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1. Inledning 

Miljön som finns runt omkring oss har alltid varit av stort intresse för mig och är något som 

har gett mig stor glädje både som fritidssysselsättning och som inlärningsmiljö under mina 

studier. Jag vill därför med denna uppsats studera vad som står i forskningslitteratur om just 

undervisning utanför klassrummet och vad det kan finnas för fördelar och nackdelar med att 

bedriva denna typ av undervisning. Under mina praktikperioder har jag förstått att elever 

anser matematik vara ett svårt ämne och att något behövs göras. Genom att använda 

utomhuspedagogik som ett komplement till den ordinarie undervisningen tror och hoppas jag 

kunna gynna elevers motivation och kunskapsinlärning, vilket i sin tur skulle leda till bättre 

prestationer inom matematik. 

Matematik är ett ämne som alla elever läser i skolan. Tyvärr så är just matematiken det ämne 

som flest elever generellt sett har svårast att klara av. I matematik är det drygt 10 % av 

eleverna som inte klarar kunskapskraven på det nationella provet i årskurs 9. Man kan 

jämföra det med de andra ämnena svenska och engelska där andelen som inte klarade det 

nationella provet i årskurs 9 var 4 % respektive 3 %. Det är alltså en stor skillnad mellan de 

tre ämnena och det är därför viktigt att lägga ner mycket tid och energi för att öka elevers 

kunskaper inom just matematiken (Skolverket, 2013). 

Undervisningen i matematik har ofta ett relativt traditionellt upplägg. Läraren använder sig av 

det läromedel skolan har tillgång till och går igenom boken från första kapitlet till sista 

kapitlet. Lärare undervisar ofta på detta sätt då det är mycket som ska hinnas med under de 

lektioner lärarna fått till sitt förfogande vilket leder till att själva matematikundervisningen 

blir statisk och undervisningen sker nästan enbart i klassrummet med mycket räkning i boken 

(Szczepanski & Dahlgren, 2011). Denna statiska undervisning hämmar i flera fall elevers 

motivation till att lära sig mer och kan leda till en undervisning där eleverna lär sig för att 

klara uppgifterna som står i läroboken, istället för att förbereda sig för livet utanför skolan 

(Braund & Reiss, 2006). Denna typ av undervisning leder till ett ytinriktat lärande istället för 

den djupa inlärning eleverna behöver för att komma ihåg vad de lärt sig under en längre tid. 

För att nå den djupa inlärningen behöver eleverna bli mer engagerade i undervisningen samt 

använda fler sinnen under lektionerna. Desto fler sinnen som används desto mer kommer 

eleverna ihåg (Brown, 2012).  
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Trots att matematikundervisningen mestadels sker i ett klassrum med lösandet av uppgifter i 

läroböcker, beskrivs det i ämnesplanerna för grundskolan att eleverna ska ges förutsättningar 

att använda och tolka matematik, samt utveckla en tillit till sig själva vid användning av 

matematiska begrepp, både i vardagliga och matematiska situationer (Skolverket, 2011a, s.1). 

Även i gymnasieskolans ämnesplaner står det skrivet att eleverna ska ”kunna lösa 

matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer /…/ 

undervisningen ska innehålla varierande arbetsformer och arbetssätt /…/ när så är lämpligt 

ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö” (Skolverket, 2011b, s.1). För att lyckas 

med detta mål bör matematik även användas och läras ut i den verklighet vi lever i och den 

vardag vi faktiskt har möjlighet att använda oss av den (Grunewald, 2003; Fägerstam & 

Blom, 2012; Moffet, 2011). 

Genom att flytta ut delar av undervisningen utomhus finns det möjlighet för eleverna att på ett 

lättare sätt lära sig matematik då de kan knyta an inlärningen med saker de faktiskt ser, känner 

och luktar (Brown, 2012; Auer, 2008). Men undervisning utomhus är tyvärr inte vanligt 

varken i den svenska skolan (Fägerstam, 2012; Fägerstam & Blom, 2012) eller generellt sett i 

världen (Rickinson et al., 2004). I de delar av världen som undervisning utomhus används 

bedöms den som något positivt där arbetssättet inte bara underlättar inlärningen utan har även 

positiva effekter på elevers hälsa, samt deras personliga och sociala utveckling (Brown, 2012; 

Fägerstam & Blom, 2012; Mårtensson, 2004; Szczepanski & Dahlgren, 2011). 

Under mina praktikperioder inom både matematik och biologi har jag fått en inblick i elevers 

sätt att ta in och behandla kunskap. Generellt sett verkar dagens elever vara lättdistraherade 

och tappar snabbt motivationen för det de håller på med. Genom att variera mellan teoretisk 

och praktisk undervisning i matematik tror jag på att elever blir mer motiverade och kommer 

öka sin kunskapsinlärning. Via min studie vill jag ge en inblick i vad tidigare forskning säger 

om utomhuspedagogik i skolans värld och hur elevernas matematikkunskaper påverkas av 

denna typ av undervisning.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att undersöka hur tidigare forskning skriver om utomhuspedagogik i förhållande 

till matematikundervisningen och om utomhuspedagogik borde användas som ett komplement 

till den traditionella undervisningen för att underlätta elevers kunskapsinlärning. Min 

förhoppning är även att ge olika perspektiv på begreppet utomhuspedagogik och de effekter 

denna typ av undervisningsform har på både lärare och elever. 

Till min hjälp för att belysa syftet har jag utgått från dessa frågeställningar: 

 Vilken innebörd har utomhuspedagogik? 

 Vilka effekter har utomhuspedagogik på elevers lärande? 

 Vilken roll har läraren vid utomhuspedagogik? 

 Vilka argument uttrycks i forskningslitteraturen för att använda sig av 

utomhuspedagogik specifikt för matematikundervisningen? 

1.2 Uppsatsens disposition och begreppsförklaring 

Tanken med uppsatsen var att granska forskning om utomhuspedagogik inom matematik i 

gymnasiet. Då det uppdagades att det fanns väldigt lite forskning inom detta område valde jag 

att ändra upplägget av mitt arbete. Istället för att fokusera på matematik i gymnasiet fokuserar 

jag på utomhuspedagogik mer generellt för att sedan gå över mot utomhuspedagogik inom 

matematik och avslutningsvis försöka dra paralleller till högstadiet och gymnasiet. Läsaren 

ska alltså ha i åtanke att majoriteten av forskningen jag använder mig av är gjord på elever i 

de lägre åldrarna; förskola, lågstadiet och mellanstadiet.  

Jag använder mig av ett flertal begrepp som kan ha flera betydelser och väljer därför att 

förklara min tolkning av dessa för att minimera risken av missförstånd. Med begreppet 

utomhuspedagogik menar jag undervisning som bedrivs utomhus, alltså utanför skolans 

byggnad eller för den delen någon annan byggnad. Utomhusmiljö används likt 

utomhuspedagogik men inkluderar inte undervisning. Naturen tolkas som en miljö där den 

urbana miljön inte är inkluderad, till exempel en park, skogsdunge eller dylikt. Traditionell 

undervisning används som ett begrepp för en undervisningstyp där eleverna befinner sig vid 

sina bänkar i ett klassrum och inom traditionell matematikundervisning räknar elever i 

läroboken vid sina bänkar.      
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2. Bakgrund 

Vi människor är och har alltid varit under utveckling då vi strävar efter att lära oss nya saker 

hela tiden. Att använda sig av olika metoder för att lära sig är alltså inget nytt och genom 

historien har det funnits ett antal betydelsefulla pedagoger och filosofer som har bidragit till 

insikt om hur undervisning kan/ska bedrivas för bästa resultat. Nedan har jag sammanställt 

några av de pedagoger/filosofer som har påverkat dagens syn på utomhuspedagogik. 

Avslutningsvis kommer skolans läroplaner att granskas.   

2.1 Utomhuspedagogiken genom åren 

En av de första betydelsefulla pedagogerna var Johann Amos Commenius. Han var en 

tjeckisk pedagog och teolog som levde mellan åren 1592 – 1670. Commenius pedagogik 

framhöll att inlärningsprocessen ska ske stegvis. Först ska de olika sinnena, till exempel syn, 

hörsel och lukt, tränas. Efter att sinnena har tränats ska fokus läggas på att träna minnet och 

förståndet för att avslutningsvis träna omdömet (Pedagogisk Uppslagsbok, 1996). 

Cirka 40 år efter Commenius död föddes pedagogen Jean – Jaques Rousseau (1712 – 1778). 

Rousseau förknippade kunskap med hur han såg människor och samhället (Hartman, 2012), 

där människan är till naturen god och ses som det genuina hos människan, medan samhället 

och samhällets kultur är det onda (Pedagogisk Uppslagsbok, 1996). Utifrån detta menade han 

att kunskap som lärs in genom egna erfarenheter är mer värda än den kunskap som tas in 

genom den vedertagna kulturen i samhället. Då verkligheten inte är ämnesindelad ska inte 

heller elevers studier vara det. Rousseaus pedagogik betonade vikten av att arbeta tematiskt 

och att använda sig av kunskapssökande aktiviteter för att uppnå ett bra resultat (Hartman, 

2012). 

