektioner 

berättar hon, det var inom matematik och svenska. 

Fördelar med utomhuspedagogik som arbetssätt är att eleverna får jobba mycket praktiskt. 

Elever som behöver jobba med hela koppen får möjlighet att exempel lägga upp tal i 

matematik fysiskt berättar Anna. ”När jag är ute med eleverna ser jag hur de fångar upp 

fler intryck än vad de gör i klassrummet, det gör ofta att eleverna blir inspirerade till olika 

texter och gestaltande texter i ämnet svenska” säger Anna. I ämnet NO tycker Anna att det 

är självklart att använda sig av utomhuspedagogik, då får eleverna se vad som händer i 

naturen. Hon berättar om hur hon och hennes klass brukar vara ute i naturen och titta på 

vad som händer med träden och vart djuren tar vägen på vintern. Anna berättar även att 

hon och hennes klass följer årstiderna utomhus. Hon tillägger att det inte är lätt att känna 

av årstidsväxlingar om man sitter inomhus. Vi pratar ofta om den teoretiska biten inomhus 

och sedan går vi ut och tittar och undersöker i naturen. Genom att använda både teori och 

praktik passar oftast undervisningen de flesta eleverna fortsätter Anna. 

Några nackdelar som Anna tar upp är att de elever som behöver en miljö med få intryck 

kan det bli jobbigt för. Det kan vara svårt att koncentrera sig i miljöer med många intryck 

samtidigt som någon pratar. Dock tillägger Anna snabbt att det ofta handlar om en tränings 

sak, så klart kan det vara jobbigt i början men träning ger färdighet. 

Anna tar även upp att en annan problematik som kan vara att det inte finns någon passande 

naturyta i närheten, skulle man behöva gå en längre strecka eller åka buss kan det ta upp 

mycket tid från undervisningen. Detta kan även göra att naturupplevelsen minimeras vilket 

resulterar i att eleverna inte får en kontinuerlig kontakt med naturen. 
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Det kan vara enklare att använda sig av utomhuspedagogik i yngre åldrar tror Anna, i 

mellanstadiet är det en annan tidspress och mycket fokus på betygen som ska sätts i sexan. 

Hon tillägger även att hon personligen inte har använt sig speciellt mycket av 

utomhuspedagogik som arbetssätt men det är något som hon skulle lägga fokus på även 

om hon skulle arbeta med äldre elever. 

Anna anser att lärare borde använda sig mer av praktiska lektioner och att 

utomhuspedagogik som arbetssätt är en mycket bra metod. Dock berättar hon att kanske är 

inte skolan anpassad för en sådan typ av undervisning, återigen tar Anna upp att för 

mellanstadiet kan det vara svårt på grund av tidspressen. Skolan ska se till varje elevs 

behov och kan naturen stödja det så ska man absolut gå ut. Anna avslutar med att säga 

”sen när har det varit dåligt med frisk luft?” 

 

4.1.2 Intervjuperson 2 

Karin börjar med att berätta att hon jobbat i grundskolan i årskurserna ett till sex i sju år. 

När hon arbetade tillsammans med en annan lärare i årskurs ett och två kom Karin för 

första gången i kontakt med utomhuspedagogik. 

Olika fördelar som Karin ser med utomhuspedagogik som arbetssätt är eleverna får en 

större upplevelse av naturen. Det är ett bra komplement till inomhusundervisningen 

berättar Karin. Det är viktigt att jobba både teoretiskt och fysiskt i olika miljöer när man 

undervisar tillägger Karin. Eleverna får jobba mer konkret och då föds ofta en stor 

nyfikenhet upp vilket ökar viljan att lära sig. ”Genom att eleverna jobbar med kroppen 

tränas både sinnen och motorik, minnets stärks även när eleven lär sig genom kroppen” 

säger Karin. Vid flera tillfällen då Karin har jobbat med utomhuspedagogik har hon märkt 

att det bildas nya grupperingar i klasser, vilket stärker den sociala biten hos eleverna 

berättar Karin. Tydligt har Karin sett hur eleverna utvecklas som person när de får en 

annan roll i gruppen berättar hon. 

