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1.	  Inledning	  
	  
En stor utmaning i skolvärlden idag är att skapa ett lugnt och harmoniskt arbetsklimat i 

klassen och i skolan. Allt sker i ett otroligt uppskruvat tempo och tiden verkar aldrig att räcka 

till.  

I dagens virtuella samhälle sitter vi mycket stilla framför olika skärmar; dator, TV, telefon, 

läsplattor och så vidare. En norsk studie visar att vi är inaktiva 62 % av vår vakna tid och i 

Australien är en motsvarande siffra hela 71% (Gröna argument baserade på fakta, 2011). Det 

finns risk för att tonåringars stillasittande kommer att få konsekvenser i framtiden. Övervikt 

och fetma har fördubblats på 30 år i de nordiska länderna. Studier har visat att det är viktigt 

att fånga upp barnen innan 12 års ålder för att få dem intresserade av naturbaserade aktiviteter 

och miljöfrågor (Gröna argument baserade på fakta, 2011). Därför skulle det vara av 

betydelse att som komplement till klassrumsundervisningen i skolan skapa lärmiljöer där 

eleverna får röra på sig, får konkreta upplevelser av olika fenomen, upplever med olika sinnen 

och behåller kontakten till naturen och samhället.	  Miljöfostran har sedan länge haft sin givna 

plats i det finländska skolsystemet men på senare tid har också utomhuspedagogik, outdoor 

education, environmental education, uteskola i en vidare bemärkelse börjat aktualiseras även i 

Finland. Det har ordnats en del fortbildningstillfällen och utomhuskonferenser med 

inspiration av motsvarande tillfällen i Sverige.  Föreningen Folkhälsan har speciellt på 

svenskt håll engagerat sig och ordnat flera inspirationsdagar och erbjudit samarbete med 

kunniga personer. 

Vi får nästan dagligen larmrapporter från olika håll. Barn mår dåligt, lärare mår dåligt, vår 

jord mår dåligt… Finns det något vi kan göra för att förebygga och värna om vårt 

välbefinnande? Kan utomhusverksamhet, uteskola, vara ett alternativ? Under de år jag har 

jobbat i Skräbböle skola har utomhusverksamhet stått på schemat två timmar per vecka. Jag 

kan inte säga att eleverna är friskare, duktigare eller mer socialt kompetenta än andra elever 

och forskningen kan inte heller i detta nu med säkerhet verifiera sådana resultat. Men - det 

som forskningen kan verifiera är att utomhusvistelse och fysisk aktivitet befrämjar vårt 

välmående och reducerar stress. Både i historiskt perspektiv och utgående från den forskning 

som bedrivs idag kan man konstatera att många argument visar att undervisning utomhus 

befrämjar elevernas inlärning, hälsa och välmående (Nelson, 2007).  

Den finländska skolan står nu på tröskeln till arbetet med en ny läroplan där många av de 

grundläggande målsättningarna betonar hållbar utveckling. Visionen är att skapa balans 
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mellan människors sociala och ekonomiska välmående och kulturtraditioner samt respekt för 

jordens naturresurser. Denna målsättning innehåller fostran till ett gott medborgarskap, 

fredsfostran, respekt för de mänskliga rättigheterna, kulturfostran, jämställdhetsfostran, 

hälsofostran, miljöfostran och naturskydd, konsumentfostran och en demokratisk hållbar 

undervisning där eleverna är delaktiga eftersom det påverkar deras framtid. (Wals & Kieft, 

2010; Manteaw, 2010). 

 

Jag tror att utomhuspedagogik kan ha en uppgift att fylla i detta sammanhang och är 

intresserad av att undersöka i vilken omfattning skolorna i Pargas redan nu sysslar med 

utomhusverksamhet och om det finns intresse för att utveckla verksamheten och behov av 

fortbildning. Jag skall ge en liten bakgrund och några forskningsrön, försöka definiera vad 

man avser med utomhuspedagogik, beskriva varför jag anser att utomhusverksamhet fyller sin 

funktion i den finlandssvenska skolan och sedan ta reda på i vilken utsträckning lärare i 

Pargas använder sig av utomhusundervisning. Jag kommer också i avsnittet bakgrundsfakta 

att koppla till målsättningarna i grunderna för läroplanen. 

2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  
Syftet med den här studien är att ta reda på vilka verksamhetsformer som ingår i 

utomhusundervisningen i åk 1-6 i skolorna i Pargas, vilka hinder och möjligheter lärarna 

upplever samt hur eleverna upplever utomhusundervisning. 

	  
Mina forskningsfrågor blir således: 

  

1. Vilka verksamhetsformer ingår i utomhusundervisningen? 

2. Vilka möjligheter och hinder för utomhusundervisning upplever lärarna? 

3. Hur upplever elever utomhusundervisning? 

 

Dessa forskningsfrågor kommer jag att besvara med hjälp av en lärarenkät till samtliga 

klasslärare i undersökningsområdet, semistrukturerade intervjuer med några lärare, en 

elevenkät samt med hjälp av litteraturstudier och min egen erfarenhet som lärare och 

skolledare. 

 



3.	  Bakgrund 

3.1	  Begreppet	  utomhusverksamhet	  
	  
Trots att man sysslat med utomhuspedagogik en längre tid både inom förskola och skola råder 

fortfarande divergerande uppfattningar om vad utomhuspedagogik egentligen är. 

Utomhuspedagogik är ett mycket omfattande begrepp och inte alls entydigt och det har gjorts 

olika försök att definiera begreppet. De engelska begreppen outdoor education och 

environmental education är inte helt synonyma men används delvis parallellt (Szczepanski & 

Dahlgren, 2011). Kort kan man säga att outdoor education främst avser att alla ämnen och 

teman i läroplanen mer eller mindre kan undervisas utomhus. Man betonar platsen, sättet och 

objektet för lärandet medan environmental education mera handlar om naturkunskap, 

miljöfrågor och vistelsen ute i det fria. Begreppet utomhuspedagogik används inte så allmänt i 

Finland, snarare använder man termerna utomhusundervisning, uteverksamhet, uteskola och 

utomskola-verksamhet (UTSKO) som innefattar i princip all befintlig skolanknuten 

verksamhet ytterom skolan. Där ingår bl.a. olika exkursioner och studiebesök. De 

finskspråkiga talar främst om äventyrspedagogik (seikailupedagogiikka) för det finns 

egentligen inget finskt ord för utomhuspedagogik.  I Norge använder man begreppen uteskole 

och et utvidet laerningsrom och i Danmark udeskole. 

Bentsen (2012) hänvisar till den norska pedagogen och forskaren Arne Jordets definition av 

utomhuspedagogik så här, enligt min fria översättning av den engelska texten:  

 

Utomhuspedagogiken skall vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och 

en arbetsmetod som är en naturlig del av skolans vardag där en del av undervisningen 

regelbundet sker utomhus i den lokala näromgivningen. Arbetsmetoden ger eleverna 

möjlighet att få konkreta personliga upplevelser samtidigt som de får röra på sig och 

alla sinnen aktiveras. Utomhuspedagogik ger utrymme för ämneskunskaper, 

kommunikation, social interaktion, erfarenhet, spontanitet, lek, nyfikenhet och fantasi. 

Utomhuspedagogik involverar alla ämnen där aktiviteter ute och inne stöder och 

kompletterar varandra. Eleverna lär sig i en autentisk miljö; om naturen i naturen, om 

samhället i samhället och om omgivningen i omgivningen.         (Bentsen, 2012, s. 205)  
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Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Linköpings universitet har år 2008 fastställt 

följande definition: 

 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som 

bl.a. innebär att: 

• lärandets rum kan flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

• växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

• platsens betydelse för lärande lyfts fram                             (NCU:s hemsida) 

 

Jag vill dock tillägga att utomhuspedagogiken absolut inte får ses som en konkurrerande 

verksamhet till dagens olika virtuella inlärningsarenor utan dessa behöver komplettera och 

stödja varandra för att ge eleverna en helhetsuppfattning om hela vår omvärld och det 

samhälle vi lever i. 

3.2	  Teoretisk	  bakgrund	  
	  
Utomhuspedagogiken har sina rötter i USA där man i mitten av 1800-talet började hålla 

kurser för att öka kontakten med naturen. Samma fenomen upplevdes också i Tyskland. Man 

ville levandegöra läroplanens innehåll genom exkursioner, lägerskolor och erfarenhetsbaserat 

lärande i olika miljöer, outdoor education. En central gestalt och föregångare var John Dewey 

som argumenterade för undervisning i det fria och erfarenhetsbaserat lärande med hjälp av 

kroppen och alla sinnen.  Många andra stora tänkare och pedagoger har en likartad syn på 

undervisningen bl.a. Ellen Key, Maria Montessori och Friedrich Fröbel (Szczepanski & 

Dahlgren, 2011, s. 24). Aspekter som aktualiseras är vikten av helhetsupplevelse, den direkta 

kontakten mellan eleven och det som skall läras, så att begrepp och handling får ett 

meningsfullt samband, vilket fördjupar och befäster kunskapen (Szczepanski & Dahlgren, 

2011, s.29-31). Den ryska psykologen Vygotsky som också räknas till en av frontfigurerna 

inom utomhuspedagogik menar att allt som finns i böckerna finns också utomhus i en eller 

annan form. Det finns fåglar i böcker och fåglar i skogen, geometri i matematikboken och 

geometri på gården, det finns historia i böckerna och historia i omgivningarna och husen, 

kemi i löven som faller. Ord och begrepp finns också överallt, det gäller bara att upptäcka det. 

Vygotskis teori handlar alltså om att det som finns ”inne” finns också ”ute” (Jordet, 2010, s. 
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183). Dewey betydde mycket för den pedagogiska diskussionen i Europa på nittonhundratalet 

och hans tankar känns idag lika aktuella som vid förra sekelskiftet. Men om man förkastar 

mål och metoder i det man vill ersätta när man inför nya pedagogiska principer, säger Dewey, 

att är det lätt hänt att man utvecklar de nya principerna på ett negativt sätt. Man behöver hitta 

en balanserad koppling mellan det nya och det gamla utgående från den situation man 

befinner sig i. Organisationen behöver också ses över och tillrättaläggas med tanke på de nya 

metoderna och det behöver finnas en nära relation mellan erfarenhet och utbildning (Dewey, 

2002, s.168). Den tanken kan man säga att har förverkligats i Danmark. Där har processen 

utgått från lärarnas arbete på fältet, som sedan har påverkat lärarutbildningen, regeringen och 

efterfrågan av forskning vid universiteten (Barfod, 2013). 

  

Eleven och undervisningen bör stå i fokus för verksamheten i skolan. Hur vi i dagens 

informationssamhälle skall kunna nå de unga i konkurrens med alla medier och elektroniska 

hjälpmedel där många barn dessutom har speciella behov, är en intressant fråga. Det gäller 

dock att skapa lärmiljöer i tiden och kunna erbjuda attraktiva alternativ för att utbilda glada, 

motiverade, nyfikna och välmående barn och ungdomar i våra skolor och förbereda dem för 

de samhällskrav som vi tror att de kommer att möta i sitt framtida vuxna liv. Större inslag av 

vardagsnära, autentiska frågeställningar där eleverna upplever att det de lär sig är nyttigt, 

skulle sannolikt vara stimulerande. Behov finns för mera forskning som undersöker hur 

autentiska inslag påverkar både lärandemiljön och den enskilda elevens lärande (Helldén 

2006, s. 245). Eftersom elever ofta upplever laborationer som något positivt i undervisningen 

skulle det finnas goda möjligheter att ta vara på detta intresse och utnyttja den 

verksamhetsformen (Helldén, 2006).  

 

Det gäller dock för läraren att hitta en balans mellan den teoretiska kunskapen och den 

praktiska erfarenheten så att eleverna inte tror att naturvetenskaplig verksamhet endast är 

experiment. White menar att det ofta saknas en tydlig koppling mellan den teoretiska 

undervisningen och laborationen och exkursionen. Anknytning och kopplingar till andra 

ämnesområden i samband med laborationer och exkursioner kan få eleverna att förstå den 

egentliga meningen med verksamheten (Helldén 2006, s. 147). Man bör dock vara 

uppmärksam på att dessa metoder inte alltid ger önskat inlärningsresultat. Många 

kringfaktorer påverkar, t.ex. var och hur laborationen görs, vem som skapar frågeställningen 

och så vidare. Jenkind anser i en studie från 1999 att de praktiska aktiviteterna hjälper 

eleverna att förstå och få en känsla för naturvetenskapliga fenomen. Han menar också att det 
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ger sidoeffekter som kräver fantasi, kreativitet, teknik, förmåga att samarbeta, upplevelse av 

framgång eller misslyckande och till och med en utökad självkännedom. Praktiskt arbete med 

autentisk anknytning kan göra elever motiverade att studera naturvetenskap (Helldén 2006). 