Undervisning som fokuserar och utgår från en lärobok är alltså något som Rousseau tog 

avstånd från då det inte stödjer elevers naturliga utveckling. Vidare menade Rousseau att då 

kroppen används som inlärningsredskap bör denna tränas upp för dess ändamål.  

Om man vill öva en konst, måste man börja med att skaffa nödiga verktyg, och 

för att kunna ha nytta av dessa måste man göra dem så hållbara, att de tåls att 

användas. För att lära oss tänka bör vi därför öva våra lemmar, våra sinnen, 

våra organ, vilka är vårt förstånds verktyg, och för att vi ska kunna dra största 

möjliga nytta av dessa verktyg, måste kroppen vara frisk och kraftig. 

  Citat från ”Émile” ur Hartman (2012, s.277) 
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Avslutningsvis skulle all undervisning enligt Rousseau alltid utgå från varje elevs 

förutsättningar då kunskaper inte kan förmedlas utan är något som endast kan erövras 

(Hartman, 2012). 

Rousseaus pedagogik kom att influera flera andra pedagoger och filosofer. Den schweiziska 

pedagogen Heinrich Pestalozzi var en av dem. Han levde mellan åren 1746 – 1827 och hans 

pedagogik, likt Rousseaus, betonade vikten av att elever lär sig bäst genom egna erfarenheter. 

Pestalozzis pedagogik fokuserade även på en god relation mellan lärare och elev. Eleven ses 

som god till sin natur och det är skolans uppgift att utbilda och förbereda eleven för 

kommande yrke. Genom en enhetlig utveckling av huvud, hjärta och hand gavs eleven en 

uppfostran till människa (Pedagogisk Uppslagsbok, 1996). 

En annan betydelsefull pedagog är Friedrich Fröbel som levde åren 1782 - 1852. Han var en 

tysk pedagog och lärjunge till Heinrich Pestalozzi vilket ledde till att hans tankar var starkt 

påverkade av just Pestalozzi men även av Rousseau. Fröbels pedagogik riktade sig främst mot 

barn i de yngre åldrarna och det var han som myntade begreppet Kindergarten 

(barnträdgårdar). Fröbel ansåg att självverksamhet var en viktig del och att elever ska 

tillbringa tid med de ting som undervisningen behandlar i deras naturliga miljö. Även att barn 

får leka är ett återkommande viktigt område i hans pedagogik (Pedagogisk Uppslagsbok, 

1996). 

En annan betydelsefull person är Ellen Key. Hon var en svensk pedagog som levde mellan 

åren 1849 – 1926. Hennes pedagogik var framförallt influerad av en engelsk filosof vid namn 

Herbert Spencer som levde mellan åren 1820 - 1903. Till skillnad mot Fröbel ansåg Key att 

Kindergarten var något negativt där barnen sågs som en flock och endast lekte och arbetade 

för att uppfylla lärarnas planering och mål. Keys pedagogik fokuserade istället mer på eleven 

(Key, 1996).   

Key strävade efter en mer individualiserad utbildning där varje elev var i centrum. Hon 

experimenterade med att ge eleverna självstyre där idén var att självstyre skulle förbereda 

eleverna för samhället. Själva skolan använde sig av enkel kost, ett fåtal leksaker, inga 

kroppsliga straff och mycket friluftsliv (Pedagogisk Uppslagsbok, 1996). Key (1996) klargör 

ständigt vikten av att elever får arbeta just självständigt, vilket ger dem möjlighet att komma 

på egna lösningar men även att göra fel. Genom denna metod menar Key att elever får bättre 

inlärningsmöjligheter. Då undervisning sker genom läroböcker utgår man endast från 

påståenden som är lösta och kontrollerade och det finns sällan utrymme för eget tänkande och 
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skapande. Genom kontinuerlig lotsning av läraren försvinner den viktiga upptäckarglädjen 

och därmed intresset (Key, 1996).  

Enligt Key ska matematik och naturvetenskap användas och läras ut genom olika typer av 

hantverk och trädgårdsarbeten för att få eleverna att själva analysera och tänka. Hela hennes 

pedagogik återspeglas av att låta elever arbeta självständigt med det de är intresserade av, låta 

elever upptäcka saker på egen hand och att koppla skolans innehåll till det nuvarande 

samhället och inte dela upp all kunskap i olika ämnen (Key, 1996).  

”Verkligheter – detta är med ett enda ord vad hem och skola borde giva barnen 

i stora, rika, varma floder utan att kanalisera och dämma upp dessa floder 

genom metodik, systematik, kursindelningar och examina!” 

 

”Det barn, som vill försjunka i sin bok, bör lika litet tvingas till slöjden, som det 

barn, vilket är lyckligt vid sin hyvelbänk, bör tvingas in i litteraturen!”  

 

                  Citat från Key (1996, s.157) 

 

Samtidigt som Ellen Key var även den amerikanske filosofen John Dewey verksam. Han 

levde mellan åren 1859 - 1952. Dewey ansåg att utbildning bör uppmuntra variation och 

kommunikation mellan olika grupper och individer i samhället då biologin har lärt oss att 

variation leder till förbättring. Dewey menar alltså att det är viktigt att stötta utbildningar som 

fokuserar på individer och ger utrymme för variation i undervisningen medan ett segregerande 

utbildningssystem ska motverkas (Hartman, 2012). 

Deweys begrepp learning by doing, är förmodligen det han är mest ihågkommen för. 

Begreppet innebär att elever använder sig av problemlösande metoder där de arbetar aktivt, 

experimenterar och reflekterar över sitt eget arbete och är den säkraste vägen att ta in ny 

kunskap (Pedagogisk Uppslagsbok, 1996). Han poängterar dock att denna typ av 

undervisning och inlärning inte ska ersätta läroböcker utan ska ses som ett komplement 

(Hartman, 2012).  

”Läraren och boken är inte längre de enda undervisarna; händer, ögon, öron, 

ja hela kroppen är kunskapskällor. Läraren blir igångsättaren och boken stället 

där man kontrollerar. Ingen bok eller karta kan ersätta den personliga 

erfarenheten. De kan inte träda i stället för en verklig resa…” 
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”Learning by doing” betyder naturligtvis inte att hantverk och liknande sysslor 

ska ersätta lärobokstudier. Men det bidrar i hög grad till att hålla barnets 

uppmärksamhet och intresse vid liv, om man låter eleverna arbeta praktiskt, så 

ofta som man har en möjlighet till det.” 

 Citat från ”Framtidsskolor” ur Hartman (2012, s.311) 

2.2 Läroplanen 

Om man granskar läroplanerna så poängterar denna att matematiken som eleven lär sig i 

skolan ska kopplas till vardagliga situationer för att förbereda eleven hur matematik ska 

användas i samhället. Utan denna koppling tappar matematikundervisningen sin autenticitet. 

Läroplanen för grundskolan säger bland annat: 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 

logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen 

också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens trycksformer 

och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga 

och matematiska sammanhang. /.../ Genom undervisningen ska eleverna även 

ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och 

begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden 

och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.” 

   (Skolverket , 2011a) 

Även i gymnasieskolans läroplan poängteras vikten av att koppla samman matematiken som 

elever lär sig i skolan med matematiken som används i samhället:  

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga 

att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens 

begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa 

matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade 

situationer. /.../ Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta 

in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och 

samhälle. /.../ När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära 

miljö.” 

 (Skolverket, 2011b)  
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3. Metod 

Examensarbetet är ett forskningskonsumtionsarbete där en litteraturstudie har genomförts på 

lärarprogrammet, Linköpings Universitet. Material i form av tidigare publicerad litteratur har 

samlats in för att granskas och analyseras utifrån mitt syfte och dess tillhörande 

frågeställningar. Neuman (2011) benämner den här typen av metod för "literature review" och 

menar att det inhämtade materialet kan komma från böcker, avhandlingar, statliga dokument 

och dylikt.  

3.1 Litteratursökning och urval 

Litteratur har framförallt sökts via Linköpings universitetsbiblioteks databaser där jag använt 

mig av Unisearch, DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och Scopus. Unisearch och DiVa 

har använts för att hitta tidigare studentuppsatser inom utomhuspedagogik och matematik. I 

de uppsatser som behandlar utomhuspedagogik samt utomhuspedagogik i matematiken 

granskades referenslistan för att hitta relevant litteratur till min studie. Vid sökning efter 

vetenskapliga studier användes främst Scopus som sökmotor. Scopus användes huvudsakligen 

då studenter på Linköpings Universitet har en användare på sökmotorn och kommer åt många 

artiklar gratis. Vid de tillfällen jag funnit en intressant vetenskaplig artikel men inte kommit åt 

den via Scopus användes Google Scholar i förhoppning att komma åt artikeln då utbudet på 

Google Scholar är mer utbrett. En komplettering med Google Scholar var därför nödvändig. 

Tyvärr så var det ett flertal intressanta studier som jag inte kommit åt då de inte varit 

tillgängliga för allmänheten eller studenter på Linköpings Universitet.  

