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Sammanfattning  

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt lärarna på en skola använder sig av uterummet i undervisningen. Jag vill ta reda på 

vilka fördelar respektive nackdelar lärarna på skolan ser med att använda uterummet och att arbeta på ett utomhuspedagogiskt 

arbetssätt. Jag vill även undersöka om lärarna är medvetna om de objekt som faktiskt finns i skolans närhet vilket innebär att jag 

också gjort en inventering av objekt i skolans närhet som kan vara intressanta ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv. 

Då min intention är att undersöka hur det kan se ut på en skola har samtliga åtta klasslärare på skolan deltagit i min undersökning. 

Min studie har en kvalitativ karaktär trots att jag har genomfört en enkätundersökning eftersom min enkät endast innehåller öppna 

frågor. 

Resultatet pekar på att lärarna upplever det som positivt att använda närmiljön och utomhuspedagogik i undervisningen. Detta 

innebär dock inte att det är något de gör speciellt ofta eller på kontinuerlig basis. Resultatet visar också att de inte är medvetna om 

alla de objekt som finns skolans närhet.  
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Inledning 

 

Jag känner att några av en lärares mest betydelsefulla kompetenser är att kunna ta tillvara och 

väcka elevernas egna frågor och funderingar och att kunna konkretisera undervisning och 

lärostoff. Vikten av att variera undervisningen är något som har genomsyrat nästan samtliga 

kurser på lärarutbildningen som jag har läst men då jag varit ute på vfu (verksamhetsförlagd 

utbildning) har jag upplevt att det vanligtvis ”går sin gilla gång” – någon större variation vare 

sig det gäller hur lektioner genomförs eller den plats den genomförs på har jag inte sett. Vad 

detta beror på är något jag funderar över. Det finns en mängd olika pedagogiska arbetssätt och 

utomhuspedagogik är ett arbetssätt som ger variation i undervisningen och ett autentiskt och 

konkretiserat lärande. Jag har valt att skriva mitt examensarbete om utomhuspedagogik i 

allmänhet och undersöka hur lärarna på en skola tar vara på närmiljön i 

undervisningssammanhang i synnerhet.  

 

 

Bakgrund 

 

Då jag gick kursen Musiskt Lärande 2003-2004 skedde mycket av studierna i uterummet. 

Både föreläsningar och lektioner ägde ofta rum utomhus och då dessa var inomhus använde vi 

oss ofta av och utnyttjade utemiljön runt omkring. Till exempel var det material som vi 

hämtade från omgivningen till bilduppgifter eller som kunde användas till instrument under 

musiklektionen. Detta arbetssätt är inte något jag har sett speciellt mycket av i praktiken. 

Mina upplevelser därifrån är att varje dag är den andra lik och den tid eleverna tillbringar 

utomhus är rasterna. Under de varmare årstiderna hålls visserligen idrottslektionerna 

vanligtvis utomhus, men dessa sker för det mesta på tillrättalagda idrottsanläggningar så som 

exempelvis fotbollsplaner. Min upplevelse av skolans närmiljö är att den ofta är en outnyttjad 

resurs i undervisningen. 
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Att alla individer är unika och tar till sig kunskap på olika sätt är något som kan anses som 

vedertaget. Hur kommer det sig då att näst intill all undervisning sker på samma sätt? Genom 

att läraren varierar sina undervisningsmetoder borde elevernas olika behov tillgodoses på ett 

bättre sätt för att främja lärande. 

Dagens alarmerande och vanligt förekommande rapporter som handlar om att barnen 

tillbringar alltmer av sin fritid inomhus, stillasittande framför dator, tv eller tv-spel vilket i 

många fall leder till övervikt, får mig att känna att det är mer aktuellt än någonsin att integrera 

utomhuspedagogiken som ett naturligt inslag i skolans vardag. Att ha lektioner ute i naturen 

medför också att barnen tar in kunskap med olika sinnen, de får tillfälle att lära med hela 

kroppen. Att detta leder till större förståelse och kunskap som ”sitter” är bland annat något av 

kärnan i det musiska arbetssättet. 

 

 

Begreppsdefinitioner 

 

Utomhuspedagogik 

 

Hur kan begreppet utomhuspedagogik definieras? Lars Owe Dahlgren, professor i pedagogik 

och initiativtagare till Sveriges första forskarutbildningskurs i utomhuspedagogik, och Anders 

Szczepanski, forskare och enhetschef vid Centrum för miljö- och utomhuspedagogik vid 

Linköpings universitet och doktorand i didaktik med utomhuspedagogisk inriktning, förklarar 

att kärnan i utomhuspedagogiken är att lärandeprocessen flyttas från de fyrkantiga 

klassrummen till andra sammanhang. Några av utomhuspedagogikens syften är att 

motivationen, den personliga upplevelsen hos den lärande och autenticiteten i lärandet ska 

öka.
1
 Dahlgren och Szczepanski tar också upp att utomhuspedagogik många gånger definieras 

som inomhuspedagogikens motpol, något som de menar är ett gravt simplifierat påstående.
2
  

                                                           
1
 Dahlgren, Lars Owe & Szczepanski, Anders (2004) Rum för lärande – några reflexioner om 

utomhuspedagogikens särart. I: Lundegård, Iann, Wickman, Per-Olof & Wohlin, Ammi (red), Utomhusdidaktik.  
2
 Dahlgren, Lars Owe & Szczepanski, Anders (1997) Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig 

erfarenhet.  
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I stället menar de att utomhuspedagogiken ska fungerar som ett komplement till det ofta 

tillrättalagda lärandekontext som klassrummet är.
3
 

 

Helhetsupplevelse, tematisk integration och direktkontakt mellan den lärande och 

föremålet för lärandet, utgör centrala aspekter av utomhuspedagogikens identitet ... ett 

centralt mål för denna pedagogik är att genom aktiviteter och upplevelser i utemiljön 

skapa kunskap och närrelationer till natur, kultur och samhälle.
4
  

 

Forskargruppen vid CMU, Centrum för Miljö och Utomhuspedagogik, vid Linköpings 

universitet har definierat utomhuspedagogik enligt följande: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 

reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är 

dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär 

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

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. (Linköpings universitet, Centrum för Miljö- 

och Utomhuspedagogik, 2004)
5
 

 

 

Närmiljö, uterum och utemiljö 

 

I mitt arbete kommer jag att använda begreppen närmiljö, uterum och utemiljö som 

synonymer för det område som ligger på gångavstånd från den skola där jag genomförde min 

undersökning. 

 

 

  

                                                           
3
 Ibid  

4
 Dahlgren & Szczepanski. Citat s. 50. 

5
 Szczepanski Anders (2007) Uterummet – ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer. Citat s. 11. I Dahlgren, 

Lars Owe, Sjölander, Sverre, Strid, Jan Paul & Szczepanski, Anders (red) Utomhuspedagogik som kunskapskälla  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärarna på en skola tar tillvara uterummet i 

undervisningen. Vad ser de som fördelar och nackdelar med att använda sig av utemiljön? Har 

de kunskap om vad som faktiskt finns i just deras skolas närmiljö? Jag kommer också att titta 

närmare på vad som finns i skolans närhet. 

 

Mina frågeställningar 

 

 Hur tar lärarna på skolan tillvara de undervisningsmöjligheter som finns i uterummet? 

 Vilka fördelar ser lärarna med att arbeta på ett utomhuspedagogiskt arbetssätt? Vilka 

nackdelar ser de? 

 Vilka möjliga utomhuspedagogiska objekt finns i skolans närmiljö? Hur medvetna är 

lärarna på skolan om de möjligheter som finns i skolans närmiljö? 

 

 

Disposition 

 

I inledningen förklarar jag varför jag har valt att skriva min uppsats om hur arbetet med 

utomhuspedagogik och närmiljön ser ut på en skola samt vad lärarna på skolan ser för fördelar 

respektive nackdelar med detta. Jag fortsätter med ett litteraturavsnitt där jag bland annat 

behandlar utomhuspedagogiken ur ett historiskt perspektiv. Litteratur som ger svar på varför 

man som lärare bör arbeta med utomhuspedagogik och vilka problem och svårigheter som 

finns lyfter jag också fram. Efter detta följer ett kapitel där jag beskriver den metod jag valt att 

använda mig av i min studie, samt redovisning av undersökningens resultat. Jag avslutar mitt 

arbete med en diskussion där jag jämför resultaten från min undersökning med de teorier jag 

funnit i litteraturen och mina egna erfarenheter, tankar och upplevelser.  
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Litteraturgenomgång 

 

Kunskap och kunskapssyn 

 

Hos människan utvecklas och förändras kunskap i en ständig process. Ett citat av Ellen Key 

som ofta får illustrera bildning och kunskap är att det är vad som finns kvar när vi har glömt 

det vi lärt.
6
 Detta citat uttrycker hur hon upplevde kunskap och bildning – det är något som 

bärs av människan.
7
 Bernt Gustavsson, forskare och filosofie doktor i idéhistoria, förklarar att 

det finns tre former av kunskap: episteme, techne och fronesis. Episteme innebär den 

teoretiska och vetenskapliga kunskapen, den säkra kunskapen som står som motsats till att tro 

något eller ha en åsikt om något. Den förklarar och beskriver hur exempelvis världen, 

samhället och människan fungerar och är uppbyggda. Techne står för den praktiska och 

produktiva kunskapen som handlar om skapande, hantverk och framställning. Episteme 

innebär alltså teori och techne praktik. Fronesis hör samman med det mellanmänskliga och 

innebär en praktisk klokhet. Dessa tre former av kunskap som oftast rör sig inom olika 

områden i samhället och även i skolans värld behöver inte stå i konflikt med varandra utan 

bör finnas i en god balans i skolans verksamhet.
 8

 Dessa tre kunskapsbegrepp är grunden till 

de fyra F:en,
9
 en indelning av kunskapens fyra former som bland annat återfinns i Lpo 94. 

