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Abstract 

Nature is in many ways considered a source to both physical and mental health among people. 

Trends in today’s society reveal that children become more distanced to nature. Seen from the 

perspective of sustainable development this trend is considered crucial: it is of importance that 

children in their early ages experience nature positively in order to develop a dedication towards 

environmental issues as adults. 

The purpose of this study is to investigate how teachers use outdoor learning as an 

educational tool. Research data were collected through a series of interviews. Teachers from two 

different primary schools were interviewed, and one of the schools is oriented towards outdoor 

education. The data were analyzed based on the teachers’ ideas of children’s attitudes towards, 

and possibilities to, spending time in their natural surroundings.  

The results show that all participating teachers are of the opinion that children today generally 

spend less time outdoors. This could partly be connected to the increased range of technical 

products that makes spending time indoors more appealing. The parents’ influence in terms of 

passing on their attitudes towards nature to their children is considered an important factor. The 

teachers use their understanding of the pupils’ needs of outdoor experiences as a starting point in 

their outdoor educational activities. All participating teachers emphasize health, outdoor 

activities, environmental education and both personal and social development as significant parts 

of outdoor education. 

Our conclusion based on this study emphasizes the ability to mediate sustainable approaches 

towards nature as an important part of teachers’ work in outdoor education. The teachers are 

committed to their work with passion and consequently they provide positive nature experiences 

to the pupils. Perhaps emotion and empathy for nature is the most significant part of what 

teachers pass on to their pupils through outdoor education with an aim for sustainable 

development. 
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1 Inledning 

Vår jords resurser är ändliga, och ändå förbrukar vi människor dessa tillgångar med en sådan 

skrämmande fart att vi sätter kretsloppet ur balans. Vi riskerar att utarma ekosystemet och tömma 

det på livsviktiga resurser. Med en världsbefolkning på över sju miljarder människor är det idag 

viktigare än någonsin att hushålla med resurserna på ett medvetet och hållbart sätt. 

Varningsklockorna har ringt för länge sedan, och förhoppningsvis går arbetet för hållbar 

utveckling framåt på många sätt i världen. Men vad innebär detta för en lärares uppdrag? 

Vårt intresse kring hur barns relation till naturen ser ut idag har växt fram genom erfarenheter 

och observationer i skolor och förskolor. Vi har en känsla av att många barn idag kanske har en 

mer distanserad relation till naturen och att lärarnas roll i skolor och förskolor blir allt viktigare 

när det gäller att förmedla kunskaper om och samhörighet med naturen. Kan vi inte lära våra 

barn att tycka om och bry sig om naturen i deras närhet, hur ska vi då kunna förvänta oss att de i 

framtiden vill agera för hela vår jords överlevnad?  

Med utgångspunkt i vårt intresse för barns relation till naturen vill vi undersöka vilken bild 

lärare har av sina elevers attityder till att vistas i sin närnatur och hur lärare utifrån det arbetar 

med utomhuspedagogik. I denna studie har vi undersökt hur några lärare utformar pedagogiskt 

arbete utomhus och vilka syften och mål de har med sitt utomhuspedagogiska arbete. Rapporten 

har arbetats fram genom ett samarbete mellan oss två högskolestudenter: Karolina Johansson och 

Märta Nummelin. Dock har vissa uppdelningar av arbetet gjorts. Märta har intervjuat lärare 1 och 

2 och skrivit de textstycken i avsnitt 6 som behandlar materialet från respektive intervjuer.  

Karolina har intervjuat lärare 3 och 4 och skrivit de textstycken i avsnitt 6 som behandlar 

materialet från dessa två intervjuer. Vi har sedan tillsammans diskuterat och analyserat våra 

resultat och utifrån dem sammanställt gemensamma slutsatser. 
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt presenteras utifrån fem delområden som på olika sätt berör ämnet 

utomhuspedagogik. Till att börja med redogörs för hur naturvistelsen är värdefull i ett 

hälsoperspektiv, både för barn och vuxna. Därefter följer en del som beskriver hur och varför 

fenomenet ”utomhuspedagogik” vuxit fram i vårt samhälle. Efter det följer ett avsnitt som 

beskriver de samhällsförändringar som vi står inför i vår tid och vad det innebär för oss 

människor, främst inom barn och utbildning. Detta leder oss in på en del där begreppet ”hållbar 

utveckling” diskuteras och till sist presenteras fenomenet ”miljöengagemang” som en egen del. 

2.1 Den värdefulla naturvistelsen 

Änggård (2013) driver ett forskningsprojekt om naturens betydelse i den moderna barndomen. 

Hon menar att barns vistelse och lek ute i naturen anses allmänt vara värdefullt ur både ett 

pedagogiskt och ett hälsofrämjande perspektiv. Barns vistelse i naturmiljö har av tradition varit 

ett viktigt inslag för en god barndom. Även barns lek i naturmiljö anses vara av värde eftersom 

naturen då används som en källa till kunskap (Änggård 2013).  

I Naturvårdsverkets rapport (2011) framgår att barn som får leka mycket i naturen blir mer 

positiva till naturliga miljöer och till att bedriva friluftsaktiviteter. Framförallt vid en längre tids 

deltagande i friluftsaktiviteter skapar barn positiva attityder till naturen och miljön. Rapporten 

visar att de barn som från början hade positiva attityder till naturen får stärkta attityder till 

utomhusvistelsen av att leka i naturen (Naturvårdsverket 2011, s. 130). 

I en tidigare rapport från Naturvårdsverket (2006) beskrivs även ett flertal positiva fysiska 

hälsoeffekter som naturvistelse bidrar till. Vistelse i naturmiljöer kan bland annat innebära 

minskad stress och lägre blodtryck. Det har bevisats att barn i förskolor och skolor drar nytta av 

naturmiljöer när de utvecklar sin motorik, begreppsbildning och koncentrationsförmåga 

(Naturvårdsverket 2006, s. 17). 

2.2 Utomhuspedagogik 

Szczepanski och Dahlgren (2008) menar att under 1800-talet lades grunden till 

utomhuspedagogik. Det skedde då en ökad urbanisering som skapade ett behov av att utveckla 

och levandegöra läroplanens intentioner genom ”outdoor education”. Szczepanski och Dahlgren 

beskriver Deweys förhållningssätt till undervisning där han menar att undervisningen skulle ge 

bestående resultat om den omfattades av både ”hands on”, ”minds on” och ”learning under the 

skin”. Dewey menar att det är viktigt att barnen får möjlighet att lyfta fram sina erfarenheter i 

lärandet och reflektera över lärandet i ett sammanhang (Szczepanski & Dahlgren 2008, s. 23).  
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Idén om att skapa en förskola med friluftsinriktning blev till verklighet med hjälp av 

Friluftsfrämjandets barnverksamhet 1985. Då startades den första ”I Ur och Skur”-förskolan i 

Stockholm och den var ensam i världen med detta koncept. Denna pedagogik kan ses som en 

helhet då den ger oss ett tydligt förhållningssätt till hur vi bör leva med naturen. Tanken är att 

barnen genom verksamheten ska få kunskaper om friluftslivet och naturen till förmån för miljön. 

Förhoppningsvis får barnen en förståelse för att varje liten del i naturen är en del av den helhet 

som ekosystemet utgör. 

Lek är en viktig del i barns utveckling. Den egna fantasileken är en av de viktigaste 

aktiviteterna för barn och skogen ger leken stora möjligheter. Verksamheten i en ”I Ur och 

Skur”-förskola består av mycket lek i naturen då leken utvecklar barns fantasi, motorik, språk och 

deras sociala samspel. För att barnen ska få så mycket kunskap om naturen som möjligt som 

leder vidare till miljömedvetenhet senare i livet är pedagogernas roll viktig. Pedagogerna bör 

förmedla en naturkänsla till barnet som skapar ett intresse, en nyfikenhet och en motivation hos 

dem till att lära sig mer (Drougge 1996, s. 1-4). 

2.3 Samhällsförändringar  

Louv (2005) hävdar att det finns en ökande trend i vilken barn i modern tid blir allt mer 

distanserade till vår världs naturliga miljöer. Han menar att barn idag är medvetna om många 

olika miljöhot och miljöproblem, men deras egna fysiska kontakt med naturen minskar allt mer. 

TV och datorer har gjort det attraktivt för barn och ungdomar att stanna inomhus. Samtidigt har 

en oro för barns säkerhet i samhället och trafiken växt sig starkare. Den fria leken har i högre 

grad ersatts av schemalagda aktiviteter. Allt detta bidrar till att barn idag har begränsade 

möjligheter till att vistas i naturen (Louv 2005, s. 1-2).  

Vårt samhälle står inför en stor omställning där vi behöver tänka ut långsiktiga och hållbara 

sätt att förvalta vår jord. Vi behöver utvidga vårt miljöperspektiv och förändra vårt levnadssätt 

genom att agera utifrån våra kunskaper om att jorden har begränsade resurser. Detta sätt att se på 

världen kommer att forma vilket förhållningssätt och vilka möjligheter vi människor har på 

jorden i framtiden. Skolan har en viktig roll i denna samhällsomställning, där den pedagogiska 

utmaningen bland annat handlar om att utbilda miljömedvetna generationer av barn och 

ungdomar (Brunner 1996, s. 2). 

2.4 Hållbar utveckling 

Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs. (United Nations 1987, s. 

37) 
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Som citatet ovan visar innebär hållbar utveckling att leva och arbeta för att vi människor på 

jorden ska bruka och nyttja de resurser som finns utan att skada jorden långsiktigt. Detta begrepp 

har diskuterats internationellt under många års tid. Det ligger i allas intresse att vända den 

negativa trend där barn distanseras allt mer från naturen. Själva jordklotets hälsa i framtiden är 

osäker, och eftersom våra barn idag växer upp för att ta hand om den, och längre fram i tiden 

uppfostra sina egna barn till att förvalta jorden, är det viktigt att vi ”lagar” våra barns relation till 

naturen (Louv 2005, s. 3). Även Heft och Chawla (2006) menar att barn är centrala för att uppnå 

hållbar utveckling. Om ett hållbart förhållningssätt ska kunna fortsätta praktiseras i framtiden så 

behöver barnen vara länken som förmedlar dessa värderingar vidare (Heft & Chawla 2006, s. 

