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Sammanfattning  
Syftet med  uppsatsen är att analysera huruvida det finns belägg för att barn med koncentrationssvårigheter har lättare för att ta till sig 
undervisningen utomhus än inomhus. Detta har jag undersökt dels genom att läsa litteratur och dels genom intervjuer med pedagoger.  Jag 
har intervjuat fem pedagoger om deras uppfattningar om hur barn med koncentrationssvårigheter och andra grupper av barn tar till sig 
undervisningen utomhus jämfört med inomhus. 
 
Resultatet visar att barn som bedöms ha koncentrationssvårigheter ofta har lättare för att ta till sig utomhusundervisningen jämfört med 
inomhusundervisningen. Men resultatet visar även att alla barn i någon mån har fördel av utomhusundervisning. Detta beror bl.a. på att 
pedagogiken utomhus skiljer sig från pedagogiken inomhus. I utomhuspedagogiken kan undervisningen bli mer verklighetsanknyten, man 
får använda hela kroppen och alla ens sinnen i inlärningen. Då barn med koncentrationssvårigheter ofta är praktiskt lagda och har stort 
rörelsebehov har de lättare för att ta till sig undervisningen utomhus jämfört med inomhus.  
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1 Inledning 
För att skapa så bra lärandemiljöer som möjligt för alla barn anser jag att det är viktigt att 

skapa en variation i både sättet som man som pedagog undervisar på och var barnen befinner 

sig i lärandeögonblicket. Därför kan undervisning i utomhusmiljö vara ett komplement till 

den traditionella klassrumsundervisningen. Utomhuspedagogiken har uppmärksammats 

mycket de senaste åren och många skolor säger att de använder sig av skolans närmiljö i sin 

undervisning.  

 

Inom den svenska skolan började man i början på 1900-talet inse att barnen inte mådde bra av 

att bara sitta inne hela dagen och tog det som ett argument för att ha skolträdgårdar. Dessa 

skolträdgårdar försvann dock till stor utsträckning under 1950-talet (Olsson, 1995). Nu börjar 

det emellertid märkas en tendens till att allt fler förskolor och skolor åter börjar använda sig 

av skolträdgårdar och även skolans närmiljö i undervisningen. Naturskolor är en typ av skolor 

som startat på senare år. Det är arbetssättet som heter naturskola inte själva skolbyggnaden. 

De använder sig av naturen i undervisningen och målsättning är att få barnen att förstå de 

ekologiska sambanden i vår natur. Men även andra skolor som inte profilerar sig med att 

arbeta med utomhuspedagogik börjar använda sig mer och mer av utomhusundervisning.  

 

Många undersökningar har gjorts om fördelarna med att ha utomhusundervisning ur ett 

allmänt perspektiv men jag har inte funnit någon undersökning på om denna form av 

undervisning gynnar vissa barn framför andra. Jag tycker det skulle vara intressant att se om 

barn med svårigheter att ta till sig undervisningen i klassrummet har lättare för att ta till sig 

undervisningen utomhus. Barn med svårigheter att ta till sig undervisningen kan exempelvis 

innefatta barn med koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, 

beteendestörningar, olika former av diagnoser som t.ex. ADHD eller andra typer av 

funktionsstörningar. Då det i regel finns barn som av läraren bedöms ha 

koncentrationssvårigheter i alla klasser tittar jag speciellt på vad litteraturen och pedagogerna 

säger om hur dessa barn tar till sig kunskap utomhus och inomhus. Jag har även studerat 

litteratur som behandlar utomhusvistelsens betydelse för barn generellt. Jag har med 

empiriska undersökningar i form av kvalitativa intervjuer försökt kartlägga pedagogers 

erfarenheter av hur enskilda barn tillgodogör sig undervisningen utomhus i jämförelse med 

inomhus.  
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2 Syfte/problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida det, enligt tillgänglig litteratur och några 

pedagogers uppfattningar, finns belägg för att barn med koncentrationssvårigheter har lättare 

för att ta till sig undervisningen utomhus än inomhus. Vilka grupper gynnas av 

utomhusundervisning? Varför och på vilket sätt gynnas dessa? 

 

3 Litteraturgenomgång 
Jag vill först visa på vad läroplanen (Lpo 94) säger om var undervisningen skall bedrivas och 

i vilka former den skall bedrivas. Inom skolan finns det flera olika pedagogiska synsätt. En 

del utgår från behaviorismen, en del från konstruktivismen och det som uppmärksammats 

mest på senare år, det sociokulturella perspektivet. Jag kommer dock endast att redovisa det 

sociokulturella perspektivet eftersom det är det perspektivet flera av de böcker som behandlar 

utomhuspedagogik tar upp som grund för lärandet. Både i utomhuspedagogiken och i det 

sociokulturella perspektivet betonas hur viktig platsen för lärandet är samt samspelet mellan 

individerna. Jag tar även upp amerikanska psykologen Howard Gardners syn på människans 

olika intelligenser eftersom jag ser likheter/kopplingar i hans syn på intelligenserna och hur 

de som förespråkar utomhuspedagogiken beskriver de olika sinnena som aktiveras när man 

har lektioner utomhus. Efter att jag förklarat vissa grundläggande begrepp inom 

utomhusundervisningen kommer jag att redovisa vad jag genom mina litteraturstudier funnit 

angående fördelarna med att ha utomhusundervisning. Jag har även försökt hitta nackdelar 

med att ha utomhusundervisning men litteraturen som behandlar utomhuspedagogik tar bara 

upp den positiva sidan. Jag kommer sedan in på det specifika området som behandlar barn 

med koncentrationssvårigheter och deras möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen på 

olika platser och i olika situationer.  

 

3.1 Olika syn på lärande 
I utbildningsdepartementets (1998) dokument Lpo 94 står det ingenstans om var 

undervisningen skall förläggas däremot står det att skolan skall använda sig av olika 

arbetsformer, både intellektuella, praktiska, sinnliga och de estetiska formerna. Eleverna ska 

få pröva på olika uttrycksformer och de ska få uppleva känslor och stämningar. I ett tillägg till 

Lpo 94 (SKOLFS 2003:17, s 1) understryks att ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i 

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

ramen för hela skoldagen”. 
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3.1.1 Sociokulturellt perspektiv 
Hur lär och utvecklas man som människa? Roger Säljö, professor i pedagogik, beskriver ett 

sätt att se på lärande som han kallar sociokulturellt. Inom det sociokulturella perspektivet på 

lärande tittar man på hur individer och grupper tar till sig kunskap. Samspelet mellan gruppen 

och den enskilda individen är i fokus. Människan tillägnar sig kunskap i samspel med andra 

och med hjälp av olika redskap som kulturen tillhandahåller. Den viktigaste lärmiljön är det 

vardagliga mötet mellan människor och det naturliga samtalet. Det är genom detta vi formas 

till de personligheter vi är och får de kunskaper vi behöver. Det sätt som barnet tar till sig 

kunskaper i hemmet skiljer sig åt från skolans värld. I hemmet lär sig barnet genom att 

observera, ta efter och delta i olika aktiviteter. Barnet lär sig sakerna när det är i behov av att 

kunna dessa som t.ex. laga mat eller spela ett spel. I skolan finns inte samma koppling mellan 

det behov barnet för tillfället har och vad pedagogen vid den tidpunkten undervisar om. Att 

barnet kanske inte ser nyttan med det han/hon ska lära sig skapar många av de 

inlärningsproblem vi kan se i dagens skolor (Säljö, 2000). 

 

3.1.2 Howard Gardners syn på intelligenser 
Enligt den amerikanske psykologen Howard Gardner har vi alla många olika sorters 

intelligenser. När Gardner först framlade sina teser uppgav han att människan hade 7 

intelligenser vilket han senare ändrade till 8. Forskningen på området fortsätter och Gardner 

har på senare tid lagt till ännu fler intelligenser. Då jag är tveksam till om dessa intelligenser 

är fullt etablerade ännu, väljer jag att inte ta upp dessa här. De 8 första intelligenser Howard 

Gardner lade fram beskrivs kortfattat nedan. 

1. Språklig intelligens – Lätt för att finna orden när de talar och lätt för att stava och 

formulera sig skriftligt, rikt ordförråd.  

2. Social intelligens – God empatisk förmåga, lätt för att lyssna och lösa konflikter, 

skickliga ledare. 

3. Intrapersonell intelligens – Bra självkännedom, jobbar gärna på egen hand. 

4. Kroppslig-kinestetisk intelligens – God kroppskännedom, lätt för att hålla balansen 

och utföra komplicerade rörelser, tycker om att arbeta med händerna, gillar laborativt 

arbetssätt, tycker om att röra på sig. 

5. Visuell-rumslig intelligens – Lätt för att tänka i bilder, förklarar gärna med hjälp av 

illustrationer och kartor, lätt för att orientera sig i på olika platser. 
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6. Logisk-matematisk intelligens – Intresse för logiska mönster och samband, gillar 

matematik och problemlösningar, ordningsamma. 

7. Musikalisk intelligens – Skickliga på att uppfatta rytmer och melodier, hör när någon 

sjunger falskt, lätt för att komma ihåg en melodi de hört. 

8. Naturalistisk intelligens – Skicklig på att känna igen växter och djur i naturen. 

 

Gardner drog inga pedagogiska slutsatser av hur man som pedagog skall arbeta för att alla 

dessa intelligenser skall komma till sin rätt. Det viktiga för honom var att få pedagogerna att 

inse att alla människor är olika och tar till sig kunskap på olika sätt (Svedberg & Zaar, 2002). 

Gardner (2001) säger dock att om man skall tillämpa teorin om intelligenserna i skolan 

innebär detta att utbildningen bör vara individuellt utformad. Utbildningen bör anpassas så att 

den passar olika typer av intellekt lika bra. Det viktigaste för pedagogen är att lära känna varje 

barn så undervisningen kan anpassas för varje barns individuella personlighet. 