De huvudsakliga sökorden jag använde mig av var utomhuspedagogik, utomhuspedagogik 

matematik, utomhuspedagogik matematik gymnasiet, outdoor education och outdoor 

education mathematic. Jag har främst försökt använda mig av studier gjorda i Sverige då 

skolsystemen ser väldigt olika ut i olika länder. I min studie vill jag fokusera på det svenska 

skolsystemet då det är inom detta jag kommer utföra mitt kommande yrke.  
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Figur 1. Visar antalet träffar då sökorden Utomhuspedagogik, Utomhuspedagogik matematik, 

Utomhuspedagogik matematik gymnasiet, Outdoor education och Outdoor educaiton mathematic har 

gjort på olika sökmotorer. GoogleScholar är inte med då sökmotorn endast användes för att hitta 

specifika artiklar som inte hittats någon annanstans.   

Ett stort antal artiklar hittades och många har därför sållats bort. Bortsållningen av artiklar har 

främst skett på grund av bristande relevans för min studie. Det gäller främst vid den generella 

sökningen av utomhuspedagogik och outdoor education där många studier endast behandlar 

utomhuspedagogik inom skolämnena biologi och naturkunskap. Vid sökningen av 

utomhuspedagogik matematik gymnasiet hittades tyvärr ingen tidigare forskning.  

Ur den relevanta litteraturen har ytterligare ett urval gjorts. Detta urval sorterade bort studier 

som inte verkade vara seriöst gjorda. De kunde till exempel ha haft en förvånansvärt kort 

referenslista eller att studien inte ansetts objektiv. Jag har även försökt hålla mig till studier 

från år 2000 och framåt för att använda mig av aktuellt material. Även i de relevanta 

vetenskapliga artiklarna jag funnit har referenslistan granskats. Det är denna metod, 

”snowballing” (Eriksson Barajas et al., 2013), som har varit effektivast och gett mig de flesta 

artiklarna jag använt mig av i min studie. Rienecker (2014) menar att man genom 

”snowballing” snabbt hittar relevant litteratur då välgjorda, systematiska och genomarbetade 

studier endast använder sig av trovärdiga källor. Bland annat användes en svensk studie av  

Szczepanski et al. (2006) vars källor sedan användes för att genom "snowballing" hitta fler 

trovärdiga artiklar. Szczepanski et al. (2006) ansågs som en trovärdig källa då han varit 

delaktig i ett flertal studier inom området utomhuspedagogik. Szczepanskis forskning används 

även i flera andra studier.   

Antal träffar  Scopus Unisearch DiVA 

Utomhuspedagogik 0 441 423 

Utomhuspedagogik 

matematik 

0 39 64 

Utomhuspedagogik 

matematik gymnasiet 

0 0 0 

Outdoor education 1 748 287 102 388 

Outdoor education 

mathematic 

1 27 298 2 
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3.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är enligt (Eriksson Barajas et al., 2013) ett mått på metodens förmåga att ge 

samma resultat då studien görs om. Att denna studie skulle få samma resultat vid en 

upprepning tror jag är högst troligt. Vid sökning av forskningslitteratur har ett så objektivt 

urval som möjligt gjorts. Det går givetvis inte att vara helt objektiv oavsett hur mycket man 

försöker. Då det inte varit några tvetydigheter med att tidigare forskning har kommit fram till 

samma resultat så finns det en hög sannolikhet att resultatet hade blivit densamma vid en 

upprepning av denna studie. 

Validitet är enligt (Eriksson Barajas et al., 2013) ett mått på metodens förmåga att mäta det 

den är utsatt för. Även validiteten tros vara hög då en litteraturstudie av tidigare trovärdig 

forskning har gjorts och de resultat som denna studie har kommit fram till är i linje med den 

tidigare forskningen. 

3.2 Analys 

Materialet som samlats in har analyserats utefter mitt syfte och de tillhörande frågeställningar 

jag ställt upp. En första tanke med studien var att rikta den mot gymnasiet men bristen på 

tidigare studier inom just utomhuspedagogik i matematik på gymnasienivå fick mig att ändra 

mina planer något. Studien blev därför bredare än initialt avsett då min studie fokuserar på 

utomhuspedagogik i matematik inom alla åldrar i skolan. För att fortfarande få en koppling 

till gymnasiet används diskussionsdelen till att koppla samman utomhuspedagogik inom 

matematikämnet med gymnasieutbildningen. Den pedagogiska bakgrunden med historiskt 

betydande filosofer och pedagoger används kontinuerligt i studien för att dra paralleller och 

visa på likheter med dagens pedagogik.   

I denna studie har analysmetoden kvalitativ metasyntes (Eriksson Barajas et al., 2013) 

använts, vilket innebär att man går igenom olika steg. Det första steget är att samla relevant 

forskningslitteratur som jämförs med varandra för att lyfta kunskapen till en högre nivå. Data 

samlas sedan in genom att tidigare studier väljs med utgångspunkt i deras relevans till denna 

studiens frågeställningar. Resultatet av min inhämtade forskningslitteratur sammanställs till 

en mer samlad och lättöverskådlig kunskap som sedan analyseras i diskussionsdelen 

(Eriksson Barajas et al., 2013).   
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4. Resultat 

Nedan följer litteraturstudien där granskat material har sammanställts och strukturerats upp i 

underrubriker.  

4.1 Vad innebär utomhuspedagogik? 

Det förutsätts ofta att undervisning utomhus kräver ett kostsamt studiebesök en bra bit bort 

från skolan. Det man inte tänker på är att det ofta finns stora möjligheter att använda sig av 

närliggande miljöer som till exempel skolgården. Vid insamlande av information och data 

under en längre tid är det perfekt att använda sig av skolgården, om det finns möjlighet till 

det, då det sparar både tid och pengar samt att det förmodligen inte gått att genomföra ett 

längre projekt annars. Genom att låta elever använda sig av skolgården i undervisningen 

minskar även vandalism och förstörelse av skolans egendom då elever ser egendomen som en 

del av deras egna (Chillman, 2003 ur Moffet, 2011).   

Utomhuspedagogik är enligt Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (2004, ur 

Szczepanski et al., 2006) ett tvärvetenskapligt utbildningsområde där man flyttar ut lärandet 

från klassrummet till samhället och naturen för att betona platsens betydelse för lärandet. Till 

en början kallades utomhuspedagogik för ”school camping” för att sedan namnges ”camping 

education” innan det blev ”outdoor education”, som är det ord vi använder idag (Knapp, 

1996). 

Varje plats har en egen identitet oberoende om det är en trädgård, park eller natur. Denna 

identitet beror på i vilket sammanhang vi som människor associerar miljön med för händelser. 

Dessa minnen förstärks av alla de dofter, ljud, känslor smaker vi upplevde. Trädgården 

kopplas med något privat, parken med det tätbebyggda samhället medan naturen kopplas till 

en miljö som människan inte kan styra eller forma helt efter sin egen vilja. Det kan alltså vara 

till fördel att använda sig av olika miljöer till olika undervisningsändamål för att få ut så 

mycket som möjligt av undervisningen (Grahn, 2007).   

Upplevelsen i olika miljöer fångas upp av olika sinnesintryck så som syn, dofter, ljud och 

känslan av just den miljön (Grahn, 2007). Grahn (2007) poängterar även att naturområden har 

olika kvaliteter som är avgörande för elevers aktiviteter. Dessa kvaliteter delar han in i nio 

huvudkaraktärer:  

1. Rofylld – En plats där man kan slappna av och vila tankarna 

2. Vild – En plats som känns orörd och är hemlighetsfull 
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3. Artrik – En plats med stor och varierad mångfald 

4. Rymd – En plats som ger en känsla av att man befinner sig i en ny värld 

5. Allmänning – Större gemensamma ytor som delas av många 

6. Refug, viste – En trygg plats som ses som sin egen 

7. Samvaro – En plats där sammanhållningen i en grupp är viktig 

8. Kultur – En plats som är kopplad med historia och värderingar 

9. Tillgänglighet och närhet – En plats som kan nås snabbt och enkelt samt kunna 

användas av alla 

Dahlgren (2007) menar att undervisning som sker utomhus ska förläggas i kultur- och 

naturmiljöer då det är där som kunskapen och färdigheterna i stor omfattning kommer att 

tillämpas. 

Linköpings kommun (2009) menar att utomhuspedagogik är en undervisningsform som 

handlar om att ge eleverna variation i skolan då den mesta tiden av skolans undervisning sker 

som traditionell inomhusundervisning i klassrummet. Genom att förlägga undervisning 

utomhus ges möjlighet till både tematisk och mer ämnesfokuserad undervisning. Detta ger 

elever möjlighet att se helheter då verkligheten inte är uppdelad i ämnen vilket är precis det 

som Rousseau argumenterade för. Men det krävs en annan typ av förarbete, genomförande 

och efterarbete vid tematisk och ämnesfokuserad undervisning utomhus till skillnad mot 

traditionell undervisning inomhus. Trots att det krävs en annan typ av arbete vid undervisning 

utomhus så uppfyller dessa pedagogiska metoder de mål skolan har satt upp för sin 

verksamhet (Linköpings kommun, 2009), och utmärker sig bland annat med att vara ett 

handlingsinriktat lärande där deltagande i aktiviteter medför kunskapsutveckling (Szczepanski 

et al., 2006).  