F:en står för fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa olika former av kunskap 

förutsätter och påverkar varandra och det är skolans skyldighet att ge plats åt skilda former av 

kunskap och skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet
10

. Det är 

först när dessa olika former av kunskaper värderas lika högt som vi kan påstå att vi lever i ett 

demokratiskt kunskapssamhälle.
11

 

 

 

 

                                                           
6
 Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? Citat sid. 40 

7
 Ibid 

8
 Ibid 

9
 Gustavsson Bernt (2000) Kunskapsfilosofi – tre kunskapsformer i historisk belysning 

10
 Lpo 94. Citat sid. 6. 

11
 Gustavsson (2002)  
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Utomhuspedagogik ur ett historiskt perspektiv 

 

Idag är den teoretiska kunskapen central och kunskap förmedlas i tillrättalagda 

lärandekontext.
12

 Roger Säljö, professor i pedagogik, förklarar att något som utmärker dagens 

skola är att man i stället för att agera i världen så talar,skriver och läser om den.
13

 Det 

institutionaliserade lärandet har bara funnits i människans historia under en väldigt kort 

period.
14

 Historiskt sett har lärande skett genom observation, härmande och genom att delta. 

Det är först i och med att folkskolestadgan tillkom 1842 som lärandet blev 

dekontextualiserat
15

, även om en organiserad folkundervisning redan skedde under 

medeltiden. Präster hade då i uppdrag att lära ut Katekesen men detta innebar inget ”äkta 

lärande” med någon form av förståelse utan endast reproducerad utantillkunskap.
16

 Under den 

största delen av människans historia har kunskap och färdigheter alltså förmedlats muntligt 

och i den fysiska miljön.
17

 Aristoteles (384-322 f.Kr.) är enligt Dahlgren och Szczepanski en 

viktig centralfigur för utomhuspedagogikens idéhistoriska rötter. Han utgick från våra sinnen 

och hade en holistisk syn på naturen, något som också utmärker många av dagens anhängare 

av utomhuspedagogik. Aristoteles ansåg att det var genom sinnena som människan uppnådde 

den högsta graden av verklighet. En annan av företrädarna för praktisk, handlingsburen 

kunskap och en förespråkare för lärande i en autentisk miljö är J. A. Comenius (1592-1670), 

en tjeckisk pedagog. D. Hume (1711-1776) menade också, liksom Aristoteles, att all kunskap 

om världen tar människan in genom sina sinnen. Detta ansåg också J. J. Rousseau (1712-

1784), även han är en framstående person i utomhuspedagogikens historia som menade att 

lärandet framförallt stimuleras genom sinnliga erfarenheter samt genom lek.
 18

 

 

 

 

                                                           
12

 Strotz, Håkan & Svenning, Stephan (2004) Betydelsen av praktisk kunskap, den tysta kunskapen. I: 

Lundegård, Iann, Wickmann, Per-Olof & Wohlin, Ammi (red) Utomhusdidaktik 
13

 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. 
14

 Dahlgren & Szczepanski (1997) 
15

 Säljö 
16

 Hartman, Sven G (1995) Lärares kunskap 
17

 Dahlgren & Szczepanski (1997)  
18

 Ibid. 
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Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer dit 

genom förmedling av hennes sinnen, är hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första 

lärare i filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är 

inte att lära oss tänka förnuftigt; det är att lära oss att lita på andras förnuft, att lära oss 

mycket och ingenting veta
19

. 

 

Ovanstående citat är ur Rousseaus uppfostringsroman Emile eller Om Uppfostran. Sinnenas 

betydelse var också något som uppmärksammades av J. H. Pestalozzi (1746-1827) samt F. 

Fröbel (1782-1852) 

Ellen Key (1849-1926) stred för att förändra 1800-talets pedagogik. Hon menade att den var 

”själamord” för eleverna. Key förordade en pedagogik där fältstudier i det autentiska livet var 

utgångspunkt för kunskap och lärande och där eleverna inte bara skulle söka kunskap i 

litteraturen utan också i praktiken. Att utveckling och lärande sker genom praktiska 

erfarenheter menade också John Dewey .
20

 Det välkända uttrycket ”learning by doing” har 

han myntat och han ansåg bland annat att begreppsbildning underlättas genom att uppleva och 

erfara. Han ansåg att skolan skulle vara en del av samhället och att eleverna skulle få arbeta 

med de svårigheter och uppgifter som finns i ”verkligheten”, teorin måste ha en koppling till 

barnets verklighet. Att överge ämnesindelningen och uppdelningen mellan teori och praktik 

var steg i rätt riktning menade Dewey.
21

 

 

 

  

                                                           
19

 Rousseau citerad i Dahlgren & Szczepanski (1997) Citat s. 18 
20

 Dahlgren & Szczepanski (1997) 
21

 Dewey, John (2004) Individ, skola och samhälle 
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Fördelar med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt  

 

Verklighetsanknutet, varierat och konkretiserat lärande  

 

Utomhuspedagogikens grund och kärna utgörs av en holistisk syn på både individ och 

kunskap och en direktkontakt mellan den lärande och objektet för lärandet.
22

 Lärandet sker 

med hela kroppen och alla sinnen och betydelsen av den omgivande miljön är stor.
23

Genom 

att ta tillvara uterummet och närmiljön i skolans vardag får eleverna en mer varierad, konkret 

och levande undervisning.
24

 Att använda sig av utomhuspedagogik kan leda till att 

inlärningsprocessen når en annan dimension och får en upplevelsemässig sida.
25

 

 

Ett av skolans uppdrag är att eleverna  

...skall få uppleva olika uttryck för kunskap. De skall få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar…En harmonisk bildningsgång 

omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter…Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall 

vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling…Detta kräver att…nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant 

arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära 

kontakt. ...med det omgivande samhället
26

.  

 

Då den lärande är aktiv i lärprocessen och lärandet sker genom upplevelser bevaras 

kunskapen längre – något som leder till en ökad motivation menar Gunilla 

Ericsson.
27

Szczepanski och Dahlgren förklarar, som jag tidigare skrivit, att 

utomhuspedagogik inte är inomhuspedagogikens motsats. Utomhuspedagogik innebär inte 

bara att lärandet sker utanför klassrummets eller skolans fyra väggar utan också ett sätt att 

lära. Szczepanski och Dahlgren framhåller vikten av att eleverna får tillfälle till reflektion, 

endast då leder deras upplevelser och erfarenheter till kunskap och lärande.
28

 

 

                                                           
22

 Dahlgren & Szczepanski (1997)  
23

 Dahlgren & Szczepanski (1997). Brügge, Glantz, och Sandell, (2007). Strotz & Svenning (2004) Betydelsen 

av praktisk kunskap, den tysta kunskapen. I: Lundegård, Wickman & Wohlin (red) Utomhusdidaktik. 
24

 Dahlgren & Szczepanski (1997). Ericsson Gunilla (2002) Lära ute – upplevelser och lärande i naturen. 
25

 Dahlgren & Szczepanski (1997) 
26

 Lpo 94. Citat sidan 7 
27

 Ericsson (2002) 
28

 Dahlgren & Szczepanski (1997) 



12 
 

Personlig utveckling och social kompetens 

 

Då lektioner sker i andra miljöer än i klassrum ser ofta förutsättningar för samarbete och 

träning av samarbete annorlunda ut.
29

 I uterummet är inte jämförelse och konkurrens mellan 

individerna lika starka som i den traditionella klassrumsmiljön och de invanda rollerna 

förändras ofta.
30

 Gunilla Ericsson menar att den personliga utvecklingen är en, av flera saker, 

som stärks och utvecklas när man som pedagog använder sig av utomhuspedagogik. Den 

personliga utvecklingen kan innebära både den individuella personliga utvecklingen och 

självbilden eller hur barnet utvecklar den sociala kompetensen. Ericsson förklarar att rollerna 

förändras ofta då lärandemiljön byts från inne till ute.
31

 Hon tar också upp en studie där 

pedagoger tillfrågades om varför de använde uterummet. De svar hon räknade med var bland 

annat att pedagogerna hade ett personligt natur- och miljöintresse men detta var inte 

utmärkande. Utmärkande var istället deras fokusering på relationer, roller, identitet och 

personlig utveckling. Pedagogernas upplevelse var att det var enklare att åstadkomma nära 

relationer med eleverna i uterummet än i det formella lärandekontext som finns inom skolans 

väggar
32

, något som också Brügge och Szczepanski framhåller som en av 

utomhuspedagogikens positiva aspekter.
33

 Jorunn Nyhus Braute och Christofer Bang påpekar 

också att det sociala samspelet i personalgruppen påverkas på ett positivt sätt.
34

 

 

Hälsa och rörelse 

Det finns flera olika sätt att definiera hälsa på. Kjell Kallenberg,professor i livsåskådning, etik 

och hälsa, och Gerry Larsson, professor i psykologi, tar upp tre olika definitioner utifrån tre 

olika perspektiv. Med ett naturvetenskapligt synsätt är hälsa lika med frånvaro av sjukdom. 