 

Bengt-Erik Andersson, professor i utvecklingspsykologi och pedagogik skriver i boken 

Spräng skolan, att skolan endast prioriterar barn med vissa av de intelligenser som Gardner 

pratar om, som verbal förmåga och logisk-matematisk förmåga. Om skolan skall kunna 

medverka till att alla elever känner att de är duktiga måste enligt Andersson varje 

inlärningsuppgift innehålla såväl kroppsliga aspekter och uttryck, som musikaliska, spatiala 

(visuell-rumslig), sociala, verbala och logiska (Andersson, 1999). 

 

3.2 Varför utomhusundervisning? 

3.2.1 Utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik är handlingsinriktade lärandeprocesser som oftast sker utomhus. Till 

skillnad från aktiviteterna som sker inne i klassrummet är utomhusaktiviteterna oftast mer 

helhetsskapande och tematiskt upplagda. Detta innebär att olika ämnen integreras till en 

helhet. På det sättet får barnet utöva olika färdigheter. Innehållet i undervisningen skall tydligt 

kopplas till barnets egen världsuppfattning och utgå från barnets erfarenheter och vad det 

redan känner till. Undervisningen utförs också oftast utan traditionella läromedel. Vad som 

således enligt Dahlgren och Szczepanski  kännetecknar utomhuspedagogiken är helhetssynen 

och vikten av upplevelsen och att den förenar teoretisk och praktisk kunskap (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). 
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Ett uttryck som förekommer inom utomhuspedagogiken är utomhusdidaktiken. 

Utomhusdidaktiken beskriver och problematiserar den undervisning och fostran som sker 

utomhus. Den svarar på de didaktiska frågorna vad man ska undervisa om d.v.s. innehållet, 

hur man undervisar och varför man ska använda sig av utomhuspedagogik. 

Utomhuspedagogik innebär bl.a. att pedagogen flyttar ut lärandet utanför det traditionella 

klassrummet till utemiljön. Utemiljön kan vara allt från skolgården till skogen, parken, 

landsbygden eller till stadsmiljön. Genom att flytta ut lärandet till verkligheten, till de platser 

barnen läser om sker enligt Lundegård, Wickman & Wohlin ett autentiskt lärande. 

Utomhusdidaktiken vill förmedla en ökad kunskap om utevistelsens alla positiva effekter på 

bl.a. barnens hälsa, motoriska utveckling, lärande och koncentrationsförmåga  (Lundegård, 

Wickman & Wohlin, 2004). 

 

3.2.2 Användandet av flera sinnen 
En av fördelarna med att ha undervisning utomhus är att barnen får använda sig av flera 

sinnen samtidigt och att de förknippar inlärningen med en specifik situation och plats. Detta 

gör att de enligt Dahlgren & Szczepanski får lättare att komma ihåg det de lärt sig (Dahlgren 

& Szczepanski, 1997). 

 

Lärandet utomhus innebär enligt Lundegård, Wickman & Wohlin att barnen både får använda 

sig av praktisk och teoretisk erfarenhet. De får lättare att leva sig in i det de håller på med. När 

barnen sitter inne i ett klassrum och läser sig till fakta använder de sig inte av lika många 

sinnen i inlärningen som de gör utomhus. Utomhus involveras hela kroppen i 

lärandeprocessen. Vi får användning av alla våra sinnen. Om pedagogen t.ex. vill att barnen 

ska få så mycket kunskap som möjligt om en viss blomma kommer barnen lättare ihåg detta 

om de går ut och studerar blomman i dess rätta miljö än om  de sitter inne i klassrummet och 

läser om den eftersom alla ens sinnen som lukt, känsel, smak, syn och hörsel involveras i 

lärandet utomhus. Barnen får då lättare att minnas det de lärt sig eftersom de kan binda en viss 

känsla till kunskapen. I skolan bygger det mesta lärandet på texter. Men att lära barnen hur de 

går tillväga när de t.ex. skall elda är mycket lättare om någon visar barnen hur det går till. Får 

barnet sedan själv praktiskt försöka göra upp en eld får det en helt annan förståelse för hur det 

går till, än om barnet bara hade läst sig till det. Att få kunskap om något genom praktiskt 

arbete kallas ibland för ”tyst kunskap”. I det sociokulturella perspektivet betonas vikten av att 

lära i ett sammanhang, i samspel med andra människor och med hjälp av olika redskap. Detta 
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sker enligt Lundegård, Wickman & Wohlin bl.a. genom den ”tysta kunskapen” (Lundegård, 

Wickman & Wohlin 2004). 

 

3.2.3 Social kompetens och personlig utveckling 
I klassrummet skapas en social rangordning bland barnen. Denna rangordning kan ändras om 

man byter plats för lärandet. Genom att ha gruppaktiviteter i en annan miljö än i klassrummet 

kan enligt Lundegård, Wickman & Wohlin barnens roller i gruppen ändras i förhållande till 

de roller de har i klassrummet. De som känner sig sämre än sina klasskamrater i 

klassrumsmiljön kan när de kommer ut ändra på detta och med hjälp av kompetenser som 

dessa barn har men som inte kommer till uttryck i klassrummet få en högre status i klassen. 

Man kan också bland barnen få en större förståelse för att vissa barn har större rörelsebehov 

och att alla inte tar till sig kunskap på samma sätt (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). 

 

För att barnet ska kunna stärka sin självbild och växa genom lärandet i utomhusmiljön måste 

undervisningen vara ett regelbundet inslag i verksamheten enligt Lundegård, Wickman & 

Wohlin. Om utomhusundervisningen bara är i form av friluftsdagar eller utflykter sker ingen 

utveckling eftersom barnet bara betraktar detta som ett roligt inslag och inte som en riktig 

lektion där det skall lära sig något. Utomhuspedagogiken kan utgå från olika perspektiv som 

t.ex. miljöfostran, färdighetsträning eller personlig utveckling. Beroende på vad det är 

pedagogen vill åstadkomma med utomhusundervisningen måste hon/han ha ett medvetet 

förhållningssätt i valet av aktiviteter. Många pedagoger använder utomhuspedagogiken i 

arbetet med att skapa bra sammanhållning i gruppen och personlig utveckling hos det enskilda 

barnet. Under förutsättning att pedagogen använder aktiviteter som inbjuder till nyfikenhet 

och eget upptäckande framför prestation och konkurrens, är förutsättningarna för att barnet 

skall utveckla en bra identitet och självförtroende goda menar Lundegård, Wickman & 

Wohlin. Många konflikter som uppstår i klassrummet kan undvikas om klassen är ute. 

Negativa sociala mönster kan brytas. När klassen kommer ut har barnen oftast större utrymme 

till sitt förfogande och barn som kanske behöver springa av sig har möjlighet till detta om 

pedagogen tillåter det (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). 

 

3.2.4 Rörelse 
När klassen har utomhusundervisning innebär detta automatiskt att barnen får röra på sig. 

Många barn tillbringar sin största tid stillasittande inomhus. Detta är inte bra för deras hälsa. 
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Vi borde röra mera på oss för att t.ex. förebygga benskörhet och fetma (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). Rörelse i alla dess former är även bra för hjärnan har doktorand Ingegärd 

Ericsson kommit fram till. Hon har genomfört en studie om rörelsens betydelse för barns 

grovmotorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Studien omfattade 251 elever i 

årskurs 1-3. Två årskullar elever fick under en 3-årsperiod en utökad rörelselektion varje dag. 

Dessa elever jämfördes sedan med en annan årskull elever på samma skola som inte fick 

några utökade rörelselektioner. Resultatet visade bl.a. att studieresultatet i matematik och 

svenska blir klart bättre om rörelsemängden ökar med en timme om dagen (Ericsson, 2003). 

 

Johan Öhman, universitetsadjunkt och doktorand i pedagogik samt Marie Sundberg, 

universitetsadjunkt och doktorand i sociologi skriver i boken Utomhusdidaktik (2004) i 

kapitlet rörelse i naturen – ett alternativt kroppsmöte att det är viktigt att skapa verksamheter 

där alla barn kan utveckla en positiv inställning till sin kropp. En förutsättning för detta är att 

finna aktiviteter där vissa barn inte behöver känna att de har en ”fel kropp” att de inte är lika 

duktiga som de andra. Öhman och Sundberg beskriver två olika typer av kroppsmöten. 

Kroppsmöten menar de är sådana aktiviteter då man har en påtaglig upplevelse av den egna 

kroppen t.ex. känsla av rörelse, fart, ansträngning eller balans. ”Det slutna kroppsmötet” sker 

t.ex. vid en idrottslektion där målet är att hoppa så långt som möjligt. I detta fall använder vi 

kroppen som ett instrument för att nå målet. Prestationen bedöms av pedagogen och kan 

mätas objektivt med ett måttband. ”Det öppna kroppsmötet” sker vid fria rörelseaktiviteter i 

naturen. Här finns inget bestämt mål eller färdighet barnet ska lära sig. Barnet väljer själv vad 

han/hon ska göra t.ex. klättra upp i ett träd eller hoppa över en sten. Målet med aktiviteten 

bedöms av barnet själv hur han/hon upplever det. Därmed finns ett stort utrymme för att varje 

barn utifrån sina förutsättningar kan finna en glädje i att använda sin kropp. Pedagogen kan 

naturligtvis ha bestämda syften med rörelseaktiviteterna i naturen också, så det kan även här 

förekomma ”slutna kroppsmöten” (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). 

 

3.3 Olika sätt att arbeta med utomhusundervisning 

3.3.1 Naturskolor 
Naturskoleverksamheten startade som en idérörelse i början av 1980-talet då den första 

naturskolan invigdes i Skäralid i Skåne. I Sverige finns det idag runt 70 naturskolor. 

Skolornas målsättning är i stort sett det samma men deras sätt att arbeta på beror på var de 

ligger i landet och vilken miljö som finns runt skolan. Det finns även skillnader i hur skolorna 
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drivs d.v.s. vilket huvudmannaskap de har och hur de finansieras (Lundegård, Wickman & 

Wohlin, 2004).  

 

Naturskolan är ett arbetssätt med idén att ”lära in ute”. En stor del av undervisningen sker ute 

i naturen. Naturskolorna arbetar utifrån tanken att det är upplevelserna med alla sina sinnen 

som är grunden för inlärningen. Viktiga delar i undervisningen är att få barnen att förstå de 

ekologiska sambanden i naturen samt ge dem kunskap om naturens kretslopp och människans 

del i kretsloppet (www.naturskola.se) ansvarig utgivare Sam Peterson. 