199). 

Hållbar utveckling har även en viktig roll i den svenska skolan. Enligt läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) handlar skolans uppdrag bland 

annat om att förmedla ett miljöperspektiv som ger barn och elever kunskaper om och möjligheter 

till att i sin framtid påverka och ta ansvar för miljöfrågor både lokalt och globalt (Skolverket 2011, 

s.9). 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 

för att skapa hållbar utveckling. (Skolverket 2011, s.9) 

Många kommunala och statliga instanser som ansvarar för barns utbildning idag gör mycket 

arbete för att integrera barn i frågor om hållbar utveckling. Trots detta har en viktig aspekt i 

arbetet förbisetts då man även behöver undersöka vilka erfarenheter som förbereder barnen för 

att lära sig uppskatta värdet av och bry sig om sin närmiljö (Heft & Chawla 2006, s. 199). 

2.5 Miljöengagemang 

Naturvårdsverket (2011) framhåller en grundtanke om att vistelse i naturen bidrar till ett ökat 

miljöengagemang. De menar att barns naturkontakt är viktig inte bara för varje barns personliga 

vinster, utan även för att barnen i framtiden ska känna engagemang för att på ett hållbart sätt 

förvalta vår jord (Naturvårdsverket 2011, s.46). Detta synsätt skulle kunna innebära att de barn 

som lever i storstäder med färre möjligheter att vistas i naturen har mer begränsade möjligheter 

att utveckla detta miljöengagemang.  

Barn kan erhålla positiva naturupplevelser när de leker och vistas i naturmiljöer. Genom detta 

kan de som vuxna utveckla ett intresse och en medvetenhet om miljön, och därigenom ett 

miljöengagemang. På detta sätt kan en miljömoralisk hållning utvecklas (Sandberg 2009, s. 17).  

Även Heft och Chawla stödjer resonemanget om att naturmöten i barndomen kan öppna 

dörren för ett senare miljöengagemang. De visar på att personer som idag är engagerade i 

miljöfrågor anger naturplatser från barndomen som den viktigaste anledningen till att de idag 

arbetar för att skydda miljön. Dessa barndomsplatser kan vara laddade med positiva 

naturupplevelser i form av lek och spännande äventyr och upptäckter. De positiva upplevelserna 
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har ofta skett i samband med att föräldrarna i sin tur förmedlat och visat respekt och omsorg för 

naturen. Dock verkar föräldrarnas roll inte alls ha varit att påtvinga barnen sitt egna starka 

miljöengagemang, utan snarare att väcka intresse och förundran för naturen (Heft & Chawla 

2006, s. 206). 

Sammanfattningsvis är naturvistelse nödvändigt för oss människor på flera plan. För barn är 

det nödvändigt att tidigt i livet inhämta både kunskaper och positiva erfarenheter från naturen för 

att senare i livet utveckla ett miljöengagemang. Det finns även mycket som tyder på att vistelse i 

naturen är nyttigt för både den fysiska och psykiska hälsan. Man har funnit att utomhuspedagogik 

kan fånga in dessa positiva effekter av naturvistelse, samtidigt som själva naturvistelsen i sig kan 

bidra till ett kvalitativt lärande genom bättre koncentrationsförmåga och begreppsbildning hos 

barn. Genom den ökande urbaniseringen växer nya frågor fram om hur vi ska arbeta med hållbar 

utveckling och vi kan dra slutsatsen att vår tids barn spelar en viktig roll i denna 

samhällsutveckling.  

Med denna bakgrund är det intressant att undersöka hur barns relation till naturen ser ut idag 

och hur den påverkar deras inställning till och engagemang för miljöfrågor, samt deras 

möjligheter att skapa känslomässiga band och empati för vår natur. I denna studie undersöks vad 

lärare har för bild av barns möjligheter och attityder till att vistas i sin närnatur, och hur lärarna 

utifrån den bilden utformar undervisning i utomhuspedagogik. 
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3 Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten innehåller en genomgång av tidigare forskning inom ämnet samt de 

teoretiska utgångspunkter som är relevanta för denna studie. 

3.1 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning i två delar. Ämnet utomhuspedagogik utgör det 

första forskningsområdet och presentationen omfattar lärares uppfattningar och arbetssätt, barns 

lärande utomhus samt skolans utomhusmiljö. Det andra forskningsområdet som behandlas rör 

barns förhållande till naturområden i sin närmiljö. Denna del presenterar forskning kring barns 

möjligheter att både fysiskt och socialt vistas i sin närnatur. 

3.1.1 Utomhuspedagogik 

Szczepanski och Dahlgren (2008) redovisar lärares uppfattningar av begreppet 

utomhuspedagogik. Resultatet av studien visar att utomhuspedagogik associeras med olika objekt, 

olika platser och olika sätt att lära. Lärarna som deltog i studien menar att kroppsrörelsen och 

sinnena är betydelsefulla för lärandet. Lärarna ser därför ett stort värde i fysisk aktivitet, 

förstahandserfarenhet, autenticitet och sinnesstimulering i utomhusmiljön. Ämnen som lärarna 

anser vara centrala för utomhusundervisning är naturorientering och matematik (Szczepanski & 

Dahlgren 2008, s. 42).  

Szczepanski (2008) har i en annan studie undersökt och analyserat lärares uppfattningar om 

utomhuspedagogikens identitet och om landskapet som lärandemiljö. Enligt resultatet uppfattar 

inte lärarna någon större kvalitativ skillnad mellan lärande och undervisning utomhus respektive 

inomhus. Lärarna i studien anser att begreppet utomhuspedagogik innebär naturvistelse i form av 

friluftsorienterade aktiviteter och i den betydelsen anser lärarna inte sig ha någon större 

användning för utomhuspedagogik. Resultatet visar även på en stor variation angående hur man 

tänker kring lärande. Enligt lärarna får inte eleverna andrahandsinformationen på samma sätt 

utomhus som de får inomhus. Det är när eleverna själva får uppleva, undersöka och bearbeta 

fenomen i omvärlden, som de får förstahandsinformation. Förstahandsinformation får eleverna 

vid exempelvis utomhusaktiviteter, när eleven hittar något som de kan undersöka och sedan 

koppla till ett större perspektiv, till exempel miljöperspektivet.  

Szczepanski presenterar även de hinder som lärarna anser att utomhuspedagogiken innebär. 

Hindrena är relaterade till de utomhuspedagogiska didaktiska verktygen. Enligt studien vet många 

lärare inte hur, varför och när man undervisar utomhus. Ett annat hinder lärarna anser som 

relativt stort är svårigheten att hantera stora elevgrupper på individnivå. Några av lärarna anser att 

det blir diffust för eleverna att det är ett lektionssammanhang de befinner sig i vid 
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utomhusundervisningen. Många skäl till att inte bedriva utomhusundervisning framkommer i 

studien och ofta är de relaterade till väderförhållande och utbildningsmaterial som är utformat för 

klassrumsundervisning. Trygghet och vana tar överhand vilket får lärarna att känna sig osäkra och 

ovilliga att flytta undervisningen utomhus och har den hellre kvar inomhus. 

Szczepanski poängterar hur betydelsefullt det är att skapa kommunikativa ytor mellan ämnen, 

oavsett om undervisningen sker inomhus eller utomhus. Han presenterar en modell där personlig 

och social utveckling, utomhusaktiviteter, miljöundervisning och hälsa utgör fyra centrala 

perspektiv för att kommunicera lärande och undervisning. Det utomhuspedagogiska rummet 

erbjuder platser för lärande i princip alla ämnen och teman. Ju mindre naturkontakt och fysisk 

rörlighet barn har desto större angelägenhet för skolan att stärka barnens band till landskapet. 

Hur uterummet kan användas bestäms av eleverna och lärarna genom naturens mångtydighet. 

Rumsbildande gröna miljöer fungerar på liknande sätt som klassrumsmiljön och den skapar 

utrymme för utmaningar, spänning, fascination och fysisk aktivitet lika väl som vila och reflektion 

(Szczepanski 2008, s. 50-60). 

Humberstone och Stan (2010) presenterar en studie med fokus på sociokulturella perspektiv i 

utomhuslärande och experimentellt lärande hos barn. De påvisar att utomhusmiljön som kontext 

är viktig för barns lärande. Studien genomfördes på ett friluftscenter dit olika skolor åker för att 

ha pedagogiska aktiviteter utomhus. Medverkande i studien var cirka 400 elever från en och 

samma skola, belägen i London. Resultaten visar att eleverna å ena sidan uttrycker positiva åsikter 

om sina erfarenheter av lärande på friluftscentret. Eleverna ger uttryck för att de tyckte om att 

dela rum med en klasskompis, att de fick träna på att samarbeta och även att de känt sig 

självständiga när de fick ta ansvar för sig själva utanför hemmet. Slutsatsen är att detta stödjer 

tidigare forskning som visar att utomhuspedagogik är förmånligt för barns lärande. Å andra sidan 

visar resultaten att utomhusaktiviteterna i sig inte nödvändigtvis innebär att eleverna utvecklas 

och tillägnar sig kunskaper. Lärarnas interaktion med eleverna är också en viktig faktor 

(Humberstone & Stan 2010). Trots att miljöerna erbjuder många möjligheter för eleverna att 

tillgodogöra sig nya kunskaper och dra nytta av de naturliga miljöerna i sitt lärande så är det ändå 

avgörande hur lärarna interagerar med eleverna för att aktiviteten ska innebära att lärande och 

utveckling sker. 