Frisk är den människan som förmår älska och arbeta är Sigmund Freuds, psykoanalysens 

fader, definition av begreppet hälsa. Det är individens egen upplevelse av hur han/hon mår 

som definierar hälsa utifrån ett humanistiskt perspektiv.  

                                                           
29

 Brügge, Glantz & Sandell (2007). Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet. 
30

 Ericsson (2002) 
31

 Ericsson (2004) Uterummets betydelse för det egna växandet. I: Lundegård, Wickman & Wohlin (red) 

Utomhusdidaktik  
32

 Ibid  
33

 Brügge & Szczepanski (2002) Pedagogik och ledarskap. I: Brügge, Glantz & Sandell (red) Friluftslivets 

pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet 
34

 Nyhus Braute, Jorunn & Bang, Christofer (1997) Följ med ut! Barn i naturen  
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Hälsa innebär enligt WHO inte bara att inte vara sjuk eller svag utan ett totalt psykiskt, fysiskt 

och socialt välmående. Detta är en av de grundläggande rättigheterna för varje människa.
35

 

Att utevistelse och utemiljö är betydelsefulla för barnets hälsa och utveckling har en mängd 

studier påvisat
36

, barn som är utomhus mycket är friskare än barn som tillbringar mycket tid 

inomhus.
37

 Ute i naturen övas balanssinnet och koordinationsförmågan
38

, den motoriska 

utvecklingen hos barn som leker mycket utomhus i naturliga miljöer som ej är tillrättalagda är 

också bättre än hos barn som tillbringar mycket tid i lekmiljöer som är skapade av 

människan.
39

 Nyhus Braute och Bang menar att ytterligare en vinst med att arbeta i 

uterummet är att det ofta förekommer hög ljudnivå och dålig luft i skolans lokaler. Detta är 

något som de förklarar betyder mycket både för hälsan och arbetsförmågan och påverkar 

barnet på ett negativt sätt.
40

 Ett av skolans uppdrag är att uppmärksamma hälso- och 

livsstilsfrågor.
41

 Dahlgren & Szczepanski förklarar att en varierad undervisning skapar 

förutsättningar för en ökad kroppssensorik och tycks bland annat påverka vakenheten hos 

individer. Ju högre antal impulser som mottas av hjärnbarken (cortex) från det limbiska 

systemet (kräldjurshjärnan) desto högre grad av vakenhet.
42

 

 

  

                                                           
35

 Kallenberg, Kjell & Larsson, Gerry (2004) Människans hälsa: livsåskådning och personlighet. 
36

 Dahlgren & Szczepanski (1997)  
37

 Quennerstedt, Sundberg, & Öhman, (2002) Friluftsliv, hälsa och livskvalitet I Brügge Britta, Glantz, Matz & 

Sandell, Klas (red) Friluftslivets pedagogik.  
38

 Brügge & Szczepanski (2002) 
39

 Quennerstedt, Sundberg & Öhman (2002)  
40

 Nyhus Braute & Bang (1997) 
41

 Lpo 94 
42

 Dahlgren; Lars Owe & Szczepanski, Anders (2004) Rum för lärande – några reflexioner om 

utomhusdidaktikens särart. I: Lundegård, Iann, Wickman, Per-Olof & Wohlin, Ammi (red) Utomhusdidaktik  
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Med fokus på miljö och en hållbar utveckling 

 

Ytterligare ett av skolans uppdrag är att genom ett miljöperspektiv ge eleverna tillfälle att 

utveckla en personlig relation till miljön och miljöfrågor, både ur ett globalt perspektiv och 

när det gäller den miljö de själva har möjlighet att inverka på.
43

 För vem …bryr sig om en 

miljö man inte känner förankring i?
44

 Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östman tar upp 

begreppet ”ur-väggen-samhälle”. Med detta åsyftar de att den värld vi lever i är en värld där 

allt som vi behöver, exempelvis el och vatten, kommer ur rör och ledningar i väggarna och att 

vi människor har distanserats från ekosystem och natur. Att som pedagog använda sig av 

utomhuspedagogik kan leda till att eleverna får en större förståelse för hur vi och det sätt vi 

lever på påverkar miljön och vår omvärld.
45

 Denna förståelse, och att kunna ta ställning till 

olika frågeställningar som rör miljön och miljöpåverkan, utvecklas dock inte helt enkelt. Per 

Hedberg förklarar att det först krävs att individen får chans att vara i och uppleva naturen som 

något positivt. Då kan en känsla av trygghet och säkerhet i naturen utvecklas och barnet kan 

upptäcka naturen. Därefter kan barnet förstå hur naturen hänger samman vilket kan leda till en 

förståelse för hur det barnet själv gör och inte gör påverkar både närmiljön och hela jordens 

miljö.
46

 Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl 

närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv
47

, och känslan för naturen formas enklast under 

barndomen.
48

  

 

 

 

 

                                                           
43

 Lpo 94 
44

 Dahlgren & Szczepanski (1997) Citat s. 24-25. 
45

 Sandell, Klas, Öhman, Johan & Östman, Leif (2003) Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin. 
46

 Hedberg, Per (2004) Att lära in ute – Naturskola. I: Lundegård Iann, Wickman, P-O & Wohlin, Ammi. (red), 

Utomhusdidaktik. S. 68 ff. 
47

 Lpo 94. Citat sidan 8 
48

 Nyhus Braute & Bang (1997) 
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Svårigheter med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt 

 

Väderförhållanden 

 

Brügge m.fl. förklarar att det är viktigt med rätt utrustning när man ska bedriva 

utomhuspedagogik. Är man blöt och kall är det svårt att koncentrera sig på något annat. Ett 

stort problem kan vara att barn och pedagoger saknar rätt slags kläder och skor.
49

 Nyhus 

Braute och Bang förklarar att ett sätt att komma åt detta problem kan vara att vara tydlig mot 

föräldrarna och informera om vad ”rätt” kläder innebär eller att skaffa ett förråd av kläder som 

både elever och pedagoger kan använda vid behov.
50

 

 

Förflyttning och tid 

 

Att ”ta sig ut” är något som är tidskrävande, och detta kan vara en av orsakerna till att 

pedagoger inte använder uterummet som lärandemiljö. Brügge m.fl. förklarar att en frekvent 

invändning mot utomhuspedagogiken är att det stjäl tid från något annat viktigt skolarbete.
 51

 

  

                                                           
49

Brügge, Britta (2007) Varm, torr, mätt och glad. I: Brügge, Britta, Glantz Matz & Sandell, Klas (red) (2007). 

Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet 
50

 Nyhus Braute & Bang (1997) 
51

 Ericsson (2002). 
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Pedagogens osäkerhet 

 

I jämförelse med klassrummet är uterummet en plats där betydligt fler saker kan inträffa.
52

 

Detta är något som många pedagoger känner en rädsla inför, enligt Strotz & Svenning.
53

 Att 

uterummet saknar tydliga gränser och är mer oförutsägbart än det ”trygga och säkra” 

klassrummet där aktiviteterna är enklare att ha kontroll över, är också något som pedagoger, 

enligt Ericsson, upplever som en av utomhuspedagogikens svårigheter.
54

. Risken att oväntade 

frågor uppkommer är större i uterummet än inomhus i det tillrättalagda klassrummet, och att 

inte kunna svara på dem är ytterligare något som pedagoger upplever som negativt.
55

  

 

 

Metod och genomförande 

 

I detta kapitel beskriver jag den metod jag har valt för att genomföra min undersökning och 

hur urvalet gick till. Jag tar också upp några etiska tankar, på vilket sätt jag bearbetade den 

informationen jag fick och diskuterar mitt val av metod. 