En nackdel som Karin ser i utomhuspedagogik som undervisnings metod är att vissa 

elever kan ha svårt att koncentrera sig i en utomhusmiljö. Det finns många olika ljud och 

andra intressanta föremål eller händelser som sker i en utomhusmiljö, detta är ibland svårt 

för några elever att bortse från berättar hon. 
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Under Karins sju års erfarenhet som lärare i årskurs ett till sex har hon använt 

utomhuspedagogik mest i lågstadiet berättar hon. Dock fyller Karin snabbt i att åldern inte 

ska ha någon betydelse när man arbetar med utomhuspedagogik som arbetssätt. 

Karin berättar att hon tycker att lärare använder sig för lite av utomhuspedagogik, hon är 

osäker på varför. Men tankar som dyker upp är att många lärare är vana och lite inpräntade 

med att undervisningen sker inom fyra vägar fortsätter Karin. Avslutningsvis säger Karin 

”om alla lärare stöttar och peppar varandra till att våga använda sig av utomhuspedagogik, 

så kanske alla förstår vikten i hur viktigt det är att använda det i sin undervisning”. 

 

4.1.3 Intervjuperson 3 

Åsa börjar med att berätta att hon jobbat med elever på lågstadiet i sju och ett halvt år. 

Arbetssättet utomhuspedagogik kom Åsa i kontakt med under sin lärarutbildning, speciellt 

när hon läste sina inriktningar, naturvetenskap och matematikdidaktiken tillägger Åsa. 

Att jobba utomhus med eleverna tycker Åsa är bra, för de får de röra på sig och arbeta med 

hela kroppen. ”Genom att arbeta med kroppen stärks inlärningen” säger Åsa. Hon 

fortsätter att berätta att det är viktigt för eleverna att byta miljöer i undervisningen, för att 

väcka nyfikenheten hos eleverna. 

Åsa berättar om hur hon och sin nuvarande klass har åkt på studiebesök till olika företag 

för att eleverna ska få en ökad verklighetsbild. Hon berättar även att hon och klassen har 

varit och besökt naturens hus i staden där skolan ligger. Där fick eleverna testa och 

undersöka naturen och djuren som levde där, något som eleverna uppskattade och ville 

fortsätta forska om när de återvände till klassrummet. Genom sådana utflykter ser man 

tydligt hur deras nyfikenhet väcks berättar Åsa, hon tillägger även att det ofta räcker med 

att gå ut i skogen i närområdet för att använda sig av utomhuspedagogik. 

Nackdelar som Åsa tar upp kring utomhuspedagogik är att det alltid finns några elever i 

varje klass som har svårare att fokusera och koncentrera sig när andra ljud kring dem 

uppstår. Något som det finns gott om i naturen eller på andra platser utomhus tillägger 

Åsa. 

Under Åsas sju och ett halvt år på lågstadiet har Åsa jobbat i både ettan, tvåan och trean. 

Hon berättar att hon inte ser någon skillnad på vilken ålder som eleverna har när hon 
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jobbar med utomhuspedagogik. Åsa tillägger att hon har jobbat lika mycket med 

utomhuspedagogik som arbetssätt i alla tre årskullar. Om man börjar använda 

utomhuspedagogik redan i ettan och sedan fortsätter tror Åsa att eleverna blir vana och bli 

bara mer och mer inspirerade av naturen. Vilket då håller isig i äldre åldrar med berättar 

Åsa. 

Generellt tycker Åsa att lärare borde jobba mer med utomhuspedagogik, för att det är bra 

för eleverna att röra på sig och vistas i naturen. Hon fortsätter med att det finns mycket 

som eleverna lär sig i utomhusmiljö och tyvärr så sitter många barn inne långa perioder i 

dagens samhälle. ”Om lärare använder sig mer av utomhuspedagogik så kanske det kan 

inspirera till att eleverna är ute mer på fritiden” säger Åsa. 