 

3.3.2 Skolträdgårdar 
Ett sätt att använda sig av utomhusmiljön i undervisningen är att anlägga en skolträdgård. När 

barnen jobbar i skolträdgården lär de sig hur människan brukar jorden för att framställa mat. 

Som pedagog kan man sedan bygga vidare på dessa kunskaper för att få barnen att förstå 

varför kulturlandskapet ser ut som det gör och ta upp diskussioner om överlevnadsfrågorna. 

Att odla är också en social aktivitet där barnen får träna sig på att samarbeta och lösa problem. 

I den första svenska folkskolestadgan från 1842 stod det att barn skulle lära sig odla i skolan. 

Syftet var dock inte det samma som i dag. Det var läraren som fick det barnen odlade och 

drygade på så sätt ut sin egen inkomst. Vid sekelskiftet hade 4 av 10 folkskolor 

skolträdgårdar. Vid denna tid pratades det mycket om att barnen inte mådde bra av att sitta 

inne i klassrummet hela skoldagen därför var skolträdgården ett sätt att få barnen att röra på 

sig och få frisk luft under dagen. I 1955 års läroplan för folkskolan förespråkades fortfarande 

trädgårdsodling medan det inte sades något om den i läroplanen för enhetsskolan (obligatorisk 

9-årig skola, föregångaren till dagens grundskola). Skolträdgårdarna lades i stor utsträckning 

ner under 1950-talet. I de senare läroplanerna sägs ingenting om skolträdgårdar men man 

diskuterar undersökande arbetssätt och att barnen skall vistas i sådana miljöer som både 

stimulerar barnets logiska tänkande och skaparförmåga (Olsson, 1995). 

 

3.3.3 Skolgården som klassrum 
En skola som arbetar med skolgården som klassrum är Coombes School som ligger några mil 

väster om London i England. Det som skiljer denna skola från andra är att pedagogerna 

medvetet använder skolgården i det dagliga pedagogiska arbetet. Arbetssättet de använder sig 

av är tematiskt och årstidsrelaterat. Undervisningen bygger på helhetsprincipen och på att ge 

barnen inspiration. Hela utemiljön fungerar som ett pedagogiskt rum med hemliga gröna 

http://www.naturskola.se/
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gömställen som tillsammans med undervisningsmetoder uppmuntrar elevernas nyfikenhet. 

Största delen av skolgården får dock eleverna endast vistas på under lektionstid med uppsikt 

av en pedagog. Detta beror på att denna yta är mycket stor och svår att övervaka för 

pedagogerna. Dessutom betraktas denna del som en del av klassrummet och där är det tänkt 

att man bara ska vistas under lektionstid. Skolan använder sig enligt skolans rektor Susan 

Humphries av ett sociokulturellt perspektiv på lärandet, där de använder sig av både skolans 

och omvärldens fysiska, kulturella och sociala nätverk (Olsson m.fl, 2002). 

 

3.4 Vad är koncentration? 
Barnpsykiatern Tore Duvner (1997) skriver att koncentration innebär att ”rikta sin 

uppmärksamhet mot en företeelse i ett visst sammanhang, i en viss omgivande miljö”. För att 

åstadkomma detta menar Duvner att tre huvudfaktorer spelar in: 

• Individens förmågor. Begåvningsmässiga förutsättningar och motivation för uppgiften. 

• Uppgiftens svårighetsnivå. Stämmer individens förmågor överens med uppgiftens 

svårighetsgrad? 

• Omgivningens påverkan. Störande eller stödjande? Är uppgiften svår behöver man uppbåda 

all sin psykiska energi, behöver fungera på marginalen av sin förmåga och blir av denna 

anledning lättare störd av omgivningsfaktorer och därmed fortare trött (Duvner, 1997, s 32). 

 

Även specialpedagog Lisbeth Iglum och barnläkare Björn Kadesjö beskriver koncentration på 

liknande sätt. Iglum (1999) uttrycker koncentrationen som en förmåga att hålla 

uppmärksamheten fokuserad under en viss begränsad tid. Kadesjö (1992) skriver att för att 

kunna koncentrera sig på en uppgift måste barnet kunna rikta sina tankar och känslor mot 

uppgiften. Barnets intresse för uppgiften är en viktig faktor för att det ska kunna koncentrera 

sig. Barnet måste kunna sortera intrycken det får i ovidkommande och väsentlig information 

samt kunna komma igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften på ett bra sätt.  

 

Kadesjö (1992) skiljer på barn med primära och sekundära koncentrationssvårigheter. De 

sekundära koncentrationssvårigheterna är en reaktion på brister i barnets uppväxtmiljö. 

Dessa barn går Kadesjö inte närmare in på i sin beskrivning. De primära 

koncentrationssvårigheterna är ett biologiskt betingat tillstånd avseende brister i hjärnans 

funktion. De barn med primära koncentrationssvårigheter har ofta följande problem: 
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• Uppmärksamhetsstörning 

• Impulsivitet 

• Svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå 

• Svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler (s 14) 

 

Jag går inte i min uppsats närmare in på orsakerna till barnens koncentrationssvårigheter d.v.s. 

om de är av biologiskt ursprung eller har med miljön att göra eller är en kombination av 

dessa. Även om orsakerna är av biologiskt ursprung anser jag att miljön och 

undervisningssättet har stor påverkan på hur de här barnen utvecklas. De punkter som 

Kadesjö nämner här ovanför tycker jag stämmer bra in på alla barn med 

koncentrationssvårigheter. När jag använder mig av beteckningen ”barn med 

koncentrationssvårigheter” i min uppsats menar jag barn med några eller samtliga av 

ovanstående problem. Barnen behöver inte ha någon diagnos utan det räcker med att 

pedagogen anser att barnet har dessa problem. 

 

3.4.1 Naturens påverkan på vår förmåga att koncentrera oss 
Med natur syftas nedan på en miljö som människan till stor del inte har påverkat. Detta kan 

t.ex. vara skogen, heden eller de parker som inte människan har format så mycket. 

 

De amerikanska miljöpsykologerna Stephen och Rachel Kaplan har forskat om naturens 

påverkan på vår förmåga att koncentrera oss. De talar om två sorters uppmärksamhet, riktad 

uppmärksamhet och spontan uppmärksamhet. Riktad uppmärksamhet kräver stor 

koncentration. Denna koncentration utsätts vi för t ex när vi sitter inomhus och håller på med 

skrivbordsarbete och dylikt samt när vi är ute i trafiken. Riktad koncentration kräver alltid 

mental energi. För att kunna koncentrera oss på vår uppgift använder vi en del av vår energi 

till att sortera bort oväsentligheter som stör oss som t.ex. oljud från fläktarna i rummet eller 

buller av annat slag. Men omgivningen får inte heller vara för enkel, den måste vara 

engagerande för oss. Människan är nyfiken av sig och vill ständigt få nya upplevelser vilket vi 

får genom att komma ut i naturen. Miljöer som fascinerar oss gör att vi slipper använda vår 

energi till att sortera bort oväsentliga ljud och intryck. I naturen får vi möjlighet att använda 

oss av vår spontana uppmärksamhet som inte kräver lika mycket koncentration. Hjärnan kan 

koppla av och vi får ny energi. Vi associerar friare och får lättare nya infallsvinklar på våra 

problem (Olsson,1995). 
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Miljön barnet vistas i har stor påverkan på hur det mår. Miljön kan enligt förskollärare och 

tal- och specialpedagog Ylva Ellneby antingen bidra till eller motverka att ett barn blir stressat 

och ett stressat barn har svårt för att koncentrera sig. Barn har stort rörelsebehov och behöver 

därför stora utrymmen att vistas på. Platser där de kan leva ut sitt rörelsebehov men även 

lugna avskilda platser för vila och eftertanke. Naturen är en plats där barn i regel trivs. Den 

inbjuder till olika aktiviteter och även till att utveckla motoriken. I naturen finns material som 

kottar, pinnar och stenar som kan stimulera barnens kreativitet. Ellneby bygger sina slutsatser 

bl.a. på forskningsresultat från miljöpsykologerna Stephen och Rachel Kaplan och från 

landskapsarkitekt Patrik Grahns undersökning angående utomhusvistelsens inverkan på barn 

(Ellneby, 2000).  

 

3.4.2 Barn med koncentrationsproblem 
Barn tänker på olika sätt. Barnen med koncentrationssvårigheter skiljer sig enligt Kadesjö 

från de andra bl.a. genom sitt sätt att tänka och bearbeta abstrakt material. ”De är mer 

beroende av att kunna knyta sitt tänkande till konkret material, till något de håller i handen 

eller kan se framför sig” (Kadesjö, 1992, s 140). För att kunna upprätthålla koncentrationen 

hos de här barnen måste pedagogen utgå från barnets erfarenhets- och tankevärld och använda 

sig av praktiskt arbete med konkret material där barnet får använda hela sin kropp i 

inlärningen. Barnen klarar inte av att lyssna på långa förklaringar om dessa inte innehåller 

mycket dramatik och upplevelse. För att enligt Kadesjö få dessa barn motiverade till att 

anstränga sig måste inlärningen upplevas som något lustfyllt och att de upplever att de lyckas. 

Pedagogen bör locka fram barnets lekfullhet och fantasi i inlärningen eftersom barnet då 

känner större lust och motivation att utföra uppgifterna. Många av dessa barn är intresserade 

av verksamheter där de får skapa med sina händer och sin kropp, t.ex. när de får forma, måla, 

snickra, konstruera och dramatisera (Kadesjö, 1992). Om uppgifterna är av rutinkaraktär blir 

barnen fort uttråkade och passiva. De har svårt för att fokusera på en arbetsuppgift en längre 

tid. För att hjälpa barnen tillbaka till koncentrationen på uppgifterna behöver de ofta göra ett 

avbrott då de får upp och röra på sig (Iglum, 1999; Kadesjö, 1992). 