 

 

Val av metod 

 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att göra en enkätundersökning (bilaga1). 

Vanligtvis uppfattas inte enkäter höra till den kvalitativa forskningen men då mina frågor inte 

har svarsalternativ kan min studie ändå anses ha en kvalitativ karaktär.
56

  

  

                                                           
52

 Ericsson (2002)  
53

 Strotz & Svenning (2004)  
54

 Ericsson (2002) 
55

 Nyhus Braute & Bang (1997). Strotz & Svenning (2004) 
56

 Bryman Alan (2004) Samhällsvetenskapliga metoder 
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Alan Bryman förklarar att det finns en tendens att termen ”enkät” är reserverad …för de 

situationer där respondenterna på egen hand besvarar ett batteri av vanligtvis slutna 

frågor
57

. Min enkät innehåller, vilket jag nämner ovan, endast öppna frågor. En nackdel med 

öppna frågor är exempelvis att de är mer tidskrävande både för respondenten då han/hon skall 

besvara enkäten och för mig då jag ska bearbeta svaren.
58

 Min önskan var dock att lärarna 

själva skulle svara på frågorna med egna ord och tankar. 

 

För att minimera risken att respondenterna skulle missuppfatta frågorna i enkäten lät jag några 

testpersoner besvara enkäten. Med enkäten har jag dessutom bifogat ett brev där jag skrivit 

både mitt telefonnummer och min mailadress och uppmanar lärarna att kontakta mig om det 

är något de undrar över (bilaga 2). 

 

Enkät och strukturerade intervjuer som forskningsinstrument är lika på många sätt. 

Nackdelarna med en enkät är bland annat att det inte finns en intervjuare till hands om 

respondenten behöver hjälp med att få ytterligare förklaringar på frågorna
59

, men som jag 

tidigare har förklarat bifogade jag ett brev med telefonnummer samt mailadress för att 

pedagogerna skulle kunna komma i kontakt med mig om de hade några frågor och/eller 

funderingar. Andra negativa aspekter med enkäter är att det inte heller finns möjlighet att 

ställa följdfrågor för att få ett fördjupande svar samt att risken för ett bortfall är större. 

Problematiken med bortfall är i synnerhet störst då enkäterna skickas med post,
60

 därför valde 

jag att personligen lämna enkäterna på skolan. Ett stort bortfall medför att förutsättningen för 

att undersökningen får ett rättvisande resultat minskar. För att minska risken för bortfall då det 

gäller enkäter skall man tänka på enkätens design, en tilltalande layout, klara anvisningar och 

att enkäten inte skall se stor och ”tung” ut.
61

  

 

 

  

                                                           
57

 Ibid. Citat sidan 145. 
58

 Ibid 
59

 Ibid 
60

 Ibid 
61
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Urval 

 

Valet av skola gjorde jag enligt bekvämlighetsurvalet, vilket enligt Bryman innebär att de 

eller det som skall studeras finns tillgängliga för forskaren.
62

 Jag har dock inte behövt göra 

något urval bland informanterna, min intention var att samtliga klasslärare i år 1-6 på den 

utvalda skolan skulle svara på min enkät vilket också lyckades. Sammanlagt ingick åtta lärare 

i studien. 

 

Jag har valt att utföra min undersökning på en skola som jag har haft kontakt med och där jag 

känner till relativt många av lärarna. Deras arbetssätt – om, och i så fall hur, de arbetar med 

utomhuspedagogik - känner jag dock inte till. Den största orsaken till att jag valde just den här 

skolan är att jag har relativt stor kännedom om hur närmiljön ser ut och vad det finns för 

objekt som kan vara intressanta ur ett undervisningsperspektiv. Skolan ligger i en stadsdel 

som ligger i utkanten av en medelstor stad. Invånarna i stadsdelen kan anses vara ganska 

heterogen då det gäller utbildningsnivå och andelen utlandsfödda är relativt hög. Skolan har 

både närhet till företag, serviceinrättningar (bibliotek, butiker, vårdcentraler etc.) och naturen 

med speciella skogs- och naturområden med många historiska lämningar. 

  

Skolan kan anses vara en mångkulturell skola, vilket jag menar gör undersökningen än mer 

intressant. Barn med en annan kulturell bakgrund än den svenska är oftare än svenska barn 

ovana vid att vistas i naturen och tenderar att inte ha en tät och naturlig kontakt med naturen 

eller det omgivande samhället.
63

 Enligt Lpo 94 är det skolans uppdrag att bland annat skapa 

kontakt med arbets-, förenings- och kulturliv samt andra verksamheter i samhället.
64

 Detta blir 

därför än viktigare för barn med en icke-svensk bakgrund. 

 

 

  

                                                           
62
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63
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64
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Genomförande 

 

Jag kontaktade rektorn på skolan och han vidarebefordrade ett brev där jag informerade om 

vem jag var, vad min undersökning handlade om samt en fråga om lärarna var intresserade av 

att vara med i min studie och svara på enkäten. Samtliga lärare var positiva till detta och jag 

lämnade mina enkäter (bilaga 1) tillsammans med ytterligare ett brev (bilaga 2) med 

information om vem jag var, hur jag skulle behandla mina enkäter, vad min studie skulle 

resultera i och när jag ville ha tillbaka mina besvarade enkäter.  

 

Då jag kom till skolan för att hämta enkäten hade inte alla svarat på den. Jag skrev ytterligare 

ett brev och bad lärarna om att de skulle svara på enkäten.Då jag återvände för att hämta 

enkäterna var alla enkäter och samtliga frågor besvarade. 

 

 

Etiska överväganden 

 

Då en vetenskaplig undersökning genomförs finns det en mängd olika etiska frågor man bör 

fundera över. Dessa fundamentala etiska frågor handlar om frivillighet, integritet, 

konfidentialitet samt anonymitet för de individer som är involverade i undersökningen. Inom 

svensk forskning finns några aktuella principer. Informationskravet innebär att det åligger 

forskaren att upplysa de personer som deltar i studien om studiens syfte samt att de har rätt att 

avbryta sin medverkan i studien. Samtyckeskravet innebär att deltagarna är medvetna om att 

deras medverkan är frivillig, då det gäller minderåriga krävs att vårdnadshavaren accepterar 

att den minderåriga deltar i undersökningen. Kravet att obehöriga personer inte får ha tillgång 

till personuppgifter, utan deltagarna måste avpersonifieras, är konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet innebär att de data som framkommer i en studie enbart får brukas för 

forskningsändamålet.
65

 

                                                           
65

 Bryman (2002)  
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Då jag informerade lärarna om syftet med min undersökning och frågade om de var 

intresserade av att delta i undersökningen och att varken de eller skolan skulle kunna 

identifieras, anser jag att jag har uppfyllt dessa grundläggande etiska krav. Bryman förklarar 

att det är oerhört viktigt att forskare är medvetna om  

…de etiska principer som är aktuella och vilken roll etiska överväganden spelar i 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Det är bara då forskarna är medvetna om de 

etiska aspekterna som de kan fatta välgrundade beslut om vad som är bäst och riktigast 

att göra i en undersökning
66

. 

 

 

Metoddiskussion 

 

En kritik mot den kvalitativa forskningen brukar vara att det är forskarens egna intressen som 

styr det han/hon inriktar sig på och uppmärksammar i studien. De svar som framkommer i en 

kvalitativ undersökning har en ostrukturerad karaktär vilket innebär att databearbetningen 

influeras av forskarens personliga och subjektiva tankar och förståelse. Detta leder till att 

kvalitativa studier i de flesta fall är svåra att replikera.
67

 

 

Då jag har genomfört min studie på endast en skola är jag medveten om att mitt resultat 

knappast är generaliserbart på andra skolor utan gäller endast för denna specifika skola. Den 

kan dock tjäna som exempel på hur det kan se ut. När forskaren använder sig av 

bekvämlighetsurvalet är det ovanligt att resultatet går att generalisera. Respondenterna i mitt 

fall är antagligen inte representativa för hur lärare på andra skolor arbetar.
68

 Det är kvaliteten 

på de teoretiska slutsatserna som skapas utifrån de kvalitativa data som framkommer i en 

kvalitativ undersökning som bestämmer om resultaten kan generaliseras eller ej.
69

 Min studie 

visar hur arbetet med utomhuspedagogik kan se ut på en skola och jag anser att min enkät gav 

svar på det jag hade som syfte att undersöka, vilket innebär att min metods tillförlitlighet var 

relativt hög. 
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Resultat 

 

Inledning 

 

Jag lämnade ut enkäterna på skolan och rektorn delade ut dem till lärarna. Jag skrev ett datum 

då jag skulle komma och hämta enkäterna men några av lärarna hade inte svarat på enkäterna 

så det blev förseningar. Samtliga lärare svarade tll slut på enkäterna och på samtliga frågor i 

enkäten. Det är alltså ingen fråga som inte blev besvarad av samtliga pedagoger. Jag kommer 

att redovisa en sammanfattning av de svar som lärarna har lämnat, några frågor var för sig, 

och några har jag valt att sätta samman eftersom svaren har gått in i varandra. 