Det bidrar också till att mjuka upp gränsen mellan skolarbetet och världen utanför. Också 

samarbetsinlärning (Cooperativ Learning) som utvecklats bl.a. av David och Roger Johnson, 

Spencer Kagan och Elisabeth Cohen i USA och Yael Sharan i Israel, betonar ett likartat 

erfarenhetsbaserat lärande. Där ingår fyra stadier: konkret, subjektiv erfarenhet, reflekterande 

observation, abstrakt begreppsbildning och aktiv, prövande verksamhet, (Sahlberg & 

Leppilampi, 1989). Jag anser att det här är en metod som väl stämmer överens med 

utomhuspedagogiska metoder och som lämpar sig väl vid studier utomhus. 

3.3	  Utomhusverksamhet	  som	  metod	  
	  
Jordet säger att uteskoleverksamheten är en arbetsmetod som är en naturlig del av skolans 

vardag där en del av undervisningen regelbundet sker utomhus i den lokala näromgivningen 

och ger eleverna möjlighet att få konkreta personliga upplevelser samtidigt som de får röra på 

sig och alla sinnen aktiveras. Arbetsmetoden är elevcentrerad och det bör ges utrymme för 

elevernas egen aktivitet. Egentligen säger han att utomhusundervisning är mer än en metod, 

utomhusundervisning bygger på grundläggande värderingar och inlärningsfilosofi. Han vill se 

att teori, praktik och estetik går hand i hand för att skapa en bättre skola, stärka elevernas 

inlärning samt förbättra deras hälsa och välmående. Det är viktigt att man kan beskriva 

utomhusundervisningen som en läroplansbaserad verksamhet som sker ytterom klassrummet, 

vilket är långt mer än endast lek och picknick (Jordet, 2010). 

 

Jordet menar att påståenden som att ”Det som bäst kan läras i klassrummet, bör läras där och 

det som bäst kan läras ute skall läras där” inte är så fruktbara. Han menar i stället att 

undervisningen skall hänga samman som en helhet och det bästa resultatet når man om lärare 

och elever etablerar ett nära och intimt samspel mellan aktiviteter i och utanför klassrummet 

och skapar ett vad han kallar utvidgat klassrum (Jordet, 2011, s.52). 

 

I många målsättningar i läroplanen ser vi att eleverna skall kunna samtala om, berätta om, 

beskriva och förklara. I utomhusverksamheten använder man sig ofta av arbetssätt som kräver 

socialt samspel; undersökande, utforskande och skapande uppgifter i grupp (Jordet 2010, 

s.41). Utanför klassrummet ändras också ofta elevernas roller och relationer eftersom 

betingelserna är andra och uppgifterna är av annan typ (Jordet 2010, s.198). Jordet hänvisar 
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också till de kunskapsmål som finns i läroplanen för de olika årskurserna och menar att det är 

mål som man inte kan uppnå endast med undervisning i klassrummet.  Han påstår till och med 

att det är svårt att hitta målformuleringar i läroplanen som inte på något sätt skulle gå att 

kopplas ihop med inlärningsaktiviteter utanför klassrummet. De didaktiska möjligheterna är 

många! (Jordet 2010, s.50) 

 

Szczepanski m.fl. anser att utmärkande för utomhuspedagogikens särart är ett 

handlingsinriktat lärande, som betonar kunskapsutveckling genom aktivitet. Landskapet är 

både plats och föremål för lärandet, utomhuspedagogiken ses som ett sätt att lära, som 

handlar om mer än att ge tillfälle till frisk luft och motion. Genom förstahandserfarenheter 

och direkt kroppskontakt med fenomenen utomhus införlivas även språkliga begrepp. 

Utomhuspedagogiken skapar ett samspel mellan känsla, handling och tanke (Szczepanski, 

Malmer, Nelson & Dahlgren, 2006, s. 90-91). 

Jordet betonar speciellt sinnesintryckens och kroppens betydelse för inlärningen. Han säger 

att det finns klara belägg för att fysisk aktivitet och kognitiv kapacitet och skolprestation 

hänger samman. Men - det är inte så lätt att veta vad som är orsak och verkan. Är det en god 

motorik som påverkar de kognitiva funktionerna eller är det tvärt om?  Undervisning utomhus 

uppmanar till fysisk rörelse, både under transportsträckorna till platsen där undervisningen 

sker och i uppgifterna. Mycket talar för att fysisk aktivitet förbättrar inlärningsförmågan 

(Jordet 2010, s.67). Om varierande sensomotoriska aktiviteter är en naturlig och integrerad 

del i ämnesundervisningen får kunskaperna en kroppslig och emotionell förankring i eleven 

(Jordet 2010, s.75). När en grupp elever samlar växter i skogen använder de många olika 

rörelsemönster som både ger motion och befrämjar motorik. Utöver detta sker inlärning också 

via det sociala samspelet när eleverna genom att använda ord kommunicerar kring växterna. 

De ser, känner, luktar och kanske smakar på växterna, de pekar och förklarar i en autentisk 

situation. På så sätt utvecklas begreppsbildningen; tanken, ordet och handen binds intimt 

samman med språket som verktyg (Jordet, 2010, s. 195). 

 

Som tidigare nämndes har under de senaste åren registrerats en ökning av fetma bland barn 

och ungdomar och idag uppmuntras aktivitet och rörelse i skolorna på olika sätt. I finländska 

skolor ordnas rastaktiviteter, rörelsekvarter och olika rörelsekampanjer för att uppmuntra 

eleverna till aktivitet under skoldagen. I Norge har man fastslagit att eleverna skall ha två 

timmar aktivitet och rörelse i veckan förutom undervisningen. Det ordnas på olika sätt, både 
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genom organiserad och oorganiserad verksamhet t.ex. via förlängd rast mitt på dagen eller 

organiserade rastlekar. Mycket tyder på att fysisk aktivitet under skoldagen förbättrar 

elevernas koncentrationsförmåga. Jordet hänvisar till en svensk undersökning gjord av 

Ericsson (2003) där man i åk 1-3 såg positiva resultat i matematik och svenska när eleverna 

hade daglig fysisk aktivitet. En annan undersökning gjord av Vaade (2010) visar på 

motsvarande effekt när det gäller att reducera fysisk och verbal oro i klassrummet (Jordet, 

2010, s. 68). Sannolikt är det så att när eleverna fått sitt rörelsebehov tillfredsställt har de 

större motivation för mer stillasittande aktiviteter, vilket också indirekt leder till bättre 

skolprestationer (Jordet 2010, s.68). 

3.4	  Tidigare	  forskning	  
	  
Det finns en stor mängd litteratur från olika delar av världen om utomhuspedagogik, men jag 

har valt att plocka ut några referenser och undersökningar som speciellt berör mina 

frågeställningar om vilka möjligheter och hinder lärare upplever i utövandet av 

utomhuspedagogik. 

3.4.1	  Utomhuspedagogik	  ur	  lärarperspektiv	  	  
	  
För att undersöka lärarnas uppfattning om lärande och undervisning utomhus gjorde 

Szczepanski och Dahlgren en intervjuundersökning med ett antal lärare från två skolor i 

Norrköping och Hylte. Undersökningen genomfördes år 2005 och berörde följande 

frågeställningar; Vad är utomhuspedagogik för dig? Vad är det för skillnad på lärandet 

utomhus och inomhus? Varför undervisa utomhus? Vad betyder rörelsen för lärandet? 

 

I intervjuerna framhåller respondenterna betydelsen av autenticitet, att samspel med naturen 

kan ge bättre verklighetsanknytning, att platser skapar minnen och vikten av växelverkan 

mellan lärande inomhus och utomhus. De flesta respondenter betonar vikten av att ta med alla 

sinnen i lärprocessen, utomhusmiljöns förmåga att skapa ett annorlunda socialt samspel 

mellan elev-elev och lärare-elev samt att variation, konkretion och direkt erfarenhet vilket 

motiverar och ger delaktighet. Respondenterna framhåller att det är viktigt att skapa en positiv 

attityd till utomhusvistelse och att bli bekant med natur- och kulturlandskapet. Naturen, 

ekologin, ämnena och kroppen blir objekt för lärandet. Många nämner matematik som ett 

ämne som lätt går att anpassa till utomhusmiljö. De flesta lärare anser att frisk luft, rörelse 

och motion har stor betydelse för inlärningen. Att vara i aktiv rörelse utomhus återspeglar sig 

också i ökad koncentration inomhus. Flera ser ett behov att låta eleverna utveckla sina lekar 
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och lära av varandra (Szczepanski & Dalgren, 2011).  

Man skall dock inte tro att allt är bra och att man bedriver en god och lärorik undervisning 

bara genom att släppa lös eleverna och låta landskapet ta över inlärningen. Allmänna 

principer för undervisning gäller oberoende om man är inne eller ute. En god interaktion 

mellan lärare och elever är avgörande, eleverna behöver få känna sig trygga och läraren bör 

visa en positiv och stödande attityd. Läraren behöver planera undervisningen och tillgodose 

att den är mångsidig och varierande, vara tydlig i sitt ledarskap och förbereda eleverna inför 

uppgiften. Eleverna bör få veta vad de skall göra, hur de skall göra, varför man gör uppgiften 

och hur man följer upp arbetet. Om uteskola endast står för lek, fysisk aktivitet och social 

samvaro utan betoning på ämnesinnehåll överlever nog inte denna form länge i skolorna 

(Jordet, 2011, s.54). 

 

Maynard och Waters har studerat förskoleundervisning och dokumenterat hur man använder 

utomhusundervisning i den tidiga undervisningen (3-7år) i södra Wales. Studien bygger på 

data från intervjuer och observationer i fyra skolor. Man ansåg sig märka att lärarna missade 

många tillfällen för inlärning utomhus och studien har tagit fasta på detta och har också pekat 

på vad som anses vara ”normal” utomhusverksamhet och vad som anses mer ”specifikt”. Man 

tog fasta på viktiga målsättningar för verksamhet både inne och ute; barnens sociala 

utveckling, frihet, glädje i inlärning och samarbetsförmåga. Med tanke på organisation kan 

nämnas att en av skolorna inte hade någon utomhusundervisning mellan november och mars, 

och en skola hade förlagt utomhusverksamheten till en viss tid i veckan. Många positiva 

attityder för utomhuspedagogik framkom, men också i denna studie ansågs vädret, tidsbristen, 

kraven på säkerhet och lärarnas ansvar vara ett problem (Maynard & Waters, 2007). 

	  

Sue Waite har gjort en studie i sydvästra England, där hon har undersökt hur 

utomhuspedagogik fungerar i praktiken och vad man vill uppnå med undervisning utomhus 

gällande barn mellan 2-11 år. Hon har funnit många positiva element, men granskar också 

kritiskt personalens attityder och hittar motsättningar mellan teori och praktik. Bl.a. nämns 

tid, pengar, säkerhet, brist på lämpliga ställen och klimatet som hinder för undervisning 

utomhus (Waite, 2011).  

 

Fägerstam (2012) har i sin doktorsavhandling undersökt hur högstadielärare i Sverige och 

Australien ser på utomhusundervisning. Olika ämneslärare intervjuades både före och efter 
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försöket med regelbunden utomhusundervisning under ett års tid. Undersökningen visar att 

elevernas sociala relationer förbättrades, skillnaden mellan hög och lågpresterande elever 

suddades ut och att eleverna visade upp andra sidor av sin personlighet utomhus. Mest 

gynnades de blyga eleverna. Verksamheten var motivationshöjande och ledde till mer aktivt 

deltagande i undervisningen. Före starten uttryckte flera lärare oro inför svårigheten med att 

upprätthålla disciplin och struktur utomhus. En sade t.o.m. att det var omöjligt med 

hans/hennes grupp. Efteråt tog lärarna inte upp detta problem lika mycket, men man kunde 

konstatera att vissa elever behövde längre tid för att kunna koncentrera sig och hantera den 

friare situationen ute. Under försöksperioden gjorde man en del studiebesök, men 

konstaterade att undervisningen likaväl kan ske på skolgården. Matematiklärare konstaterade 

att man löste färre uppgifter, men problemlösningsförmågan var lika bra som hos de elever 

som fått undervisning inne. Språklärarna var fascinerade över hur den muntliga färdigheten i 

främmande språk utvecklades. I de vetenskapliga ämnena hade man svårare att hitta 

läroplansanpassade möjligheter, platser och material, men framhöll att eleverna verkade 

memorera bättre och kunde noggrannare återge innehållet i det man gjort ute än de elever som 

behandlat motsvarande stoff inne.  