 

3.5 Tidigare forskning 
Någon forskning som tar upp utomhusundervisningens inverkan på barn med 

koncentrationssvårigheter har varit svårt att finna däremot finns det mycket skrivet om 

utomhusvistelsens positiva inverkan på barn i allmänhet. En studie jag vill nämna i detta 
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sammanhang redovisas av landskapsarkitekt Patrik Grahn i boken Ute på dagis av Grahn 

m.fl. (1997). Studien tittar på sambanden mellan barns utemiljöer och barnens aktiviteter och 

utveckling. Tre områden har studerats: Lek och kreativitet, motorik, koncentration och hälsa. I 

studien jämförde forskarna två olika daghem. Det ena daghemmet, Statarlängan, som är ett 

”ur och skur daghem” (d.v.s. de tillbringar den mesta tiden utomhus), har en gård med mycket 

natur. Där finns en uppvuxen trädgård och ett mindre skogsparti. Det andra daghemmet, 

Lekatten, har en mer organiserad miljö med avgränsade ytor mellan olika lekredskap, 

planteringar, gräsmatta och gångar. 

 

De motoriska testerna som gjordes visade att barnen på Statarlängan var vigare, starkare och 

hade bättre balans än barnen på Lekatten. Barnen på Statarlängan lyssnade bättre på 

personalen och var mer koncentrerade än på Lekatten. På Lekatten fick inte barnen tillfälle till 

att leka fritt p.g.a. alla regler de måste följa t.ex. att sanden inte får komma utanför sandlådan 

och att bollen inte får komma utanför gräsplanen mm. Detta leder enligt Grahn till att deras 

koncentration belastas av för många budskap. ”Till slut tvingas barnen använda 

koncentrationen till att stänga ute alla krav vilket leder till en utarmning av 

koncentrationsförmågan” (s 85). Grahn refererar till miljöpsykologerna Stephen och Rachel 

Kaplan som säger att en person som har svag förmåga till koncentration också har svårt för att 

ta emot mer information. Denna person stänger då av mer information för att kunna det 

nödvändigaste. Kaplan menar även att om en person har sämre koncentrationsförmåga 

distraheras han lättare och har lätt för att bli irriterad och hjälper inte andra. Den här personen 

har även svårt för att fatta beslut, att planera och att genomföra sina beslut. Detta kunde 

forskarna se hos barnen på Lekatten. De var mer rastlösa och frustrerade än barnen på 

Statarlängan (Grahn m.fl. 1997).  

 

Jag har hittat flera examensarbeten som behandlar utomhusundervisningen. Andersson (2000) 

har undersökt vad elever och lärare har för tankar kring utomhusundervisning och hur de kan 

arbeta utifrån dessa. Hon kommer i sitt examensarbete fram till att inlärningen påverkas 

positivt när barnen är ute pga. att de får använda ”alla sina sinnen, uppleva och upptäcka i 

autentisk miljö, röra på sig, samarbeta med andra samt lära genom erfarenheter”(opaginerat). 

Lindén (2003) har undersökt hur och varför lärare i årskurs 1-6 bedriver undervisning i 

skolans närmiljö. Hon säger i sitt arbete att undervisningen i skolans närmiljö ofta innefattar 

ett praktiskt arbetssätt med grupparbeten där eleverna aktivt får arbeta med konkret material. 
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Enligt Lindén är fördelarna med att vara utomhus främst att barnen får ökad 

miljömedvetenhet att de får frisk luft och möjlighet till att röra på sig.  

 

3.6 Sammanfattning 
Samtliga författare som behandlat utomhusundervisningen har visat på de fördelar barn och 

pedagoger uppnår med att vara utomhus. Barnen har t.ex. lättare att komma ihåg det de fått 

lära sig om de får använda så många av sina sinnen som möjligt i inlärningen menar 

författarna. Utomhusundervisningen innebär även att barnen får röra på sig mera och detta har 

också en positiv inverkan på inlärningen. Utomhusmiljön skapar också bra förutsättningar för 

gemenskap och samarbete. Naturen har, enligt tidigare forskning, ofta den inverkan på oss att 

vi får lättare för att koncentrera oss. Många barn med koncentrationssvårigheter har lättare för 

att ta till sig kunskap om hon eller han får använda hela sin kropp i inlärningen vilket de 

lättare gör utomhus. Det kan dock finnas hinder för att genomföra utomhusundervisning men 

detta är inget som de böcker jag funnit säger någonting om. Hur klarar barn med svår 

pollenallergi av att vara ute på våren? Finns det något barn med rörelsehinder eller andra 

funktionsnedsättningar i klassen kan detta kanske ställa till problem vid lektioner utomhus. 

 

4 Metod 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa hur jag gått tillväga i min empiriska undersökning. 

Jag har valt att utföra kvalitativa intervjuer med ett antal pedagoger från olika skolor som 

använder sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. Varför jag valde att intervjua 

pedagoger och inte barnen var att jag var intresserad att få pedagogernas erfarenheter av och 

syn på hur olika barn fungerar beroende på vilket arbetssätt som pedagogen använder sig av. 

Jag ville också se om pedagogernas upplevelser av utomhuspedagogik stämmer med vad 

litteraturen säger. När pedagogerna har lektioner ute använder de sig av utomhuspedagogik 

men hur frekvent d.v.s. hur ofta och i vilka ämnen de använder sig av utomhusundervisning 

varierar. En pedagog hade endast lektioner på temat friluftsaktiviteter utomhus medan de 

pedagoger som var ute mest hade lektioner i samtliga ämnen utomhus.  

 

4.1 Urval 
Jag ville intervjua lärare som jobbar med utomhusundervisning och därigenom har erfarenhet 

av det jag är intresserad av att studera i enlighet med mitt syfte. Innan jag började söka efter 
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skolor som bedrev utomhuspedagogik funderade jag på om jag skulle kontakta skolor med 

andra pedagogiska inriktningar än vad den kommunala skolan har, t.ex. Waldorfskolan eller 

Montessoriskolan. Jag beslutade dock att inrikta mig på den kommunala skolan eftersom 

arbetet annars skulle ha blivit för omfattande. Om jag skulle ha tittat på andra skolinriktningar 

hade det behövts förklaringar för varje skolas synsätt och arbetssätt. Jag tänkte att 6 

pedagoger fördelade på tre som undervisar de mindre barnen åk 1-3 och tre som undervisar de 

äldre åk 4-6 skulle vara ett lämpligt stort antal personer. Nu var det svårare än jag trott att få 

tag på skolor som använde sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. Jag hade från början 

tänkt kontakta tre skolor och intervjua två pedagoger på varje skola. Jag fick dock bara tag på 

en pedagog på varje skola som var intresserad av att bli intervjuad därför var jag tvungen att 

kontakta fler skolor för att få tillgång till personer att intervjua. Eftersom jag fick ta fem 

skolor istället för tre och jag genom dessa intervjuer fått med pedagoger med erfarenhet från 

åk 1-6 som jag önskade, nöjde jag mig med dessa fem pedagoger.  

 

För att få reda på vilka skolor som använder sig av utomhuspedagogik gick jag in på några 

kommuners hemsidor. Där hittade jag en skola som sa sig använda sig av skogen i 

undervisningen. Två skolor hade jag genom personliga kontakter fått tips om. En skola hade 

jag läst om i Lärarnas tidning att de sedan flera år tillbaka använde sig av utomhuspedagogik. 

En skola kände jag till sedan min verksamhetsförlagda utbildning, denna skola använder sig 

av skolträdgård. Samtliga skolor kontaktade jag via telefon och fick lov att komma på intervju 

till.  

 

Presentation av de 5 pedagogerna jag intervjuat samt skolornas inriktningar: 

 

• Pedagog 1 är klasslärare i en åk 5. Hon har jobbat som lärare i 5 år. Hon blev erbjuden 

en tjänst på denna skola när hon utexaminerades som lärare och tackade ja bl.a. tack 

vare skolans närhet till skogen. Skolan har en skolträdgård. De har nyligen gått med i 

ett EU-projekt som heter ”Projekt Garden”. Deltagarländerna är Italien, Rumänien, 

Sverige och Portugal. Meningen är att de deltagande skolorna skall utbyta idéer om 

vad man använder skolträdgården till.  

 

• Pedagog 2 är klasslärare i en åk 1. Hon har även hand om förskoleklassen vissa 

lektioner. Hon har jobbat som lärare i 3 år och som förskolelärare i 27 år innan hon 

fick tjänst som lärare. Hon har jobbat på denna skola i 12 år. När hon blev erbjuden en 
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tjänst på denna skola var det av avgörande betydelse för hennes val att skolan använde 

sig av naturen i undervisningen. 

 

• Pedagog 3 är fritidspedagog i en F-3 klass men ansvarar även för praktisk verksamhet 

och uteverksamheten för åk 4-6. Hon har jobbat som fritidspedagog i 2,5 år på denna 

skola, innan dess arbetade hon som barnskötare i 15 år på en förskola. När hon 

anställdes på skolan hade skolan inte lika mycket uteverksamhet som den har i dag.  

 

• Pedagog 4 är klasslärare för en åk 3. Hon har jobbat som lärare i 7 år, samtliga år på 

denna skola. Det var lite av en slump att hon hamnade på denna skola men närheten 

till naturen spelade in i valet av arbetsplats. Skolan har nyligen varit med i ett projekt 

som gick ut på att mäta om stressen minskade bland barnen om de fick vara ute 30 

min extra varje dag. Samtidigt som projektet pågick fick lärarna gå en kurs i 

utomhuspedagogik. Detta har för skolans del inneburit att man satsat mer på 

utomhuspedagogik de senaste åren. 

 

• Pedagog 5 är fritidspedagog och arbetar i en grupp med utagerande barn och barn med 

koncentrationssvårigheter, han ansvarar även för uteverksamheten för en åk 4 samt 

viss fritidsverksamhet. Han har jobbat som fritidspedagog i 5 år varav 4 på denna 

skola. Skolan har ingen speciell profil med utomhuspedagogik men uttalar på sin 

hemsida att man ofta är ute i den angränsande skogen. 