Wilhelmsson (2012) har undersökt lärares syften och mål med olika inlärningsområden i 

utomhuspedagogik. Utomhusundervisningen fungerar som en komplettering till 

klassrumsundervisningen. Syftet med lärarnas arbete är att skapa alternativa inlärningsmöjligheter 

för att främja elevers lärande. Utomhusaktiviteterna innehåller ofta lek och rörelse samt 

grupparbeten med samarbete som fokus. Grupparbetena anses vara bland det viktigaste då det 

främjar elevens välbefinnande. I arbetet får eleverna använda sina olika kunskaper och stötta 

varandra för att lösa uppgifterna vilket hjälper dem att utveckla sitt lärande. Resultatet visar på 

vikten av praktiskt arbete eftersom det blir verkligt och synligt för eleven. För elever med 

inlärningssvårigheter är detta viktigt eftersom det också skapar känsla för framgång. Lärarnas 
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intentioner med utomhusundervisning var att gynna elevernas kunskapsinlärning då de får 

möjlighet att testa sina teoretiska kunskaper genom erfarenhetsbaserat lärande, låta eleverna 

upptäcka och utforska med hjälp av sina sinnen, stimulera sina positiva känslor för naturen samt 

utvecklas kognitivt (Wilhelmsson 2012, s. 35-43). Wilhelmssons studie visar på att 

samarbetsövningar som främjar social utveckling och praktiskt utforskande arbete med alla 

sinnen utgör centrala delar av utomhuspedagogik. 

Burriss och Burriss (2011) redogör för en studie där potentialen av skolans utomhusmiljö på 

173 olika skolor i USA undersöktes. Studien syftar till att beskriva relationen mellan pedagogers 

uppfattning om utomhusmiljön, deras utbildningsfilosofi och utomhusverksamhet. I studien 

undersöks även sambandet mellan de olika skolornas policy och den praktik de bedriver 

angående barns utomhusvistelse. Som utgångspunkt i denna jämförelse tittade man på tre 

nationella trender: ökande fall av fetma hos barn, aktiviteter efter skolan eller ”after school care” 

som hindrar barn från att vara utomhus, och att det i skolorna blir mer fokus på betyg och 

kunskapsmål vilket gör att barn går fler timmar i skolan idag än för cirka 30 år sedan. Resultaten 

visar att på 32 % av skolorna har tiden för utomhuslek minskat de senaste åren. På 62 % av 

skolorna är tiden för utomhuslek ungefär densamma men på endast 6 % av skolorna har tiden för 

utomhuslek ökat. Trots detta visar resultaten också att skolgårdsmiljöerna vid skolorna inte 

brister i något betydelsefullt avseende. I analysen av materialet har man upptäckt att eftersom 

skolgårdarna är bra visar detta på att skolorna i de olika distrikten är medvetna om 

utomhusarenans viktiga syfte och även därigenom hur viktig barns utomhuslek är. Även fast den 

största procentandelen av skolorna varken har ökat eller minskat tiden för utomhuslek så menar 

Burriss och Burriss att med den problematik som finns kring barns brist på lek och lärande i 

utomhusmiljöer så räcker det inte för att vända den negativa trenden. Fler skolor behöver istället 

öka tiden för barns möjlighet att vistas utomhus under skoldagen (Burriss & Burriss 2011, s. 1-

10). Burriss och Burriss synliggör en trend i det amerikanska samhället som innebär att barn har 

mindre möjlighet att vistas och leka utomhus. Eftersom man kan se liknande 

samhällsförändringar i Sverige är det även intressant att fundera över denna problematiks 

aktualitet i en svensk undersökning, vilket presenteras i följande del. 

3.1.2 Barns förhållande till naturområden i sin närmiljö 

Sandberg (2009) undersökte barns förhållande till naturområden i hemmets närhet. Han menar 

att barns möjligheter att vistas inomhus har ökat i och med att man idag har större hus och även 

större utbud av tekniska produkter som lockar till inomhusvistelse. Det finns en växande oro för 

att barn spenderar för mycket tid inomhus, och allt mindre tid utomhus i naturmiljöer. Sandbergs 

studie handlar om hur barns relation till närmiljön ser ut, och idén om att det moderna samhället 

begränsar barns möjligheter att vistas i naturliga miljöer. 

En stor andel av alla barn i Sverige växer upp i någon av storstadsregionerna Stockholm, 

Göteborg eller Malmö och därför har undersökningen genomförts på två olika grupper barn från 
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både Stockholms- och Göteborgsområdet. De barn som kom från Göteborgsområdet hade 

mestadels svensk medelklassbakgrund och barnen från Stockholmsområdet hade till största del 

invandrarbakgrund. En av de största skillnaderna som Sandberg pekar ut mellan dessa grupper är 

att barnen från Göteborg i första hand förknippar fritidsaktiviteter i närnaturen med sin fritid, 

familj och vänner. Barnen från Stockholm förknippar aktiviteter i naturen med något som är 

förlagt på skoltid som till exempel friluftsdagar. Lärarna i de olika områdena hade även ett 

förhållningssätt till detta som skilde sig åt. Lärarna till barnen i Stockholm tyckte det var viktigt 

att ”visa” närmiljön och naturen för barnen medan lärarna i Göteborg ansåg att barnens 

inställning till utomhusvistelsen var något som smittade av sig bland barnen. 

Resultaten visar hur datorer, tv-spel och tv-tittande konkurrerar ut utomhusvistelse hos 

barnen i studien. IKT (Informations- och kommunikationsteknik) som lockar finns närvarande i 

alla barnens hem. Barnens sätt att vistas och leka i naturen blir viktig för hur de bygger en relation 

med naturen och skapar ett miljöengagemang. Man kan se samband mellan att barnen är aktiva i 

sina närmiljöer och att de vill skydda dessa närnaturområden. Detta har att göra med att barnen 

har byggt kojor och lekt på platserna och därmed skapat relationer till områdena och en känsla av 

tillhörighet till platserna. 

Trots att barnen från de olika områdena hade liknande fysiska förutsättningar med tillgång till 

och möjligheter att vistas i sin närmiljö så fanns den skillnaden att barnen i Göteborgsområdet 

verkade mer vana och erfarna av att vistas i närnaturen, medan barnen i Stockholmsområdet 

verkade mindre vana vid detta. Inte bara faktorer som avstånd, tillgång till närmiljö eller aktuell 

trafiksituation förklarar denna skillnad. Skillnaden mellan barnens naturvistelse i Göteborgs- och 

Stockholmsområdet ligger även i de normer som de fått med sig i den sociala miljö i vilka de 

ingår. Förhållningssätt till utomhusvistelse kan med andra ord påverkas av kulturella skillnader i 

familj och umgänge. 

Slutsatserna sammanfattas till fem viktiga punkter som möjliggör barns naturvistelse i städer. 

Den första är att naturen existerar, dvs. att det finns obebyggda, men inte nödvändigtvis stora, 

naturområden för barnen att söka sig till. Den andra punkten är att föräldrarnas inställning och 

normer introducerar och skapar förutsättningarna med vilka barnen möter naturområdena. Den 

tredje punkten handlar om hur skolans förhållningssätt till naturområdena påverkar barnens möte 

med naturområden. Detta blir särskilt viktigt för de barn som inte har fått en vana av detta från 

hemmet. Den fjärde punkten handlar om att trygghet i området påverkar barns möjligheter till 

utomhusvistelse. Med detta menas både trygghet i trafik och i den sociala miljön.  Den femte och 

sista punkten avser vilka tidsförutsättningar barn ges att vistas i naturliga miljöer. Många barn 

idag har fulltecknade scheman och inte alltid så mycket fri tid till övers som skulle kunna 

möjliggöra ökad utomhusvistelse (Sandberg 2009).  

Faskunger (2007) menar att den byggda miljön och utformningen av vår närmiljö är en av de 

viktigaste faktorerna som påverkar befolkningens nivå av fysisk aktivitet och hälsa. Utformandet 

och tillgängligheten av ett bostadsområde har ofta en avgörande betydelse för fysisk aktivitet, 
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utomhusvistelse, friluftsliv eller lek. Närheten till ett grönområde, trygghetskänsla, estetiskt 

attraktiv utformning av miljöer är några av de faktorer som påverkar hur aktiva människor är. På 

grund av olika hinder i samhället har barns rörelsefrihet minskat under decennier. Idag är det 

bland annat på grund av vår trafiksituation som barnens rörelsefrihet minskat. En konsekvens av 

detta är att föräldrarna känner oro för sina barn. Barns fria lek utomhus begränsas på grund av 

detta vilket leder till att inomhusvistelsen ökar och den fysiska aktiviteten minskar. Platser som 

barn ofta vistas på, som till exempel lekplatser, skolgårdar och andra närmiljöer, är viktiga för 

barns fysiska aktivitet samt för deras motoriska, mentala och sociala utveckling. Dessa platser bör 

ständigt utvecklas för att barnen hela tiden ska få bättre förutsättningar för fysisk aktivitet 

(Faskunger 2007, s. 128-130). 

Änggård (2013) utgår i en studie om naturens betydelse i den moderna barndomen från 

tidigare forskning som visar på hur barn i storstäder har en minskad möjlighet till att vistas i 

naturmiljöer och även hur de barnen har ett minskat utbud på offentliga utomhusmiljöer där de 

kan röra sig och uppleva närmiljön. Änggårds studie utgår från tidigare studier1 som fokuserat på 

vilka relationer förskolebarn skapar för platser genom daglig vistelse i naturmiljöer. I detta nya 

projekt undersöks vilken erfarenhet 6-7-åringar får med sig av att gå i utomhusprofilerade 

verksamheter. Studien lyfter fram barnens perspektiv snarare än vinster för lärande och hälsa. 

Med utgångspunkt i att barn tillskriver platser i närmiljön andra värden än vad vuxna gör, och 

med insikten om att den ökande urbaniseringen gör att barn i dagens storstäder har andra 

möjligheter att vistas i närmiljön, undersöker Änggård vad barn i en ”I Ur och Skur-skola” skapar 

för relationer till platser i naturmiljö. Studien berör hur barnen använder platserna, vilken 

betydelse platserna får för barnen och vilka identiteter barnen skapar när de interagerar med 

platserna. Studien pågår fram till 2013-12-31 (Änggård 2013).  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som är relevanta för studien. Först 

presenteras ett sociokulturellt perspektiv och därefter Deweys teori om lärande. En redogörelse 

för barns kognitiva utveckling framställs, begreppet utomhuspedagogik förklaras genom en 

modell och till slut definieras några begrepp som är centrala för studien.  