Många filosofer har använts sig av begreppet utomhuspedagogik och satt sin egen betydelse 

på vad det innebär. Nichols (1982, ur Parkin 1998) betonar att det framförallt är naturen 

omkring oss som spelar in hur utomhuspedagogiken används och tolkas. Han framhåller sex 

egenskaper han anser grundläggande för utomhuspedagogik: 

 

1. Att det sker utomhus 

2. Att deltagarna är direkt involverade i processen 

3. Att det innehåller tolkningar av originalföremål 

4. Att den definierar relationer snarare än att använda sig av isolerad fakta 
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5. Att det involverar så många sinnen som möjligt 

6. Att det inbjuder till deltagande då processen uppfattas som intressant, utmanande och 

rolig  

Ifall undervisningen som bedrivs utomhus inte inkluderar dessa punkter tappar 

utomhuspedagogiken många av sina fördelar och sin autenticitet (Nichols, 1982, ur Parkin, 

1998).   

4.2 Vilka fördelar har ett utomhuspedagogiskt arbetssätt? 

Utomhuspedagogikens påverkan på både elever och lärare har visat sig vara många. Jag har 

därför använt mig av ett flertal underrubriker i syfte att strukturera upp dessa fördelar. 

4.2.1 Hälsoaspekten 

Vistelsen ute i naturen leder till välmående och bättre prestationer på arbetsplatsen. Vi blir 

mindre konfliktbenägna, mer aktiva, mer avkopplade, mer uppmärksammande och betydligt 

friskare då vi kopplar det vi gör med den fysiska miljön utomhus. Människor stimulerar även 

sina känslor och upplevelser till det bättre vid vistelse i utomhusmiljö. Naturen med sin 

utformning främjar vår hälsa och skapar harmoni med sin gröna miljö och mjuka konturer 

(Szczepanski et al., 2006).  

Nelson (2007) hävdar att skolan inte har de traditionella problemen som fanns förr i tiden. 

Elever behöver i dagens skola mötas som hela individer och ha möjlighet att lära på flera 

olika sätt. Samtidigt har vi ett relativt stressfullt samhälle där skolan ska bistå med de 

friskfaktorer som både elever och lärare har rätt till. Eftersom vi vet om den ohälsa som kan 

uppstå på grund av stress samt vilka fördelar som aktiviteter utomhus ger känns det naturligt 

att erbjuda elever utomhuspedagogik i skolan. 

I ett av Grahns (2007) forskningsprojekt visade han hur starkt påverkade människor blev av 

att få komma ut till den friska luften efter att ha varit inlagda på sjukhus en längre tid. När de 

väl passerade utgången till sjukhuset blev flera personer knäsvaga av känslan som uppstod vid 

kontakten av himlen, molnen, solen, ljuden och vinden. Om denna kontakt med utomhusmiljö 

känns så viktig för vuxna människor borde den kännas minst lika viktig för elever i skolan 

och är något som vi bör ha i åtanke när den största delen av undervisningen sker inomhus. 

Man sover bättre, är irriterad färre dagar om året och har mindre huvudvärk om man kommer 

i kontakt med en varierad natur regelbundet (Grahn, 2007 ur Grahn, 1994) 
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Upplevelsen och erfarenheten från att enbart vara ute i den friska luften ger motivation för 

elever att lära sig. Genom undervisning utomhus ges tillfälle för träning vilket ökar elevers 

fysiska hälsa och välmående. Även kreativiteten hos elever kan förbättras genom att enbart 

befinna sig utomhus i den naturliga miljön (Waite & Rea, 2007). 

4.2.2 Kontrasten mot traditionell matematikundervisning 

Knapp (1996) visar i sin studie att det redan under 1990-talet började bli aktuellt med 

utomhuspedagogik och andra typer av klassrumsmiljöer i skolan. Forskning visade att 

kunskapsinlärningen utanför det traditionella klassrummet kunde användas till fördel för ökad 

inlärning. Han skrev att det var dags att tillsammans ta steget ut från klassrummen och 

utforska närområdet och samhället.   

Braund och Reiss (2006) kritiserar matematikämnet i skolan för att inte vara relevant med hur 

det egentligen används i samhället. Skolan har en tendens till att lära ut kunskap på ett 

uppdelat sätt med brist på relevans till verkligheten. Det är som om elever lär sig i skolan för 

att klara av skolan och inte för att förbereda sig för vad som kommer efter skolan. Braund och 

Reiss (2006) skriver fortsättningsvis i sin studie att matematikämnet i skolan är restriktivt och 

att skolan hämmar den inlärning som skulle kunna ske. Med allt för styrda uppgifter blir 

elever mindre motiverade då deras inlärning blir mindre autentisk.  

Ett exempel på att öka kvalitén, autenticiteten, på elevers inlärning är att ge en direkt fysisk 

kontakt med både naturen och miljön utanför klassrummets väggar. Kontakten med natur och 

miljö är ursprungligen något centralt för människan och borde således även vara så i dagens 

skola. Vi lär inte enbart genom synen utan våra andra sinnen är minst lika viktiga, ”gripa för 

att begripa” (Szczepanski et al., 2006, s.90)  

Skolan använder sig ofta av traditionell undervisning där böckers texter är i fokus och inte 

själva innehållet. Detta leder till en speciell typ av lärande, så kallad ytinriktat lärande istället 

för den djupa inlärningen man bör sträva efter (Szczepanski et al., 2006; Marton et al., 1999, 

ur Dahlgren, 2007).  I ytinriktat lärande ges kunskap om texten snarare än om de händelser 

texten behandlar vilket leder till en brist på autenticiteten i lärandet. Motsatsen till ytinriktat 

lärande är det djupinriktade lärandet vilket Dahlgren (2007) beskriver som något som sker i 

vårt medvetande då bilder och föreställningar om verkligheten skapas och kan betraktas som 

det naturliga. Det är alltså viktigt att lägga fokus på innehållet och koppla innehållet till 

vardagliga situationer som elever kan relatera till för att öka autenticiteten och nå djupinriktad 
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inlärning. Att förlägga undervisning utanför klassrummet ger en god grund för att ge eleverna 

denna djupinriktade inlärning (Dahlgren, 2007). 

Det är viktigt att eleverna har moment av sin undervisning utomhus då andra metoder för 

inlärning används än vid den traditionella katederundervisningen. Vid undervisning utomhus 

får elever något konkret att koppla det de lärt sig till och eleverna har möjlighet att göra egna 

iakttagelser. Vid undervisningstillfällen i klassrummet lär sig eleverna ofta något som redan 

har strukturerats upp och egna iakttagelser och upptäckter minimeras. Om undervisningen ska 

ske utomhus finns det till exempel inte alltid möjlighet att använda papper och penna vilket 

leder till att eleverna blir tvungna att lära sig genom att göra saker, röra saker och använda sig 

av de intryck och bilder de införskaffat sig (Szczepanski & Dahlgren, 2011).    

Dagens skola använder sig av en modell som har inneburit en sönderdelning av verkligheten 

då all kunskap i skolan har delats upp i ämnen. Här har utomhuspedagogiken en stor fördel då 

lärandet fokuserar sig mot helheter snarare än den traditionella uppdelningen (Dahlgren, 

2007). Att använda sig av undervisning som fokuserar på integrering av skolans olika ämnen 

och verkligheten, som till exempel utomhuspedagogik, är i linje med vad såväl Rousseau, 

Pestalozzi, Fröbel, Key som Dewey kämpade för.   

4.2.3 Påverkan på elevers sociala förmågor 

Fägerstam (2012) visar i sin studie att elevers vistelse utanför klassrummet och mötet med 

naturen har en positiv påverkan på deras sociala och känslomässiga erfarenheter. Genom 

undervisning utomhus kommer elever lättare ihåg vad deras lektioner har handlat om, 

eleverna kan i större utsträckning använda sig av kontextrelevanta och ämnesspecifika 

begrepp samt att de kan beskriva vad de har lärt sig på ett djupare plan än elever som endast 

har haft undervisning inomhus. Vidare framhåller Fägerstam (2012) att de tystlåtna eleverna i 

klassen har större chans att komma till tals då lektionen flyttas till en ny miljö och ger nya 

möjligheter för elever att ta för sig. 

Sandell och Öhman (2012) hävdar att fördelarna med pedagogik utomhus är uppdelat i tre 

delar. Den skyddar mot ohälsa, utvecklar sociala förmågor och bidrar till att utveckla 

ekologisk kunskap. I sin studie skiljer de på naturupplevelse som ett verktyg och 

naturupplevelse som ett personligt värde. Om man använder sig av naturen i utbildningssyfte 

ska man inte använda den som ett verktyg då det finns alternativa vägar som fungerar lika bra, 

till exempel filmer, litteratur och diskussioner. 



 

19 

 

Brown (2012) menar i likhet med Pestalozzi (Pedagogisk Uppslagsbok, 1996) att en god 

relation mellan lärare och elev är en central punkt i undervisningen och ska upprätthållas. Då 

elever och lärare ses i en annan miljö än i klassrummet, som vid utomhuspedagogik, ökar de 

sociala banden vilket är en förutsättning för en bra inlärningsmiljö. Lektioner utomhus kan ge 

elever stort självförtroende, framförallt när man hamnar någonstans där en eller flera elever 

innehar expertis. Brown (2012) beskriver ett exempel när en lite mer försiktig elev tog på sig 

ledarrollen under en observerad lektion utomhus och guidade hela klassen då de befann sig i 

ett område där eleven hade fördjupade kunskaper och hade starkt självförtroende. Efter 

lektionen uppgav hans klasskamrater att eleven som tagit på sig ledarrollen var betydligt mer 

framåt, positivare och gladare än tidigare under dagen. Elever finner även lektioner utomhus 

mer tillfredsställande då de inte är lika strikt planerade och eleverna får en möjlighet att ta 

mer eget ansvar för sina handlingar. Wattchow och Brown (ur Brown, 2012) hävdar att 

utomhusmiljön är något mycket mer än bara platser för aktiviteter, det är själva grunden för 

vår identitet.  