 

4.2 Etik 
Trost (2005) säger att intervjuaren skall informera de medverkande om att samtalet kommer 

att behandlas konfidentiellt d.v.s. att läsaren inte i uppsatsen kommer att kunna identifiera de 

personer som är intervjuade. Detta uppfyllde jag genom att vid första kontakt per telefon 

alternativt personlig kontakt innan själva intervjun tala om att jag skulle skriva på ett sådant 

sätt i min uppsats att varken skolan eller pedagogerna jag intervjuat kunde igenkännas. 

 

4.3 Datainsamlingsmetoder 
Enligt Johansson & Svedner (2004) finns det två olika typer av intervjuer. Den första bygger 

på fasta frågor och svarsalternativ, denna kallas strukturerad intervju. Den andra kallas 

kvalitativ intervju. I den intervjun är intervjuaren friare att variera frågorna som ställs, 
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intervjuaren behöver alltså inte ställa exakt samma frågor till samtliga intervjuade. När man 

vill ta reda på lärares eller elevers uppfattningar, synsätt eller begreppsförståelse är 

huvudmetoden för detta att använda sig av kvalitativa intervjuer (Johansson & Svedner, 

2004). Jag valde att ha kvalitativa intervjuer med pedagoger eftersom jag är ute efter 

pedagogers uppfattningar. Jag ville undersöka om man kunde se något mönster i hur de olika 

pedagogerna uppfattade utomhusundervisningens påverkan på olika barn. Jag var inte 

intresserad av några statistiska siffervärden på antal personer med olika svar. Frågorna jag 

ställde var öppna för många tolkningar. 

 

Huvudfrågorna jag ställde var om pedagogerna kunde se några skillnader i hur olika barn tar 

till sig kunskaper utomhus respektive inomhus samt vilken inverkan utomhusundervisningen 

hade för barn med koncentrationssvårigheter. Jag bifogar frågeformuläret som jag hade som 

underlag (bilaga 1). I vilken ordning jag tog upp frågorna och vilka följdfrågor jag tog upp 

varierade beroende på vad den intervjuade svarade vid varje enskilt intervjutillfälle. Trost 

(2005) säger att man i möjligaste mån skall låta den intervjuade styra ordningsföljden i 

samtalet. Jag ställde även följdfrågor som: Hur kommer det sig? På vilket sätt? Kan du ge ett 

exempel? Dessa frågor ställde jag när jag önskade förtydliganden från den intervjuade. 

Frågorna redovisas i bilaga 1. 

 

4.4 Procedur 
Vid telefonkontakten med respektive skola berättade jag att jag var intresserad av att höra 

pedagogernas erfarenheter om skillnaderna i hur barn tar till sig undervisningen ute jämfört 

med inne och hur barn med koncentrationssvårigheter fungerar i utomhusmiljön under 

lektionstid. 

 

Intervjuerna gjordes på pedagogernas arbetsplatser. Jag hade bandspelare med mig vid 

samtliga intervjutillfällena. Innan själva intervjun frågade jag om det gick bra att spela in 

intervjun, vilket det gjorde i samtliga fall. Jag förklarade att det endast var jag som skulle 

lyssna på bandet vid själva transkriberingen för att jag på detta sätt skulle slippa att sitta och 

anteckna vid själva intervjun. Jag kunde på så sätt koncentrera mig bättre på att lyssna. 

Intervjuerna tog ca 40 minuter. Något kortare tid för de två första intervjuerna och något 

längre tid för de senare. Trost (2005) säger att den som ställer frågor inte ska vara rädd för 

tystnaden utan invänta de intervjuade som kanske funderar på något mer att säga. Trots att jag 
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hade läst detta forcerade jag på de första intervjuerna, men när jag fått lite rutin på frågandet 

var jag lugnare och väntade in de intervjuade bättre innan jag ställde nästa fråga. Detta 

resulterade i lite längre intervjuer och mer konkreta exempel.  

 

Databearbetningen utförde jag på så sätt att jag först transkriberade alla intervjuerna. Detta 

gjorde jag samma dag eller dagen efter jag genomfört intervjuerna. Det jag ansåg vara 

relevant för mina studier transkriberade jag ordagrant och övrigt sammanfattade jag med egna 

ord. När jag transkriberat samtliga intervjuer jämförde jag fråga för fråga vad de olika 

personerna svarat. Därefter försökte jag se ifall det fanns några mönster eller variationer i 

svaren och gruppera dessa efter olika teman. 

 

Jag har valt att först redovisa svaren på varje frågeställning genom en sammanfattning av de 

olika pedagogernas svar samt utdrag av deras svar i form av citat som belyser och 

underbygger mina sammanfattningar. Därefter redovisar jag de teman, mönster och 

variationer i pedagogernas svar som jag sett. 

 

4.5 Reliabilitet/Validitet 
Jag spelade in intervjuerna på band. Patel & Davidsson (2003) skriver att ett sätt att få hög 

reliabilitet/tillförlitlighet är att använda sig av bandspelare eftersom man då kan gå tillbaka 

och lyssna på intervjusvaren flera gånger. Samtliga intervjuer genomfördes i lugn miljö på de 

intervjuades arbetsplatser. Endast i ett fall blev vi störda av en annan personal som kom in i 

rummet några sekunder. Detta bedömer jag inte påverkade resultatet av intervjun. Patel & 

Davidsson (2003) säger att god validitet innebär att forskaren undersökt det som han/hon 

avsett att undersöka. Detta tycker jag att jag uppnått genom att frågorna jag ställt var kopplade 

till mitt syfte. Vad som dock kan ha påverkat resultatet var de intervjuades bakgrund d.v.s. att 

samtliga var positiva till utomhuspedagogik. Det kunde ha varit intressant att fråga pedagoger, 

som inte använder sig av utemiljön i undervisningen, om varför de ej gör detta. Om jag hade 

intervjuat pedagoger som inte använder sig av utomhuspedagogik skulle jag kanske ha fått 

fler olika synpunkter med lite mer kritiska åsikter till utomhuspedagogik. 
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5 Sammanfattning av intervjusvaren 
Här har jag under varje frågeställning gjort en sammanfattning av vad de olika pedagogerna 

svarat. Jag har med hjälp av citat försökt illustrera min sammanfattning. Alla pedagogerna är 

representerade med två till tre citat var. 

 

5.1 Hur ofta och i vilka ämnen har skolorna utomhuslektioner? 
På frågan om hur ofta de har utomhuslektioner varierar svaren. Alla nämner att 

idrottslektionerna oftast förläggs utomhus under vår, höst och sommar. Skola 1 har ett 

rörelsepass utomhus per vecka året om, sedan varierar antalet utomhuslektioner med årstiden. 

På vintern är det inte så ofta de har utomhuslektioner medan det under våren sker minst en 

gång per vecka. Skola 2 säger att de har natur/skogspass en gång per vecka och sedan ibland 

bild och matematik. Skola 3 har också natur/skogspass en gång per vecka, praktisk matematik 

och temaarbete. De har även flera lekpass för de yngre barnen, ett roll-lekpass och ett 

samarbete/bygg-pass per vecka. Därutöver går de en promenad varje dag. Detta innebär att de 

är ute varje dag. Skola 4 har utomhuslektioner de dagar barnen inte har gymnastik. Dessa 

lektioner kan förekomma i samtliga ämnen. Detta innebär att barnen på denna skola också är 

ute varje dag. Skola 5 har utomhuslektioner 2 ggr/vecka och dessa pass handlar om 

friluftsaktiviteter som att laga mat ute, elda, tälja samt naturkunskap. Detta innebär att barnen 

i samtliga skolor har lektioner i något ämne utomhus från 3 dagar per vecka till 5 dagar per 

vecka (undantaget vintertid). 

 

Ämnena pedagogerna säger att de har utomhus är: 

• Idrott, naturorienterade ämnen (NO)/naturkunskap och rörelsepass av något slag. 

Dessa ämnen nämner samtliga pedagoger att de ibland har ute. 

• Matematik säger 4 av pedagogerna att de ibland har ute. 

• Samhällskunskap/samhällsorienterade ämnen (SO), svenska, bild, musik och tematiskt 

arbete nämner 2 av pedagogerna att de ibland har ute.  

• Därutöver nämns musik, lekpass/roll-lekpass, samarbete/bygg och friluftsaktiviteter av 

vardera en pedagog.  

 

5.2 Varför har ni utomhuslektioner? 
På frågan om varför pedagogerna har utomhuslektioner framkom bl.a. följande:  
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En av skolorna hade läst böcker av Susan Humphries som är rektor på Coombes School i 

England och tagit inspiration därifrån. 

 

Jag har ju läst den här boken…Susan Humphries. Hon jobbar mycket med 

skolgårdens förändring. Så våran skolgård är egentligen anpassad till att kunna 

ha undervisning ute…  (Pedagog 2) 

 

En annan av skolorna hade varit med i ett stressprojekt där barnen skulle röra sig 30 min/dag 

för att se om stressen minskade. Samtidigt gick lärarna en utomhuspedagogikkurs. Från 

början var det bara rörelse man fokuserade på men nu försöker pedagogerna koppla 

utevistelsen till ett ämne. Andra argument som framkom var att ju fler miljöer barn vistas i 

och får lära i ju mer utvecklas de. Det är ett jättebra komplement till klassrummet tyckte 

någon. Flera av pedagogerna gav uttryck för att de tror på ”Learning by doing” d.v.s. att 

barnen skall prova att göra saker och på det sättet lär de sig. Den allmänna meningen var att 

barnen tar till sig mer när de får utföra saker praktiskt än om de bara läser sig till kunskapen. 

 

5.3 Hur tar barnen till sig kunskaperna utomhus? 
Pedagogerna anser att de flesta barnen tycker att det är roligt att vara ute, de tycker att de 

saker de gör utomhus är intressanta. Barnen lär sig bättre genom lustfullt lärande menar 

pedagogerna. Lärandet utomhus blir mer levande för barnen. Att vara ute i verkligheten, att 

undersöka och upptäcka och med hela kroppen uppleva det man pratar om gör att det blir 

lättare att ta till sig kunskaperna. Alla blir mer aktiva.  

 

Dom får ju med hela kroppen vara med… och röra sig och rör man på sig så 

fastnar det i knoppen.  (Pedagog 2) 

 

Bara att byta miljö från den vanliga klassrumsmiljön gör att barnen blir mer pigga och 

intresserade av undervisningen. 