3.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Genom ett sociokulturellt perspektiv kan man förstå att barns förhållningssätt till naturen och 

utomhusvistelse påverkas av normer och värderingar i deras omgivning. Säljö (2005a) beskriver 

Vygotskijs teorier om lärande och utveckling genom ett sociokulturellt perspektiv som innebär att 

människan både är en biologisk och en kulturell varelse. Vygotskij menar att å ena sidan föds vi 

                                                 
1 Änggård, E. (2009) Skogen som lekplats: naturens material och miljöer som resurser i lek. Nordisk 

pedagogik. 29(2), 221-234. 
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med vissa biologiska förutsättningar, som ser förhållandevis lika ut oavsett var i världen vi föds. Å 

andra sidan växer vi upp i en social kontext och så fort människan börjar kommunicera med sin 

omgivning så kommer dess utveckling att färgas av olika sociokulturella faktorer (Säljö 2005a, s. 

116-117). Detta illustreras genom en beskrivning av ett sociokulturellt perspektiv som innebär att 

tillgodogöra sig de samlade kunskaper och färdigheter som konstrueras i ett samhälle. Det kan 

röra sig om allt från att läsa, skriva och räkna till att utöva olika fritidsintressen. Dessa 

samhälleliga erfarenheter utvecklas mellan människor i samhället, och kommer inte inifrån 

enskilda individer. De kunskaper och färdigheter som skapar dessa samhälleliga erfarenheter kan 

skilja sig åt mellan samhällen (Säljö 2005b, s. 22). Utifrån detta kan man förstå att individer som 

växer upp i olika samhälleliga kontexter omges av olika normer och värderingar och tillägnar sig 

därmed olika förhållningssätt till bland annat utomhusvistelse. Även individens relation med 

omgivningen har därmed betydelse i ett sociokulturellt perspektiv. Omgivningen har betydelse 

genom att varje individ förhåller sig och anpassar sig efter de normer och värden som finns, 

samtidigt som de själva är delaktiga i att skapa och forma den sociala miljön. Barn ses som sociala 

aktörer och är därmed medskapare av sin omgivning (Löfdahl 2004, s. 12).  

Säljö (2005a) beskriver Vygotskijs tankar där ett sociokulturellt perspektiv representerar en syn 

på lärande i vilken interaktionen är avgörande.  

Det är genom interaktionen med andra som barnet exponeras för och tar till sig de sätt att tänka 

och agera som fungerar i samhället. (Säljö 2005a, s. 121) 

I denna studie är det intressant att genom ett sociokulturellt perspektiv förstå att barns 

uppfattning av naturen färgas av de uppfattningar och värderingar som finns i de sociala och 

kulturella sammanhang i vilka barnen ingår. Dessa sammanhang och kontexter kan vara till 

exempel hemmet, skolan och kompisgänget. Om man ser kontexten i ett större perspektiv skulle 

det även kunna spela stor roll om man är uppvuxen på landsbygden eller i en stadsmiljö. Även 

var i världen man är född och uppvuxen påverkar hur de sociala och kulturella sammanhangen 

tar gestalt och i sin tur vilka värderingar och sociala normer som råder. På detta sätt påverkar de 

sociala och kulturella kontexter som barn växer upp och lever i deras möjligheter och vanor att 

vistas i naturen. 

3.2.2 Lärande enligt Dewey 

Det är genom samspel med andra en individ utvecklas. I sin omvärld lär sig individen sociala 

regler och lär sig förstå olika sammanhang. Dewey använder sig av uttrycken ”intelligent action” 

och ”learning by doing” vilket återspeglar synen på människan som aktiv gentemot sin omvärld, 

där utveckling är en arbetsuppgift för människan. Utbildningen måste ge utrymme till att eleven 

aktivt får experimentera och pröva. Dewey förespråkar en utbildning där varje individs intresse 

och aktivitet är utgångspunkt för ett arbete som är målinriktat. Där är lärarens uppgift att 

stimulera, fördjupa och bredda elevens utveckling. Genom ett intelligent agerande ska barnet få 
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möjlighet att se och förstå problemet, och genom aktivt handlande hitta och pröva olika 

lösningar. Människan lär genom att göra och genom att låta teori, praktik, reflektion och handling 

samspela. All kunskap bör kunna ha verklighetsanknytning och i lärandet utomhus får barnen 

möjlighet att använda alla sina sinnen vilket gör objekten verkliga för dem. Kontakten med den 

verkliga miljön anser Dewey vara mycket betydelsefull (Dewey 1899). 

Utgångspunkten för lärande ligger hos individen och i det sociala sammanhanget, och att 

barnet ska få möjlighet till stimulans och ett självständigt arbete. Barnet ska hela tiden ges 

möjlighet att undersöka och experimentera. Lärandet bygger på kreativa lärprocesser och i både 

planerad och oplanerad verksamhet är mötet med utomhusmiljön oerhört viktigt. Pedagogen har 

en viktig roll i uppdraget att kunna ge barnet levande kunskap. Genom att tillföra aktiviteter där 

övningarna är praktiska och verklighetsförankrade får barnet levande kunskap. För att dessutom 

utveckla motivationen hos barnet anser Dewey att det är viktigt att pedagogen utgår från barnets 

erfarenheter, intressen och aktiviteter. För att öka barnets förståelse för vad det gör så är det 

viktigt att pedagogen reflekterar och dokumenterar barnens arbete. Lärandet ska ses som en 

social handling. Tillsammans med andra utvecklar barnet sitt samarbete och sin 

koncentrationsförmåga, alltså är de sociala sammanhangen en betydelsefull del för barns 

utveckling. All mänsklig kunskap ingår i ett socialt sammanhang och kunskaper utvecklas i både 

verbala och ickeverbala kommunikationer individer emellan (Dewey 1938). 

Deweys tankar om lärande i utomhusmiljöer är relevant för denna studie eftersom många av 

hans utgångspunkter förespråkar ett experimentellt lärande i verklighetsförankrade miljöer och 

därmed utgör själva kärnan i utomhuspedagogik.  

3.2.3 Barns kognitiva utveckling 

För att tydliggöra vad det innebär när barn uppfattar och samverkar med sin fysiska omgivning 

redogörs här för barns kognitiva utveckling. Havnesköld och Risholm Mothander (2009) 

beskriver Piagets olika nivåer i ett kognitivt utvecklingsperspektiv. När barn är mellan 2 och 6 år 

utvecklas de inom det preoperationella stadiet. Där utvecklas en symbolfunktion som innebär att 

barnet går från att tidigare endast kunna varsebli omgivningen, till att nu även kunna föreställa sig 

den. När barnet har lärt sig denna symbolisering lär det sig förmågan att säga ”nej”, vilket innebär 

en slags förmåga att föreställa sig att avstå från handling. Barnet ser dock fortfarande världen 

främst ur sitt eget perspektiv. Detta sätt att se på världen begränsar barnets förmåga till att känna 

empati. 

När barn är mellan 7 och 11 år utvecklas de inom de konkreta operationernas stadium. 

”Operationer” i det här sammanhanget innebär att barnet kan anta något om ett förhållande, och 

sedan logiskt pröva det. Barnets symboliska utveckling är nu så avancerad att det kan röra sig i två 

föreställningsvärldar samtidigt och kan utföra handlingar med hjälp av ett symboliskt tänkande. 

Det är viktigt på en kognitiv nivå för barn i den här åldern att behärska olika kvantiteter och 

relationer. Ett barn i 7-11-årsåldern kan i sitt tänkande jämföra minnen och kunskaper om olika 



18 

 

förhållanden, röra sig fram och tillbaka i minnet och reflektera över olika fakta. Barnet har även 

utvecklat sin förmåga att uppleva olika händelser ur andras perspektiv. Detta innebär att trots att 

barnet fortfarande behöver uppfatta olika problem på en verklighetsnära nivå, så kan det även se 

och förstå olika problem ur kulturens eller samhällets perspektiv. Från cirka 11 år och uppåt har 

barnet utvecklats till de formella operationernas stadium där en form av avancerat abstrakt 

tänkande utvecklas. Den största skillnaden mellan avancerat abstrakt tänkande och abstrakt 

tänkande är att barnet på en helt ny nivå kan föreställa sig det som är orimligt och bortom 

verklighet och fakta (Havnesköld och Risholm Mothander 2009, s. 36-38). 

Kunskaper om barns kognitiva utveckling är relevant för denna studie eftersom denna 

utveckling påverkar hur barn uppfattar och agerar med sin omgivning. Att kunna reflektera över 

tankar och kunskaper och förstå problem ur någon annans perspektiv är viktiga förmågor att ha 

för att barnet ska kunna tillgodogöra sig alla aspekter av utomhuspedagogik. 

3.2.4 Utomhuspedagogik 

Szczepanski (2008) beskriver en modell (figur 1) som visar på utomhuspedagogikens ställning till 

fyra centrala domäner för att kommunicera lärande och undervisning. Med denna modell vill han 

poängtera på vilket sätt utomhuspedagogik bidrar till bland annat personlig och social utveckling, 

lärande för hållbar utveckling och hälsa. Szczepanski menar även att oavsett om undervisningen 

sker inomhus eller utomhus så är det viktigt att skapa kommunikativa ytor mellan ämnen.  

Den första domänen ”personlig och social utveckling” handlar om att eleverna genom 

enskilda och grupprelaterade samarbetsövningar utvecklas personligt och socialt. De stärker även 

gruppkänslan, övervinner fysiska och mentala barriärer och skapar trygghet i gruppen. Den andra 

domänen ”utomhusaktiviteter” handlar om hur undervisningen utomhus kopplar innehåll och 

begreppsbildning till styrdokumentens ämnen och teman. Den tredje domänen 

”miljöundervisning” omfattar undervisning i naturvetenskap, ekologi, resursutnyttjande på både 

lokal och global nivå och därigenom även överlevnadsfrågor och lärande för hållbar utveckling. 