 

Presentation av lärarna 

De tre första frågorna i min enkät handlar om hur länge informanten har arbetat som lärare 

samt vilka skolår och vilka ämnen han/hon undervisar i. Då dessa är bakgrundsfrågor har jag 

valt att slå ihop dem och de fungerar som en kort presentation av lärarna som har deltagit i 

min undersökning. 

Lärare A 

Lärare A har arbetat som lärare i 30 år och undervisar klass 1-3. Hon undervisar i samtliga 

ämnen förutom idrott.  

Lärare B 

Lärare B har en 35-årig lärarkarriär bakom sig. Hon undervisar klass 1-3 i samtliga ämnen 

utom i idrott och slöjd. 

Lärare C 

Lärare C undervisar klass 4-6 och har arbetat som lärare i 5 år. Hon undervisar matematik, 

NO, engelska, SO, svenska samt bild. 
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Lärare D 

Lärare D har verkat inom läraryrket i 37 år: Han undervisar klass 4-6 i svenska, matematik, 

musik, franska, SO samt NO.  

Lärare E 

Lärare E har arbetat som lärare i 10 år. Hon är mellanstadielärare med inriktning matematik- 

NO. 

Lärare F 

Lärare F har en 24-årig lärarkarriär bakom sig. Han är klasslärare på mellanstadiet och 

undervisar i samtliga ämnen förutom idrott och slöjd 

Lärare G 

Lärare G har arbetat som lärare i 38 år. Hon undervisar klass 1-3 i samtliga ämnen utom idrott 

och slöjd. 

Lärare H 

Lärare H har 23 års erfarenhet av läraryrket. Hon undervisar klass 1-3 i samtliga ämnen 

förutom idrott och slöjd. 
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Beskrivning av begreppet utomhuspedagogik 

I fråga 4 ombeds lärarna ge sin beskrivning av begreppet utomhuspedagogik. Lärarna 

beskriver generellt utomhuspedagogik som aktiviteter som sker utomhus med syfte att lära. 

Några exempel på beskrivningar är: 

 

– ta tillvara möjligheten att lära utomhus 

– att använda sig av närmiljön för att lära olika saker 

– aktiviteter och undervisning som sker utomhus 

– meningsfull verksamhet utanför klassrumsmiljön 

– att använda utomhusmiljön som hjälpmedel i undervisningen 

– man flyttar ut klassundervisningen utomhus 

– man använder naturen och den miljön som finns till de olika ämnena i skolan 

 

Som utomhusmiljöer nämns närmiljö, naturen, skogen, skolgården. Flera av lärarna ger 

exempel på vad som kan läras på andra ställen än i klassrummet: 

 

– ” hoppa multiplikationstabellen” 

– studera växter och djur i sin naturliga omgivning 

– läsa genom att studera skyltar 

– mätövningar till matematiken 

  



24 
 

Flera av lärarna påpekar också att det handlar om ett konkret och åskådligt lärande, där 

individens sinnen och hela kroppen är delaktiga i processen. Ett par lärare beskriver på 

följande sätt hur eller genom vilka kanaler lärandet sker i utomhusmiljön: 

 

Att med flera sinnen, helst alla, ta tillvara möjligheten att lära utomhus. 

Man använder hela kroppen, gör saker och arbetar praktiskt. 

 

…för att enkelt, åskådligt och handgripligt förklara och låta eleverna 

uppleva naturen, matematiken, bilden. 

 

Användning av utomhuspedagogik i undervisningen. 

 

Fråga 5 (Använder du dig av utomhuspedagogik i din undervisning?) och fråga 6 (Hur ofta 

använder du dig av uterummet i undervisningen?) behandlas här tillsammans. ”Ibland” är det 

vanligaste svaret på fråga 5. Någon tillägger: ”Jag vill utveckla det!”, och någon annan menar 

att det är väderberoende. De yngre barnen har en skoldag i veckan med fritidspedagog eller 

förskollärare, då de ”jobbar praktiskt med naturen”. De kan också ha ”mätövningar på 

skolgården” eller ”fysisk aktivitet” ett par gånger i veckan. De flesta tycks ha svårt att ange 

hur mycket de egentligen utnyttjar uterummet i undervisningen. Med ledning av svaren på 

fråga 6 är betydelsen av ordet ”ibland” mycket flexibelt, allt från ”en gång i veckan” till 

”några gånger per läsår”. 

 

Vad man arbetar med i uterummet 

När det gäller vad man arbetar med i uterummet (fråga 7) tänker lärarna mest i termer av 

skolämnen. Mätövningar i matematik samt naturkunskap, främst biologi, är de vanligaste 

ämnena som nämns, men även idrott, svenska och bild finns med. ”De flesta ämnena kommer 

med, kanske inte religion”, skriver en lärare. Det kan tyckas anmärkningsvärt att ingen 

nämner att de t ex arbetar med teman som har anknytning till utomhusmiljön. Möjligen skulle 

citat ovan kunna tyda på något i den vägen. 
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Fördelar med utomhuspedagogik 

 

Fördelarna som lärarna upplever med att använda utomhuspedagogik (fråga 8) är framför allt 

att undervisningen blir konkret, praktisk, verklighetsanknuten och varierad. De lyfter också 

fram att barnen blir mer nyfikna och observanta, de blir piggare och tycker att det är roligt. 

Dessutom får de träna på att vara ute i skogen och de får frisk luft. 

Det blir en mer verklig undervisning, istället för att titta på t ex gullvivan i floran lär 

man sig mer genom att studera den i sin naturliga miljö. Barnen blir mer nyfikna och 

observanta när de är ute i naturen. 

Du behöver inte ta in växter och djur till klassrummet. Barnen tycker att det är roligt. 

Du kan hitta många uppgifter med praktisk tillämpning i matematiken. 

 

Nackdelar med utomhuspedagogik 

 

En av de nackdelar som lärarna nämner (fråga 9) är att disciplinen kan vara en svårighet med 

utomhuspedagogiken, särskilt om klassen är stor. De menar också att det kan vara svårt att 

fånga alla barnens uppmärksamhet, en del barn blir okoncentrerade och har svårt att lyssna, 

barnen kanske ser det hela mera som en lek. En lärare uttrycker detta på följande sätt: 

 

Det kan vara svårt att samla gruppen och att fokusera på uppgiften. 

För de yngre barnen tar leken lätt överhand. Leken är i och för sig bra. 

 

Det tar också tid att förflytta sig och det kan lätt bli rörigt när barnen har en stor yta att röra 

sig på. Dessutom krävs det mer struktur och noggrannare planering av aktiviteterna för att de 

ska bli meningsfulla. Det är inte heller säkert att det finns material som kan användas. En 

lärare menar att lärandet inte blir lika effektivt utomhus som i klassrummet. En annan lärare 

poängterar att utomhuspedagogik lätt kan bli ”bortkastad tid” om den används som ”en 

konstruktion, ett påhitt” där övningarna är konstruerade bara för sakens skull. Jag tolkar det 

som att denne lärare menar att övningarna ska ha ett syfte som inte kan uppfyllas på annat 

sätt. 
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Objekt i skolans närhet som lärarna känner till och använder för aktiviteter utanför 

klassrummet 

 

Frågorna 10 och 11 gäller objekt i närmiljön, vilken kunskap de har om dessa och i vilken 

mån de använder dem. Lärarna tycks i stor utsträckning utnyttja de objekt som de vet finns 

inom gångavstånd från skolan för aktiviteter utanför klassrummet. Här följer de objekt som 

lärarna nämner: 

 

Biblioteket 

Mataffären 

Hasselskogen 

Myrskogen 

Dungen 

Två kyrkor 

Skolgården 

Idrottsplatsen 

Lekplatsen 

Motionsspåret 

Äppellunden (en lund med äppel-, päron- och plommonträd nära skolan) 

Fotbollsplanen 

Servicehuset 

De flesta lärarna nämner skogen eller dungen, motionsspåret, skolgården eller 

fotbolls/idrottsplanen, medan enstaka lärare nämner mataffären, biblioteket och kyrkan som 

platser dit man tar sina elever för olika aktiviteter. Servicehuset nämns som tänkbart objekt 

men ingen lärare säger sig ha tagit med eleverna dit. 
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En kort sammanfattning av resultat 

 Pedagogerna beskriver utomhuspedagogik som aktiviteter som sker utomhus. Lärandet 

är konkret och sinnen och kropp är involverade. Eleverna får tillfälle att uppleva de 

olika ämnena. 