 

4.1.4 Intervjuperson 4 

Lisa har jobbat på lågstadiet fyra år och även lite på mellanstadiet och högstadiet. I Lisas 

lärarutbildning kom hon i kontakt med utomhuspedagogik genom en av hennes lärare som 

brann för undervisning utomhus berättar Lisa. ”Det liksom smittade av sig väldigt mycket” 

tillägger hon. 

Lisa berättar att hon inte ser något negativt med utomhuspedagogik i elevperspektiv utan 

tvärtom, som lärare får vi med flera olika inlärningsstilar. Vilket hon tycker är bra tillägger 

hon. ”Eleverna får jobba med kroppen samtidigt som de jobbar med huvudet” säger Lisa. 

Som lärare kan det vara svårare om eleverna måste transporteras till olika ställen då det 

kan saknas personal som behövs, vilket jag har upplevt berättar Lisa. ”För vissa elever är 

det svårare att fokusera på vad läraren säger men det kräver oftast bara övning och ännu 

mer övning” säger Lisa. 

Lärare borde använda sig mer av utomhuspedagogik som inlärningsmetod i alla ämnen 

berättar Lisa. Hon tillägger att hon är lärare i svenska, SO, engelska och NO men använder 

mest utomhuspedagogik i NO-ämnena. Lisa tycker att utomhuspedagogik är en viktig del 

att ha med i undervisningen. Det är lättare för eleverna att lära genom kroppen för då 

minns eleverna det bättre berättar Lisa. Alla elever lär sig på olika sätt, kanske är det 

viktigare för de elever som har enklare för en sådan typ av inlärning, med tanke på att de 

flesta undervisningstimmarna görs inomhus säger Lisa. ”Genom att använda sig av 
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utomhuspedagogik tydliggör även perspektivet till verkligheten för eleverna och genom att 

detta uppstår väcks en större nyfikenhet och uppfattning hos eleverna” säger Lisa. 

Lisa berättar om en period i hennes läraryrke då hon i början av varje läsår när hon fick en 

ny klass tog med hela klassen och tältade en natt för att lära känna klassen. Hon berättar 

att detta sparade in flera månader på bara två dagar. Eleverna lärde och känna varandra och 

påbörjade en fin relation till varandra, vilket hon rekommenderar om det finns möjlighet. 

Sammanfattningsvis säger Lisa att ”genom att använda sig av utomhuspedagogik stärks 

varje individ och gruppen som helhet” vilket hon ställer sig positivt till. 

 

4.2 Sammanfattning för intervjuer 

Jag har sammanfattat intervjuerna genom att ställa respondenternas svar mot min 

frågeställning. 

 

4.2.1 På vilket sätt använder lågstadielärare sig av utomhuspedagogik i 

sin undervisning? 

Alla fyra respondenterna använder sig av utomhuspedagogik. Anna berättar att hon inte 

har jobbat så mycket med utomhuspedagogik, men vid de tillfällen som hon använder 

utomhuspedagogik så är det inom ämnet NO. Åsa har bland annat varit på studiebesök hos 

företag medan Anna har haft problem med att inte ha tillräckligt personalresurs vid försök 

av liknande undervisning. Alla fyra respondenter tycker att lärare borde jobba mer med 

utomhuspedagogik och Karin poängterar att hon tycker att lärare använder sig för lite av 

metoden.  

 

4.2.2 Vilka fördelar/nackdelar anser lågstadielärare utomhuspedagogiken 

ger eleverna?  