Den fjärde och sista domänen ”hälsa” förklaras som medvetande om vilken betydelse både den 

fysiska och psykiska hälsan har för lärandet (Szczepanski 2008, s. 56). 
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Figur 1. Lärandemodell (Szczepanski, 2008) 

 

Szczepanski (2008) menar att utomhuspedagogik kan bidra till lärande för hållbar utveckling 

genom sin teoretiska förankring i platsperspektivet, kroppsperspektivet och miljöperspektivet. 

Med detta menar han att genom utomhuspedagogiken skapas en direktkontakt och en 

förstahandserfarenhet av människans handlingar i omgivningen och därför kan även en 

miljöaspekt kommuniceras, oavsett vilket ämne som berörs i undervisningen (Szczepanski 2008, 

s. 57).   

3.2.5 Centrala begrepp 

I denna rapport förekommer tre begrepp som här definieras. Med begreppet ”närnatur” avses i 

denna studie den naturliga utomhusmiljö som barn och vuxna dagligen har tillgång till i närheten 

av sitt hem, skola eller arbetsplats. Med ”naturlig utomhusmiljö” avses bland annat 

skogsområden, stränder och ängar, men även odlad åkermark eller tillrättalagda parkområden kan 

räknas in eftersom naturligt växande organismer eller djur även där har en dominerande närvaro. 

De områden som inte omfattas av begreppet ”naturlig utomhusmiljö” är villaområden, 

stadsmiljöer och annan tät bebyggelse där naturligt växande organismer eller djur endast finns 

representerade i minoritet eller inte alls. 

I våra frågeställningar avser vi ta reda på vilka utomhuspedagogiska aktiviteter lärare använder 

sig av. Med begreppet ”utomhuspedagogisk aktivitet” avser vi i det här fallet pedagogiska 

situationer utomhus som lärarna i sitt arbete använder sig av för att skapa möjligheter till lärande 

för sina elever. 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på utomhuspedagogik som en del av 

undervisningen. I enlighet med studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Vilka aktiviteter använder lärare i sitt utomhuspedagogiska arbete? 

 I vilken utsträckning arbetar lärare med utomhuspedagogik?  

 Vad har lärare för bild av barns möjligheter och attityder till att vistas i sin närnatur? 

 Vilka syften har lärare med sina utomhuspedagogiska aktiviteter? 
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5 Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som användes för att samla in och analysera empiriska data. I 

denna studie ligger syfte och frågeställningar till grund för urval och val av metod. Studiens 

genomförande beskrivs och belyses även utifrån dess reliabilitet och validitet. De metoder som 

användes för databearbetning och analys beskrivs. Slutligen återges vilka etiska ställningstaganden 

som gjorts och därefter följer en reflektion över metoden. 

5.1 Metod för datainsamling 

För att få svar på våra frågeställningar valde vi att använda oss av halvstrukturerade intervjuer 

som metod. Genom kvalitativa intervjuer kan man enligt Patel och Davidson (2011) undersöka 

och identifiera beskaffenheter och uppfattningar hos personer. Halvstrukturerade intervjuer är en 

typ av kvalitativ intervju där frågorna har en låg grad av strukturering, vilket innebär att 

respondenterna kan svara med egna ord. Ofta har halvstrukturerade intervjuer även en låg grad 

av standardisering, vilket innebär att intervjuaren kan välja att ställa frågorna i den ordning som 

passar bäst för varje tillfälle (Patel & Davidson 2011, s. 81-82).  

Eftersom vi i vår studie efterfrågat lärarnas resonemang, åsikter och tankar om ämnet så var 

det lämpligt att utföra halvstrukturerade intervjuer där man kunde nå ett visst djup i 

respondenternas utsagor. Att intervjuerna är halvstrukturerade innebär att de utgår från en 

intervjuguide (Bilaga 1) med huvudteman och underteman. Det finns vissa färdiga formulerade 

frågor, men ordningen är anpassningsbar och tanken är att intervjuaren och respondenten kan 

röra sig mellan de olika temana i intervjuguiden oberoende av ordning. Vinsterna med detta är att 

intervjun ska kunna fungera som ett naturligt samtal, där intervjuaren ställer följdfrågor som leder 

vidare till olika teman, beroende på när i samtalet det är relevant.  

Som avslutning på intervjuerna lade vi till fem korta men för ämnet centrala ja- och nej-frågor 

genom vilka vi ville undersöka en hypotes om vissa förhållanden rörande utomhuspedagogik 

(Bilaga 1). Detta diskuteras sedan i analysavsnittet. Under intervjuerna antecknade en av oss 

medan den andra samtalade med respondenterna. Vi spelade även in intervjuerna som en ljudfil 

för att senare kunna återgå till samtalen och kontrollera vad som sades.  

5.2 Urval 

Fyra lärare på två skolor intervjuades. Den ena skolan ligger i en tätort och är en friskola där 

lärarna i alla årskurser aktivt arbetar med utomhuspedagogik. Den andra skolan är en kommunal 

skola som ligger i utkanten av en tätort och har ingen speciell profilering med utomhuspedagogik. 

Lärarna arbetar med olika årskurser som presenteras enligt Tabell 1.  
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Respondent Lärare i årskurs Skola med utomhusprofil Verksam i kommunal skola eller friskola 

Lärare 1 4 ja friskola 

Lärare 2 F-1 ja friskola 

Lärare 3 5 nej kommunal skola 

Lärare 4 1 nej kommunal skola 

Tabell 1. Respondenternas förutsättningar och utgångspunkter. 

Dessa skolor valdes ut därför att det var intressant att jämföra lärarnas arbetssätt på en 

kommunal skola och en friskola med utomhusprofil. Urvalet gjordes även med grund i att en 

skola ligger i stadsmiljö och en ligger utanför tätort med mer närhet till landsbygd. Utifrån detta 

kunde vi jämföra om skolornas läge, med tanke på tillgänglighet till närnaturområden, hade någon 

betydelse för lärarnas utomhuspedagogiska arbete.  

Respondenterna på respektive skola valdes ut och tillfrågades med tanke på vilken ålder de 

undervisar i. Detta urval gjordes för att vi i analysen skulle kunna jämföra och problematisera 

eventuella skillnader av lärares bild av elevernas attityder till utomhusvistelse, beroende på 

elevernas ålder. På en av skolorna valdes respondenter ut av skolans rektor. Rektorn valde med 

lärarnas tillgänglighet som motivation. De andra två lärarna valdes ut genom personliga 

kontakter. 

5.3 Genomförande 

Undersökningen genomfördes genom att vi först kontaktade skolor via rektorer och lärare för att 

få kontakt med frivilliga respondenter. Därefter bestämde vi tid och träffade lärarna på deras 

arbetsplatser på en tid som passade dem. Respondenterna fick välja plats för intervjuerna, och de 

ägde rum i lärarnas egna klassrum eller personalrum.  

Intervjuerna genomfördes genom att vi först informerade om de forskningsetiska principer 

som tillämpas för studien. Innan intervjuerna började fick respondenterna god tid på sig att läsa 

igenom ett informationsbrev (Bilaga 2) om detta. Därefter frågade vi om lov att få spela in ljud 

under intervjun, även det med tillämpande av individskyddskravet, och fick medgivande till detta 

från respondenterna. Innan vi började med själva intervjun och inspelningen informerade vi om 

vilka frågor och områden samtalet skulle komma att röra sig kring. Anledningen till att vi ville 

informera om detta i förväg var att ge respondenten möjlighet att förbereda sig och därigenom 

kunna känna sig mer bekväm och avslappnad med situationen. Respondentens trygghet i 

situationen hoppas vi ska kunna resultera i djupare och mer nyanserade svar. 

Intervjuerna genomfördes enligt intervjuguiden, utan att vara beroende av ordningen på 

intervjuguidens olika teman. Det enda samtalsområde som naturligt diskuterades i en viss ordning 

var det där läraren förklarar hur denne utformar undervisningen utifrån sin egen bild av barns 

attityder till och möjligheter att vistas i sin närnaturmiljö. Denna fråga blev en naturlig följd på 

den del av samtalet där man berört hur lärarens bild av detta ser ut. 
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En av oss intervjuade respondenten samtidigt som den andra antecknade och inte deltog i 

samtalet. Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter, exklusive förberedelsetid där vi informerade 

om upplägget och de forskningsetiska principerna.  

5.3.1 Reliabilitet och validitet 

I detta avsnitt beskrivs hur vi säkerställt studiens reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att 

instrumentet är tillförlitligt och står emot slumpinflytanden. Vid just intervjuer kan det vara svårt 

att säkerställa reliabiliteten eftersom den enskilde intervjuaren bedömer respondentens utsagor. 

Dock kan man uppnå en interbedömarreliabilitet genom att ha ytterligare en person närvarande 

vid intervjutillfället som även registrerar respondentens svar (Patel & Davidson 2011, s. 104). 

Med tanke på detta menar vi att vi kan säkerställa en viss reliabilitet eftersom vi båda varit 

närvarande vid varje intervjutillfälle och efteråt har kunnat sammanställa svaren och våra 

tolkningar av dem. Eftersom vi även spelat in ljudfiler kunde vi båda två gå tillbaka i materialet 

efteråt och säkerställa att vi uppfattat det som sagts. För att säkerställa att vi tolkat 

respondenternas utsagor rätt sammanfattade intervjuarna kort det respondenten sagt med jämna 

mellanrum under intervjun och fick bekräftat av respondenten att det uppfattats korrekt. 

Validitet innebär en överensstämmelse mellan det vi ämnar undersöka och det vi i själva 

verket undersöker. För att säkerställa en innehållsvaliditet i undersökningen utgår man från 

teorier och begrepp som är centrala för studien när man utformar till exempel intervjufrågor för 

att se till att intervjufrågorna verkligen efterfrågar det man vill ha svar på genom studien (Patel & 

Davidson 2011, s. 103). Intervjuguiden utformades med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar. Centrala begrepp lyftes fram och genom varje frågeställning arbetades 

huvudteman fram. Dessa huvudteman utgör intervjuguiden. För att undvika att intervjuare och 

respondenter misstolkade varandra så inkluderades i intervjuguiden frågor där det klargjordes hur 

respondenterna definierade begreppen ”natur” och ”utomhusaktiviteter”.  