 I vilken utsträckningen pedagogerna använder utomhuspedagogik i undervisningen 

skiljer sig markant mellan lärarna och är bland annat beroende av väder. 

 Det som pedagogerna ser som fördelar med att använda utomhuspedagogik är en 

konkretiserad, praktisk och varierad undervisning. De upplever att eleverna blir mer 

nyfikna, observanta och glada. 

 Det som pedagogerna ser som nackdelar med att använda utomhuspedagogik är att det 

är tidskrävande att förflytta sig, det kan vara svårt att fånga elevernas uppmärksamhet 

samt att eleverna kan ha svårt att lyssna och koncentrera sig. 

 Pedagogerna använder sig av de objekt som finns i skolans närhet och som de har 

vetskap om. 
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En kort inventering av intressanta objekt i skolans 

närmiljö 

 

I närheten av skolan finns en mängd intressanta objekt. Jag kommer bara att ytterst kort 

beskriva dem. 

 Matvarubutiker: det finns två matvarubutiker som båda kan tänka sig att ta emot 

studiebesök av skolelever. 

 Företag: skolan ligger i närheten av ett område med väldigt många olika företag som 

producerar vitt skilda produkter. De flesta sysslar med data och it. Efter att ha ringt 

runt till några av dem inser jag att det inte finns några som helst problem med att få 

komma på studiebesök till flera av dem. 

 Universitet: stadens universitet ligger också det nära skolan. Att göra studiebesök där 

är inte heller några problem  

 Bibliotek: det finns både ett områdesbibliotek och ett universitetsbibliotek i närheten 

av skolan. 

 Fornlämningar: det finns en hel del fornlämningar i området nära skolan. Bl.a. finns 

gravplatser, en domarring och spår av boplatser. 

 Vatten: det finns en anlagd ”fågelsjö” med ett rikt djurliv. Det finns också en ”damm” 

som kommit till i ett grustag. 

 Kyrkor: i närheten av skolan finns två kyrkor dit skolklasser är välkomna för 

studiebesök. 

 Skogar: det finns mycket skogsmark i närheten av skolan. Det finns en plats som 

kallas ”Äppellunden” där det växer många äppelträd. 

 Motionsspår: ett 2,5 km-spår finns alldeles nära skolan. 

 Servicehus: det finns två servicehus.  

 Lekplatser: det finns en mängd lekplatser. 
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Diskussion 

 

I detta avsnitt resonerar jag kring, och jämför, min undersöknings resultat med de teorier jag 

funnit i litteraturen samt egna reflektioner och erfarenheter. Jag kommer att använda några av 

de rubriker som jag tog upp under litteraturgenomgången. 

Ovan har jag skrivit att det naturliga och konkreta lärandet som sker i sin rätta kontext är 

sällsynt i dagens skola, men hur tar lärare på en skola tillvara närmiljön i undervisningen? 

Vad ser de för vinster med detta? Vad upplever de som svårigheter? Vet de vad som 

egentligen finns i skolans närhet? Dessa funderingar ville jag få svar på i min undersökning. 

Lärarna som deltagit i min undersökning är överlag positiva till att arbeta med 

utomhuspedagogik och i närmiljön. Detta betyder dock inte att de arbetar aktivt med detta, det 

är inte något som sker speciellt ofta eller på kontinuerlig basis enligt enkätsvaren (fråga 6).  

 

 

Fördelar med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt 

 

Ett verklighetsförankrat, varierat och konkretiserat lärande 

 

Dahlgren och Szczepanski förklarar att så som skolan och lärandet ser ut och fungerar i 

dagens Sverige är en relativt ny form av kunskapsförmedlande. Traditionen att kunskap 

förmedlas i en speciell byggnad och taget ur sitt sammanhang och kontext är en ung företeelse 

i människans historia, under största delen av människans historia har kunskap förmedlats i 

dess sanna kontext och genom att den lärande deltar i verksamheten.
70

 Som exempel kan jag 

lyfta fram hur stenåldersbarnet (pojken) följde med de äldre männen ut och jagade och i 

jakten utvecklade sina kunskaper, eller på medeltiden då lärlingen fick gå i lära hos 

skomakarmästaren för att där lära sig laga och göra skor innan han själv blev skomakare. Det 

naturliga och konkreta lärandet existerar nästan inte längre.
71
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De fördelar lärarna upplever med att arbeta med och i närmiljön är att undervisningen blir mer 

konkret, naturlig och varierad. Att skolan är alltför abstrakt var något John Dewey påpekade 

starkt redan i början av 1900-talet. Han ansåg att lärostoffet och skolan måste ha en relation 

med samhället för att få ett sammanhang
72

 och i skolans närhet finns många intressanta objekt 

att besöka där eleverna kan få tillfälle att ta del av samhället. Som exempel kan jag ta kyrkor, 

servicehus, olika slags företag och butiker. Alla människor är olika och har olika lärstilar 

vilket innebär att det är viktigt som lärare att variera sin undervisning. Det är ett sätt för 

läraren att ge alla elever största möjliga förutsättningar för lärande. Att integrera och 

balansera kunskapens olika former och ge eleverna tillfälle att pröva skilda arbetssätt enligt 

läroplanen är något som skolan skall sträva efter.
73

 Ett sätt att motverka ensidig 

kunskapsförmedling är att låta de så kallade fyra f:en, fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet, samspela med varandra och ge varandra grundförutsättningar till olika 

kunskapsformer. Fakta är kunskap som ger information, förståelse är meningsskapande 

kunskap, färdighet är kunskap som kan utföras och förtrogenhet är kunskap som omdöme.
74

 

Gustavsson menar att i  

...en god utbildning finns de tre formerna av kunskap, techne, fronesis och episteme, 

representerade i en väl avvägd balans. Att veta, att kunna och att vara klok står inte i 

motsättning till varandra
75

. 

 

Lärarna uppger att de tar ut sina klasser för mätövningar eller för att ”hoppa 

multiplikationstabeller”. Detta anser inte jag vara ett egentligt ”utomhuspedagogiskt 

arbetssätt”, undervisningen sker visserligen utomhus och kroppen och flera sinnen involveras 

men ”ute” blir inte mer än ett annat rum. Brügge, Glantz och Svenning menar att naturen och 

ute …kan ses enbart som en lokal, där olika aktiviteter utförs, eller som något värdefullt i sig. ... Här 

kan egentligen alla ämnen eller discipliner rymmas
76

 Samtidigt är det viktigt att tänka på att om 

pedagoger väl börjar ta steget ut på skolgården så blir det sedan närmare även till andra 

platser som man kan använda i sin undervisning.
77

 Nyhus Braute och Bang förklarar att 

utanför och på skolgården finns naturen och detta är något som många lärare inte är medvetna 

om. 
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Precis utanför skolans väggar finns mycket som kan användas i undervisningen, Nyhus Braute 

och Bang menar att genom att använda miljön som finns alldeles i närheten av skolan kan 

undervisningen bli intressantare och mer meningsfull för eleven eftersom de kan knyta an till 

någonting välkänt och välbekant.
78

 Dewey förklarar att då kunskapen berör och angår oss blir 

den intressant. Den ska vara användbar och knuten till sitt sammanhang.
79

 

 

Ericsson förklarar att det är viktigt att pedagogen påpekar att ute är en lika viktig lärandemiljö 

som inne. Ericsson påpekar också vikten av att pedagogen är tydlig med de mål som 

utevistelsen har.
80

 En lärare i min undersökning skriver att han inte kan se några fördelar med 

att använda utomhuspedagogik i sin undervisning när det gäller konstruerade övningar. När de 

arbetar med naturen är det dock en självklarhet. En reflektion jag får då jag läser detta svar är 

vad i klassrummet är då inte en ”konstruktion”? Hela klassrummet är ju en! Strotz och 

Svenning menar att faran med ett lärande som är icke-autentiskt bland annat är att lärandet 

inte är användbart förutom i skolan.
81

 Dewey menar att barnen kommer till den traditionella 

skolan med en frisk kropp och ett mer eller mindre samarbetsvilligt förstånd men de måste 

lämna det konkreta förståndet hemma.
82

 Skolans uppgift är bland annat att eleverna utvecklar 

kunskap som behövs för varje individ och samhällsmedlem
83

 och kunskap kan beskrivas som 

ett sätt att göra världen begriplig
84

. Jag tror att det är viktigt att ta tillvara den kunskap och 

förståelse som eleven redan besitter. Kunskap utvecklas i ett växelspel mellan den kunskap 

man vill nå och den man redan har och nås i situationer där språk, praktik och sociala aspekter 

samspelar. Lärande sker när yttre kunskaper tillägnas utifrån elevernas förståelse och 

utvecklingsnivå samt som ett samspel mellan individ och miljö.
85

 Redan på 1600-talet 

förespråkade Comenius att undervisningen ska ske i en autentisk miljö.
86

 Skillnaden mellan 

att ”känna till” och att ”känna” uppmärksammar Brügge och Szczepanski.
87
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Några av lärarna nämnde också att barnen blir mer nyfikna när undervisningen sker i 

uterummet. Gunilla Ericsson förklarar att en av anledningarna till att barnen kan blir mer 

nyfikna och uppmärksamma utomhus är att utanför klassrummets väggar kan oväntade 

situationer inträffa vilket väcker barnens nyfikenhet.
88

 Just det oförutsägbara är också något 

som Ericsson liksom Strotz och Svenning menar är en av de svårigheter och rädslor som 

pedagoger har då de använder sig av uterummet, något som jag kommer att behandla längre 

fram i diskussionsavsnittet. 