I skolor i Storbritannien har utomhuspedagogik setts och ses än idag som ett viktigt 

hjälpmedel. Utomhuspedagogik ökar värdet på skolans läroplaner och pekar på betydelsen av 

det kognitiva, personliga och sociala utvecklingen hos barn (Waite & Rea, 2007, ur Moffet, 

2011). Det är inte bara de kognitiva, personliga och sociala utvecklingen som påverkas. 

Ofsted (2008) visar att undervisning utomhus livar upp lektioner, gör det mer intressant och 

även öka elevers förståelse under lektionerna. Vidare visar studien att undervisning utomhus 

inte bara påverkar elevers prestationer och intresse för ett specifikt ämne utan även deras 

sociala, personliga och känslomässiga utveckling påverkas positivt.  

4.2.4 Sinnenas bidragande effekt 

Utomhuspedagogikens styrka är att inlärningen sker genom förkroppsligade erfarenheter 

vilket innebär att flera olika sinnen, såsom lukt, känsel och syn används och elever har då 

lättare att använda sig av och komma ihåg den nya kunskapen (Brown, 2012). Sinnesintryck 

anses vara oerhört fördelaktiga vid inlärning tack vare de stimuleringar som intrycken 

förmedlar. Till exempel så har luktsinnet, det olfaktoriska sinnet, stora fördelar vid inlärning 

tack vare sin starka motverkan mot glömska. Luktsinnet kan med en svag doft återkalla 

tydliga minnen av händelser och miljöer som man var i kontakt med för flera årtionden sedan 

(Dahlgren, 2007). 
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För att elever ska få en ökad förståelse och en mer djupgående kunskap krävs det att så många 

sinnen som möjligt används i undervisningen. Undervisning utomhus ger elever denna 

möjlighet då inlärningen sker genom verkliga upplevelser i en autentisk miljö till skillnad från 

den skapade och begränsande undervisningen som en lärobok medför. Genom att elever är 

medvetna och analytiska kring vad det faktiskt är de ser, hör, doftar, smakar och berör vid, 

börjar gränsen mellan iakttagaren och det som iakttas att brytas ner (Auer, 2008).  

4.2.5 Arbetsglädje och motivation 

Arbetsglädje och motivation är ytterligare två viktiga faktorer för att kunna ge elever en 

utvecklad och förbättrad inlärningsmöjlighet (Fägerstam & Blom, 2012). Kaplan och Kaplan 

(1994, ur Nelson, 2007) visar i sin studie att aktiviteter som sker utomhus ökar elevernas 

arbetsglädje. Elever som har undervisning utomhus är mindre stressade, förbättrar sina 

förmågor inom problemlösning och ökar kommunikationen mellan varandra (Evans & 

Egnew, 1998, ur Nelson, 2007). 

I likhet med Fröbels pedagogiska teori visar Department for Education and Skills (2006) i sin 

studie att all typ av undervisning som sker utomhus ger direkt kunskap och direkt erfarenhet i 

dess naturliga miljö. Genom att använda sig av denna inlärningsmetod blir det lättare för 

eleverna att koppla samman kunskapen som ges i skolan med deras vardag. 

Utomhuspedagogiken skapar ett aktivt lärande där elever i klassen generellt sett är delaktiga 

med vad de gör, stöter på och upptäcker. Det är inte bara viktigt vad vi lär oss utan även hur 

vi lär oss (Department for Education and Skills, 2006). 

Fägerstam och Blom (2012) visar att efter fem månader kommer elever som undervisats 

utomhus att komma ihåg mer av lektioner och aktiviteter än elever som istället fått samma 

undervisning inomhus. Lektioner som undervisas inomhus ses ofta, av elever, som 

lärarorienterade medan lektioner utomhus istället ses som elevcentrerad. Elever är generellt 

sett positiva och uppskattar undervisning utomhus. Kommentarer som att det var roligt och 

trevligt var återkommande från eleverna i Fägerstam och Bloms studie (2012). Men även 

elever som var positiva hade några negativa erfarenheter, till exempel; En del elever tyckte att 

det var kallt och dåligt väder, en del elever tyckte att det var svårt att höra vad läraren sa och 

att det var svårare att koncentrera sig utomhus.   

En annan fördel med att befinna sig utomhus vid undervisning är att elever och lärare får frisk 

luft vilket kan vara ett problem inomhus, framförallt under eftermiddagar. Flera elever 

påpekade att en förändring av undervisningen, som lektioner utomhus kan ge, var uppskattad 
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och att elever blir mer nyfikna och engagerade när det händer nya saker. Även den ökade 

interaktionen mellan elever och miljön var något eleverna såg som en stor fördel (Fägerstam 

& Blom, 2012).  

Genom vistelse utomhus minskar benägenheten till stress (Kaplan, 1995) och de affektiva, 

sociala och intellektuella utvecklingarna ökar (Dismore & Bailey, 2005) vilket mycket väl 

skulle kunna vara anledningar till den positiva effekten som elever anser undervisning 

utomhus ger (Fägerstam & Blom, 2012).  

Enligt Lugg (2007) krävs det en sammankoppling mellan skolan och samhället då det är 

samhället vi lever i bör vi då även lära oss om det, vilket är i linje med det som Key (1996) 

argumenterar för. Denna sammankoppling anser Lugg (2007) görs lämpligast med hjälp av 

mer undervisning utanför klassrummet i skolans närmiljö. Vid ökning av undervisning 

utomhus kommer elevers kunskaper, intresse och motivation öka samtidigt som de får ökad 

förståelse för naturen och samhället 

När man använder sig av miljön utomhus som undervisningsplats menar Fiskum och Jacobsen 

(2013) att det är viktigt att man använder sig av naturliga ting och inte artificiellt tillverkade 

ting. Naturliga ting definierar de som växter, träd och dylikt som växer i naturen och 

artificiella ting är något som konstruerats av oss människor. Naturliga ting har fler 

användningsområden som är socialt accepterade än artificiellt tillverkade ting. Ett träd kan till 

exempel användas som en klätterställning, ett skydd för vind och regn medan en artificiell 

tillverkad klätterställning endast ses som just en klätterställning. De vill visa med sin studie 

att undervisningen utomhus ger en ökad motivation och förbättrad inlärningsmöjlighet för 

elever, och att naturen är något ovärderlig som vi ska ta till vara på samt att pedagogik i 

naturliga miljöer har möjlighet att ske på oändligt antal möjliga sätt. 

4.3 Lärarrollen i uterummet 

Det är lärarna som är själva nyckeln för att lyckas uppnå en väl fungerande 

utomhuspedagogik. Lärarna får ett större ansvar och tar på sig en större utmaning genom att 

lämna klassrummet. Utomhuslektioner hjälper lärarna att öppna nya dörrar för eleverna 

genom att koppla samman skolan med det omgivande samhället. Grundläggande kunskaper i 

skolan och naturupplevelser ses inte längre som två olika saker utan något som är förknippat 

med varandra och är ett måste för att kunna leva ett meningsfullt och produktivt liv (Knapp, 

1996).  
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Genom att ha undervisning utomhus ger läraren eleverna en möjlighet till rörelsefrihet och en 

mer personlig kontakt med den natur som finns omkring dem. Denna frihet menar Mårtensson 

(2004) är något som elever är i behov av och får ut stor glädje av. Undervisningen utomhus är 

att föredra på skolans grönområden eller i närheten av skolområdet för att minska tidsspill och 

planering som annars krävs (Fägerstam, 2012). 

Utomhuspedagogik misstolkas ofta till något som är tidskrävande och dyrt att genomföra, för 

skolan, då det kräver specialiserade lärare och endast sker i avlägsna platser ute i skogen. 

Genom att använda sig av utomhuspedagogik finns det en risk att elever känner sig osäkra i 

den nya miljön och finner ett obehag då de befinner sig utanför deras trygga skolmiljö. Vissa 

skolor känner sig då tvingade att hyra in specialiserade lärare som kan ta hand om denna typ 

av undervisning. Strävan efter att ge elever nöje och spänning i undervisningen får inte gå till 

överdrift då det finns en fara att man använder sig av krystade och nya uppgifter som inte 

alltid är så genomtänkta (Brown, 2012).  