Intervjuguiden som vi utformade gav oss möjlighet att vara flexibla med åt vilket håll samtalet 

utvecklades och vilka frågor vi ställde för att komplettera och utveckla samtalet. Detta gjorde att 

vi hade möjlighet att få respondenterna att gå djupare in på de frågor som berörde vårt syfte och 

våra frågeställningar. På detta sätt kunde vi få ett större och mer nyanserat material som vi kunde 

analysera utifrån våra frågeställningar.  

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Det insamlade materialet bearbetades genom att anteckningarna lästes flera gånger och därefter 

renskrevs. Ljudinspelningarna lyssnades noggrant av och olika uttalanden och påståenden från 

respondenterna utvecklades därigenom. Därefter sammanfattades materialet och skrevs samman 

så att innehållet passades in under de olika teman som intervjuguiden utgör. Det insamlade 

materialet analyserades därefter utifrån studiens frågeställningar. Under varje frågeställning lyftes 
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sedan centrala kategorier som uppdagats i materialet fram och analyserades. Materialet 

analyserades även med utgångspunkt i de teoretiska perspektiv som presenteras i studien. 

5.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller regler för forskningsetiska principer. Dessa principer omfattas 

av forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002). För att tillämpa 

individskyddskravet i denna studie har vi innan intervjuerna ägt rum skriftligt informerat de 

medverkande om de forskningsetiska principer som tillämpas samt fått deras medgivande. De 

principer vi informerade om är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Brevet som deltagarna i studien tog del av finns som bilaga (Bilaga 2).  

5.6 Reflektioner över metoden 

Denna studie är utförd på ett geografiskt och kulturellt begränsat område och samtliga 

respondenter är verksamma inom samma kommun. En jämförelse mellan en friskola och en 

kommunal skola kan utgöra många variabler som är viktiga att ta hänsyn till, som till exempel 

ekonomiska förutsättningar och arbetsmiljö. Vi har dock begränsat vår jämförelse av dessa skolor 

till att endast undersöka hur just arbetet med utomhuspedagogik utformas.  

En variabel som eventuellt kan ha påverkat respondenternas utsagor är att vi intervjuade två 

respondenter var. Det är med andra ord inte samma person som intervjuade alla respondenter. 

Alla är olika som personer och det skulle i det här fallet kunna innebära till exempel att man 

formulerar sig på olika sätt eller utvecklar följdfrågor med olika riktning. Dock närvarade vi båda 

två vid samtliga intervjutillfällen och tog del av samtalen även efteråt i form av anteckningar och 

ljudfiler. Vi diskuterade även båda två resultaten grundligt inför sammanställning och vidare 

analys. 
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6 Resultat 

I denna del presenteras den insamlade empirin. Resultatet sammanställdes utifrån de huvudteman 

som formulerades till intervjuguiden. Först beskrivs de fyra olika lärarnas bakgrund och 

förhållningssätt till naturvistelse samt de elevgrupper lärarna för tillfället arbetar med. Därefter 

följer en redogörelse för hur de fyra olika lärarna arbetar med utomhusaktiviteter, vilka aktiviteter 

som används och hur miljöfrågor synliggörs i arbetet. Därefter beskrivs elevernas förhållningssätt 

till utomhusaktiviteter och lärarnas bild av barns möjligheter och attityder till utomhusvistelse 

generellt. Slutligen redogörs för de olika lärarnas syften med utomhuspedagogiken. 

6.1 Lärarnas bakgrund 

För att få en bild av vad lärarnas åsikter och värderingar kring utomhuspedagogik grundar sig i så 

beskrivs här några bakgrundsfaktorer som kan vara relevanta för deras ställningstaganden. Lärare 

1 har lärarutbildning upp till mellanstadiet, 0-12 år med inriktning på ämnena svenska, matematik, 

naturvetenskap och religion. Hon började arbeta i förskola för att sedan gå över till att vara med 

och starta upp en friskola. Naturvistelse är viktigt för lärare 1. Hon har ända tills nyligen bott på 

landet, och har alltid varit utomhus mycket med sina barn och deltagit i deras fritidsaktiviteter. 

Hon menar att det är viktigt att lära barnen om naturen och var allt kommer ifrån. Naturvistelsen 

i sig är även viktig för Lärare 1 eftersom det påverkar hennes fysiska hälsa positivt att röra sig 

utomhus och få frisk luft. ”Får jag inte komma ut på dagarna då mår jag inte bra.” ( Lärare 1). 

”Natur” enligt lärare 1 innebär allt som finns utanför inomhusväggarna. Oavsett om man 

befinner sig i en stadsmiljö eller landskapsmiljö så är naturen närvarande. ”Pedagogisk 

utomhusaktivitet” enligt Lärare 1 är allt man gör utanför dörren med eleverna när man är en 

närvarande vuxen, till exempel när man plockar upp det eleverna intresserar sig för och håller på 

med just nu och genom att vara närvarande gör det till en medveten pedagogisk aktivitet. Det 

behöver inte vara en planerad aktivitet på lektionstid, utan kan vara något som uppkommer på 

rasten när man som vuxen är rastvakt, och det blir en pedagogisk aktivitet eftersom man som 

pedagog är närvarande.  

Lärare 2 har utbildning upp till årskurs 5 och tog examen för 2 år sedan. Hennes utbildning är 

inriktad mot fritid och hälsa, lek och rörelse. Lärare 2 bor på landet med familj och hästar. 

Naturvistelse är viktigt för Lärare 2, hon menar att hon behöver egentiden och att kunna röra sig 

fritt där hon känner för det. Men även att kunna vara med familj och andra och bara ha naturen 

omkring sig är viktigt för henne för att känna lugn och återhämta sig fysiskt och psykiskt. 

”Natur” enligt lärare 2 är skog, mark, hav och allt som inte är jättemycket bebyggt. 

”Pedagogisk utomhusaktivitet” menar lärare 2 är väldigt vitt och brett. Det kan vara allt från att 

klä på sig rätt kläder till att skaffa kunskap om och lära känna naturen.  
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Lärare 3 är behörig till årskurs 6 i alla ämnen, med teknikämnet som specialisering. Hon blev 

examinerad lärare 2004 efter sin högskoleutbildning. På fritiden ägnar lärare 3 mest tid åt att vara 

utomhus med sina hästar, arbeta i trädgården och gå ut med hunden. Naturvistelse är otroligt 

viktigt menar lärare 3, då utomhusvistelsen ger både avkoppling och ny energi: ”att få vara 

utomhus och rida för att ladda batterierna skapar ny energi.” (Lärare 3). 

Begreppet ”natur” innebär för lärare 3 något som man vill ta vara på så att den finns kvar till 

våra efterlevanden. Det är viktigt att man tänker på hur man gör i naturen eftersom man speglar 

sitt eget förhållningssätt till barnen. Lärare 3 menar att naturen finns överallt och att människan 

inte kan leva utan den. Naturen finns inte bara på landsbygderna utan även i stadsmiljöer. 

Begreppet ”pedagogisk utomhusaktivitet” förknippar lärare 3 med utomhusaktiviteter 

tillsammans med elever till exempel ”mattedagar” utomhus med olika stationer, temadagar i 

skogen men också dagar då man bara är utomhus.  

Lärare 4 är behörig lärare från förskola upp till och med årskurs 6 med specialisering mot läs- 

och skrivinlärning samt matematik.  Lärare 4 studerade i tre och ett halvt år och blev klar 2005. 

Första året arbetade lärare 4 på fritids och efter det har hon endast arbetat i skolan med 

årskurserna 1-6. På fritiden går lärare 4 på Friskis och Svettis och läser gärna böcker. Hon menar 

på att man inte har så mycket fritid som lärare så det är aldrig några bekymmer med vad man ska 

hitta på. ”Ibland är det skönt att inte göra så mycket, utan bara ta det lugnt.” (Lärare 4). Lärare 4 

bor tillsammans med sin familj i en villa i stadsmiljö.  

För lärare 4 är det viktigt med naturvistelse då hon anser att man behöver frisk luft och ljus 

för att må bra. Allra viktigast är det att man på vinterhalvåret får komma ut på dagtid menar 

lärare 4. Lärare 4 promenerar nästan dagligen, och menar att det är viktigt att komma ut och röra 

sig i luften utomhus, inte att gå på något promenadband inomhus. Miljöfrågor är viktigt menar 

lärare 4. Lärare 4 har den uppfattningen att kommunen hon bor i är ganska miljömedveten om 

man jämför med andra kommuner i Sverige. 

Begreppet ”natur” för lärare 4 är allting omkring oss. Skog, stigar och sådant som är utomhus i 

naturen men inte i stadsmiljö. Begreppet ”pedagogisk utomhusaktivitet” innebär för lärare 4 att 

göra strukturerade medvetna saker utomhus. Lärare 4 beskriver att de exempelvis har 

utomhusmatematik en gång i veckan.  

6.2 Elevgrupperna 

Kommunen där eleverna bor och går i skolan är en liten kommun och tätorten som skolorna 

ligger i eller i anslutning till är en liten stad med 22 000 invånare. De förortsområden som 

beskrivs är bostadsområden som består av främst villor och större hus och där de boende har 

nära till landsbygden. Lärare 1 undervisar just nu i en årskurs 4. Ungefär hälften av eleverna bor i 

stadsmiljö och hälften bor på landsbygden. Eleverna från landsbygden bor både på bondgårdar 

och i mindre tätorter. Lärare 2 arbetar just nu i en förskoleklass kombinerad med årskurs 1. Det 
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är en liten elevgrupp med 6 elever. Av dessa elever bor en i stadsmiljö och de andra fem bor 

utanför stadskärnan men både i förortsområde och på landsbygd.  