 

En intressant aspekt med tanke på denna uppsats är lärarnas tankar i Fägerstams undersökning 

om vad som krävs för att undervisa utomhus. Före undersökningen tänkte många deltagare att 

det den inre motivationen var av avgörande betydelse för om man skulle gå ut med sina elever 

eller inte. De tänkte att det var nödvändigt för att komma över många olika hinder bl. a. tid för 

planering, förberedelse och disciplinära problem. Om det inte skulle ha varit för sitt 

deltagande i projektet skulle många ha stannat inne i klassrummet. Efteråt kunde lärarna 

konstatera att det verkligen tog mycket tid och några av lärarna tyckte att det var mer effektivt 

att undervisa inne. Men majoriteten av lärarna uttryckte att de tyckte om att undervisa ute, 

också de som inte skulle ha gjort det frivilligt. Många ville fortsätta p.g.a. sina egna känslor 

av tillfredsställelse och glädje. De uppskattade att utomhusundervisningen tvingade dem att 

tänka om och utveckla nya sätt att undervisa. En lärare tänkte att hennes egna positiva känslor 

var viktiga och speglade sig också i elevernas intresse och motivation (Fägerstam, 2012, 

paper 3, s.15).  

 

Allt fler skolor i Danmark har börjat introducera läroplansbaserad utomhusundervisning  

regelbundet en dag i veckan eller varannan vecka. Forskningsresultat har visat att i åtminstone 

14% av alla danska skolor sysslar åtminstone en eller flera lärare med utomhusundervisning 
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(Bentsen, 2012). Men eftersom utomhusundervisning inte direkt uttalas i den nationella 

läroplanen kommer det an på den enskilda läraren eller skolan att använda sig av denna 

arbetsmetod. Indirekt stöder dock läroplanden utomhusbaserad verksamhet i de övergripande 

målen. Den danska formen av udeskole bygger främst på Arne Jordets tankar och 

karakteristiskt är att undervisningen sker regelbundet och försiggår ytterom skolhuset både i 

näromgivningen, skogen, parker, samhället, besök på fabriker och bondgårdar osv. Typiskt är 

också att läraren använder sig av näromgivningen i olika ämnen t.ex. matematik, danska och 

historia. När man skall räkna volym används träden på gården, när man vill skriva dikter om 

naturen går man ut, när man introducerar ämnet historia besöker man något museum 

(Bentsen, 2012).  

 

Bentsen och Jensen ville ta reda på hur det faktiskt förhåller sig i praktiken och gjorde en 

undersökning hur lärare i danska skolor praktiserar udeskole. Nittioåtta lärare på 86 skolor 

tillfrågades skolåret 2007-08. Lite över hälften var ute en dag eller flera i veckan medan de 

övriga gick ut mer sällan. Av de som ofta gick ut undervisade nästan hälften i förskola. 

Svaren på de öppna frågorna antyder dock att de lärare som var mycket ute verkligen tror på 

konceptet. Av tiden ute användes drygt hälften till direkt undervisning och resten av tiden 

upptogs av att ta sig till rätt ställe, äta, pausa eller någon annan aktivitet. Förskolan och åk 1-3 

var mest ute och frekvensen utedagar blev färre ju äldre eleverna blev. Mest undervisade man 

ute i naturvetenskapliga ämnen, danska och matematik, men också gymnastik och bildkonst 

förekom rätt ofta. Mest praktiserades uteskola i skolans närområde och i grönområden på 

gångavstånd. Man gjorde också olika studiebesök vilka vanligtvis krävde ordnad transport. 

Rätt få skolor hade en nedskriven plan för udeskole- verksamheten. Författarna konstaterar att 

det finns ett stort gap mellan teori och praktik. Man vill gärna påstå att uteskola praktiseras i 

skolvardagen men i verkligheten förekommer det inte särskilt mycket verksamhet och då mer 

sporadiskt och inte så regelbundet som förväntat. Man praktiserar inte heller 

utomhuspedagogik i alla ämnen som är rekommenderat och mest används skolornas 

närområden fastän hela samhället kunde användas. Detta belyser problemet hur läroplanen 

och den praktiska undervisningen inte alltid går hand i hand (Bentsen & Jensen, 2012). I en 

jämförelse mellan Danmark och Sverige uppvisar båda länderna en stor klyfta mellan teori 

och praktik. Det som sker inom forskning och på det politiska planet har en ganska svag 

koppling till det som sker i klassrummet (Breiting & Wickenberg, 2010). 
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3.4.2	  Utomhuspedagogik	  ur	  elevperspektiv	  
	  
Eftersom det i syftet med detta arbete ingår att ta reda på hur elever upplever och förhåller sig 

till undervisning i utomhusmiljö och tidigare studier visar på att pedagoger upplever positiva 

effekter av utomhusverksamhet i elevgrupperna går jag nu vidare och redogör för några 

studier i anknytning till detta. 

 

På senare tid har forskats en hel del om hur naturkontakt i utemiljö kan påverka hälsan, både 

det fysiska och psykiska välmåendet, barns motoriska utveckling, lekbeteende och 

koncentrationsförmåga samt effekterna på inlärning och många undersökningar visar på 

positiva effekter (Grahn, 2007). Också Szczepanski betonar utevistelsens hälsofrämjande 

effekter bl.a. genom att hänvisa till forskning av Kaplan & Kaplan (1994) som visar att till 

och med korta besök i gröna miljöer ger effekter som resulterar i större tillfredsställelse både 

på arbetsplatsen och på fritiden. Naturen har en förmåga att avlasta, vi blir piggare, lugnare, 

mindre konfliktbenägna och uppenbarligen också friskare. Dessutom verkar 

koncentrationsförmågan och den spontana uppmärksamheten att befrämjas (Szczepanski, 

2007, s.22). 

 

Nelson framhäver hur viktigt det är att aktivera många sinnen i inlärningen samt naturens 

förmåga att avleda stress. Hon hänvisar också till forskning som visar att utomhusvistelse och 

fysisk aktivitet har positiva effekter på skolprestationer och att regelbunden fysisk aktivitet 

minskar stress och har positiv inverkan på immunförsvaret (Nelson, 2007). Hon refererar till 

en experimentell studie i utomhusbaserat ledarskap av Evans & Evans, 1998, som visade på 

förbättrade grupprocesser vilket kännetecknades av mindre stress, förbättrad problemlösning 

och förbättrad kommunikation mellan gruppdeltagarna (Nelson, 2007, s.114). Mycket tyder 

på att eleverna får möjligheter att använda fler sidor av sig själv och att utomhusundervisning 

ger lärarna en större repertoar av aktiviteter vid utomhusundervisning. Olika inlärningsstilar 

bejakas och elevens självkännedom fördjupas (Jordet, 2007). 

 

Mygind var intresserad av vilken roll utomhuspedagogiken skulle kunna ha för 

undervisningen och elevernas välmående, sociala relationer och inlärning i det danska 

skolsystemet (Mygind 2009, s.152). Han gjorde en longitudinell studie med syfte att 

undersöka hur eleverna, i en skolklass i Köpenhamn i Danmark, upplevde obligatoriska 

lektioner utomhus en dag i veckan (20 % av undervisningen) under en treårs period. 
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Dessutom ville han analysera hur undervisning i klassen kontra skogen påverkade de sociala 

relationerna, undervisningen och den fysiska aktiviteten ur elevernas perspektiv. Eleverna fick 

besvara en enkät sammanlagt fyra gånger under tidsperioden. Resultatet visade att eleverna 

var mycket nöjda både med undervisningen utomhus och inomhus. Bidragande orsak till den 

positiva attityden var säkert lärarnas skicklighet och engagemang, men resultatet pekade 

också på att variationen i undervisningen, fler sociala kontakter i utomhusmiljö och främst en 

större fysisk aktivitet, både på raster och lektioner utomhus hade en positiv effekt. Mygind 

konstaterar att skoltrivseln överlag är rätt god men varierar förhållandevis mycket mellan 

olika skolor och tenderar att minska över tid och med ökande ålder. Författaren redogör också 

för olika undersökningar som gjorts i England och i de övriga nordiska länderna (Mygind 

2009, s.153) och ger exempel på positiva effekter, som att den fysiska förmågan blir bättre, att 

förståelsen för olika fenomen ökar och att självförtroende och delaktighetskänslan stärks. Det 

är dock inte alltid lätt att få fram signifikant hållbara resultat. Trots det verkar det som om 

utomhuspedagogiken kan tillföra nya aspekter och utveckla undervisningen genom sin 

möjlighet till varierande metoder (Mygind, 2009).  

 

Palmberg & Kuru har gjort en undersökning om huruvida olika utbildningsaktiviteter i 

naturen utvecklar elevers relation till naturen, deras känsla för naturen och deras beteende i 

naturen likaväl som deras sociala färdigheter. Undersökningen gällde 11-12 åriga elever i 

Vasa och Rovaniemi. De kunde konstatera att elevernas självförtroende och känslan av 

säkerhet i naturen ökade. Naturen fick en större personlig betydelse. De konstaterade att 

elever med större erfarenhet av aktiviteter utomhus hade en starkare och mer definierad 

relation till naturen. De visade också en större social förmåga och visade prov på en högre 

moral visavi naturen. Men man kunde också se att teori och praktik inte alltid gick hand i 

hand. Trots att vissa elever ansåg att man inte skall skräpa ner i naturen kunde de ändå själva 

t.ex. bryta kvistar av buskar och träd. Det finns en konflikt mellan attityder och handlande 

som kan kallas medvetet eller omedvetet handlande, likaväl som kunskapen kanske är 

ofullständig och ännu inte har befästs (Palmgren & Kuru, 2000). 

 

Man kan konstatera att elever lär sig bäst när situationen och problemet finns i elevens 

verklighet, men det är i sig ingen förutsättning för inlärning. Det behövs också en aktivitet där 

läraren konstruktivt integrerar delen i helheten och dirigerar inlärningsprocessen mot ett givet 

mål (Palmgren & Kuru, 2000). 
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Det är viktigt att dessa givna mål korrelerar med de målsättningar som finns preciserade i 

skolornas läroplaner och därför kommer jag i följande avsnitt att kort redogöra för läroplanens 

utveckling och funktion. 

4.	  Läroplanen 
	  
Eftersom vi i Finland just nu befinner oss i en läroplansprocess har jag tittat lite på andra 

länders läroplansdiskussion och inleder detta avsnitt med att kort redogöra för den norska 

läroplansdiskussionen. Utomhuspedagogik har varit aktuellt i Norge de senaste 100 åren. 

Resultaten i Pisaundersökningen har skapat en debatt om undervisningens kvalitet. Om 

kvaliteten på det didaktiska arbetet och den forskningsbaserade kunskapen om 

utomhuspedagogik som inlärningsform befrämjar elevernas inlärning och helhetsmässiga 

fostran avgör vilken plats uteskole kommer att ha i morgondagens skola. Läroplanens mål att 

fostra helhetsmässigt där eleven har en aktiv roll i inlärningsprocessen stämmer inte alltid 

överens med kraven på teoretiska kunskaper.  Lärpolanen säger dock att inlärningen skall 

knytas till egna iakttagelser och upplevelser, man skall i undervisningen använda sig av de 

resurser som närmiljön bjuder och involvera närsamhället på ett meningsfullt sätt. Ett gott 

samarbete mellan skolan och närings- och arbetslivet, konst- och kulturliv och andra delar av 

samhället gör att ämnesundervisningen blir mer konkret och verklighetsnära och därigenom 

också mer motiverande (Jordet, 2011, s. 49). 

	  
I Finland har vi inte använt begreppet utomhuspedagogik, men redan i Folkskolans läroplan 

år 1952 framhölls människans förhållande till naturen och på 1970-talet när grundskolan 

infördes nämns människans förhållande till naturen och hennes ansvar för densamma i 

läroplanen. Begreppet miljöfostran ingår första gången i den nationella läroplanen år 1985 

och kommer in som ett temaområde i Grunderna för grundskolans läroplan år 1994 (Sjöblom, 

2012). I de nuvarande Grunderna för läroplanen för den grundläggande undervisningen från 

2004 finns i de grundläggande värderingarna; omsorg om naturen, en vilja att bevara naturens 

mångfald, omgivningens livskraft, de mänskliga rättigheterna, alla människors lika rätt, 

demokrati, tolerans och den kulturella mångfalden. I temaområdet Ansvar för miljö, välfärd 

och en hållbar utveckling har man betonat målsättningen att fostra eleverna till miljömedvetna 

aktiva medborgare (Utbildningsstyrelsen, 2004). I den allmänna synen på kunskap och 

lärande framhålls att undervisningen är situationsbunden och att man skall fästa speciell 

uppmärksamhet på att skapa mångsidiga pedagogiska lärmiljöer. Trots att naturen är i fokus 
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och man betonar att eleverna skall få positiva naturupplevelser, lägga märke till förändringar 

och vara aktiva samhällsmedborgare nämns inte ordet utomhuspedagogik i Grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2004. Jag har endast hittat ordet utomhus i 

två meningar; i miljö och naturkunskap i åk 1-4 och i biologi geografi för åk 5-6: 

 
Arbetssätt och innehåll i miljö- och naturkunskap väljs utifrån elevernas förutsättningar och 
utvecklingsnivå och på ett sätt som möjliggör studier utomhus. (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 170) 

I undervisningen utomhus skall eleven ha möjlighet till positiva upplevelser och erfarenheter av naturen 
och lära sig att iaktta miljön. Undervisningen i biologi skall basera sig på undersökande inlärning som 
sker både i terräng och i klassrum. (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 176) 
 

Däremot kan man hitta många påståenden både i de övergripande och i de ämnesspecifika 

målsättningarna, som kan ge stöd för användning av utomhuspedagogiska metoder. 