 

5.4 Vilka barn tillgodogör sig undervisningen utomhus bäst? 
Här gick svaren i olika riktningar. Vad samtliga pedagoger uttalade var att de barn som var 

duktiga och tillgodogjorde sig undervisningen bra i klassrummet gjorde det också utomhus. 

Att utomhusundervisningen är bra för alla nämndes också. En av pedagogerna sa att de barn 
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som inte riktigt kommer fram inne, som är lite tillbakadragna, har större möjligheter att 

komma fram ute eftersom de inte är lika mycket i fokus då. Alla tittar inte på det enskilda 

barnet när det svarar, det blir lättsammare mer naturligt. Samtliga pedagoger säger att de barn 

som är lite mer praktiskt lagda blommar upp utomhus. De med stort rörelsebehov, som har 

svårt för att sitta still, tar också till sig undervisningen bättre utomhus eftersom de tillåts röra 

på sig mer ute. 

 

Det är väl just dom här stökiga barnen som har svårt för att sitta still dom har jag 

en känsla av att dom lär sig bättre ute än inne. (Pedagog 5) 

 

Någon pedagog tyckte sig se att det var lite fler pojkar som gynnades av att vara ute p.g.a. att 

de enligt henne hade större behov av att röra sig än flickorna. I den stressundersökning en av 

skolorna medverkat i kom forskarna fram till att stresshormonet cortisol i saliven minskade 

hos de barn som fick vara ute mycket och särskilt hos pojkarna märktes en stor minskning av 

cortisol (Södergren, 2005). Detta visar att framförallt pojkarna blev lugnare av att vara ute 

mycket. De barn som av någon anledning inte klarar av undervisningen inomhus så bra kan 

må mycket bättre utomhus. 

 

Dom barnen som ofta får negativ uppmärksamhet där inne dom får ju inte det där 

ute på samma sätt. Bara det gör ju att det barnet liksom mår bättre…Kan man då 

bara genom att lyfta hans självkänsla, självbild lite mot att få de här tillsägelserna 

då har man kommit väldigt långt. För ofta när barn har problem i skolan så 

handlar det om självkänsla. (Pedagog 3) 

 

5.5 Hur tar barn med koncentrationssvårigheter till sig undervisningen ute? 
De flesta pedagoger svarade att dessa barn hade lättare för att ta till sig undervisningen 

utomhus. Detta kan enligt pedagogerna bero på att dessa barn i regel är intresserade av att 

arbeta med händerna vilket de får göra utomhus. De har lättare för att hålla uppe 

koncentrationen längre stunder utomhus. Barnen jobbar på annat sätt när de är ute.  

 

Ute kanske man far omkring med sin grupp och man hittar det där djuret, och man 

sitter och man undersöker och man ropar liksom kom och titta och vill ha boken 

och vill titta direkt. Upptäckterna av krypet och upplevelsen kommer först, sen 
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kanske vi tar reda på, ibland kanske vi har med oss böcker men det har vi inte 

varje gång då kanske vi går in och tittar. (Pedagog 3) 

 

För ett barn med svåra koncentrationssvårigheter kan det vara svårt att fokusera ute till en 

början eftersom det finns så mycket annat runt omkring som de kan störas av som fågelsången 

eller masken på marken. Den allmänna uppfattningen bland pedagogerna var dock att om 

pedagogen bara kan få barnen fokuserade på det hon/han vill så lär barnen sig bättre ute. 

 

5.6 Hur beter sig barn som har svårt att sitta stilla inomhus när de kommer 
ut? 

Här kan jag se lite olika uppfattningar. Två av pedagogerna säger att de barn som har svårt för 

att sitta stilla inomhus är ännu rörligare utomhus. Det kan vara svårt att samla dessa barn och 

få dom att lyssna men detta är oftast en vanesak, ju oftare man är ute desto bättre går det 

menar pedagogerna. 

 

Jag ser till att ge instruktionerna inomhus, före de går ut eftersom det är svårt för 

barnen att koncentrera sig på att lyssna ute. (Pedagog 1) 

 

En av pedagogerna tyckte att dessa barn blir lugnare och fungerar bättre ute medan de andra 

pedagogerna hade lite varierande syn. Trots att dessa barn kan vara rörligare utomhus tyckte 

de flesta pedagogerna att undervisningen oftast fungerar bättre ute ändå p.g.a. av att det finns 

mer utrymme för barnen att röra sig på. Det uppstår t.ex. färre konflikter utomhus eftersom de 

här barnen inte stör sina kamrater lika mycket när de kommer ut som när de är inne i 

klassrummet. 

  

5.7 Hur fungerar samarbetet mellan barnen ute? 
Enligt pedagogerna är mycket av utomhusundervisningen fokuseras på samarbete, de har t.ex. 

ofta samarbetsövningar och pedagogerna använder sig av skogen för att få sammanhållning i 

gruppen. Samarbetet mellan barnen fungerar ungefär på samma sätt inne som ute men barnen 

blir ofta mer kreativa ute. De kanske undersöker fler saker än vad de fått i uppgift att göra. 

Samtliga pedagoger menar att barnens roller i gruppen ändras när de kommer ut. De barn som 

är vana vid att vara ute i skogen kan få en starkare roll där än vad de har inomhus. Barnet som 

av de andra barnen anses vara jobbig i klassrummet kanske får en annan ställning utomhus 
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p.g.a. att det är just det barnet som t.ex. vågar ta i den där skalbaggen eller snigeln. Eller det 

barnet som inte är så duktig på de teoretiska ämnena har kanske lättare för sig i de praktiska 

ämnena. Han får då visa sig duktig vilket han kanske inte har möjlighet att göra inne i 

klassrummet. 

 

Vi har en kille här… som har väldigt svårt för att läsa och skriva och sådana saker 

men just det här att arbeta med händerna…han är kanske den som fungerar bäst 

där ute genom att visa andra så här och så här ska du göra…Där blir han den 

duktiga eleven mot vad han är i klassrummet. (Pedagog 5) 

  

5.8 Hur påverkas barnens koncentration passet efter ett utomhuspass? 
Samtliga fyra pedagoger som hade erfarenhet av detta svarade att barnen var lugnare och mer 

koncentrerade då de varit ute passet innan. En pedagog kommenterade dock att detta kunde 

hon även se efter att de varit ute på rast.  

 

Dom blir lugnare, dom har varit ute och fått springa av sig lite, fått ett avbrott i 

det dom tycker är den riktiga undervisningen. Oftast tycker jag dom är lugnare. 

Oftast lite uppsprallade först men kan komma ner ganska snabbt… (Pedagog 4) 

 

En effekt av att ha varit ute är också viljan av att dokumentera vad de varit med om. 

 

Ja…dom blir mycket piggare… dom orkar mycket mera…deras energi att vilja 

berätta vad dom har sett är mycket starkare också. (Pedagog 1) 

 

5.9 Vilka problem kan finnas med att ha utomhusundervisning? 
Det problem samtliga nämnde var att barnen är dåligt utrustade klädmässigt för att vara ute i 

alla väder. Andra argument var att det var svårt att hinna med att räcka till för alla eftersom 

barnen var mer utspridda utomhus. I klassrummet är det lättare för då har pedagogen barnen 

mycket närmare sig. 

 

Kan vara svårt att samla dom och få dom koncentrerade på det jag har att säga. 

Det är lätt att tappa kollen på vissa barn….Det är mer legitimt att inte vara med 

på en utelektion…bara stå vid sidan och titta. (Pedagog 4) 
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Det tar tid att planera och kan vara svårt att hitta på bra saker att göra utomhus. Ingen av 

pedagogerna såg några hinder med de allergiska barnen eftersom de har med sig den medicin 

de behöver. Ingen hade någon erfarenhet av rörelsehindrade barn. Något flera av pedagogerna 

påpekade var hur viktigt det var att man som pedagog själv är positiv och tror att det är bra för 

barnen med utomhusundervisning. 

 

Den som skall ha dessa passen måste naturligtvis vara positiv till det och känna 

att det här vill jag…annars tror jag inte på det. Genom hela ditt sätt att vara 

förmedlar du vad härligt det är. (Pedagog 3) 

 

5.10 Vinner man något på att ha utomhusundervisning? 
Många tar upp att de ser det som en fördel att barnen lär sig tycka om naturen och se dess 

möjligheter. Att barnen blir pigga och orkar mer efter att ha varit ute. En av pedagogerna tog 

upp att hon lär känna barnen på ett annat sätt när de är ute. 

 

Dels kommer man ut och rör på sig och då får man energi till hjärnan och skapar 

större möjligheter att lära sig. Jag tror att man vinner på det sättet att man dels 

får ett avbrott och kan komma in och koncentrera sig mer här men också att man 

kan göra lärandet mer lustfyllt ute…Man lär med kroppen på ett annat sätt 

eftersom det är större ytor. (Pedagog 4) 

 

6 Sammanfattande analys  
Vid analysen och tolkningen av intervjuerna har jag tittat på om jag kunde finna några 

gemensamma tankar pedagogerna framfört samt variationer i deras sätt att se på hur barn tar 

till sig utomhuspedagogik. 

 

Jag fann följande mönster/teman i pedagogernas svar: 

• Pedagogerna använder sig av olika arbetssätt inne/ute. 

• Utomhusundervisning anses bra för alla barn men speciellt för de barn som är 

praktiskt lagda, de som har stort rörelsebehov samt de med koncentrationssvårigheter. 

• Barnen behöver vänja sig vid att vara ute för att det ska fungera bra. 

• Pedagogernas inställning till utomhuspedagogik uppfattar jag som avgörande för hur 

bra undervisningen fungerar. 



24 

6.1 Olika arbetssätt inne/ute 
Pedagogerna säger att de ställer olika krav inne och ute på eleverna. Det är lite mer tillåtet för 

barnen att röra på sig ute samt att prata med varandra. Ett viktigt påpekande flera av 

pedagogerna gjorde, var att de jobbade på olika sätt när de var ute jämfört med inne. 