Lärare 3 arbetar idag med en årskurs 5 och undervisar i alla ämnen, förutom engelska och de 

samhällsorienterade ämnena. Största delen av eleverna i årskurs 5 bor i förortsområdet där skolan 

ligger, men några få av dem bor längre ut på landsbygden. Lärare 4 har just nu en årskurs 1, 

klassen består av 13 elever och alla bor i samma förortsområde förutom en som är deltidsboende 

i stadsmiljö. Sammanfattningsvis kan man se att de flesta av samtliga elever i de olika lärarnas 

elevgrupper bor förortsområde eller längre ut på landsbygden. Lärare 1 är den lärare som har flest 

elever boende i stadsmiljö. 

6.3 Utomhusaktiviteter i det pedagogiska arbetet 

Lärare 1 har ”utomhusdag” med sin klass varje onsdag, dvs. en gång i veckan. Hon beskriver ett 

exempel på en utomhusdag där klassen arbetade med geometri och samarbetsövningar: Eleverna 

fick en uppgift att bygga något som var en meter högt av naturmaterial. I denna uppgift fick de i 

grupper öva på att samarbeta och uppskatta längd och höjd och även utvärdera resultatet. De 

flesta plockade pinnar som de uppskattade vara en meter långa. Sedan byggde de en ställning med 

fler pinnar för att få den att stå rakt upp. I geometriarbetet utomhus arbetade man även med att 

bygga former av naturmaterial och gjort samarbetsövningar där man sorterat efter olika föremåls 

egenskaper. 

Utomhusaktiviteterna innefattar ofta arbete inom ämnena matematik, NO, SO, svenska, bild, 

slöjd och hemkunskap. Några aktiviteter de har ägnat sig åt är bland annat att laga mat utomhus, 

bygga kartor i sanden, stadsorientering, skriva dikter, tyst läsning, tälja föremål i trä, måla av 

vårblommor och fagning i gotländska ängen. Lärare 1 menar att det är viktigt att värna om det 

gotländska samhället varje dag och man utnyttjar gärna det som finns på olika platser i närheten 

av skolan. Oftast förläggs utomhusaktiviteterna på platser som ligger på gångavstånd från skolan, 

men det kan vara en rejäl promenad för att ta sig dit. Sedan är man utomhus hela förmiddagen 

och eleverna har med sig frukt och dryck. 

Det förekommer även att man har temadagar tillsammans med hela grundskolan, det vill säga 

årskurs F-9. Det kan till exempel vara en mattedag med olika stationer av matematikaktiviteter 

som utförs utomhus. Detta är även ett sätt att stärka banden mellan de äldre och yngre eleverna 

och främja ett samarbete mellan årskurserna. Idag planerar man utomhusaktiviteter på ett annat 

sätt menar lärare 1. Det är viktigt idag att man får in mer kunskaper och begrepp även med små 

barn, och det innebär att man måste försöka fylla på i utomhusaktiviteterna med det som 

eleverna ska lära sig i klassrummet. Lärare 1 menar att eleverna får med sig många begrepp från 

arbetet utomhus och det anser hon att de har stor hjälp av i sitt framtida lärande.  

Lärare 2 är utomhus med sin klass varje tisdag. Hon berättar att i deras utomhusaktiviteter har 

de undervisning i alla ämnen, exempelvis matematik genom rumsuppfattning och orientering, 

eller genom att skapa egna klockor av naturmaterial. Ibland gör de spontana studiebesök utöver 
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den stående utomhusdagen. Man arbetar även utifrån olika teman, ett exempel är ett fysiktema 

där de arbetat med lekplatsfysik. Hon menar att när man arbetar med små barn tar allting längre 

tid. Man kan inte ta sig lika långt till fots och därför behöver man fundera över praktiska saker. 

Hon är därför glad att skolan har ett bra läge med många naturområden i närheten som är 

lättillgängliga.  

Även Lärare 2 arbetar mycket med samarbetsövningar och gruppövningar i sina 

utomhusaktiviteter med klass F-1. Detta gör hon bland annat genom att använda sig mycket av 

olika lekar. För dessa elever som är så unga menar Lärare 2 även att det handlar mycket om att 

vänja sig vid den fysiska aktiviteten och att kunna gå på längre promenader. Ju mer eleverna går 

desto mer orkar de och ofta handlar det om att de behöver komma över en psykisk tröskel. Från 

början tror de inte att de kan eller orkar men efter bara några veckor in på första terminen så 

märks det skillnad. Lärare 2 menar att eleverna mognar i sitt sinne genom att ta eget ansvar under 

promenaden och tro på att de själva kommer att orka. Detta ökar deras självkänsla. Lärare 2 och 

hennes klass F-1 håller sig oftast på naturplatser i närheten av skolan, till exempel en lekplats i 

närområdet där de övar motorik genom lekar och övningar, eller skogsdungen på andra sidan 

gatan där de kan göra alla möjliga slags aktiviteter, exempelvis stationer med både teoretiska och 

praktiska övningar. På sensommaren kan de gå ner till havet och bada.  

En grovplanering för läsåret görs tillsammans med läraren i årskurs 2-3. I denna grovplanering 

fördelar man olika teman så att ämnena täcks in. Utomhusdagarna blir ofta egna fristående 

temadagar som inte följs åt med det andra arbetet. En viktig del i planeringen är att man kan hitta 

hållbart material som kan användas mer än en gång, ofta tar det tid att tillverka egna spel och kort 

till exempel. Oftast används dock material som finns på plats utomhus i själva aktiviteterna. Om 

man till exempel behöver 100 kottar till en uppgift så får eleverna först i uppgift att samla kottar.  

Lärare 2 menar att alla ämnen ingår i planeringen för utomhusaktiviteterna. Det ämne som är 

svårast att få med är engelska, men att det alltid går att göra någonting. De ämnen som det 

naturligt blir mycket av är idrott och hälsa, matematik och svenska. Lärare 2 berättar att eleverna 

inte direkt känner någon personlig tillhörighet till de olika platserna de besöker. De har sina 

favoritställen där det märks att de gillar att vara och de gillar att till exempel plocka sten på 

stranden. Men eftersom de går till så många olika ställen är eleverna vana att det är ett nytt ställe 

som besöks varje gång, och de frågar inte efter att få gå till någon speciell plats. Dock upplever 

lärare 2 att eleverna är trygga på de olika platserna.  

Lärare 3 berättar att skolan där hon jobbar har en egen promenadslinga i skogen som de kallar 

”hälsans stig”. Där försöker hon gå med sin klass minst två gånger i veckan. Klassen har idrott 

två gånger i veckan med en egen idrottslärare. Det är också idrottsläraren som planerar skolans 

friluftsdagar i början på varje hösttermin. Lärare 3 försöker i sin egen undervisning att göra 

utomhusaktiviteter när tillfälle ges. Dock varierar det hur många tillfällen det blir från år till år. 

Temadagarna är också varierande men vid till exempel matematikdagarna är grundtanken att det 

ska vara aktiviteter som kan genomföras utomhus. 
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Lärare 3 anser att skolan har oändliga resurser på platser i närheten vilket de ser till att utnyttja 

i undervisningen. De har bland annat grillplatser på skolgården som de brukar använda på 

utomhusdagarna. Även på ”hälsans stig” har de grillplatser som de brukar använda. Bakom 

skolgården har de stora åkrar där de brukar åka skidor på vintrarna. Vid dammarna brukar de åka 

skridskor med hela skolan. Vissa friluftsdagar innehåller orientering och då använder de sig av 

skogarna runt skolans område. Lärare 3 menar att de väljer att använda sig av närnaturområdena 

runt skolan, dit eleverna kan ta sig själva till fots eller med cykel. 

Tanken med de temabaserade utomhusdagarna är att de ska integrera alla skolans ämnen, men 

oftast ligger tyngden på samarbete. Man strävar efter att eleverna ska lära sig samarbeta i olika 

gruppkonstellationer. Skolan har något de kallar ”elevens val”, där eleverna får möjlighet att 

prova på olika ämnen, bland annat äventyrspedagogik utomhus. Där får de utöver olika 

äventyrsövningar, träna på samarbete och träna på att ta hänsyn till varandra. Lärare 3 menar att 

eleverna finner det väldigt roligt och att det ger resultat i den övriga undervisningen också.  

När lärare 4 började arbeta som lärare så var man utomhus och gick två till tre dagar i veckan 

innan lunch, utomhus på en slinga i skogen. Lärare 4 menar att det inte längre är så utan att 

utomhusvistelsen i skolan har minskat. Det kan bero på att man har fått mindre tid till att planera 

undervisningen, både individuellt och tillsammans. Nu för tiden åker de skidor om det finns snö i 

skolskogen. Man använder sig av stationsarbete och lagar bl.a. mat på grillplatserna. På hösten 

brukar årskurs 3 anordna en lekdag för de yngre eleverna. Under lekdagen leker man lekar som är 

organiserade av årskurs 3. De större eleverna blir duktiga på att organisera och leda de mindre 

medan de mindra får lära känna de större. På skolan finns en ”skolskog” där eleverna kan leka 

fritt och då är det endast årskurs 1 som går dit. Skolan har två årskurs 1’or vilket sammanlagt är 

26 elever. Ibland har de utomhusdagar då klassen går ut med sin fadderklass till exempel och så 

arbetar man i tvärgrupper för att främja samarbete mellan elever i olika åldrar. Lärare 4 menar att 

de inte har några bestämda antal dagar de är utomhus då det är mycket man ska hinna med i 

skolan. Det räknas som skolarbete att vara utomhus, men det är inte det man lägger så stort fokus 

på beskriver lärare 4.  

 Utomhusaktiviteter brukar genomföras på skolgården, skolskogen samt en slinga i skogen. 

Intill skolan finns en stor gård där de har stora dammar, när dessa fryser brukar eleverna få gå dit 

och åka skridskor. Gården ägs av några av skolans elevers föräldrar. Lärare 4 menar att det ibland 

är svårt att ta sig men att man får försöka att utnyttja det föräldrarna har att erbjuda. 