Läroplanen ger också skolan och läraren stor frihet att välja metoder för att nå de uppställda 

målen. 

 

En ny läroplan för den grundläggande utbildningen är under beredning. I utkastet till de nya 

grunderna för läroplanen betonas utbildning för hållbar utveckling, elevernas delaktighet och 

samverkan med närsamhället. Bl.a. kan man i avsnittet ”Verksamhetskultur som stödjer 

växande och lärande”, läsa följande under rubriken Ansvar för miljön och framtiden;  
 
Naturen och den byggda och sociala miljö som omger skolan ska också utnyttjas i 
undervisningen. Genom att undersöka sin närmiljö ökar elevernas känsla och intresse 
för miljön och ansvaret för att värna om miljön. Egna projekt och möjligheter att delta i 
projekt och evenemang som är viktiga för miljön ökar lärandets betydelse.  

 
(Utbildningsstyrelsen, 2012, s.25) 

	  
Pargas stad har en kommunal läroplan som bygger på de nationella grunderna för den 

grundläggande undervisningen. Utöver detta har alla skolor en skolvis läroplan, där skolans 

specifika målsättningar, verksamhetskultur och tyngdpunktsområden framkommer. Förutom 

läroplanen gör varje skola årligen upp en årsplan som mer detaljerat redogör för 

verksamheten och årets tyngdpunktsområden. 
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5.	  Metod	  

5.1	  Design	  	  
	  
Syftet med den här studien är att kartlägga hur lärarna i den grundläggande undervisningen 

använder sig av utomhusverksamhet, vilka hinder och möjligheter lärarna upplever samt hur 

elever upplever undervisning som sker utomhus. Eftersom undersökningen avser att beskriva 

hur situationen egentligen är i ett specifikt geografiskt område utgår jag från ett induktivt 

perspektiv. Undersökningen har en mixed design och innehåller både kvalitativa och 

kvantitativa delmoment och är gjord dels ur lärarperspektiv, dels ur elevperspektiv. Den är 

också fenomenografisk (Szklarski, 2011) eftersom den undersöker lärares och elevers 

uppfattningar om utomhusverksamheten. Inledningsvis ger jag en liten historisk bakgrund till 

den utomhuspedagogiska verksamheten samt diskuterar kring begreppen utomhuspedagogik, 

uteskola och utomhusverksamhet. Läroplanen och utbildningens politiska styrning berörs 

också. Uppsatsen refererar till artiklar om hur utomhuspedagogik har förverkligats samt består 

av en enkätundersökning riktad till samtliga lärare i åk 1-6 i undersökningsområdet, fem 

lärarintervjuer och en elevenkät. Lärarenkäten och elevenkäten består av både slutna och 

öppna frågor och intervjuerna är gjorda enligt ett semistrukturerat koncept (Bryman, 2011, s. 

206). 

5.2	  Urval	  	  
	  
Pargas är en ganska vidsträckt kommun och består av många öar och fem olika kommundelar. 

I enkätundersökningen har jag valt att rikta mig till hela populationen (Bryman, 2011, s. 179). 

Undersökningen involverar sammanlagt 45 klasslärare och nio skolor av olika storlek och 

sammansättning. Den största skolan har 17 klasslärare och den minsta 1 klasslärare.  Den 

största skolan med 312 elever är belägen i centrum av Pargas. I Pargas periferiområde finns 

ytterligare fyra skolor med elevantal på 39, 48, 61 respektive 79 elever. Dessa skolor ligger 

ca.3-8 km från centrum. En av skolorna i skärgården har 35 elever och de tre övriga är 

sammanhållna grundskolor med elever från förskola till åk 9. Den största av dessa har 107 

elever och de andra två har 71 respektive 14 elever. Avståndet från skärgårdsskolorna till 

centralorterna är rätt långa och tidskrävande.  

 

De fem lärarna som intervjuades har valts genom ett icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2011, s. 

179). Orsaken till detta är att dessa fem lärare kommer från en skola med schemalagd 

utomhusverksamhet. Min avsikt var ursprungligen att endast undersöka just denna skolas 
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verksamhet, men eftersom jag upptäckte att det finns många gemensamma drag i 

enkätrespondenternas svar tog jag med intervjuundersökningen också i denna studie för att 

kunna göra en jämförelse. I samband med intervjun gjorde jag i samma skola en förfrågan om 

hur eleverna upplever utomhusverksamheten. Sammanlagt 45 elever (30 flickor och 15 

pojkar) i åk 3-6 deltog i undersökningen.  

5.3	  Insamlingsmetod	  
 

Materialet är insamlat vid två olika tillfällen, lärarintervjuerna och elevenkäterna 

genomfördes i januari 2013 medan lärarenkäten gjordes i september 2013.  

	  

Jag intervjuade 5 lärare i en av skolorna med etablerad schemalagd utomhusundervisning. 

Fyra av lärarna arbetade vid intervjutillfället i skolan i åk 1-4 och en lärare var 

moderskapsledig, men har tidigare jobbat på skolan och återgår i tjänst under nästa läsår. 

Intervjutillfällena varade ca. 30-50 min. Intervjuerna följde ett semistrukturerat koncept vilket 

betyder att intervjuaren utgår från en uppsättning frågor, men ordningsföljden kan variera och 

följdfrågor kan uppstå för att klarlägga vissa svar (Bryman, 2011, s. 206). Frågorna berörde 

verksamhetsformerna för utomhusundervisningen och lärarnas uppfattning om möjligheter 

och hinder (se bilaga 1). Lärarna fick en kort stund innan intervjutillfället bekanta sig med 

frågorna som vi sedan diskuterade kring. Intervjusvaren nedtecknades som förkortade 

påståenden och renskrevs genast efteråt.  

 

Elevenkäten består främst av slutna frågor, men ett par av frågorna ger möjlighet till 

kommentar. Frågorna till eleverna handlar om vilka uteaktiviteter de gillar och om de 

upplever någon skillnad i välmående och i samvaron med andra elever om man jämför 

undervisning utomhus och inomhus (se bilaga 2). Eleverna i åk 3-6 besvarade frågorna med 

hjälp av en enkät i pappersformat Jag delade själv ut frågorna och var närvarande vid tillfället 

så att de vid behov kunde ställa frågor.  

 

Lärarenkätens frågor är utarbetade utgående från läroplanens huvudsakliga innehåll och avser 

dels att undersöka i vilken utsträckning utomhusverksamhet används och dels vilka hinder 

och möjligheter lärarna upplever när de använder sig av utomhusundervisning. Frågorna i 

enkäten består av både slutna och öppna frågor. Avsikten med de öppna frågorna är att inte 

leda respondenternas tankar i någon viss riktning utan att ge utrymme för oförutsedda svar 
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formulerade med egna ord (Bryman, 2011 s. 244). De slutna frågorna berör lärarerfarenhet, 

skolstadium, skolstorlek, verksamhetsformer, tid och plats och i de flesta av dessa ges 

respondenten möjlighet att uttrycka egna alternativ. De öppna frågorna berör möjlighet och 

hinder (se bilaga 4). Jag valde att formulera enkätundersökningens frågor så att de inte skulle 

vara tidskrävande och lätta att besvara. Enkätundersökningen till lärarna skickades ut i början 

av september i elektronisk form. Innan jag skickade ut enkäten besökte jag ett rektorsmöte för 

att informera undervisningschefen och rektorerna om undersökningen. Alla rektorer fick då 

också del av enkäten i pappersformat för att kunna kopiera upp vid behov. När cirka en vecka 

av svarstiden var kvar, gjorde jag ett upprop genom att besöka ett större lärarmöte samt att 

göra ett nytt utskick till samtliga lärare. 

5.4	  Analysmetod	  
	  
I analysförfarandet när det gäller intervjuerna har jag valt att utgå från den fenomenografiska 

analysmodell i sju steg som Dahlgren och Johansson beskriver (Dahlgren & Johansson, 2009, 

s. 127). Först läste jag noggrant igenom hela intervjumaterialet för att få en överblick och ett 

helhetsintryck, därefter försökte jag skilja ut det mest signifikanta för mina frågeställningar 

för at sedan jämföra och söka likheter och skillnader i svaren fråga för fråga. Dessa kunde jag 

sedan gruppera och sammanföra till kategorier. Därefter namngav jag kategorierna och 

försökte därmed få det mest signifikanta innehållet att framträda. Sedan skapade jag några 

kategorier för att lättare kunna redogöra för resultatet. De kategorier som utkristalliserade sig 

var Verksamhetsformer, Fördelar och Hinder.  

 

Frågorna i elevenkäten var till största delen strukturerade och jag har satt in dem i 

Exceltabeller och utgående från dessa analyserat svaren. Jag har valt att inte räkna ut statistisk 

signifikans med hjälp av t.ex. SPSS formler p.g.a. att materialet är så litet, utan har gjort 

antaganden utgående från svarsfördelningen i tabellerna. I resultatredogörelsen har jag dock 

tagit med endast en tabell eftersom tabellerna skulle uppta mycket plats utan att desto mer 

belysa svaren.  

 

De slutna frågorna i lärarenkäten sammanfattades automatiskt eftersom enkäten skickades ut 

via Google Drive. Jag skrev ut alla enskilda respondenters svar för att kunna jämföra och 

analysera på basen av årskurs, skolstorlek och lärarerfarenhet. I analysförfarandet av de öppna 

frågorna använde jag mig av tematisk analys. Enligt Bryman finns det inte någon tydlig 

bakgrund eller tydliga tekniker för den här sortens analys, utan sökandet efter teman 
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förekommer i många olika tillvägagångssätt vid kvalitativ analys av data (Bryman, 2011, s. 

528). Först strukturerade jag materialet för att få en överblick och ett helhetsintryck, sökte 

sedan likheter och skillnader i svaren fråga för fråga och därefter skapade jag några centrala 

teman för att lättare kunna redogöra för resultatet av respondenternas svar.  

5.5	  Tillförlitlighet	  	  
	  
Validitet, reliabilitet och generalisering är begrepp som först och främst är kopplade till 

kvantitativ forskning för att ge en bild av studiens kvalitet men som också används i 

kvalitativa undersökningar. Begreppen är då ofta omformade och uppdelade i fyra 

delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2011, s.354). Jag har valt att använda mig av båda begreppen eftersom 

undersökningen består av en mixed design. 

	  
Har undersökningen validitet eller trovärdighet? Ger frågorna svar på det som avses att 

undersökas? Jag har försökt formulera frågorna så noggrant och entydigt som möjligt i nära 

korrelation med forskningsfrågorna för att ge en så god intern validitet som möjligt. Den 

externa validiteten har jag höjt genom att informera alla rektorer personligen, informera på ett 

av lärarmötena, där fyra skolors lärare deltog, kontakta alla skolor samt skicka ut enkäten vid 

två olika tillfällen. Jag formulerade också enkäten så att det skulle gå snabbt och relativt 

enkelt att besvara frågorna för att locka till deltagande och få en så hög svarsprocent som 

möjligt. 

 

Reliabiliteten eller pålitligheten i en kvalitativ undersökningsmetod ligger i hur noggrant 

innehållet i materialet syns i resultatet (Bryman, 2011, s. 354). Genom att noggrant ha 

beskrivit tillvägagångssättet och redogjort för enkätresultaten anser jag att studien kan anses 

vara representativ för kommunen. Resultatet i enkätundersökningen bygger på verksamheten 

under skolåret 2012-13 och trots att lärarkåren och teman i skolorna kan variera från år till år, 

är verksamheten som sådan kontinuerlig och grundar sig på läroplanens målsättningar. Jag har 

dessutom studerat skolornas årsplaner för att kunna förklara och belysa vissa frågeställningar. 

Resultatet i lärarintervjuerna kan naturligtvis ha påverkas av min (rektorns) studieinriktning 

och en önskan av respondenterna att vara till lags, men vid intervjutillfället var jag tjänstledig 

och hade en obetydlig möjlighet att påverka t.ex. tillsättandet av tjänster för följande år.  

Även om resultatet inte kan uppfattas vara helt generaliserbart för hela skolsamfundet, kan 

man säga att dessa skolor och lärarkåren representerar en generell kategori (Bryman, 2011, s. 
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77), nämligen vanliga typer av skolor och lärare i Svenskfinland. Detta gör att resultatet ger 

en fingervisning om hur lärare mer generellt använder utomhuspedagogiska metoder i 

undervisningen. I denna fallstudie har jag valt att relatera till teori och tidigare forskning i 

resultatdiskussionen (Dahlgren & Johansson, 2009). 