Möjligheter till lektioner utomhus har minskat avsevärt under loppet av bara några få år. De 

bristande tillfällena med lektioner utomhus är även sammankopplade med oron över elevers 

hälsa, deras säkerhet och att läraren har otillräckligt med tid för såväl planering som tid till 

själva utförandet (Rickinson et al., 2004). Fler studier visar på att lärare med högre 

självförtroende, mer utbildning och möjlighet till hjälp från kollegor håller i större 

utsträckning undervisning utomhus (O’Donnell, Morris, & Wilson 2006; Murphy & Beggs, 

2005). Vid tillfällen då praktikanter hjälper till i klassrummet har det visat sig öka både 

huvudläraren och praktikantens självförtroende vilket i sin tur kan leda till mer lektioner 

utomhus (Murphy et al., 2004). Enligt Rickinson et al. (2004) vill lärare använda sig av 

skolgården i sin undervisning men att det finns ett antal hinder som läraren bör ta hänsyn till 

vid planering av dessa lektioner. Rankat från störst påverkan till minst: stora klasser, brist på 

tid, elevers hälsa och säkerhet, väder, elevers beteende, brist på kunskap/erfarenhet. Den 

främsta anledningen till att lärare undviker denna typ av undervisning är alltså att deras 

klasser är för stora. Det blir svårt att utföra en undervisning som når ut till alla i klassen på ett 

bra sätt då man befinner sig på till exempel skolgården. Den näst största faktorn är tidsbrist. 

Bara att samla alla elever inför lektionen tar ett par extra minuter samt att det kräver ett mer 

genomtänkt och genomarbetat undervisningsmaterial om man ska komma lika långt framåt i 

undervisningen som vid undervisning inomhus där undervisningen kan fortskrida framåt i en 

snabbare takt. Vid undervisning utomhus är både för - och efterarbete ofta nödvändigt för att 

eleverna ska kunna ta tillvara på all den kunskap som inhämtats under lektionen. Som tredje 
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största faktor kommer elevers hälsa och säkerhet. Lärare känner en oro för att eventuella 

olyckor ska hända och att dessa olyckor blir kopplad till att läraren har gjort dåliga beslut eller 

haft dåligt omdöme vid utförande av undervisning utomhus. På fjärde plats kommer vädret 

som påverkande faktor. Vid till exempel regn, kyla eller blåst försvåras undervisningen 

avsevärt och ses som ett hinder för läraren. Det blir svårt att planera in en lektion vid ostadigt 

väder. Längst ner utav de här faktorerna hamnar elevers beteende och brist på 

kunskap/erfarenhet hos läraren. Det är alltså sällan att elevers eventuella beteende på 

skolgården eller lärares bristande kunskap som bidrar till den minimala undervisning som sker 

utomhus på skolgården. Chillman (2003, ur Moffet, 2011) bekräftar att vid utomhuspedagogik 

är lärare oroliga för hur de ska lyckas ha kontroll på alla elever, men hävdar att elever 

generellt sätt beter sig på ett bättre sätt då de är mer motiverade vid denna typ av 

undervisning. 

Så länge det finns en möjlighet att öka lärares intresse för en kvalitativ undervisning samt att 

öka elevers förståelse, uppskattning och glädje till matematiken ska alla möjliga åtgärder och 

aktiviteter övervägas starkt för att nå en förbättring i dagens skola (Moffet, 2011).   

4.5 Argument för användning av utomhuspedagogik i matematiken 

Min studie har fokuserat på en mer generell aspekt av utomhuspedagogik. Nedan riktas 

området in på utomhuspedagogik inom ämnet matematik. 

Enligt en finsk studie av Salmi (1993) är det viktigare att fokusera på att ge elever en högre 

grad av inre motivation (ett verkligt intresse för ämnet) än en yttre motivation (ett mål som till 

exempel är att klara ett prov). Den inre motivationen är sammankopplad med en positiv 

påverkan på elevers kognitiva prestationer och kan nås genom att koppla samman 

matematikundervisningen med uppgifter och problem utanför klassrummet (Salmi, 1993). 

Fägerstam och Blom (2012) pekar på i deras studie att utomhusmiljön får elever i högstadiet 

att begripa matematik lättare då det läggs till en extra dimension i inlärningen. Den extra 

dimensionen som används i utomhuspedagogik hjälper elever att fokusera och att hålla upp 

intresset för matematiken (Fägerstam & Blom, 2012). Miljön utomhus är något som 

uppskattas av eleverna och det stimulerar deras inlärning på ett mer verkligt sätt. När elever 

undervisades utomhus använde sig eleverna av annorlunda material jämfört med inomhus 

vilket resulterade i en djupare förståelse. Elever kom ihåg mer av undervisningen då de kunde 

koppla samman teoretiska och praktiska saker de hade upplevt och utfört själva (Fägerstam & 

Blom, 2012). 
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Moffet (2011) beskriver att lärares bristande självförtroende och kompetens är två avgörande 

faktorer ifall utomhuspedagogik kommer användas eller inte i ämnet matematik. Med hjälp av 

praktikanter i klassrummet har Moffet (2011) visat att lärare bland annat höjer sitt 

självförtroende och i större utsträckning använder sig av utomhuspedagogik eller andra typer 

av undervisningsformer än traditionella genomgångar och arbete i läroboken. Förändring av 

undervisningsformer ökar både elevers entusiasm och motivation signifikant. 

Matematik som undervisas inomhus består i stort sett endast av självständigt arbete. Elever 

finner detta generellt sett tråkigt jämfört med andra ämnen som t.ex. biologi där laborationer 

används och man arbetar mer i grupper och löser problem och uppgifter tillsammans. En mer 

interaktiv undervisning mellan både lärare - elev och elev - elev gör inlärningen för varje elev 

lättare, mer intressant och mer effektivt, vilket är i linje med Pestalozzis pedagogik 

(Pedagogisk Uppslagsbok, 1996). Även eleverna själva anser att utomhuslektioner framkallar 

en ökad nivå av engagemang bland klasskamraterna och att detta är något som smittar av sig 

och gynnar alla. Vid utomhuslektioner visar Fägerstam och Blom (2012) att det ofta blir små 

tävlingar mellan grupper av elever vilket de anser kan vara en anledning till varför elever blir 

så engagerade och motiverade när undervisningen sker utomhus. De intervjuade elever om 

deras tankar kring matematikundervisning utomhus och här nedan följer två elevers 

kommentarer:  

 There’s more free thinking than inside. You can use different objects and keep on moving 

 them and so, I think I learn more outside (Maria, Grade Seven). 

 

 You have confirmed it yourself in some way. That it’s true, not just something on a sheet 

 of paper. (John, Grade Eight). 

    (Fägerstam & Blom, 2012, s.67) 

Grunewald (2003) skriver att skolan är alldeles för dålig på att använda sig av miljön och 

samhället utanför klassrummet. Dessa barriärer mellan skola och verklighet håller tillbaka 

elevers möjligheter till mer trovärdiga och användbara kunskaper inom matematikämnet. Om 

man använder sig av matematikundervisning utomhus mer regelbundet kan dessa svårigheter 

med att se vikten av matematiken i samhället och elevers svårigheter med att koppla samman 

skola och verklighet att minska (Fägerstam & Blom, 2012). 

Genom att undervisa matematik utomhus får eleverna möjlighet att använda sig av den 

kunskap de har fått i klassrummet och applicera den till verkliga situationer. Direkta 
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erfarenheter och kunskaper, som matematik utomhus ger, är ovärderliga och hjälper eleverna 

att förstå hur viktig matematiken är i vardagliga situationer (Davis, 2004 ur Moffet, 2011). 

I dagens informationssamhälle behöver elever få en mer varierad kunskap än den strikta 

kunskap som idag ges genom läroböcker. De behöver få möjlighet att lära sig av egna 

erfarenheter i såväl urban miljö, som landsbygdsmiljö men även genom plattformar som till 

exempel internet (Fägerstam & Blom, 2012).  

Att använda sig av flera sinnen samtidigt visar Rickinson et al. (2004) gynnar inlärningen och 

minnet. De menar även att utflykter har betydligt större påverkan på elevers djupinlärning och 

på deras långtidsminne än vad den traditionella undervisningen i klassrummet har. Fägerstam 

och Blom (2012) visar också att elevers långsiktiga minne påverkas starkt positivt med hjälp 

av aktiviteter utomhus. Men aktiviteter utomhus ska inte ersätta den traditionella 

katederundervisningen utan ska ses som ett komplement för att få bäst effekt. Undervisningen 

utomhus ger elever större möjlighet till att förstå hur matematik används och kan användas i 

deras vardag och att det inte bara är något som står i deras lärobok. 

Enligt Ericsson (2003, ur Nelson 2007) värderas, aktiveras och används fler färdigheter vid 

undervisning utomhus än vid undervisning inomhus. Inomhus är det mest fokus på elevers 

förmåga att sitta still och lyssna på läraren, vilket inte gynnar elevers inlärning. Elevernas 

skolprestationer i matematik ökar till det bättre med mer motorisk träning och vid en ökad 

fysisk aktivitet i skolan.  

Kennard (2007) beskriver att det är lektioner utomhus som ger elever en ovärderlig första-

hands erfarenhet och en fantasifylld inställning till matematiken och ger en stabil och stark 

kunskapsgrund för att förstå hur matematiken används runt omkring oss. 