Anna, Åsa och Lisa tycker att fördelarna med utomhuspedagogik är att eleverna får arbeta 

praktiskt och att de inspireras till nyfikenhet och inspiration till lärande. Åsa tycker även 

att genom utomhuspedagogik stärks elevernas verklighetsbild, vilket gör att eleverna får 

en ökad förståelse. Karin tycker att en fördel är att elever får ökad naturupplevelse och att 

när eleverna jobbar mer konkret, vilket ofta gör att deras nyfickhet växer fram och viljan 

att lära sig. Hon berättar även att både sinnena och barnets motorik tränas, samt att minnet 
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av kunskapen sätter sig djupare. Anna tycker det är viktigt för eleverna att ha både 

teoretiska och praktiska lektioner i skolan, för att fånga varje individs lärande på bästa sätt. 

Alla fyra respondenterna nämner att det kan vara svårt för vissa elever att koncentrera sig i 

en utomhusmiljö på grund av alla intryck som finns utomhus. Men Lisa och Anna ser att 

det är ett område som går att träna på. Anna ser en problematik i att ibland finns det inget 

närliggande naturområde och då tar det lång tid att ta sig till platsen. Då minskar 

undervisningstiden och det är svårt att skapa en kontinuitet. 

 

4.2.3 Vilken påverkan anser lågstadielärare att utomhuspedagogik har på 

elevernas hälsa?  

Alla fyra respondenterna tar upp att rörelse och naturupplevelse är bra och viktigt för 

eleverna. Karin tycker att det är bra att eleverna får träna på motorik och jobba med 

kroppens alla sinnen. Hon berättar även hur den sociala biten tränas och utvecklas hos 

eleverna genom utomhuspedagogik.  
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5 Slutsats och diskussion 

Mitt syfte med denna undersökning var att se hur lågstadielärare använder sig av 

utomhuspedagogik i sin undervisning och vad de tycker om metoden. Tanken var även att 

belysa för- och nackdelar inom området.  

När jag jämför respondenternas bakgrund till utomhuspedagogik berättar tre av fyra att de 

kom i kontakt med utomhuspedagogik i deras lärarutbildning men med väldigt lite 

undervisning tillägnat just det. Detta stämmer väl överens med Strotz och Svenning (2004) 

som skriver att den svenska skolundervisningen utgår mycket ifrån den bokliga 

bildningen, alltså undervisning inom fyra väggar. Två av respondenterna berättar att de 

tycker att lärare borde använda sig mer av utomhuspedagogik som undervisningsmetod 

medan de även tillägger att de inte vet varför det inte används så mycket. En av de andra 

respondenterna tror att lärare ofta är lite ”inpräntade” att jobba innanför fyra väggar och 

gör det kanske då av ren vana. Det finns alltså ett samband mellan den begränsade 

användningen av utomhuspedagogik och synsättet som finns både i den svenska skolan 

och i den svenska lärarutbildningen.  

 

Brügge och Szczepanski (2011) tar upp att det är viktigt med varierad undervisning och att 

utomhuspedagogik ska fungera som ett komplement till den teoretiska undervisningen. 

Alla fyra respondenter berättar på liknande sätt hur viktigt de tycker att en varierad miljö 

är för eleverna, flera av dem ger tydliga och bra exempel på hur de jobbar i olika miljöer. 

En av respondenterna tar upp att hon kan förstå att det kan vara svårare för vissa lärare att 

genomföra sådana lektioner om det är långt till närmaste naturområde. En av de andra 

respondenterna berättar utifrån erfarenhet att det kan vara svårt att åka längre sträckor för 

att hitta nya miljöer på grund av brist på personal. 