5.6	  Etiska	  överväganden	  
	  
Tillsvidare saknas lagstiftning om forskningsetiska principer i Finland, men jag tycker att det 

trots allt är viktigt att beakta de forskningsetiska principer som bl.a. nämns i Bryman (2011) 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Innan eleverna besvarade enkäten skickade jag ett informationsbrev (se bilaga 3) till 

föräldrarna via kommunikationsplattformen Wilma, för att uppfylla de etiska principerna 

(Bryman s. 131). Jag berättade också muntligt för lärare och elever varför jag gör denna 

undersökning, konstaterade att den är konfidentiell och resultatet kommer endast att 

publiceras i mina kursuppgifter. 

 

Lärarenkäten inleds med en informationstext om hur studien är utformad, att deltagandet är 

frivilligt och att svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Eftersom det geografiska 

området är begränsat kommer det dock att vara svårt att helt undvika möjligheten till 

identifiering av olika skolor.  Alla respondenter svarade elektroniskt, vilket skedde anonymt 

så det är endast på basen av lärarerfarenhet och skolans storlek som en identifiering kan ske. 

De enskilda svaren behandlas konfidentiellt och användas endast i detta sammanhang.  

 

Ett exemplar av uppsatsen kommer att skickas till undervisningschefen samt ett exemplar till 

respektive skola. 
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6.	  Resultatredovisning	  

6.1	  Lärarenkäten	  
	  
Enkätens svarsprocent var 77,77 %, totalt 35 av 45 lärare svarade. Först hade endast 16 lärare 

svarat men efter upprop och nytt utskick blev svarsprocenten betydligt högre. 

	  
Först tittade jag på den automatiska sammanfattningen och läste sedan igenom hela 

materialet. Därefter grupperade jag svaren baserat på årskurs, skolstorlek och lärarerfarenhet 

och försökte upptäcka likheter och skillnader i materialet. När det gäller lärarerfarenhet verkar 

den ha en rätt liten betydelse. Det finns en svag tendens att lärare med större erfarenhet har 

fler aktiviteter ytterom skolan, men det finns också exempel på motsatsen. Det beror sannolikt 

dels på skolans organisation och dels på den enskilda lärarens intresse för 

utomhuspedagogiska metoder. För likheter och skillnader baserat på årskurs och skolstorlek 

redogörs i samband med de olika frågorna där det är befogat. 

6.1.1	  Verksamhetsformer	  
	  
Frågan som berör utomhuspedagogiska verksamhetsformer visar att skolorna är mycket 

aktiva och utnyttjar många tillfällen till aktiviteter utanför skolan. När man ser på materialet 

som helhet kan man konstatera att de flesta gör studiebesök och drygt hälften gör 1-2 

exkursioner per år. Här kan dock förekomma en viss förvirring om vad som räknas som 

studiebesök och vad som är exkursion, vilket framgår av svaren i de öppna frågorna. Rätt 

många av respondenterna i åk 5-6 säger att de deltar i lägerskola, vilket också framkommer i 

läsårsplanerna.  

 

Däremot har endast ungefär en femtedel ämnesundervisning utomhus fler än 5ggr/år medan 

tre femtedelar säger att de har matematik och modersmål ute1-2ggr/år eller aldrig. Dock 

besöker nästan hälften av lärarna biblioteket 1-2ggr/år och i vissa skolor görs biblioteksbesök 

t.o.m. en gång per månad. Det förekommer rätt små skillnader mellan skolorna. 

Biblioteksbesök görs oftast i åk 1-2 och åk 5-6 i stora skolor, medan alla elever deltar i de 

mindre skolorna. Ämnesundervisning tenderar att förekomma utomhus mer frekvent i åk 1-2 

och oftare i mindre skolor, men individuella skillnader finns också. Mycket beror tydligen 

också här på den enskilda lärarens intresse och på skolans organisation.  
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Nästan alla besöker kyrkan 1-2ggr/år. I årsplanen kan man se att skolorna vanligtvis deltar i 

skolgudstjänster till jul och vid avslutningen på våren. Några har nämnt fler besök och har då 

gjort studiebesök i samband med religionsundervisningen. Nästan alla gör museibesök eller 

går på konsert 1-2 gånger per år, medan nästan hälften aldrig besöker konstutställningar. I åk 

1-2 görs olika studiebesök, museer, konserter och konstutställningar lite oftare i större än i 

mindre skolor. I de övriga årskurserna framkommer ingen skillnad. Förhållandevis många gör 

dock dylika besök trots att en del av skolorna ligger rätt långt ute i skärgården med långa 

avstånd. Utbud på konstutställningar och konserter kan variera rätt mycket från år till år. 

 

Idrottsevenemang är populära, över hälften deltar fler än 3 gånger per år. Skolornas årsplaner 

visar på stor idrottslig verksamhet och det förekommer tydligt ett stort utbud av dylika 

evenemang. Här bör noteras att alla respondenter inte nödvändigtvis undervisar i gymnastik 

och idrott fastän de är klasslärare. Det framkommer ingen större skillnad mellan skolorna. 

 

De flesta respondenter använder sig av många specifika utomhusaktiviteter. Flest aktiviteter 

förekommer i åk 1-2 och åk 5-6. De flesta, ca. fyra femtedelar sysslar med bollspel, idrottsliga 

lekar och samarbetslekar. Två respondenter svarar att de nästan enbart har idrottsaktiviteter. 

Detta resultat är ganska givet eftersom flera av de små skolorna saknar gymnastiksal, men 

också i övrigt är det naturligt att man är ute på gymnastik och idrottslektionerna. Lika många 

ca. fyra femtedelar gör också skogsvandringar, växtstudier och städar skolgården. Drygt 

hälften ordnar temadagar i naturen och ungefär lika många går på naturstig. Någon större 

skillnad mellan större och mindre skolor kan inte heller skönjas i dessa aktiviteter. 

 

Fråga fyra som handlar om mer ämnesspecifik utomhusundervisning ger vid handen att 

ämnena modersmål och matematik inte undervisas så mycket ute, vilket redan framkom i de 

allmänna frågorna om verksamhetsformerna. Svampstudier, vattenundersökningar och 

experiment i fysik och kemi förekommer sparsamt, medan däremot stjärnhimlen studeras av 

förhållandevis många.  

 

De flesta använder skolans närmiljö, skolgården och skogen i undervisningen och några 

nämner också stranden och idrottsplatsen. Vanligtvis tar man sig till aktiviteterna genom att 

gå, cykla eller hyra buss. 
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Om utomhusverksamheten är schemalagd eller ej verkar inte att påverka vad man sysslar med 

utomhus. En femtedel av lärarna representerar skolor med schemalagd undervisning 

1ggn/vecka, nästan två femtedelar ett par gånger i månaden och lite färre än hälften har inte 

schemalagd utomhusundervisning. I de skolor där man har schemalagt 

utomhusundervisningen verkar enskilda lärare därutöver att vara ute lite oftare med sin egen 

klass. Överraskande många med schemalagd utomhusundervisning 1-2ggr/mån säger att de är 

ute ytterligare 1-2ggr/vecka.  Jag är dock lite tveksam till tillförlitligheten i svaren i denna 

fråga, för trots att vissa först har svarat att de aldrig använder ämnesspecifik undervisning ute 

(mo, ma) så är alternativet med i listan senare när man skall svara på en mer detaljerad nivå. 

Det är svårt att av svaren att döma få fram hur många skolor som egentligen har regelbunden 

schemalagd utomhusundervisning. I de mellanstora skolorna har en skola 1-2ggr/vecka, en 1-

2ggr/mån och en inte alls. Den ena av de två stora skolorna har 1-2ggr/månad. Av de minsta 

skolorna under 50 elever ser det ut som om tre skolor har 1-2ggr/månad medan en inte alls har 

schemalagd utomhusundervisning. Efter jämförelse med årsplanerna kan man se att flera 

skolor har flera återkommande aktiviteter inskrivna per månad och jag antar att det är 

förklaringen. Olika respondenter har sannolikt svarat utgående från olika premisser, en del 

från årsplanen och en del utgående från veckoschemat. 

6.1.2	  Möjligheter	  
 

I det närmaste samtliga respondenter anser att det finns goda eller mycket goda 

förutsättningar för utomhusundervisning i deras skola. Flera av de mindre skolorna ligger 

nästan mitt i naturen och har skogen utanför dörren. En varierande närmiljö, närhet till skog 

och strand betonas men också kulturmiljön omnämns. Också lärarna i de stora skolorna som 

är belägna mer i centrum uppger att det finns natur, skog och strand på rätt nära avstånd. 

Många anser att det främst är deras egen aktivitet och inspiration som saknas. 

6.1.3	  Hinder	  
	  
Nästan en fjärdedel av respondenterna säger uttryckligen att det inte finns några hinder ifall 

skolan och personalen är motiverade för utomhuspedagogik. I övrigt har det utkristalliserat 

sig följande orsaker; tid, egen insats, organisation, stökiga elever, vädret och behov. 

6.1.3.1	  Tid	  	  
	  
Nästan hälften av respondenterna anser att de har för lite tid för att förverkliga 

utomhusundervisning även om de tycker att det skulle vara bra. Orsaker som nämns är att det 
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finns så många andra uppgifter i skolan förutom undervisningen, som tar så mycket tid och 

energi. Då blir det mera som ett tvång än en rutin att planera utomhusverksamhet. En lärare 

menar också att den egna inställningen är ett hinder; man tror att man måste göra så mycket 

inne i klassen att man inte hinner ta sig tid att gå ut med eleverna. ”Också det faktum att det 

kommer så mycket nytt hela tiden som man skall hinna med gör att man känner sig splittrad.” 

säger en lärare. 

6.1.3.2	  Egen	  insats	  
	  
Flera lärare anser att de har för svaga kunskaper om naturen och för lite erfarenhet att 

undervisa utomhus. ”Man går inte så gärna ut om man känner sig osäker på sig själv.” Också 

den egna attityden och brist på insikt att det är möjligt att undervisningen kan ske utomhus 

kan utgöra hinder. ”…dessutom behöver jag tänka om en del, tänka ute i stället för boken…”, 

säger en lärare. 

6.1.3.3	  Organisation	  
	  
Speciellt i de större skolorna anger respondenterna att det är svårt att hinna gå ut när man har 

en så splittrad läsordning och att det är svårt att få det att passa ihop med alla olika scheman. 

Vissa lektioner är låsta och längre utomhusaktiviteter påverkar ofta även ämneslärarnas 

lektioner. Trots att det finns goda möjligheter kan utbud och avstånd till centralort utgöra ett 

hinder när det gäller studiebesök och exkursioner. I de mindre skolorna ser man det största 

problemet i transportsträckorna. Att hyra buss för att ta sig längre bort tar lång tid och det 

finns inte alltid pengar för busstransport. 

6.1.3.4	  Stökiga	  elever	  
	  
Några respondenter nämner elevunderlaget och klassammansättningen som ett hinder. 

”Stökiga elevgrupper har ännu svårare att fungera under friare former, vilket gör att man som 

lärare drar sig för att undervisa utomhus”, säger en lärare.  Också säkerheten berörs. Det finns 

vanligtvis få vuxna i skolan och därmed inte alltid tillgång till övervakande personal. 

6.1.3.5	  Vädret	  
	  
Fem respondenter har kommenterat väder och kläder. ”Det är inte roligt om det blåser och är 

kallt och regnet står som spön i backen”, säger en lärare. Ibland är eleverna dåligt utrustade 

och klagar på kyla. ”Om eleverna börjar frysa och bara längtar in så blir det inte så mycket av 

undervisningen”, konstaterar en annan.  
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6.1.3.6	  Behov	  
	  
I fråga om behov framträder ganska stora skillnader. Några anser att allt som behövs redan 

finns, att det inte är brist på resurser och att material finns om man forskar lite. Dessa 

respondenter anser att det mest handlar om gruppen och den egna inspirationen, att själv 

organisera sin undervisning och aktivt tänka att man faktiskt kan göra mycket ute.  

 

Men övervägande, nästan tre fjärdedelar av lärarna önskar sig fortbildning. En del allmänt om 

utomhusundervisning och en del mer ämnesspecifikt som modersmål, matematik och 

artkännedom. Man efterlyser inspirationsdagar och konkreta idéer för att kunna växa in i ett 

nytt tankesätt. Många önskar också mer färdigt material, färdiga koncept och ”paket” som 

man kan ta med sig när man går ut. Bl.a. borde befintligt material organiseras och system för 

hur man bär med sig materialet utarbetas. En tipsbank på nätet efterlyses. Också här 

framkommer behovet av tid. En sjundedel av respondenterna säger att de har behov av mer tid 

för planering och genomförande. En påtalar elevernas klädsel och föräldrarnas ansvar i detta 

sammanhang.  

 

På den sista frågan om varför utomhusundervisning inte passar upprepas tidigare nämnda 

åsikter; det lätt blir kaos, låsta lektioner när andra lärare är inblandade, många andra 

tyngdpunktsområden, lathet, dåliga kunskaper, brist på idéer och brist på tid. 

 

I alla skolformer är respondenterna övervägande positiva till att undervisa mera ute, några 

kanske-kommentarer förekommer i varje grupp. De stora skolorna verkar mest tveksamma 

och där förekommer också ett klart nej. 