Fördelarna med utomhusundervisningen som kommer till uttryck både i intervjuerna och i 

litteraturen skulle inte vara möjlig om pedagogerna bara ”flyttade ut” inneundervisningen 

d.v.s. bedrev uteundervisningen på samma sätt som de gör inne. Jag anser att vitsen med 

utomhusundervisningen är att den sker på ett annat sätt och att barnen får använda hela sin 

kropp i inlärningen. Jag tycker även att barnens upptäckarglädje när de t.ex. hittar en blomma 

eller en insekt är viktig att ta vara på. Att barnen förknippar lärandet med en speciell plats gör 

också att de bättre kommer ihåg vad de lärt sig. Pedagogerna använder sig av utomhus-

pedagogik när de är ute. Flera av de böcker jag läst som behandlar utomhuspedagogik betonar 

att fördelarna med undervisning i utomhusmiljö är att barnen där får använda sig av flera 

sinnen i inlärningen och att de förknippar sig själv med en upplevd situation (Dahlgren &  

Szczepanski, 1997). Av vad jag läst mig till och av egen erfarenhet har jag blivit medveten 

om att barn har olika sätt att lära på d.v.s. olika inlärningsstilar. Genom att pedagogerna 

använder sig av olika arbetssätt när de har undervisning inne och ute kan de på detta sätt 

fånga upp fler barn än om de bara varit inomhus.  

 

Pedagogerna lägger upp mycket av utomhusundervisningen i form av grupparbeten vilket 

innebär att barnen tar del av varandras kunskaper inom gruppen. Detta är ett arbetssätt som 

jag anser ligger i linje med det sociokulturella synsättet som menar att människan tillägnar sig 

kunskap genom kommunikation och i samspel med andra. Att pedagogerna använder sig av 

olika miljöer i undervisningen ligger också i linje med detta synsätt anser jag. 

 

Den frågan jag ställer mig i detta sammanhang är om pedagogen och barnen måste gå ut för 

att använda sig av utomhuspedagogik? Kan pedagogerna inte använda sig av samma 

undervisningsmetoder inne som de gör utomhus? Kan pedagogerna inte genom att ha mer 

praktiska övningar och grupparbeten inomhus åstadkomma många av de fördelar som finns 

med utomhusundervisningen? Dessa frågor besvarar jag i viss mån senare i diskussionsdelen. 
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6.2 Utomhusundervisning är bra för alla 
Vad som kommer fram är att pedagogerna anser att utomhusundervisning är bra för alla barn. 

Även de barn som trivs och tar till sig undervisningen på ett bra sätt inne i klassrummet har 

fördelar av att vara ute. Vad alla pedagogerna sa var att de barn som har lättare för att ta till 

sig kunskap genom att göra praktiska saker hade lättare för att ta till sig kunskaperna 

utomhus. Detta gäller även de barn som har stort rörelsebehov eftersom de får sitt 

rörelsebehov tillgodosett på ett bättre sätt när de kommer ut. Barn med koncentrations-

svårigheter tillhör oftast dessa två grupper. Kadesjö (1992) hävdar att barn med 

koncentrationssvårigheter oftast lär sig bättre om de får arbeta praktiskt och använda hela sin 

kropp i inlärningen (Kadesjö, 1992). Stephen och Rachel Kaplans forskning visar att naturen 

har en lugnande verkan på människan (Olsson, 1995). Detta anser jag skulle kunna tyda på att 

särskilt barn med koncentrationssvårigheter har fördel av att ha utomhusundervisning i 

naturen. En av pedagogerna sa att ett barn som ofta får tillsägelser inomhus p.g.a. att han/hon 

har svårt för att sitta still kan må mycket bättre ute eftersom hon/han inte får så många 

tillsägelser där. Enligt min uppfattning så kan även barn som har svårt för att t.ex. läsa och ta 

till sig skriftliga instruktioner få stärkt självkänsla genom utomhusundervisningen då de där 

inte behöver läsa så mycket utan istället arbeta praktiskt. Eftersom saker barnen upplever i sin 

rätta miljö blir lättare att ta till sig anser jag att alla barn oavsett på vilket sätt de tar till sig 

undervisning har fördelar av att vara ute. Jag anser dock att vissa av de fördelar barn med stort 

rörelsebehov får av utomhusundervisningen skulle de i viss mån kunna få inomhus också. 

Barnen skulle exempelvis kunna få sitt rörelsebehov tillgodosett genom att de tilläts gå ifrån 

klassrummet och springa av sig en kort stund mitt under lektionen. 

 

6.3 Barnen behöver vänja sig vid utomhusundervisning 
Några av pedagogerna nämnde att det inte fungerade så bra de första gångerna de hade 

utomhusundervisning med barnen. Barnen måste vänja sig vid att ha lektioner utomhus. 

Barnen är vana vid att när de är ute så är det antingen rast eller så är det friluftsdag och då 

ställs det inga krav på att de skall ta till sig någon speciell kunskap. De måste också lära sig 

lyssna på vad pedagogen har att säga utomhus. Barnens mognad spelar också in. De äldre 

barnen har lättare för att vara stilla och ta till sig information från pedagogen än vad de yngre 

har. Detta borde pedagogerna ta tillvara på bättre tycker jag. Vad jag erfarit var att 

pedagogerna i större utsträckning var ute med de yngre barnen och att antalet 

utomhuslektioner minskade ju äldre barnen blev. De yngre barnen har svårare för att sitta still 
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under längre tider och behöver av den anledningen upp och röra på sig mer, men har barnen 

väl fått in rutinen på att vara ute så varför fortsätter pedagogerna inte då med 

utomhusundervisningen även för de äldre? Kan det vara så att det är lättare att hitta bra 

arbetsuppgifter för de yngre barnen utomhus än för de äldre eller beror det på något annat? 

 

6.4 Pedagogernas inställning till utomhuspedagogik är viktig  
I intervjuerna framkom att en viktig förutsättning för att barnen ska lära sig något utomhus 

och att de skall uppleva utevistelsen som meningsfull och rolig är att pedagogen själv tycker 

det är kul att vara ute för då smittar det av sig på barnen. Detta anser jag i och för sig gäller all 

undervisning. Är man som pedagog ointresserad av ämnet märker barnen detta och deras egen 

motivation att anstränga sig minskar. Innebär detta då att om pedagogen är ointresserad av 

utomhuspedagogik så ska hon/han inte heller använda sig av den? Enligt pedagogerna 

upplever barnen utomhusundervisningen som lustfylld. De flesta barnen säger att det är roligt 

att vara ute. Flera av pedagogerna använde sig av utemiljön när de ville skapa 

sammanhållning i gruppen och hade mycket samarbetsövningar med barnen utomhus. Går det 

inte att ha samarbetsövningar inomhus då? Jo visst kan pedagogen ha det men jag tror att i 

klassrummet blir barnen lite mer försiktiga i det de företar sig. Barnen vågar inte leva ut sina 

känslor på samma sätt inomhus som utomhus. När barnen kommer ut blir de mer avspända 

och relationen till pedagogen blir på något sätt mer kamratlig tror jag. Barnen känner sig inte 

lika påpassade av kamraterna och pedagogen. En annan fördel är att ytan barnen vistas på 

utomhus är större. Lundegård, Wickström & Wohlin (2004) säger att många aktiviteter som 

inomhus blir konfliktfyllda fungerar bättre och mer avspänt utomhus. Detta gäller framförallt 

aktiviteter som har med samarbete att göra. Pedagogen blir mer som en vägledare och en som 

skapar förutsättningar för att barnen skall uppleva atmosfären som tillåtande. 

 

6.5 Variationer i pedagogernas uppfattningar 
På frågan om hur barn med koncentrationssvårigheter beter sig utomhus kunde jag urskilja 

lite olika uppfattningar. Det förekom både uppfattningar som att de med stort rörelsebehov 

blir lugnare utomhus samt att de blir mer spralliga/rörliga. Även när det gäller att lyssna och 

ta instruktioner fanns skilda uppfattningar. Några pedagoger tyckte att barnen hade svårare för 

att lyssna till instruktioner utomhus medan andra tyckte att de hade lättare för att lyssna till 

instruktionerna utomhus. Någon påtalade vikten av att ge dessa barn tydliga och korta 

arbetsuppgifter för att de skulle kunna utföra dessa utan att hitta på annat som kanske väckte 
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deras intresse under arbetspasset. Barnen kan ha svårt för att bedöma hur lång tid det tar att 

utföra uppgifterna och har därför svårt att bli klara på utsatt tid. Hur bra barnen är på att ta 

instruktioner tror jag kan bero på hur vana de är vid att ha utomhuslektioner. Jag anser också 

att det är viktigt att pedagogen är tydlig och verkligen gör klart för barnen vikten av att lyssna 

på instruktionerna. 

 

När det gäller skillnader mellan pojkar och flickor ansåg pedagogerna att pojkarna i större 

utsträckning hade fördelar av att vara ute. Vad detta berodde på fanns dock olika 

uppfattningar om. Flera av pedagogerna sa att pojkarna är rörligare än flickorna, har svårare 

för att sitta still inne i klassrummet och p.g.a. detta märks det tydligare på pojkarna att de tar 

till sig undervisningen bättre utomhus. Stressundersökningen som gjorts vid en av skolorna 

visade att stresshormonet cortisol sjönk mer för pojkarna än för flickorna när de hade 

utomhusundervisning. Flera av skolklasserna bestod av övervägande pojkar vilket kan ha 

bidragit till pedagogernas uppfattningar. 

 

Pedagogerna hade samma uppfattningar i många frågor. Detta kan bero på att de hade en 

positiv syn på utomhuspedagogik och då kanske inte såg vissa svårigheter som pedagoger 

som inte är intresserade av utomhusundervisning skulle ha sett. Så här i efterhand kan jag se 

att det skulle ha varit intressant att även intervjua pedagoger som inte är så intresserade av 

utomhuspedagogik. Då skulle jag kanske ha fått fler olika synpunkter med andra vinklingar på 

svaren.  

 

7 Diskussion 
Det har varit intressant och lärorikt att få ta del av pedagogers uppfattningar om 

utomhuspedagogik. Vad som också varit intressant att se var att litteraturen och pedagogernas 

intentioner med utomhusundervisningen stämmer så väl överens.  