 

Alla fyra respondenterna tar upp att en nackdel som de ser i användandet av 

utomhuspedagogik är att det finns elever som behöver tryggheten av det fyrkantiga 

klassrummet, och har svårt att koncentrera sig på grund av alla intryck som finns i nya 

miljöer. Dock påpekar Ekström och Szczepanski (1999) att naturen påverkar eleverna 

positivt genom att de blir lugnare och inte lika stressade vilket stärker koncentrationen och 

ökar nyfikenheten på lärandet. Han beskriver hur barn blir piggare, gladare och mindre 

konfliktbenägna. De tar även upp att elever som har det tuffare i skolan får större chans att 
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förstå. Strotz och Svenning (2004) är inne på samma spår, genom att eleverna får uppleva 

och jobba med kroppen förstår de mer och framför allt de förstår till vilken nytta de lär sig 

för. Då blir det lättare för elever som har svårare att förstå och har svårt för att koncentrera 

sig. En av respondenterna tar upp att det är viktigt att undervisa på olika sätt eftersom alla 

elever lär sig på olika sätt och skolan är skyldig att se till varje elevs behov. Något även 

Dahlgren och Szczepanski (2004) tar upp, att det blir en bredare inlärning utomhus än i 

klassrummet. När eleverna jobbar utomhus uppstår både nya upplevelser och 

ämnesintegrering vilket leder till nyfikenhet hos eleverna.  Två av respondenterna tar upp 

att de tycker det är bra för eleverna att jobba med hela kroppen för att det stärker minnet 

och där av sätter sig kunskapen bättre. Detta tar även Grahn (2007) upp, han förklarar hur 

barnet lär sig bättre när hen använder alla sinnen och hur minnet stärks vid upplevelser.  

Elevernas fysiska hälsa återkommer både i litteraturen och hos respondenterna. Två av 

respondenterna berättar att de tycker att det är bra för eleverna att få röra på sig. En av de 

två respondenterna går in på att det är extra viktigt i vårt samhälle just nu att röra på sig 

eftersom eleverna ofta är mycket stilla sittande på fritiden. Öhman och Sundberg (2004) 

beskriver även de att i dagens samhälle sitter barn och ungdomar mycket stilla och detta 

påverkar barnens hälsa. Nelson (2007) är även hon inne på samma linje, hon tar upp hur 

barnhälsan har förändrat sig. På 1900-talet ligger hälsorisker kring infektioner och 

undernäring medan i dagens samhälle fokuseras det på fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Att vistas och undervisas i skogen är extra bra för elevernas motorik då det blir fria 

rörelser för kroppen och kroppskontrollen utvecklas beskriver Öhman och Sundberg 

(2004). En av respondenterna tar upp att om skolan vistas i naturen så kanske det kan bidra 

till att eleverna inspireras till att vara ute mer på fritiden.  

Två respondenter tar upp att den sociala förmågan utvecklas och stärks genom 

utomhuspedagogiken. De tycker att det är bra för att eleverna får nya roller när de hamnar 

i en annan miljö och det stärker dem som individ och i gruppen. Detta tar även Brügge och 

Szczepanski (2011) upp de beskriver hur barnets sociala kompetens utvecklas genom 

utmaningar i miljön vilket gör att barnet måste tänka på ett annat sätt än vad hen är van.  

 

5.1 Egna tankar och reflektion 

Jag tycker det är intressant att se hur respondenterna ser utomhuspedagogiken som en 

nackdel för elever med koncentrationssvårigheter medan litteraturen tydligt pekar på de 
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fördelar utomhuspedagogiken har för elever med koncentrationssvårigheter. Det faller sig 

naturligt att se ett samband mellan detta och den klassiska klassrumssynen på 

undervisning i den svenska skolan, som uppenbarligen fortfarande till stor del genomsyrar 

lärarutbildningen. Om lärare inte får lära sig vad utomhuspedagogik är och hur de kan 

jobba med det är det inte konstigt att de inte använder det så mycket i sin undervisning. 

Utifrån egna erfarenheter från yrket får jag känslan att utbildningar inom området ofta 

läggs på fritidspedagoger och att det istället ligger på deras arbetsuppgifter. Frågan är 

vems uppgift det ska vara, ofta jobbar läraren och fritidspedagogen tillsammans, men 

läraren planerar de flesta lektionerna. Min reflektion till detta blir då att om lärare ska 

använda sig mer av utomhuspedagogik i sin undervisning borde metoden ha en större vikt 

i lärarutbildningen.  