6.2	  Intervjuundersökningen	  
	  
Den semistrukturerade intervjun som genomfördes i januari med 5 lärare har analyserats 

utgående från en fenomenografisk analysmodell som jag redogör för i metodavsnittet. Trots 

att innehållet delvis är detsamma skiljer sig intervjufrågorna något från enkätfrågorna och 

därför har jag valt att redovisa dem separat, men sammanför resultaten i diskussionen. Vid 

genomgången utkristalliserade sig följande rubriker; verksamhetsformer, möjligheter och 

hinder.  
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6.2.1	  Verksamhetsformer	  
	  
Verksamheten är på schemat kopplat till gymnastik och miljö- och naturkunskap och då faller 

det sig naturligt att det är just de ämnena som prioriteras, men samtliga lärare säger att alla 

ämnen kan användas i utomhusverksamheten. Gymnastik och idrott förekommer i alla former, 

man leker och idrottar på gården eller så går man eller cyklar till en närliggande skog och 

tittar, undersöker och upplever. Temat för dagen är ofta kopplat till det som behandlas för 

tillfället, växter, spindlar, sniglar, veckans bokstav osv. Ganska ofta gör man också 

matematikuppgifter ute, speciellt i de lägre årskurserna. En lärare berättar hur en elev i ettan 

fick en aha-upplevelse när de var i skogen och plockade kottar i samband med begreppet 

större än och mindre än. En annan lärare visade hur hon introducerade begreppet medeltal 

med hjälp av uppgiftskort, där elevgrupper utförde olika fysiska aktiviteter på tid och sedan 

räknade ut medeltalet. Ibland har man spårningar eller går på temapromenader med t.ex. 

modersmålstema, fåglar, växter eller så kan man bygga raketer eller göra egna instrument. 

Samarbetslekar och studiebesök står också på programmet. Att äta mellanmål och umgås är 

viktigt för många elever. Dessutom brukar hela skolan höst och vår ha en gemensam temadag 

och målet är att en gång per månad göra något med syskongrupperna. (Syskongrupperna är 

fasta grupper bestående av elever från alla årskurser och en elev från åk 5 eller 6 fungerar som 

ledare.) 

”Min målsättning är att väcka nyfikenhet och låta eleverna uppleva upptäckarglädje. I år har 

jag börjat våga släppa lite på planeringen och kunnat ta fasta på det eleverna ser!” säger en 

lärare.  

6.2.2	  Möjligheter 
	  
Alla anser att det är viktigt för eleverna att komma ut och få frisk luft, oberoende av väder. 

Det är bra att det blir en vana från början eftersom man upplever att det är svårare att motivera 

äldre barn att gå ut. En lärare påtalar att många barn är väldigt lite ute på sin fritid och att få 

göra något ute tillsammans med den vuxna och kamrater är betydelsefullt. Den fysiska 

aktiviteten och utevistelsen framhålls också som gynnsamma för hälsa och välmående. ”Ute 

är det lättare att lära sig på ett naturligt sätt utan att eleverna egentligen märker det,” säger en 

lärare. En annan framhåller den estetiska upplevelsen, som hon har märkt att eleverna har fått, 

gör gott för själen när de upptäcker skönheten i naturen både i stort och i smått. Att förankra 

och fördjupa ”bokkunskapen” med upplevelser och undersökningar i naturen uppfattas som 

positivt och värdefullt. Två av lärarna framhåller att de tycker att eleverna bättre kommer ihåg 
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det de gjort ute, men kan inte säga om det beror på variationen i arbetssättet eller något annat. 

Att det finns fria ytor och ”luft”, att man får ha ljud och att det finns utrymme att röra sig på 

uppskattas. En lärare säger att uteeftermiddagen oftast är roligare än de vanliga lektionerna. 

 

Samtliga respondenter ansåg att elevernas sociala relationer påverkas positivt. Det skapas ofta 

andra grupperingar. Elever som inte annars leker eller pratar med varandra kan vara 

tillsammans när man är ute. Sådana fria grupperingar uppstår vid förflyttningar och när 

eleverna äter mellanmål, för då man umgås man på ett annat sätt. I intervjusituationen 

diskuterades inte om relationen mellan lärare och elev påverkas, t.ex. om man har möjlighet 

att fördjupa de sociala relationerna genom att tala om andra saker än skolfrågor. Eleverna kan 

också upptäcka nya sidor hos varandra, den som kanske inte är så duktig på att läsa och skriva 

kan galant klara praktiska problem eller överraskande ta en ledarroll i gruppen. För elever 

med stort rörelsebehov kan det vara befriande att inte behöva sitta stilla vid en pulpet och för 

de övriga är det heller inte störande eftersom alla får röra sig mera fritt. I övrigt är 

respondenterna rörande eniga om att det ”beror på” om elever med särskilda behov kan 

gynnas av utomhusverksamheten. Vissa elever kan säkert dra nytta av situationen (se ovan) 

medan andra kan bli väldigt frustrerade av att inte ha fullständig koll på vad som skall hända. 

Tryggheten byggs naturligtvis upp efter hand, men omgivningen växlar trots allt från gång till 

gång. 

6.2.3	  Hinder	  
	  
Kraven att hinna med allt, planera allt och den egna kompetensen upplevs som hinder för 

samtliga. En av lärarna konstaterar dock att hon lite har kunnat släppa på de egna kraven och 

upplever att även om det tar längre tid att göra uppgifter ute, att det tar så att säga 

”lektionstid”, så är det värt det eftersom det fördjupar kunskapen. Vissa grupper kan också 

vara svåra att motivera och få att lyssnar och ta uppgifterna på allvar. Den fysiska 

omgivningen, närheten till naturen och hur man kommer dit kan vara ett dilemma, trots att 

man kan göra mycket nästan var som helst om viljan finns och motivationen är stark. En 

lärare tycker att läromedlen begränsar och styr. ”Helst skulle jag vilja skippa böckerna, gå ut 

och studera i stället för att läsa. Men – det blir för mycket arbete.” Vädret i vår del av världen 

är också ibland en stötesten. Det är inte så roligt om det ösregnar och är kallt och alla fryser. 

Trots att hemmen informeras har många svårt att klä sig rätt. Elever med handikapp kan också 

utgöra ett hinder. I en klass finns det en rullstolsbunden elev och verksamheten måste alltid 

anpassas efter elevens behov. Läraren i klassen anser dock att det inte behöver vara en 
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nackdel eftersom eleven i fråga får uppleva och erfara många situationer som kräver 

förtroende, självövervinnelse och tillit, men – det begränsar och styr vad, var och hur. 

Säkerhetsfrågor måste omsorgsfullt beaktas.  

För samtliga lärare är det den första skolan de jobbar i som har schemalagd 

utomhusverksamhet. De tycker att själva upplägget och organisationen är flexibelt och bra, 

men att det ändå är svårt att frigöra sig från ämnesindelningen. Att vara ute också på andra 

tider än den schemalagda vill inte bli av, trots att ingenting hindrar detta. En lärare uttrycker 

sin tanke så här: ”Jag har inte fattat förut att man kan gå ut och göra samma sak, jag har aldrig 

själv gjort så som elev och inte heller har man gjort så i andra skolor där jag jobbat.” Flera 

heldagsprogram efterlyses samt att bättre hålla fast vid de månatliga 

syskongruppsprogrammen. Flera anser att verksamhet över klassgränserna borde uppmuntras 

mera. De äldre eleverna växer när de får ta ansvar och de yngre får kontakt med och ser upp 

till sina äldre kamrater. En lärare skulle vilja göra mera i modersmål och matematik och en 

lärare skulle vilja utveckla sin egen kunskap och professionalitet, eftersom verksamheten har 

väckt ett intresse att lära sig mera. Ett konkret förslag som framkom var att etablera samarbete 

med professionella ledare som kan ge modell och till en början ta mera ansvar för 

planeringen. En lärare skulle helst frångå läsordningen och planera större temahelheter 

periodvis. Läraren skulle vilja jobba mer elevcentrerat så att eleverna skulle få ta större ansvar 

för sin inlärning, ta reda på mera själva, jobba i egen takt och fördjupa kunskaperna i stället 

för att göra mekaniska tilläggsuppgifter. ”Med en sådan planering kunde jag få in en eller två 

hela dagar ute. Men – det kräver ett enormt planeringsarbete att lämna de flesta läroböcker 

och bygga upp temahelheter utgående från läroplanen på annat sätt.” säger hon. På 

önskelistan finns också ett eget läromedel för utomhusverksamheten, med delvis färdigt 

material, så att man inte behöver planera allting. 

6.3	  Elevundersökningen	  
 

Eleverna besvarade enkäten i sina respektive klasser under lektionstid vilket gjorde att 

samtliga närvarande elever kunde svara. Eftersom jag själv delade ut enkäten, gav information 

om hur man fyller i och var närvarande medan de fyllde i formulären och kunde jag besvara 

elevernas frågor vid behov. Det visade sig också att en del frågor kunde uppfattas på olika sätt 

samt att jag blev tvungen att omstrukturera en fråga, vilket framkommer i redovisningen.	  Jag 

har försökt se om det finns skillnader mellan årskurserna och skillnader mellan flickors och 

pojkars svar på de olika frågorna, men funnit att skillnaderna är väldigt små. Man bör dock ta 
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i beaktande att materialet är väldigt litet och antal flickor och pojkar är inte heller alldeles 

jämförbart eftersom 30 flickor och 15 pojkar besvarade enkäten.	  

De två första frågorna handlar om hur eleverna upplever de sociala relationerna i fråga om 

samarbete och kommunikation. Lite fler elever tycker att de samarbetar bättre ute, men 

skillnaden är ganska liten. För många elever, speciellt i de högre årskurserna är det egalt, 

samarbetet fungerar oberoende var undervisningen sker. I åk 4 anser dock eleverna att de 

samarbetar bättre inne. Det finns ingen skillnad mellan pojkar och flickor i den här frågan. De 

flesta elever tycker att de pratar mer med varandra när de är ute och någon större skillnad 

förekommer varken mellan årskurserna eller mellan pojkar och flickor. 
	  
På frågan hur eleverna upplever arbetsklimatet  svarar fler elever att de tycker att det är 

lugnare inne än ute och här kan man se en viss skillnad mellan pojkar och flickor. I princip 

tycker lika många pojkar att det är lika lugnt ute som inne, medan fler flickor anser att det är 

lugnare inne. Tydligast framkommer detta i åk 3. 

 

Frågan om eleverna känner sig tröttare eller piggare efter en dag ute var dåligt formulerad. 

Eleverna funderade om det gällde en heldag eller en eftermiddag. Här kan man dessutom 

resonera kring vilken trötthet som avses. Är man trött för att man varit i aktiv rörelse hela 

dagen eller för att man suttit stilla? Så frågan kan tyvärr inte tillskrivas någon relevans, men 

pojkarna har genomgående svarat att de är tröttare, medan många flickor upplever att de är 

piggare.  

	  
Eleverna tycker att de oftare känner sig väl till mods ute, men ganska många, speciellt flickor 

tycker inte att det är någon skillnad. Det framkom ingen skillnad mellan klasserna. 

Alla elever tycker att det är bra att ha utedag förutom tre som inte tycker att det är någon 

skillnad. 

 

På frågan om hur vädret påverkar elevernas åsikt visade det sig att det påverkar procentuellt 

mer i åk 5-6 än i de övriga klasserna. En kommentar som spontant hördes och som en elev 

skrev ner var: Det inte är roligt när man fryser och det regnar och är kallt. 

	  

Resultatet på frågan om eleverna anser att de lär sig något nytt under utelektionerna visar 

entydigt att eleverna anser att de vanligtvis lär sig något när de har lektioner ute och några 
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tycker att de alltid lär sig något nytt. Någon skillnad mellan pojkar och flickor kunde inte 

heller skönjas i denna fråga.  

	  
I den sista frågan där eleverna skulle ta ställning till vilka uteaktiviteter de gillade var min 

avsikt att eleverna skulle rangordna påståendena, men det visade sig vara lite för svårt. Jag 

omformulerade frågan så att eleverna i stället endast skulle ta ställning till fyra i topp på en 

skala 1-4. I diagrammet i figur 1 har jag rangordnat aktiviteterna efter förstahandsvalet.	  	  	  

 

	  
 

Figur 1. Vad tycker du bäst om att göra på utomhusverksamheten?  