 

Utomhuspedagogiken är ju som jag tidigare skrivit inte inomhuspedagogikens motsats.
89

 

Skolan ska sträva efter att eleverna ska få ta del av olika lärandesätt.
90

 Att lärandet är 

upplevelsebaserat och eleven får tillfälle att själv vara aktiv i lärprocessen leder till att 

kunskapen ”fastnar” vilket kan resultera i ökad motivation.
91

 Till Ericssons tankar kan 

paralleller dras med Ellen Keys uttryck Kunskap är vad som finns kvar när vi glömt det vi 

lärt
92

. 

 

Personlig utveckling och social kompetens 

 

Något som förvånade mig var att ingen av lärarna nämnde något om att samarbete tränas eller 

att roller och grupperingar förändras när man använder utomhuspedagogik. Detta är en total 

motsats till den undersökning som jag har tagit upp tidigare. Gunilla Ericsson genomförde en 

undersökning där hon sökte svar på varför lärare använde uterummet. Lärarna i hennes 

undersökning såg roller och relationer både inom gruppen och mellan elev och lärare samt 

den personliga utvecklingen som centrala då de använde sig av utomhuspedagogik. Ericsson 

själv trodde innan att pedagogerna skulle framhålla ett personligt miljö- och naturintresse.
93

 I 

uterummet används, stimuleras och värderas andra förmågor och färdigheter än i det 

traditionella klassrummet med fyra väggar. Där är förmågor som exempelvis att kunna sitta 

still eller att vara tyst högt värderade, men i uterummet kan de barn som har svårt med detta 
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komma mer till sin rätt.
94

 De roller som barnen har inne i ett klassrum förändras ofta då man 

byter miljö. Detta är något som kan skapa oro i gruppen, men som samtidigt är oerhört nyttigt 

för alla elever. Både för dem som innehar en ledande roll och som kanske får backa lite och 

för dem som blir starkare i gruppen vid miljöombytet.
95

 Att använda sig av 

utomhuspedagogik och utnyttja uterummet känner jag ger vinster för hela barngruppen, och 

framförallt hela barnet, större vinster än bara frisk luft som en av lärarna uttryckte det. Sandell 

förklarar vilken stor skillnad det är att i klassrummet tala om ting och att faktiskt uppleva ting. 

Ett exempel är just samarbete – att prata om att elevgruppen ska samarbeta, hjälpa och stötta 

varandra går inte att jämföra med vad som kan åstadkommas på exempelvis en vandring på ett 

läger.
96

 Min erfarenhet är att då eleverna får göra något tillsammans i grupp som kräver att 

alla hjälps åt och samarbetar blir samarbetet något naturligt. Genom att använda sig av 

utomhuspedagogik känner jag att eleverna tillåts få tillfälle till lärande där hela barnet lär, 

utvecklas och växer. Kunskaperna som utvecklas är naturligtvis oerhört viktiga och värdefulla 

men när en grupp tillbringar tid i naturen tränas och utvecklas så mycket mer. Samarbete, 

ansvarstagande, naturkunskap o.s.v., men också relationer till varandra, naturen och till vår 

omvärld och inte minst – kunskap om sig själv! 

 

Hälsa och rörelse 

 

Att använda sig av utomhuspedagogik innebär att eleverna rör sig i högre grad än annars. 

Detta leder till att vakenhetsgraden, och till följd därav också koncentrationsförmågan, ökar
97

. 

Lärarna i undersökningen nämner inte mycket som rör hälsa och rörelse, några av dem tar upp 

att de tycker att barnen blir piggare och att det är bra att barnen får frisk luft. Det finns 

studier som också visar att vistelse utomhus och regelbunden fysisk aktivitet sänker 

stressnivån.
98

 Brügge, Glantz och Sandell påpekar att naturen är en utomordentlig plats att 

vara på. De anser att människan har ett behov av att få erfara prestationslös rörelse där vi inte 

jämför eller mäter oss med varandra. Att ge eleverna denna möjlighet är viktigt för att barnen 
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ska utvecklas i ett helhetsperspektiv.
99

 Dahlgren och Szczepanski ser många möjligheter att 

vara fysiskt aktiv och att vara ute i naturen när man arbetar med utomhuspedagogik. De anser 

att av hälsoskäl borde vi vara mer i naturen för att då förebyggs fetma och benskörhet genom 

att vi rör på oss i högre grad utomhus än då vi är inomhus.
100

 De lärare som svarade på min 

enkät arbetade som klasslärare, skolans idrottslärare deltog alltså inte i min undersökning. Jag 

har inte kunnat se några tendenser i min undersökning att de lärare som undervisar i de lägre 

åldrarna använder uterummet i högre eller lägre grad än de som arbetar som klasslärare i de 

äldre åldrarna gör. Flera av lärarna i min undersökning har uppgett att utomhuspedagogik 

används i ämnet idrott, något som jag inte kan avgöra vad lärarna har för vetskap om. Att vara 

utomhus är också bra för fantasin och kreativiteten och med en större kreativitet har vi lättare 

att uppleva harmoni. Det är viktigt för både vår psykiska och fysiska hälsa.
101

 

 

Med fokus på miljö och en hållbar utveckling 

 

Likaväl som att jag förvånades över att lärarna i min undersökning inte tog upp samarbete 

eller personlig utveckling som något som tränas genom att använda sig av utomhuspedagogik, 

blev jag förvånad över att de inte heller tog upp miljöperspektivet som en av 

utomhuspedagogikens fördelar. Som jag tidigare har nämnt, förklarar Sandell, Öhman och 

Östman att dagens samhälle är på väg bort ifrån naturen. Vårt samhälle är på väg att bli något 

som de benämner ett ”ur-väggen-samhälle”.
102

 Ett av skolans uppdrag är att, genom ett 

miljöperspektiv, ge eleverna möjlighet att  

...ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och...undervisningen skall belysa 

hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en 

hållbar utveckling
103

 

 

Många av dagens barn är inte vana vid att vistas i naturen, och jag känner att det bästa sättet 

att få eleverna miljö- och naturmedvetna och att vara rädda om vår värld är att visa att den 

verkligen är värd att vårda. Som Sandell, Öhman och Östman skriver har alla en relation till 
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naturen, men beroende på hur mötet med naturen ser ut utvecklas denna relation på olika sätt. 

Genom att som lärare ge sina elever möjlighet till öppna direkta möten med naturen utan 

tillrättalagda riktlinjer om vad mötet ska mynna ut i, utvecklas den miljömoraliska känslan. 

Det är med denna miljömoraliska känsla som vi sedan värderar och handlar i skilda 

miljöetiska sammanhang.
104

 Naturligtvis menar jag inte att undervisningen inte ska ha några 

fasta mål, detta är något också Ericsson påpekar vikten av. Hon menar att det är viktigt att 

pedagogen är tydlig med de mål som utevistelsen har, att ute är en lika viktig lärandemiljö 

som inne
105

, men genom att ”låsa” eleverna på ett speciellt fenomen är det många fenomen de 

missar. Vi kan kalla det att man ”stirrar sig blind” eller ett kanske ännu bättre uttryck: man ser 

inte skogen för alla träd!  

 

Svårigheter med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt 

 

Väderförhållanden 

 

Jag har tidigare nämnt att lärarna som deltagit i undersökningen varken utnyttjar närmiljön 

eller de objekt som finns där i speciellt hög grad eller använder sig av utomhuspedagogik. 

Dock är de relativt positiva till detta. Årstid och väder har betydelse om, och i vilken grad, 

lärarna utnyttjar uterummet och närmiljön i sin undervisning. Brügge, Glantz och Svenning 

påpekar vikten av att ha rätt kläder och utrustning då man ska ta med en barngrupp ut. 