Genom att låta elever samla in data utomhus för att sedan bearbeta informationen inomhus 

och koppla den med teorier de lärt sig eller ska lära sig, utvecklas elevers möjlighet till att 

lättare förstå och komma ihåg den nya kunskapen. Fler sinnen används än vid enbart 

katederundervisning och elever kommer upptäcka att svaret inte alltid är så lätt att komma 

fram till samt att det ofta finns fler än ett svar. Medan insamling av data sker får eleven fler 

möjligheter att funder över andra frågor och problem än vad som först var tänkt. Dessa nya 

frågor, problem och funderingar ger autenticitet till undervisningen och en ökad motivation 

och engagemang för elever och leder till djupinlärning. Att koppla matematikundervisning 
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utomhus med teorier som elever lärt sig inomhus är taktiskt. Det bidrar med djupinlärning och 

är något som borde användas i stor utsträckning i alla skolor (Auer, 2008). 

4.6 Sammanfattning 

För att få en bättre överblick av de resultat som litteraturstudien visar presenteras här en kort 

sammanfattning kopplat till de frågeställningar som studien är uppbyggd på. 

4.6.1 Vilken innebörd har utomhuspedagogik? 

* Utomhuspedagogik ses som ett tvärvetenskapligt utbildningsområde där lärandet sker 

utanför skolans byggnad. 

* Utomhuspedagogik innebär ett miljöbyte för elever där det ges möjlighet för en tematisk 

och ämnesfokuserad undervisning. 

4.6.2 Vilka effekter har utomhuspedagogik på elevers lärande? 

* Det leder till välmående där elever blir mindre konfliktbelägna, mer avkopplade och mer 

uppmärksammande. Genom att kontinuerligt vara ute i naturen är man även irriterad färre 

dagar om året, sover bättre och har mindre huvudvärk. 

*  Vid lektioner utomhus kommer elever lättare ihåg lektioners innehåll och de kan i större 

utsträckning använda sig av kontextrelevanta och ämnesspecifika begrepp.  

* Utomhuspedagogik har en positiv påverkan på elevers sociala och känslomässiga 

erfarenheter. Även de sociala banden mellan elev - elev och elev - lärare ökar.  

* Styrkan i utomhuspedagogik är att inlärningen använder sig av fler sinnen än vid traditionell 

undervisning. Ju fler sinnen som används vid inlärning desto lättare kommer elever ihåg den 

nyintagna kunskapen.  

* Utomhuspedagogik ökar elevers motivation och arbetsglädje vilket är en viktig faktor vid 

inlärningsprocessen.  

4.6.3 Vilken roll har läraren vid utomhuspedagogik? 

* Lärarens roll är att se till så att undervisning som ges, utanför skolans byggnad kopplar 

samman skolan med det omgivande samhället.  
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* Lärarens roll är även att under dessa lektioner motivera elever att utveckla sina matematiska 

kunskaper, vilket görs genom väl förberedda lektioner med genomtänkt material och 

uppgifter.    

4.6.4 Vilka argument finns för att använda sig av utomhuspedagogik 

specifikt för matematikundervisningen? 

* Med hjälp av utomhuspedagogik ökar elevernas intresse för matematik, då de får möjlighet 

att applicera kunskapen som hämtas i klassrummet i vardagliga situationer. Vid regelbunden 

användning av utomhuspedagogik kan elevers svårigheter med att se matematikens betydelse 

i samhället minska. 

* Då en extra dimension läggs till vid utomhuspedagogik samt att flera sinnen används 

samtidigt har elever lättare att förstå och komma ihåg det de lärt sig under 

matematiklektionerna. Den djupinlärning som utomhuspedagogik ger inom matematikämnet 

har en stark positiv påverkan på elevers långtidsminne. Utomhuspedagogik ökar även elevers 

engagemang och deras mottaglighet för kunskap.  

* För att få ut så stor effekt som möjligt av utomhuspedagogik i matematikämnet ska den inte 

ersätta traditionell matematikundervisning utan ses som ett komplement. 
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5. Diskussion 

Utomhuspedagogik är en inlärningstaktik som funnits så länge människor har levt och 

utvecklats. Även om det uppenbarligen inte kallades för utomhuspedagogik till en början så 

har människor alltid lärt sig av varandra i naturliga miljöer och genom praktisk undervisning. 

Men för att det ska få kallas för utomhuspedagogik måste undervisningen bedrivas utomhus, 

till exempel på skolgården, i en park, vid en sjö eller i en skog. Sen har flera andra pedagoger 

och filosofer satt sin egna prägling på vad de anser att utomhuspedagogik bör innehålla, 

förutom att den ska bedrivas utomhus, för att inte utomhuspedagogik ska förlora sina fördelar. 

Till exempel så anser Nichols (1982, ur Parkin 1998) att alla elever ska vara involverade i 

hela lektionen för att styrka kopplingen mellan den traditionella inomhusundervisningen och 

utomhuspedagogiken samt för att öka antalet sinnen som används. Denna utflyttning av 

lärarledd undervisning används alltså som ett  tvärvetenskapligt utbildningsområde för att 

betona betydelsen av kopplingen mellan kunskap som inhämtas i skolan och den kunskap som 

ska användas efter skolan i elevers vardagliga situationer.  

Men det finns givetvis oklarheter i alla benämningar och definitioner, likaså innebörden av 

utomhuspedagogik. Är det utomhuspedagogik ifall elever hämtar material från skogen och 

arbetar med det inomhus? Är det utomhuspedagogik ifall eleverna sitter ute i det vackra 

vädret och räknar i sina matematikböcker? Frågor som är svåra att besvara. Min tolkning är 

att så länge som undervisningen bedrivs utomhus klassas den som utomhuspedagogik oavsett 

om miljön i sig används aktivt (till exempel via en genomgång som kopplas samman med 

utomhusmiljön) eller passivt (till exempel att elever räknar i matematikböckerna på 

skolgården) under lektionen. Om delar av lektionen bedrivs utomhus tolkar jag det som att 

delar av lektionen innefattar utomhuspedagogik och andra traditionell inomhuspedagogik.  

Lärarens roll vid utomhuspedagogik är alltså att uppfylla dessa krav för utomhuspedagogik. 

För att lyckas uppfylla dessa krav som lärare krävs det en hel del förberedelser och planering. 

En planeringstid som inte många lärare har möjlighet till eller är beredda på att lägga ner på 

just utomhuspedagogik. Lärarens roll är även att se till så att lektionen är väl förberedd och 

använder sig av relevant praxisnära miljö samt relevant material (Skolverket, 2011b). Trots att 

elever tar in kunskap lättare vid utomhuspedagogik är det generellt sett svårt att anteckna och 

få med allt under lektionen utomhus. Det är därför nödvändigt att ha en sammanfattning 

och/eller en lektion som följer upp de resultat och tankar eleverna fått från lektionen utomhus.  
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Det finns ett flertal hinder till att lärare väljer bort utomhuspedagogik i sin undervisning. 

Dessa hinder är enligt Rickinson et al. (2004) stora klasser, brist på tid, elevers hälsa och 

säkerhet, väder, elevers beteende och lärares brist på kunskap/erfarenhet rankat från störst till 

minst påverkan. För att lyckas övervinna dessa hinder som lärare så krävs det ett stort 

engagemang, som jag givetvis hoppas att alla lärare redan har, där man ser till att hitta 

lösningar och inte enbart ser problem. Om man till exempel kollar till hindret för stora klasser 

skulle några lösningar kunna vara att ta hjälp av eventuella resurslärare som finns på skolan, 

dela upp klassen i två halvor där ena halvan har självstudier medan andra har lektion utomhus 

eller där delar av lektionen sker utomhus för insamling av material och resterande del av 

lektionen sker inomhus för bearbetning av material.  

Det är många stora filosofer och pedagoger till exempel Commenius, Key och Dewey, som 

tidigt antydde i tal och skrift vikten av att barn (och elever) ska få kunskap genom att göra 

både rätt och fel, och helst komma på tillvägagångssättet själva för att få djupare förståelse 

och kunskap. Tillvägagångssättet skulle till exempel kunna vara att elever ska välja en 

situation från deras vardag de tycker är intressant (till exempel att granska värmeförändringen 

i en termos utomhus), skapa en modell för problemet och till sist testa och se om deras modell 

passar för liknande situationer (andra termosar). I en uppgift som den skulle eleverna få stort 

utrymme för att både göra rätt och fel, komma på egna lösningar och även lära sig att det inte 

alltid finns ett enda svar som det finns till deras uppgifter i läroböckerna. Utomhuspedagogik 

är en användbar undervisningsmetod som kopplar samman det elever lär sig i skolan med 

riktiga situationer i deras vardag. Undervisningen ökar sin trovärdighet och inlärningen hos 

elever blir djupare då de kan relatera kunskapen till något verklighetsbaserat (Fägerstam & 

Blom, 2012). Även om filosofer och pedagoger från 1600-talet och fram tills idag har haft 

många olika åsikter om hur elever lär sig på bästa sätt, så verkar de flesta vara överens om att 

elevers egna erfarenheter är en av de viktigaste faktorerna.  

Utomhuspedagogik är en typ av undervisningsform som forskning utifrån det analyserade 

urvalet av litteraturen ser stora fördelar med. Matematikundervisning utomhus gör det möjligt 

för elever att använda sig av fler sinnen än vad undervisningen inomhus kan erbjuda. Denna 

ökning av antal sinnen som stimuleras har en positiv påverkan på bland annat elevers 

långtidsminne och förståelse och är alltså något som lärare bör sträva efter (Brown, 2012). 