 

Allmänt kan man säga att eleverna verkar tycka om det mesta, men aktiviteter med lek och 

rörelse står högt i kurs. Mycket få har placerat matematik- och modersmålsuppgifter på första 

plats.  
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7.	  Resultatdiskussion	  
	  
Influenser från Norge, Sverige och Danmark har på senare tid aktualiserat 

utomhuspedagogisk verksamhet också i Finland. Den finländska läroplanen innehåller många 

värderingar och målsättningar som uppmanar till och ger möjlighet att förlägga en del av 

undervisningen utanför klassrummet. Den nya läroplanen som är under beredning kommer att 

innehålla ännu fler målsättningar som tar fasta på elevernas färdigheter att fungera som 

ansvarsfulla, medvetna medborgare med mångsidiga kunskaper och insikter i miljö- och 

samhällsfrågor. Syftet med den här undersökningen har varit att ta reda på om och hur lärarna 

i Pargas stad använder sig av utomhuspedagogisk verksamhet samt hur de ser på möjligheter 

och hinder när det gäller undervisning utomhus. I resultatdiskussionen kommer jag främst 

diskutera utomhusverksamhet relaterat till ämnesundervisningen, lärarnas upplevelse av 

möjligheter och hinder samt elevaspekter. Främst kommer jag att relatera till norsk, dansk och 

svensk forskning, men också till exempel från Finland. 

 

Undersökningen visar att både skolorna och de enskilda lärarna utnyttjar många möjligheter 

att ge eleverna upplevelser och inlärningstillfällen utanför skolan och klassrummet. Man gör 

studiebesök och exkursioner flera gånger om året, besöker muséer, konserter och erbjuder 

teaterföreställningar. De flesta skolor besöker regelbundet biblioteket, vilket tyder på en rätt 

stor satsning på läsningen inom modersmålsundervisningen. Det är värdefullt, för trots goda 

resultat i internationella undersökningar (Pisa) har det visat sig att finlandssvenska elever har 

en sämre läsförmåga än finskspråkiga.  

 

I de mer specificerade verksamhetsformerna kommer idrottsaktiviteter på första plats och alla 

skolor visar på ett flitigt deltagande i många olika idrottsevenemang. Resultatet är rätt givet 

eftersom gymnastik och idrott är ett naturligt ”uteämne” och många idrottsgrenar kräver 

utomhusmiljö för att kunna utövas. Samma trend visar också den danska lärarundersökningen. 

(Bentsen & Jensén, 2012). Eftersom en del skolor saknar gymnastiksal är det naturligt att 

förlägga undervisningen utomhus. Att man satsat mycket på idrott, gymnastik och lek i 

skolorna är värdefullt. Fysisk aktivitet är mycket viktig för hälsa och välmående och eftersom 

våra barn och ungdomar sitter förhållandevis mycket stilla och den s.k. ”skärmtiden” upptar 

en allt större del av den vakna tiden är de tillfällen till rörelse skolan erbjuder av stor 

betydelse.  Forskningen visar att kroppslig rörelse främjar hälsa och välmående samt 

förbättrar koncentrationen. Undersökningar visar att lärare och elever upplever att det är 
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lättare att lära sig när man är i rörelse (Szczepanski, 2007; Nelson, 2007; Mygind, 2009; 

Jordet, 2010, Jordet, 2011). Här kan det också vara befogat att tänka på när på dagen man 

lägger in gymnastik och idrott på schemat. Ofta läggs detta ämne i början eller slutet av dagen 

på grund av schematekniska orsaker, men om man tänker på elevernas inlärning skulle 

gymnastik och idrott helst läggas mitt på dagen (Jordet, 2010). Fysisk rörelse under skoldagen 

behöver alltså inte vara bunden till undervisningssituationer, utan kan ske organiserat eller 

oorganiserat på vanliga eller förlängda raster.  

Enbart utomhusaktiviteter med gymnastik och idrott kan inte räknas som utomhuspedagogik. 

Denna verksamhet fyller nog kraven på regelbundenhet och kopplas bland ihop med 

skogsvandringar och någon annan ämnesaktivitet, men representerar ändå i princip bara ett 

ämne. För att man skall kunna tala om utomhus, pedagogik, uteskola, bör aktiviteterna också 

kopplas till de övriga ämnena och finnas som en naturlig del av skolans vardag (Jordet, 2010). 

”Om uteskola endast står för lek, fysisk aktivitet och social samvaro utan betoning på 

ämnesinnehåll överlever nog inte denna form länge i skolorna”. (Jordet, 2011 s.54)	  

 

De flesta använder sig av många specifika utomhusaktiviteter som har med ämnena biologi 

och natur och miljökunskap att göra. Också detta resultat sammanfaller med resultatet i 

Bentsens och Jenséns undersökning. Många skolor ligger nästan mitt i naturen och då blir det 

naturligt att gå ut och titta på träd och växter i omgivningarna. Frekvensen av dessa 

exkursioner verkar dock inte att vara så stor och skulle säkert kunna ge utrymme för större 

aktivitet. Detta resultat korrelerar med en studie i södra Wales som bygger på data från 

intervjuer och observationer i fyra skolor. Man ansåg sig märka att lärarna missade många 

tillfällen för inlärning utomhus och studien har tagit fasta på detta och har också pekat på vad 

som anses vara ”normal” utomhusverksamhet och vad som anses mer ”specifikt”.  (Maynard 

& Waters, 2009). Överraskande är att svampstudier, vattenundersökningar och experiment i 

fysik och kemi förekommer så sparsamt. En förklaring kan vara att svampstudier och 

vattentema ingår i läroplanen för åk 3-4 och svarsprocenten i just den gruppen var rätt låg. 

Men lärokursen i fysik och kemi som främst går ut på olika praktiska undersökningar och 

experiment i årskurserna 5-6, borde kunna inbjuda till verksamhet utanför klassen. Att 

däremot nästan en sjättedel av respondenterna säger att de studerar stjärnhimlen ute med sina 

elever överraskar mig ännu mer, eftersom det kräver både specialkunskaper och att man 

träffar eleverna kvällstid när det är mörkt. Eftersom det i några svar också gällde undervisning 

i åk 1-2, kan det bero på feltolkning av frågan. En del har möjligen helt enkelt prickat för allt 

som ingår i undervisningen på respektive stadium och inte på de aktiviteter läraren i fråga 
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faktiskt har gjort utomhus med eleverna. Vid studiet av årsplanerna framkom dock att ett par 

skolor har haft nattskola i sin verksamhet, vilket kan ge ett naturligt tillfälle till studier av 

stjärnhimlen också med de yngsta eleverna. (I årsplanen framkom dock inte om nattskolan 

gällde hela skolan eller någon speciell årskurs.)  

 

Enkätundersökningen ger vid handen att övriga ämnen mer sällan kopplas till 

utomhusundervisning, men i intervjuundersökningen framkom att dessa lärare rätt ofta har 

matematik ute och också en del andra ämnen. Ett ganska likartat resultat gav också 

undersökningen av de danska lärarnas udeskole-verksamhet. Lärarnas åsikter sammanfaller 

till flera delar helt klart med andra undersökningar, speciellt när det gäller fördelar med 

rörelse, frisk luft, hälsa och välmående men också angående ämnesinriktningen med 

matematik och naturvetenskaper finns det överensstämmelser, likaväl som tanken att erbjuda 

eleverna autentiska upplevelser i samband med inlärningssituationen, för att konkretisera och 

fördjupa kunskapen (Szczepanski och Dahlgren, 2011; Mygind, 2009). Inlärningen befrämjas 

ju fler sinnen som är aktiverade (Nelson, 2007; Szczepanski, 2007; Jordet, 2010). Kroppen 

skapar egna minnen genom att man doftar, känner och upplever. I den mer traditionella 

undervisningen är det främst syn och hörsel som aktiveras. Rörelseaspekten har också stor 

betydelse och i detta sammanhang bör man inte glömma bort transportsträckornas betydelse. 

Resultatet i undersökningen visar att många går eller cyklar till platsen där 

utomhusundervisningen sker. Tiden man rör sig från ett ställe till ett annat kan man utnyttja 

till att göra både motoriska uppgifter och uppgifter med anknytning till dagens tema (Jordet, 

2010).  

 

De flesta av lärarna som har besvarat enkäten är positiva till utomhuspedagogik och uppger 

att de skulle vilja förlägga mer av sin undervisning utomhus, men tidsbrist utgör ett stort 

hinder. Det är inte endast undervisningen som kräver tid och planering utan många andra 

uppgifter i fråga om dokumentation och uppgörande av olika planer, olika projekt och nya 

program som skall tas i bruk. Då känns det kanske nästan övermäktigt att börja utveckla en ny 

pedagogisk metod eftersom det sannolikt kommer att ta mycket tid i anspråk, åtminstone till 

en början. Det kanske också är svårt att bedöma hur mycket tid som kommer att gå åt, i 

förhållande till inomhusundervisningen, när det är något nytt som man inte provat förut och 

speciellt om man känner sig osäker på vad och hur man skall göra. Då är det kanske lätt att 

avvisa idén om att använda sig av utomhusundervisning med "tidsbrist", inte för att man 

faktiskt VET att det kommer att ta mycket mer tid i anspråk, utan kanske främst för att man 
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INTE VET hur mycket tid det tar, och då väljer man helst inomhusmodellen, som är lättare att 

planera för (Fägerstam, 2012). Och naturligtvis kräver det mer tid till en början! Att börja 

med ett nytt arbetssätt kräver också att man behöver få inspiration, känner ett behov, får 

kunskaper om och en förståelse för nyttan med en ny metod. Om man som Vygotsky tänker 

att det som finns inne också finns ute och att man i princip kan göra många saker ute likaväl 

som inne och om man dessutom upplever att det är värdefullt både för eleverna och sig själv 

så känns kanske steget ut genom dörren inte så stort. Upplägget för utomhusundervisning kan 

också variera väldigt mycket; från att man går ut en kort stund av en lektion för att öva någon 

färdighet eller startar ett lektionspass med en introduktion ute till att planera för en hel dag 

ute. Min tolkning, med tanke på att de flesta av lärarna är positiva till utomhusundervisning 

som sådan, är att det skulle behövas mer kunskap om vad utomhusundervisning egentligen 

innebär, för att kunna göra en bedömning av arbetsbördan.  

 

”Omväxling förnöjer” är ett gammalt ordspråk som kan tillämpas även här. Den variation 

utomhusundervisningen ger i det dagliga arbetet är en styrka och resulterar vanligtvis i glädje 

och större motivation. I enkätundersökningen framkommer tankar om att det är svårt att 

förverkliga utomhusundervisning med vissa elevgrupper och att elever med speciella 

svårigheter utgör ett hinder för utomhusverksamhet. Också intervjusvaren pekar på en 

osäkerhet i den här frågan. Samma rädsla och oro för hur man skall klara av disciplin och 

struktur utomhus framkommer även i andra undersökningar (Fägerstam, 2012). Det gäller 

både elevernas inre och yttre trygghet, koncentration och säkerhet (Maynard & Waters, 2007; 

Waite, 2011). Vissa elever har ett stort rörelsebehov och kan gynnas av större friare ytor, där 

det inte märks så mycket att man rör sig mer fritt medan andra kan känna en stor otrygghet att 

lämna klassrummets fyra väggar. Dessutom kan det i elevgrupperna finnas elever med fysiska 

handikapp som gör att säkerhetsfrågor och frågor som När? Hur? Vad? och Var? speciellt 

måste beaktas. Dessa frågor är oerhört viktiga att ta på allvar eftersom lärare har ett enormt 

ansvar för sina elever och är redovisningsskyldiga inför både föräldrar och skolledning. 

Utomhusundervisning skiljer sig dock inte i sin organisation nämnvärt från undervisning i 

klassrummet. Jag anser att det är mycket viktigt att skapa klara strukturer och rutiner för 

utomhusundervisningen. Alla elever mår bra av rutiner, men speciellt elever med olika 

svårigheter är betjänta av en klar struktur och behöver veta hur dagen, lektionen och uppgiften 

ser ut, hur man skall göra och vad som förväntas. En elevgrupp kan också inkludera elever 

med fysiska funktionshinder, vilket en av respondenterna i intervjuundersökningen tar upp. 

Då gäller det att speciellt tänka på säkerhetsfrågor och anpassa verksamhetsformerna så att 
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alla kan delta utgående från sina egna förutsättningar. Dessutom bör man som alltid, när det 

gäller att införa nya metoder ge försöket tid att hitta sina former. En del elever behöver längre 

tid att hitta systemet i en ny metod i en ny omgivning. Här vill jag referera till Patrik Berghäll, 

vildmarksguide och verksam inom föreningen Folkhälsans uteundervisningsprojekt, som 

spontant utbrast: ”Det märks att era elever är vana att vara ute!” Övning ger färdighet är en 

pedagogisk sanning som torde gälla också i det här fallet. 

 

Resultatet i elevundersökningen tyder på att eleverna är rätt nöjda med den 

utomhusundervisning som bedrivs i skolan. Eleverna i undersökningen prioriterar också 

uteaktiviteter där de får vara aktiva och röra på sig. Alla elever tyckte att det är bra att ha 

lektioner utomhus och många gillar också att vara ute hela dagar. De tyckte att de vanligtvis 

lärde sig något nytt. Nästan samtliga pojkar och de flesta flickor uppger att de känner sig mer 

väl till mods efter en dag ute än en dag inne, men många anser inte att det är så stor skillnad. 