Regnkläder, gummistövlar, varma ytterkläder, mössa, vantar och varma vinterkängor gör att 

utevistelsen kan bli bra och lärorik även då det regnar eller då det är kallt.
106

 På fråga 5: 

Använder du dig av utomhuspedagogik i din undervisning? svarade en lärare: …gärna när 

vädret är bra…, jag tror dock att genom att vistas ute även då vädret inte är bra (vem 

bestämmer egentligen vad som ska anses vara bra väder?) kan lärandesituationer uppstå. Att 

använda rätt utrustning är dock viktigt, den som fryser, är kall och hungrig kan knappast 

fokusera på andra saker.
107
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Förflyttning och tidsåtgång 

 

En av de nackdelar som lärarna lyfte fram som svar var att det tar tid att förflytta sig till olika 

ställen i uterummet. Det är en av de svårigheter som enligt Brügge, Glantz och Svenning är 

vanligast förekommande. Genom att planera och samarbeta lärare emellan kan dessa 

svårigheter elimineras.
108

 Min tanke är att man som lärare kan ta tillvara den promenad många 

klasser tar som ”fysisk aktivitet” och istället använda den till att ta sig till olika platser i 

närmiljön. Först och främst krävs det att lärare är positiva och ser möjligheter istället för 

svårigheter, menar Brügge, Glantz och Svenning.
109

 Det är pedagogerna som avgör vad som 

ska göras i skolan. Är inte de vuxna positivt inställda och motiverade att vara ute kommer 

eleverna heller inte att få möjlighet till lärande i någon annan miljö än klassrummet.
110

 Att 

undersöka hur rektorn, som har ett pedagogiskt ansvar för skolan, tankar och inställning ser ut 

i skulle ha varit intressant. Vad ger han för möjlighet till samarbete och planering för lärarna. 

 

Pedagogens egen osäkerhet 

 

Det som de flesta av lärarna upplevde som en svårighet utomhus var att det var svårare att ha 

kontroll på klassen. Eleverna upplevdes helt enkelt som mer okoncentrerade och röriga. 

Gunilla Ericsson förklarar att detta kan bero på att dagens barn inte är vana att vistas utomhus 

eller i skog och mark. Denna osäkerhet kan resultera i att barnens beteende blir högljutt, 

stökigt och oroligt.
111

 Att trivas ute lär man sig inte genom att sitta inne och titta ut genom 

fönstret
112

 menar Brügge, Glantz och Svenning
113

, och Ericsson förklarar att om barnen får 

träna på att vistas ute i naturen kommer de efterhand att lugna ner sig och bli koncentrerade 

och fokuserade och relationen till uterummet bli mer avslappnad.
114

 I de svar lärarna gav 

framkom också att barnen upplevdes som mer nyfikna och observanta när de vistades ute i 

naturen.  
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Nyhus Braute och Bang tar upp en annan nackdel, en del pedagoger känner en osäkerhet då de 

deras kunskap om naturen inte räcker till och de ibland inte kan svara på elevernas frågor. 

Detta behöver dock inte vara en nackdel, menar Nyhus Braute och Bang. Det kan istället 

väcka elevernas intresse att leta efter svar på frågorna i litteratur.
115

 Att inse att man som 

pedagog inte kan svara på samtliga frågor som uppkommer vid utevistelse, och faktiskt inte 

heller behöver kunna det, är viktigt. Det får inte bli ett hinder för att utnyttja uterummet.
116

 

 

Vad finns i skolans närmiljö? 

 

Lärarna utnyttjar inte på långa vägar de objekt som faktiskt finns i skolans närhet. Då samtliga 

uppger samma objekt både då jag frågar efter vad de använder sig av i närmiljön och då jag 

frågar efter vad som finns i skolans närmiljö, tolkar jag det som att de själva dock upplever att 

de tar tillvara det som finns. Just detta, att lärarna faktiskt inte vet vad som finns att tillgå i 

närmiljön, är något som Nyhus Braute och Bang anser är vanligt. De menar att genom att 

använda sig av närmiljön i lärandesituationer får eleverna något som de själva har en direkt 

koppling till, vilket medför att eleverna kan uppleva undervisningen och lärandet mer 

meningsfullt och fängslande.
117

 Att kunskap endast blir intressant om den berör oss är något 

Dewey håller med om. Han anser att kunskapen ska vara användbar och sammanbunden med 

sin sanna miljö och kontext.
118

 Gunilla Ericsson talar om att skolans brist är dess begränsade 

väggar. Dessa väggar menar hon utesluter en stor mängd lärandesituationer.
119

 Utanför 

skolans väggar finns många intressanta objekt som kan användas i lärandesituationer. Bland 

annat finns ett flertal företag, butiker, fornlämningar, bibliotek, dammar och en mindre 

fågelsjö.  

En av mina slutsatser av att lärarna uppger så olika objekt dem emellan är att de inte har ett 

samarbete eller levande samtal om utveckling av användandet av uterummet. Att ge och ta råd 

och tips av varandra är ju ett ypperligt sätt att berika och utveckla sin undervisning utan att 

egentligen behöva spilla så mycket tid på att själv leta efter nya objekt och intressanta platser 

att se, undersöka och lära av. Efter att ha undersökt skolans närområde och ringt runt för att 

undersöka om det är möjligt med studiebesök blir en annan slutsats att lärarna är långt ifrån 
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medvetna om den guldgruva som faktiskt finns i deras direkta närhet. Det finns bland annat en 

mängd olika slags företag som är villiga att ta emot studiebesök. Att göra studiebesök på 

universitetet är också möjligt. Fornlämningar av olika slag och från olika tidsepoker finns det 

gott om. Det finns också en anlagd mindre fågelsjö med ett intressant djur-, fågel- och 

insektsliv. Att dessa resurser inte utnyttjas tycker jag är oerhört synd. Vad detta beror på är 

svårt att veta. En av mina tolkningar är ju som jag tidigare har nämnt att lärarna faktiskt är 

positiva till utomhuspedagogik och jag tycker att det skulle vara intressant att undersöka om 

lärarna på skolan skulle arbeta med utomhuspedagogik i högre grad om de fick reda på alla de 

intressanta objekt som faktiskt finns alldeles bakom knuten. 

 

Förslag till vidare forskning 
 

Min förhoppning är att min studie ska inspirera och väcka tankar och funderingar. Resultatet 

från min undersökning kan inte generaliseras till andra skolor men jag tror att det är vanligt att 

pedagoger inte utnyttjar och kanske inte heller är medvetna om vad som finns i skolans 

närmiljö. Jag tycker att det skulle vara intressant att undersöka om pedagogerna skulle 

förändra sitt arbetssätt efter att ha fått ta del av exempelvis fortbildning inom 

utomhuspedagogik eller andra utomhuspedagogiska kurser. Bland annar har 

Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen ett gemensamt projekt, ”Skogen som 

klassrum”, som fortbildar lärare. Under två dagar får lärarna prova utomhuspedagogiska 

övningar i t.ex. NO, engelska och svenska
120

 och jag tror att denna eller liknande kurser kan 

fungera som inspiration för pedagoger. Att jämför min undersökning med en liknande 

undersökning på en skola med utomhuspedagogisk profil tycker jag också skulle också vara 

intressant och spännande. 
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Enkätfrågor     Bilaga 1 
 

Fråga 1.  Hur länge har du arbetat som lärare? 

Fråga 2.  Vilka klasser undervisar du i? 

Fråga 3.  Vilka ämnen undervisar du i? 

Fråga 4.  Hur skulle du beskriva begreppet utomhuspedagogik? 

Fråga 5:  Använder du dig av utomhuspedagogik i din undervisning? 

Fråga 6:  Hur ofta använder du dig av uterummet i undervisningen? 

Fråga 7:  Med vad eller med vilka ämnen arbetar ni med när ni är i uterummet? 

Fråga 8:  Vilka fördelar ser du med att använda utomhuspedagogik i 

undervisningen? 

Fråga 9:  Vilka nackdelar ser du? 

Fråga 10:  Vilka objekt i skolans närhet (gångavstånd) brukar du använda dig av 

tillsammans med barnen? 

Fråga 11:  Vilka objekt finns i skolans närhet? 
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     Bilaga 2 
Hej! 

Jag heter Caroline Björk och jag läser sista terminen på lärarprogrammet på Linköpings universitet. 

Nu skriver jag mitt examensarbete och jag undrar om du vill ställa upp och delta i min studie. Jag ska 

undersöka hur pedagogerna på en skola använder sig av uterummet i undervisningen. Jag vill också 

veta vilka fördelar respektive nackdelar de ser med att arbeta på ett utomhuspedagogiskt arbetssätt 

och jag kommer också att undersöka vilka intressanta objekt som finns i skolan närhet. 

Naturligtvis är din medverkan helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Samtliga 

personer som deltar i min undersökning kommer att avpersonifieras, skolan kommer ej att kunna 

identifieras och de svar jag får kommer endast att användas av mig i mitt examensarbete. 

 

Jag kommer att hämta de besvarade enkäterna hos rektorn XXXXXX. Om du har några frågor får du 

gärna höra av dig till mig. Min mailadress är XXX och mitt telefonnummer XXX. 

 

Tack för att du ställer upp och vill hjälpa mig! 

 

Med vänliga hälsningar Caroline Björk 

 