 

Att både respondenterna och litteraturen tar upp de hälsorelaterade aspekterna med 

utomhuspedagogik tror jag de flesta människor idag kan relatera till. Skolan har alltid varit 

en relativt stillasittande plats, vilket tidigare kompenserats av att barn och ungdomar har 

haft en aktiv fritid, något som försvunnit mer och mer på senare år. Läsplattor, datorer och 

telefoner har blivit en allt större del av vår vardag, vilket även märks tydligt i skolans 

värld. Precis som en av respondenterna tog upp är den fysiska aktivitet som undervisning 

utomhus ger inte viktig bara som tillfällig fysisk aktivitet, utan även som inspiration för att 

ge eleverna en aktivare fritid. Speciellt om man betänker att det idag finns många barn och 

ungdomar som förmodligen inte få mycket chans att vistas i utomhus i naturen på sin 

privata tid. På grund av alla dessa aspekter, och även de tidigare nämnda, anser jag att det 

finns tydliga argument för att infoga utomhuspedagogiken som en del i läroplanen. 

Min egen slutsats och reflektion är att utifrån mina respondenters svar använder de 

utomhuspedagogik i sin undervisning. Dock tror jag att det är en bit kvar till att det ska bli 

en självklarhet i undervisningen. Utifrån litteraturen finns det tydlig forskning och flera 

teorier om att det är en bra metod att använda sig av i undervisningen. Jag tror att 

utomhuspedagogik är en metod som ligger lite i startgroparna och kommer bli allt 

vanligare i yrket. I min kommande yrkeskarriär kommer jag både jobba med och peppa 

andra lärare att ha ett större fokus på utomhuspedagogik i undervisningen. 
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5.2 Kritisk granskning av det egna arbetet 

När jag hade samlat in min information från intervjuerna insåg jag att trotts att mitt mål 

var att få så uttömmande svar som möjligt så kanske jag borde ställt mer öppna frågor för 

att få större bredd i mina svar. I efterhand så borde jag kanske valt att intervjua fler 

personer för att få en större förståelse om hur det ser ut i undervisningen. Jag hade hört av 

mig till två skolområden och endast fick 4 respondenter så kanske jag borde tagit kontakt 

med ytterligare ett skolområde för att få kontakt med fler respondenter. 

Det var svårt att få en tydlig bredd i litteraturen eftersom Anders Szczepanski ligger till 

grund för nästan all forskning som finns inom utomhuspedagogik. Svårt var det även att 

hitta något negativt kring ämnet eftersom det finns så lite forskning inom området. I och 

med att det är Anders Szczepanski är den som främst hänvisas till i litteraturen, var det 

svårt att få ett helt objektiv arbete angående för- och nackdelar av utomhuspedagogik. 

 

5.3 Vidare forskning 

För att skapa vidare forskning utifrån mitt arbete tror jag att om det görs en liknande 

undersökning fast i en bredare utsträckning i hela Sverige. Skulle då slutsatsen påminna 

om min slutsats? Kan undersökningen kanske bli ett underlag till att påverka både 

lärarutbildningen och Sveriges grundskola till en större användning av utomhuspedagogik. 

Barn och ungdomar sitter mer och mer stilla vid datorer, surfplattor och liknande kanske 

kan detta hjälpa dem till en starkare grundhälsa. 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

Hur länge har du jobbat som lågstadielärare? 

När och hur kom du i kontakt med begreppet utomhuspedagogik? 

 

Vilka för- och nackdelar tror du utomhuspedagogik har för elevers inlärning? 

 

Arbetar du mer eller mindre med utomhuspedagogik beroende på ålder på eleverna? 

  

Borde lärare använda sig mer av utomhuspedagogik i skolan? Varför/Varför inte? 

 