Många tycker att det är lugnare eller minst lika lugnt inne som ute och här är det en lite större 

andel av flickorna tycker att det är lugnare inne. Jag tror att orsaken till att många inte 

upplever någon skillnad är att grupperna är välfungerande, de är vana att jobba både ute och 

inne och fungerar lika bra var de än är. Dock finns det en liten övervikt på att det skulle vara 

lättare att samarbeta ute och att man också pratar med fler olika klasskamrater när man är ute. 

Resultatet i den här lilla undersökningen korrelerar också med Myginds longitudinella 

undersökning i en skola i Köpenhamn. Också där tyckte eleverna att det var lika bra att ha 

undervisning ute och inne, men uppskattade rörelsefriheten och de sociala kontakterna ute 

(Mygind, 2009). Elevernas inställning till undervisning utomhus är också beroende av 

lärarens inställning och attityd. Jag upplevde att lärarna i undersökningsskolan hade en 

intresserad och positiv attityd till utomhusundervisning, vilket sannolikt speglar sig i 

elevernas attityder. Detta diskuterar också Mygind i sin undersökning, där han antar att 

lärarnas engagemang och iver har smittat av sig och skapat en så positiv attityd hos eleverna. 

Samma tanke framkommer i Fägerstams studie där en lärare speciellt uttalar sig om att hennes 

egen inställning påverkar eleverna (Fägerstam, 2012).  

7.1	  Sammanfattande	  diskussion	  
 
Det allmänna intrycket är att lärarna i alla skolor i undersökningsområdet har en positiv 

inställning till utomhusverksamhet. Alla har uttryckt att de fysiska förutsättningarna är goda, 

eftersom många av skolorna är belägna på landsbygden, men också de större skolorna mera i 

centrum av tätorterna har skog, strand parkområden på rimligt avstånd. Trots att det finns en 
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del hinder i fråga om elevgruppernas sammansättning, personalbrist och framför allt tidsbrist 

så uttrycker lärarna en tydlig önskan att fortbilda sig och utöka sina kunskaper på området. 

För att möjliggöra en mer strukturerad och regelbunden utomhusverksamhet skulle det 

behövas ett eller flera fortbildningstillfällen, som kan ge en viss kunskapsbas, inspiration, 

konkreta tips och idéer samt förslag på lättillgängligt material för verksamheten. Detta skulle 

också vara värdefullt inför arbetet med den nya läroplanen. Om utomhusundervisning skall ha 

en given plats i skolan bör den definitivt förankras i läroplanen och kunna bidra till att 

uppfylla målen (Jordet, 2011). Men det finns också andra aspekter som bör tas i beaktande. 

En lärare svarade i enkäten att man känner sig gladare efter en utedag. Kan 

utomhuspedagogik också påverka lärarens välmående positivt, reducera stress och resultera i 

färre sjukdagar? Forskningen framhäver att naturen och gröna områden kan reducera stress 

(Nelson, 2007; Grahn, 2007). Om det är så att vi bara genom att röra oss ute kan påverka vår 

egen hälsa och vårt välmående, borde vi ta vara på den möjligheten och också erbjuda våra 

elever en hälsosam och mera stressfri utbildning.  
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8.	  Framtida	  forskning	  
	  
En intressant uppföljning kunde vara att undersöka och jämföra skolmotivation och 

skolframgång beroende på om elever får utomhusinriktad undervisning eller endast 

undervisning i klassrummet. Detta är en viktig aspekt för att berättiga utomhusundervisning i 

våra skolor med tanke på hur stor betydelse internationella jämförelser som t.ex. Pisa-

undersökningarna tillskrivs. I sista stycket hänvisar jag till Grahn och Nelson som hävdar att 

gröna områden och utevistelse reducerar stress. Många lärare är sjukskrivna och visar symtom 

på trötthet och utbrändhet. Det skulle också vara intressant att forska om lärare som delvis 

undervisar utomhus är friskare och mer psykiskt välmående än lärare som jobbar enbart 

inomhus. 

 

 

 

 

 

          Hela kroppen behövs 

 

Ögon kan se och öron kan höra, 
men händer vet bäst hur det känns att göra. 
Huden vet bäst när någon är nära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 
 
Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 
men benen vet bäst hur det är att gå. 
Ryggen vet bäst hur det är att bära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 
 
Om vi skall lära oss nå´t om vår jord, 
så räcker det inte med bara ord; 
Vi måste komma den nära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 

 
    Okänd författare  
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Bilagor      Bilaga 1 
	  
Intervjufrågor 
 
Frågor till lärarna om åsikter om uteverksamheten i Skräbböle skola 
 
 
Vad innebär uteverksamheten för dig? 
 
 
Vad brukar ni göra när ni är ute? 
 
 
Vilka ämnen kan gynnas av uteverksamhet? 
 
 
Vad skulle du vilja göra inom ramen för utomhusverksamheten? 
 
 
Hur skulle du vilja omorganisera verksamheten i vår skola? 
 
 
Om det inte går, vilka hinder upplever du att det finns? 
 
 
Ser du några fördelar med utomhusverksamheten? 
 
 
Vilka nackdelar finns det? 
 
 
Tycker du att uteverksamheten påverkar elevernas sociala relationer? I så fall, på vilket sätt? 
 
 
Är uteverksamheten till fördel eller till belastning för elever med särskilda behov? 
Motivera. 
 
 
 
 
 
 
Något annat som du vill ta upp eller kommentera 
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Bilaga 2 
 
Enkätfrågor 
 
 
Liten enkätundersökning om hur eleverna upplever utomhusverksamheten i Skräbböle skola . 
 

1. Ringa in rätt alternativ 
 
Jag är en pojke/en flicka i årskurs 3 / 4 / 5 / 6. 
 

 
Ringa in rätt alternativ 
 

2. Det är lättare att samarbeta med kompisar ute/inne. 
 

3. Jag pratar med fler/ färre kompisar när jag är ute. 
 

4. Det är lugnare ute/inne. 
 

5.  Jag känner mig piggare/tröttare efter en dag ute. 
 

6. Jag känner mig oftare väl till mods efter en dag ute/inne. 
 

7. Jag tycker att det är bra / dåligt att vi har utedag i skolan. 
 

 
8. Hur mycket påverkar vädret din åsikt? 

 
Mycket Ganska mycket Ibland Inte alls Vet inte 

 
 

9. Tycker du att du lär dig något nytt när du har lektioner ute? 
 

Aldrig Ibland Ofta Alltid Vet inte 
 
 
 
 
Kommentar: 
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10. Vad tycker du bäst om att göra på uteverksamheten?  

Rangordna påståendena med siffrorna  
 
1 - jättebra        2 - bra          3 - ganska bra       4 - inte så bra 
 
_____  gå till skogen och leka  
 
_____  leka på skolgården 
 
_____  göra matematikuppgifter på skolgården/skogen 
  
_____  göra modersmålsuppgifter på skolgården/skogen 
 
_____  gå till skogen/stranden/gården och studera naturen 
 
_____  göra studiebesök (cykla till bibban, museer, kyrkan…) 
 
_____  ha samarbetsuppgifter i syskongrupperna 
 
_____  vara ute hela dagen (och äta ute) 
 
_____  ha gymnastik och idrottsprogram 
 
_____  gå till skogen och ha en problembana (repbanor, bygga något…) 
 
_____  göra skapande uppgifter ute (ex. snöskulpturer, sandpppersbilder, 
naturtavlor…) 
 
 
Kommentar:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tack för dina svar! J 
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Brev till föräldrarna      Bilaga 3 
 
Hej! 

 

I mina studier ingår att göra en liten enkätundersökning som övninguppgift inför kommande 

lite mer omfattande undersökningar. Eftersom mina studier handlar om utomhuspedagogik 

skulle jag vilja ställa några frågor om just detta till eleverna i åk 3-6. 

Eleverna skall ta ställning till 10 frågor genom att ringa in eller rangordna några påståenden 

om hur de upplever uteverksamheten i skolan. Enkäten kommer att behandlas helt 

konfidentiellt, inga namn framkommer, endast kön och klass. Resultatet kommer inte heller att 

publiceras någonstans utom i mina kursuppgifter. Kopierar in enkäten (i en lite komprimerad 

form) i slutet av meddelandet så får ni ta ställning till om ditt barn får delta eller inte. 

 

Jag har en ganska pressad tidtabell, så jag hoppas att du hör av dig senast den 15.1 om du 

anser att ditt barn inte skall delta i undersökningen. Om du inte hör av dig räknar jag med att 

du accepterar deltagandet. 

 

Vänliga hälsningar 

Mona 
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Lärarenkät      Bilaga 4 

Enkät om utomhusundervisning i den grundläggande 

utbildningen i åk 1-6 i Pargas 

Hej!  

Under mitt alterneringsledighetsår har jag studerat utomhuspedagogik på distans vid Linköpings universitet. I 

studierna ingår att skriva en magistersuppsats i ämnet och jag skulle vara tacksam om du vill hjälpa mig genom 

att ge mig ca 5-10 minuter av din tid för att svara på några frågor! 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga i vilken utsträckning utomhusundervisning används i våra skolor, var och i 

vilka sammanhang undervisningen sker, vilka ämnen som involveras och om det finns intresse att utveckla 

verksamheten.  

Du kan gärna använda skolåret 2012-2013 som utgångspunkt, men om du inte jobbade då går det bra att svara 

utifrån aktuell erfarenhet. Du kan svara i pappersformat eller elektroniskt. Dina svar kommer att behandlas helt 

konfidentiellt. 

Tusen tack på förhand! 

Varma hälsningar 

Mona Nylund-Gustafson 

P.S. Ett exemplar av uppsatsen kommer att skickas till varje skola när den är klar och hoppeligen godkänd! ☺ 

1. Lärarerfarenhet 

o   0-5 år 

o   20< år 

o   9 år 

2. Undervisning huvudsakligen i * 

o   åk 1-2 

o    åk 3-4 

o   åk 5-6 
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3. Skolans elevantal * 

o   färre än 50 

o   50-100 

o   fler än 100 

4. Vilka utomhuspedagogiska verksamhetsformer använder du dig av? * 

 aldrig 1-2ggr/år 3-5ggr/år mer än 5ggr/år 

studiebesök         

exkursioner         

lägerskola         

ämnesundervisning 
(ma,mo)         

biblioteksbesök         

kyrkobesök         

museibesök         

konsertbesök         

konstutställningar         

idrottsevenemang         

5. Vilka av följande specifika utomhuspedagogiska verksamheter ingår i din 

undrvisning? * 

Kryssa för alla de aktiviteter du gjorde ute förra året. 

o   trädstudier 

o   växtstudier 

o   fågelstudier 

o   artkännedom 

o   naturstig 

o   skogsvandring 

o   friluftsliv med någon form av matlagning 

o   studera spår i naturen 

o   svampstudier 

o   egen odling 

o   vattenundersökningar 

o   avfallshantering 

o   gårdsstädning 
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o   studera stjärnhimlen 

o   experiment i fy/ke 

o   matematikuppgifter, -lekar, -problemlösning 

o   modersmålsövningar (bokstäver, ordklasser...) 

o   finska-/engelskaövningar 

o   bildkonstuppgifter 

o   samarbetslekar 

o   äventyrsbanor 

o   orientering 

o   bollspel 

o   idrottsliga lekar 

o   övriga idrottsgrenar 

o   temadagar (t.ex. skogen, myren...) 

o   Övrigt:  

  

6. Förekommer utomhusverksamhet regelbundet (frånsett gymnastikundervisningen) i 

din skola? * 

o   Ja, schemalagt 1 ggn/vecka 

o   Ja, 1-2ggr/månad 

o   Nej 

o   Övrigt:  

  

7. Förekommer utomhusverksamhet regelbundet (frånsett gymnastikundervisningen) 

regelbundet i din klass? * 

o   Ja, schemalagt 1ggn/vecka 

o   Ja, 1-2ggr/vecka 

o   Ja, 1-2ggr/månad 

o   Nej 

o   Övrigt: 

   

8. Var sker den mer specifika utomhuspedagogiskaverksamheten? * 

Kryssa för de alternativ du använder. 

o   skolgården 

o   skolans näromgivning 

o   idrottsplats 

o   skogen 

o   parken 
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o   stranden 

 

9. På vilket sätt tar ni er vanligen till olika platser? * 

o    går 

o   cyklar 

o   hyrd buss 

o   turbuss 

o   taxi 

o   föräldrarna skjutsar 

o   Övrigt:   

10. Vilka möjligheter och förutsättningar anser du att det finns i din skola/klass för 

undervisning utomhus? * 

  

11. Vilka hinder upplever du att det finns? * 

  

12. Skulle du vilja använda dig mer av utomhuspedagogik än vad du gör idag? * 

Om du svarar ja eller kanske gå till fråga 13, om du svarar nej gå till fråga 14. 

o   Ja 

o   Kanske 

o   Nej 

  

13. Vad tycker du att du själv som lärare skulle behöva för resurser, fortbildning och 

material för att kunna undervisa utomhus och utveckla verksamhetenmer? 

  

14. Beskriv varför utomhusundervisning inte passar just dig? 
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