Pedagogik utomhus ger även elever en ökad motivation, stärker kopplingen mellan teori - 

praktik och skola - samhället samt gynnar elevers hälsa positivt. I skolans mål för ämnet 

matematik står det tydligt att undervisningen i matematik delvis ska utfärdas i praxisnära 
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miljö för att elever ska kunna lösa samhälls- och yrkesrelaterade problem, men endast en liten 

eller ingen del av matematikundervisningen utförs utanför klassrummet (Fägerstam, 2012).   

Studier om utomhuspedagogik pekar på ett flertal fördelar som gynnar elevers inlärning men 

endast på ett fåtal nackdelar. Så om det nu är så bra med utomhuspedagogik varför används 

det så pass lite i dagens skola? Det är förmodligen ingen lätt fråga att svara på då det är 

väldigt individuellt från skola till skola och lärare till lärare, men mycket handlar om tidsbrist 

(Fägerstam, 2012). Lärare tenderar till att få allt mer administrativa uppgifter som ska tryckas 

in i deras redan pressade schema vilket innebär ännu mindre tid till bland annat planering av 

undervisning. Mindre planeringstid leder till lektioner som inte är förberedda lika mycket som 

hade behövts och i slutändan blir elevers inlärning drabbad. När planeringstiden minskar så 

minskar även sannolikheten för att lärare ska lägga ner den extra tiden som ofta krävs vid till 

exempel undervisning utomhus. Denna typ av undervisning som enligt vetenskapliga studier 

är så viktig för att kunna motivera elever, koppla samman teorier med praktisk matematik och 

bidra med ökad kunskapsinlärning (Moffet, 2011) ska inte få gå till spillo, den ska användas. 

Framförallt när studier visar att elever i matematik är svagare än i andra ämne (Skolverket, 

2013). Det känns lustigt att elever ska bli drabbade då det är dem vi borde värna om och som 

vi faktiskt ska hjälpa och utbilda. 

Trots alla fördelar som forskningen kommit fram till om utomhuspedagogik så poängteras det 

vid flera tillfällen att det inte är en undervisningsform som ska ta över den traditionella. Den 

ska ses som ett hjälpmedel för att just stärka kopplingen mellan skola och samhället samt öka 

elevers motivation och kunskapsinlärning. Det är generellt sett en tidskrävande 

undervisningsform som bör förberedas noggrant där för- och efterarbete borde inkluderas för 

att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av lektionen. Det är alltså viktigt att se 

utomhuspedagogik som ett komplement och ingenting annat, annars blir det svårt att hinna 

med all annan planering som lärare. 

Utomhuspedagogik har visat sig vara en tidskrävande undervisningsmetod, men jag tror att 

det även kan användas spontant. Om det passar in i planeringen, det är fint väder ute och det 

finns möjlighet att ha lektionen utomhus, eller delar av lektionen, så är det ingen nackdel att 

man försöker ha den utomhus. Vid längre matematiklektioner, så som 90 minuters pass, skulle 

en matematikaktivitet utomhus i mitten av passet öka motivationen och arbetsglädjen under 

den sista hälften av lektionen. Det blir även ett behagligt avbrott från den normala 
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undervisningen och eleverna får lite frisk luft. Denna korta aktivitet på cirka 10-15 minuter 

blir en ersättning av en eventuell rast som ofta läggs in under längre pass.  

Att använda sig av undervisning utomhus är inget som lärarutbildningen direkt tar upp eller 

trycker på och är förmodligen en av flera anledningar till att det inte heller används ute i 

skolan. Ytterligare en anledning kan vara att skolorna i sig har en låg 

utbildning/vidareutbildning av utomhuspedagogik för sina lärare vilket leder till att lärare 

kanske inte ens funderar på att använda sig av pedagogik utanför klassrummet. Det är även 

viktigt att redan under lärarutbildningen poängtera vikten av en varierande undervisningsmiljö 

för att lyckas integrera mer utomhuspedagogik i dagens skola. Många lärare i dagens skola 

har hittat sitt sätt och sin roll i klassrummet och det krävs förmodligen väldigt mycket för att 

lyckas ändra på det. Framförallt om det skulle innebära mer arbete. Det finns alltså en risk att 

det tar lång tid innan skolan börjat använda sig av utomhuspedagogik i en större utsträckning.  

De argument som uttryckts i forskningslitteraturen vid användning av utomhuspedagogik i 

ämnet matematik har visat på många fördelar (till exempel ökad motivation och ökad 

inlärning) men få nackdelar (till exempel tidsbrist). Utomhuspedagogik i ämnet matematik ses 

med dessa argument som ett givet komplement till den traditionella undervisningen. Tyvärr så 

används utomhuspedagogiken i väldigt skiftande nivå mellan olika skolor och årskurser. I 

stort sett all utomhuspedagogik inom matematik hittar man i förskolan, lågstadiet och 

mellanstadiet. I högstadiet och gymnasiet används knappt denna typ av undervisning över 

huvud taget. Att utomhuspedagogik är sällsynt i högstadiet och gymnasiet finns givetvis 

många förklaringar till, men en viktig punkt tror jag är tidsbristen. Det blir högre krav på vad 

eleverna ska hinna med att lära sig på samma tid som tidigare bland annat på grund av de 

nationella proven. En annan viktig faktor kan vara bedömningen som startar i högstadiet och 

fortsätter genom hela gymnasiet. I tidigare åldrar handlar matematiklektionerna om att lära 

eleverna så mycket som möjligt för att ha med sig senare i utbildningen till skillnad mot 

högstadiet och gymnasiet där betygen är viktiga för eventuella vidarestudier. Elever i lägre 

åldrar påverkas då inte lika mycket av att läraren inte hunnit gå igenom alla delar av målen, 

inom matematiken, lika grundligt som elever i högstadiet och gymnasiet gör. Det blir 

viktigare för både elev och lärare, i högstadiet och gymnasiet, att tiden som används till 

undervisning fokuserar på att klara de kommande proven och nå de betyg som krävs för att 

klara av skolan och dess kurser. 
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Den traditionella undervisningen med stort fokus på läroboken fokuserar på definitioner och 

generella regler istället för att fokusera på elevers direkta iakttagelser och funderingar. 

Resultatet blir en inlärning där kunskapen är frånskild verkligheten istället för en del av den. 

Visserligen är den traditionella undervisningen något som attraherar vissa elever men den 

tappar andra (Smith, 2002). Genom att hålla en bra balans mellan undervisningens innehåll, 

de fysiska och sociala sammanhangen ökar möjligheten att elevers kunskap och färdigheter 

om viktiga värderingar behålls (Dahlgren, 2007). 
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6. Slutsats 

Utomhuspedagogik är en undervisningsform som enligt den undersökta litteraturen beskrivs 

som positiv vad gäller elevers kunskapsinlärning. Den ger inte bara direkt betydelsefull 

kunskap vid koppling av skola och samhället utan ökar även hälsoaspekten, ger högre 

motivation och stimulerar fler sinnen vilket gör elever mer alerta och mottagliga för inlärning. 

Detta gäller både under lektionen som hålls utomhus och dagens resterande lektioner 

inomhus. Mer tid till ämnet matematik och mer utbildning inom utomhuspedagogik är två 

avgörande faktorer för att lyckas integrera denna undervisningsform. Utomhuspedagogik är 

något som lärare kan använda sig av för att variera undervisningen. Dock bör det ses som ett 

komplement till den traditionella undervisningen och inget som ska ersätta den nuvarande 

undervisningen.  
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7. Vidare forskning 

När jag valde att studera utomhuspedagogik inom ämnet matematik så hade jag, som tidigare 

nämnt, tänkt granska gymnasiet. Men det finns tyvärr väldigt lite forskning om 

utomhuspedagogik gymnasiet. Efter min litteraturstudie har jag förstått att utomhuspedagogik 

har många fördelar. Det hade därför varit intressant att göra ett produktionsarbete som 

studerar skillnaden mellan två gymnasieklassers matematikkunskaper och motivationsnivå 

beroende på om de använt sig av utomhuspedagogik i undervisningen eller inte. Med tanke på 

alla positiva effekter på elevers lärande som beskrivs i forskningslitteraturen kring 

utomhuspedagogik till de övriga åldrarna, så kan jag tänka mig att utomhuspedagogik är till 

stor fördel även på gymnasiet. 

Något jag funderat på är att det knappt funnits någon forskning om negativa aspekter 

angående utomhuspedagogik och utomhuspedagogik inom ämnet matematik. Lite förvånande 

då det generellt sett alltid finns negativa aspekter om allt. Det enda jag egentligen stött på är 

att det är tidskrävande och att lärare i vissa fall inte känner sig trygga med att lämna 

klassrummet. Det hade därför varit intressant att göra en vidare studie angående negativa 

aspekter. Ett tillvägagångssätt kan vara att intervjua lärare/rektorer och studera deras vanor 

och tankar om utomhuspedagogik samt använda sig av en enkätundersökning i ett större 

område för att studera lärares syn i ett större perspektiv. Då jag själv gått i skola och haft en 

hel del praktik i skolor har jag sett att det är extremt få lektioner som sker utanför det 

traditionella klassrummet. Är detta på grund av tidsbrist och lärares trygghet i klassrummet 

eller är det andra faktorer som har större påverkan att lärare inte väljer utomhuspedagogik i 

någon större utsträckning?  
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