 

Jag tycker att jag fått belägg för att barn med koncentrationssvårigheter i de flesta fall har 

lättare för att ta till sig undervisningen utomhus än inomhus. Samtliga pedagoger jag 

intervjuat menar att dessa barn lär sig bättre när de får vara utomhus. Detta kan bero på att de 

här barnen har ett stort rörelsebehov. Inne i klassrummet tvingas de oftast att sitta still vid sin 

bänk medan de har möjlighet att få röra på sig när de kommer ut. Iglum (1999) säger att barn 

med koncentrationssvårigheter har stora svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen i 
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skolan. De har svårt för att fokusera på en arbetsuppgift en längre tid och behöver därför byta 

arbetsuppgifter ofta för att inte tröttna på uppgiften. De behöver även ha variation mellan 

stillasittande arbetsuppgifter och uppgifter där de får lov att röra på sig och använda hela 

kroppen i inlärningen.  

 

Det pedagogiska tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan utomhusundervisningen och 

inomhusundervisningen. Kadesjö (1992) säger att barn med koncentrationssvårigheter i större 

utsträckning än andra barn måste knyta sitt tänkande till konkret material för att förstå. Detta 

tycker jag också är en synpunkt som tyder på att dessa barn skulle gynnas av 

utomhusundervisningen. När pedagogerna är utomhus använder de sig nämligen av 

utomhuspedagogik som innebär mycket praktiskt arbete och att barnen får utnyttja alla sinnen 

i inlärningen. 

  

I utomhuspedagogiken är platsen för lärandet viktig. När barnen är i den autentiska miljön 

och får se och uppleva saker i sin rätta miljö har de lättare för att ta till sig kunskaperna. När 

barnen är ute jobbar de oftast tematiskt och på ett undersökande sätt. Detta medför att barnen 

lättare kan sätta in det de lär sig i ett sammanhang som är förståligt för dem. Detta arbetssätt 

påminner om hur barn tar till sig kunskaper i hemmet på, vilket Säljö (2000) menar är det 

bästa sättet att ta till sig kunskaper på. Jag tror att när barnen får arbeta praktiskt och 

undersöka saker de finner blir undervisningen mer intressant för dem. Detta innebär att det 

inte bara är de barn med koncentrationssvårigheter som gynnas av utomhusundervisningen 

utan alla barn har fördel av vad utomhuspedagogiken för med sig. Utomhuslektioner ger 

också fördelar som att få frisk luft och miljöombyte, men jag anser att det är genom själva 

pedagogiken och det pedagogerna gör i utomhusmiljön som ger de flesta fördelarna. 

Pedagogerna jobbar med andra ord på olika sätt inne och ute. Barn har olika sätt att ta till sig 

undervisning på. I och med att pedagogerna byter miljö, i detta fall till utomhusmiljö, och 

arbetssätt innebär detta att fler barn kan uppleva att de lyckas, att de är duktiga och detta 

tycker jag är mycket viktigt att ta vara på. 

 

Pedagogerna jag intervjuade hade samtliga en positiv syn på att använda utemiljön i 

undervisningen. Hur ofta och i vilka ämnen de använde sig av den varierade dock. Några 

använde utomhusmiljön endast i friluftsbetonade ämnen eller i naturorienterande ämnen 

medan andra i möjligaste mån försökte använda sig av den i skolans samtliga ämnen och se 

till att vara ute varje dag. Samtliga skolor, både de på landet och de i staden, hade tillgång till 
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skogen på gångavstånd och använde sig därför mycket av skogen i sina aktiviteter. Det 

förekom också att de åkte iväg längre bort från skolan för att se på historiskt och kulturellt 

intressanta platser. Vad jag tycker mig se är att det framförallt är skolor med närhet till skogen 

som använder sig av utomhuspedagogik. Skolor som ligger inne i staden med långt till 

naturen använder sig inte i samma utsträckning av utomhuspedagogik. Jag anser att alla 

skolor borde ta vara på fördelarna med utomhuspedagogiken. Skolorna inne i stan som inte 

har tillgång till skogen eller annan natur kunde t.ex. anlägga en skolträdgård och på det sättet 

använda sig av utemiljön i undervisningen. 

 

Jag har fått fram många fördelar med att ha utomhusundervisning, men finns det då inga 

nackdelar? Det pedagogerna tog fram som svårigheter var Sveriges klimat, att de inte var ute 

lika ofta på vintern som under övriga året. Något som de flesta nämnde var att en del barn inte 

hade lämpliga kläder för att vara ute i. Det var ibland svårt att få föräldrarna att förstå att de 

var tvungna att lämna med barnen regnkläder eftersom pedagogerna tänkte vara ute med 

barnen även om det regnade. En synpunkt som kom upp var att man som pedagog har bättre 

kontroll över barnen när de är i klassrummet. När pedagogerna är ute med barnen är barnen 

ofta utspridda över ett större område och då kan det vara svårt att hinna med att hjälpa alla.  

 

Jag tror att många pedagoger, framförallt de som jobbat länge, går i sina gamla fotspår. De är 

vana vid att undervisningen ska ske på ett visst sätt och det är jobbigt att tänka om, att ändra 

på sig. En av de pedagoger jag intervjuat sa att planeringen inför ett utepass tar längre tid än 

inför en lektion inomhus eftersom hon lägger upp undervisningen på annat sätt utomhus än 

vad hon hade gjort om de stannat kvar i klassrummet. Om pedagogerna fick utbildning i 

utomhuspedagogik och tips på vad de kan göra ute tror jag de skulle använda sig av 

utomhuslektioner i större omfattning än vad de gör idag. 

 

När jag ställde mina frågor till pedagogerna fokuserade jag på skillnader mellan 

utomhusundervisning och inomhusundervisning. Hade jag t.ex. ställt frågan om hur barnen 

fungerar i slöjden eller på gymnastiken i förhållande till hur de fungerar i ordinarie 

klassrummet kan det hända att jag fått liknande svar från pedagogerna som jag fått i denna 

undersökning. Jag kan tänka mig att många av de positiva saker pedagogerna uppnår genom 

utomhusundervisning skulle de kanske kunna uppnå utan att behöva gå ut. Mycket hänger på 

att byta miljö och det kan man ju faktiskt göra inom skolans väggar också. Allt som hänger 

samman med utomhuspedagogiken som det autentiska lärandet, att vara på platsen där t.ex. 
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trädet man läser om växer eller i ruinerna från en borg, går inte att få i klassrummet. Men 

pedagogerna och barnen kan ta in en del av naturen dit. Om pedagogen t.ex. tar med sig 

blomman in i klassrummet, då kan flera sinnen mobiliseras genom att barnen får känna på 

blomman och lukta på den. Om pedagogerna är flexibla och kreativa tror jag att de kan skapa 

förutsättningar inne i klassrummet som påminner om undervisning med utgångspunkt från 

utomhuspedagogiken. 

 

I Lpo 94 (utbildningsdepartementet 1998) står det: 

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 

och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många 

kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för 

elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och 

självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 

erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter (s 9). 

 

Genom att som ett komplement till undervisningen i klassrummet använda sig av 

utomhuspedagogik anser jag att skolan är på god väg att uppfylla ovanstående mål. 

 

7.1 Fortsatt forskning 
När jag skulle bestämma mig angående vilken empirisk undersökningsmetod jag skulle 

använda i mitt arbete hade jag funderingar på att observera några barn under lektionstid både 

inomhus och utomhus. Då jag hade en begränsad tid till mitt förfogande insåg jag att jag inte 

skulle hinna med att göra denna typ av undersökning samtidigt som jag också var intresserad 

av pedagogernas uppfattningar om utomhusundervisning. Jag valde då att inrikta mig på att ta 

reda på pedagogernas uppfattningar. För att få en utvidgad syn på ämnet är ett förslag på 

fortsatt forskning att med hjälp av observationer av några barn undersöka om pedagogernas 

uppfattningar överensstämmer med de observationer som görs. Det går också att intervjua 

barnen om deras uppfattningar om var och i vilken miljö de tror att de lär sig bäst. 
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  Bilaga 1 

Frågor till pedagogerna 
 

1. Vad har du för typ av tjänst, för vilken åldersgrupp/klass? 
2. Hur länge har du jobbat som lärare/fritidspedagog…? 
3. Hur länge har du jobbat på denna skola? 
4. Påverkades ditt val av arbetsplats av att skolan satsade på utomhuspedagogik? 
 
5. Hur ofta har ni utomhuslektioner? 
6. I vilka ämnen har ni utomhuslektioner? 
7. Varför har ni utomhuslektioner? Finns det någon ideologi bakom, pedagogiskt 

synsätt? 
 
 
8. När ni har lektioner utomhus, har du märkt någon skillnad på hur barnen tar till sig 

kunskaperna utomhus i förhållande till inomhus?     
 
 

9. Vilka barn tillgodogör sig undervisningen utomhus bäst? 
-    Samma som är duktiga inne som även är det ute? 
- Pojkar  -   flickor? 
- Lugna/tysta  -  utåtagerande? 
- Koncentrationssvårigheter 

 
10. Hur tar barn med koncentrationssvårigheter till sig undervisningen utomhus?   

- Tar dom till sig den bättre eller sämre utomhus än inomhus? 
- Vad kan utomhusundervisningen ha för fördelar/nackdelar för dessa barn? 

 
 

11. De barn som har svårt för att sitta still inomhus hur beter de sig utomhus?  
-  Har de lika svårt för att vara still utomhus? 

 
12. Hur fungerar samarbetet mellan barnen ute?  

-  Är de annorlunda mot varandra ute/inne?  
-  Ändras rollerna barnen har i gruppen när de kommer ut? 

 
13. Efter ett utomhuspass, är det någon skillnad vad gäller barnens koncentration på nästa 

lektion inomhus i förhållande till om de varit inne passet tidigare?  
 
14. Vilka problem kan finnas med att ha utomhusundervisning? 

–    Allergier? 
–    Syn- o hörselnedsättning? 
– Rörelsehindrade? 
– Andra? 

 
15. Summering: Vinner man något på att ha utomhuslektioner? Vad? 

 
 

Hur kommer det sig? 
På vilket sätt? 
Kan du ge ett exempel? 