I utomhusaktiviteterna som planeras använder lärare 4 sig av mycket matematik. Det är många 

klasser som har utomhusmatematik, då det är mestadels fokus på matematik i 

utomhusaktiviteterna. Årskurs 1 brukar ha utomhusmatematik en dag i veckan men då integreras 

per automatik andra ämnen, så som svenska när de ska läsa någon instruktion med mera. När 

utomhusdagarna för hela skolan ska planeras, planeras dessa oftast i arbetslaget. När årskurs 1 ska 

ha utomhusmatematikdag så planerar lärare 4 den enskilt tillsammans med närmaste 

arbetskamrat.  När lärare 4 planerar för sin årskurs ligger största fokuset på matematiken men 
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också på att eleverna ska få röra på sig. Det behövs en del material, men lärare 4 menar att de i 

allra möjligaste mån använder sig av utomhusmaterial. Materialet ska vara lättillgängligt så att 

eleverna lätt kan hämta och använda sig av det. Aktiviteter som man kan göra är till exempel att 

spela spel med kottar och stenar, bygga spelplaner av saker som man hittar med mera. 

Aktiviteterna innebär också att eleverna får träna på att samarbeta och lyssna på varandra.  

6.4 Hur miljöfrågor synliggörs 

Lärare 1 berättar att i utomhusaktiviteterna synliggörs miljöfrågor genom att man är noga med 

vad man lämnar efter sig i naturen. Utifrån detta diskuterar man nedbrytningsprocesser – vad 

som tas om hand och vad som blir kvar i naturen, allemansrätt och hur man beter sig i naturen 

för att inte skada den. På skolan har man även ett projekt kring konsumtion av mat, där 

diskussionerna kretsat kring hur mycket man slänger eller inte. 

Lärare 2 berättar att i utomhusaktiviteterna kan miljöfrågor synliggöras till exempel genom 

skräpplockardagar där man diskuterar återvinning och på vilket sätt naturen påverkas av skräp 

som bara slängs. Hon menar även att de ofta i utomhusaktiviteterna stannar till på vägen om de 

hittar något spännande, till exempel om de hittar något miljöfarligt som läcker så kan man stanna 

till och diskutera detta. Det gäller att fånga elevernas intressen genom att uppmärksamma saker i 

deras närhet. Lärare 2 menar också att elevernas egna engagemang för miljöfrågor nog skiljer sig 

beroende på hur noga man är hemma i deras familjer och vilka vanor man har.  

Skolan lärare 3 arbetar på arbetar efter Grön Flagg2, vilket innebär att skolan har uppsatta mål 

de ska genomföra varje år. De arbetar mycket med miljön och gör många studiebesök på olika 

platser. Bland annat cyklar de ofta till en gård som ligger i närheten av skolan där endast 

ekologiska råvaror odlas. Där brukar de titta på bevattningsdammar och diskutera gifters inverkan 

på naturen. Ibland besöker de en ”ekoby” där de får studera hur människorna lever där, hur de 

bygger med endast naturmaterial och även där diskuterar de gifter m.m. som påverkar naturen 

negativt.  

Lärare 3 menar att eleverna får engagemang för miljön då de arbetar mycket med Grön Flagg. 

Till exempel har de arbetat med ett vattentema där eleverna varje dag fick kontrollera hur mycket 

regn det hade kommit i skolans regnmätare. Utav det fördes statistik och eleverna kunde jämföra 

resultat från olika perioder. Eleverna i de olika årskurserna har olika uppdrag i arbetet med Grön 

Flagg. Till exempel är årskurs 6 uppgift att faga ett närliggande änge. Allt skolan gör, rapporteras 

in till Grön Flagg.   

Utöver arbetet med Grön Flagg jobbar skolan på andra sätt för att främja miljön. Varje klass 

har ett eget trädgårdsland där de bland annat odlar grönsaker och blommor. Efter fruktstunder 

får eleverna samla sina fruktskal och slänga i skolans gemensamma kompost. Varje år städas 

                                                 
2 Grön Flagg är en certifiering och ett verktyg för skolor att använda i sitt arbete med hållbar utveckling. 

Projektet drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent (hsr.se 2013). 
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skolgården tillsammans med eleverna. Man tar även vara på jorden från komposten som läggs på 

rabatter och i trädgårdslanden. På hösten får eleverna samla bär och frukter som de sedan gör 

sylter, marmelader och safter av. På så sätt synliggörs kretsloppet för eleverna och lärare 3 tycker 

det är positivt när de får använda sinnena i lärandet och se naturens processer på nära håll.  

Skolan har också en miljögrupp på tre personer. Gruppen är till för att kunna komma med 

idéer om vad för undervisning de kan göra i naturen. Miljögruppen har miljöråd en gång per 

termin där temadagar om miljön bestäms och vart studiebesöken ska utföras. Eleverna får delta 

och påverka besluten.  

 Även lärare 4 beskriver hur skolan arbetar med Grön Flagg. I år handlar det om vatten och då 

ska man bland annat undersöka Östersjön. Lärare 4 beskriver att deras årskurs har i uppgift att 

kontrollera stranden i deras närhet och vad man kan hitta för skräp där. Eleverna får undersöka 

vad för något som driver in till stranden och därigenom problematiseras hur havet påverkas av 

detta. Eleverna får också göra studiebesök och de har bl.a. varit på regionens reningsverk. De har 

även besökt en ”ekoby” samt en gård där de endast odlar ekologiskt. Eleverna har också fått mäta 

regnvatten i skolans regnvattenmätare varje dag under en månad. På detta sätt menar lärare 4 att 

miljöfrågor synliggörs för eleverna. 

Gemensamt för samtliga lärare är att de synliggör miljöfrågor genom att uppmärksamma dem 

i vardagliga sammanhang och ett centralt område för diskussion är nedbrytningsprocesser och 

nedskräpning. Det som skiljer lärarnas arbete åt är att lärare 1 och 2 uppmärksammar miljöfrågor 

efterhand de uppdagas medan lärare 3 och 4 genom skolans arbete med Grön Flagg har en 

förutbestämd plan för miljöarbetet. 

6.5 Elevernas förhållningssätt till utomhusaktiviteter 

Eleverna tycker att det är roligt att vara utomhus i skolan och ofta kommer utomhusdagarna fram 

som det mest positiva för eleverna berättar lärare 1. Ibland kan eleverna uttrycka negativa åsikter 

inför en utomhusdag, men trots detta så kommer det nästan alltid positiva reflektioner och 

uttryck från eleverna under och efter arbetet. Deras attityder inför att gå ut stämmer alltså inte 

alltid överens med deras attityd till att verkligen vara utomhus. I arbetet inomhus kan eleverna ha 

en annan framförhållning med vad som händer i undervisningen. När man går ut har de andra 

förväntningar, eftersom det är svårt för dem att förutse hur dagen kommer se ut. Detta menar 

lärare 1 kan bidra till att de är tveksamma och till viss del negativt inställda till en utomhusdag.  

Lärare 1 berättar att de flesta av hennes elever är utomhus relativt mycket på fritiden. Många 

är utomhus mycket på fritids, men även hemma då många sysselsätter sig med till exempel 

ridning eller andra utomhusaktiviteter. På helgerna är eleverna utomhus mycket. Några av 

eleverna spenderar mindre tid utomhus, även på helger, och lärare 1 menar att de gärna 

sysselsätter sig med datorspel och liknande. Det är viktigt att man har föräldrarnas stöd i arbetet i 

skolan. Deras inställning påverkar eleverna och därigenom deras inställning till arbetet.  



32 

 

Lärare 2 berättar att eleverna i hennes grupp generellt är positiva till utomhusdagarna. De är 

förberedda på vilken dag det är, och frågar ibland vad som ska hända. Lärare 2 menar att eleverna 

njuter när de är utomhus, men de kan lika gärna prata om den senaste leksaken som om något de 

ser i naturen. Det är olika hur mycket hennes elever är utomhus på fritiden. Någon är inte 

utomhus alls, eller väldigt lite. Denna inaktivitet tror hon beror på att olika datorspel och tv-spel 

lockar. Några andra elever är utomhus en hel del, någon går på ridskola, och andra gör mycket på 

helgerna men det kanske inte alltid blir så mycket i veckorna efter skolan. Lärare 2 menar att 

föräldrarna sätter ribban för hur mycket eleverna är utomhus på fritiden.  

Föräldrarna påverkar även elevernas inställning till utomhusvistelse enligt lärare 2. Hon menar 

att de föräldrar som är utomhus väldigt mycket och upplever naturen förmedlar mycket kunskap 

och intresse för detta till sitt barn. Medan andra föräldrar kanske gjort många andra aktiviteter 

med barnen så att de har andra kunskaper, men har de inte varit aktiva i ett friluftsliv med barnen 

så har barnen heller inte mycket vana och erfarenhet av detta.  

Lärare 3 menar att elevernas synpunkter är oerhört viktiga eftersom det är deras behov 

undervisningen ska tillgodose. Många elever tycker om att få bryta upp inomhusundervisningen 

och få ha undervisning utomhus, och de lär sig mycket genom utomhusaktiviteterna. Vissa elever 

har svårt att tillgodogöra sig undervisningen utomhus, precis som med allt annat så är vi olika.  

Efter varje utomhusaktivitet tas elevernas åsikter upp genom olika sorters utvärderingar. Där får 

eleverna uttrycka sina åsikter fritt. Resultatet brukar visa olika då vissa är intresserade av miljön 

medan andra inte är intresserade. Lärare 3 menar att man märker hur involverade eleverna är, till 

exempel så plockar vissa upp skräp självmant medan andra behöver påminnas. 

Vad eleverna gör på fritiden är ganska varierande. En del av eleverna sitter bara vid datorn och 

kommer aldrig ut någonting. De flesta i klassen spelar ändå fotboll, någon rider, dansar, simmar 

och någon är med i musikaler. Det finns många möjligheter för de som bor i området runt skolan 

att vara utomhus på fritiden. Det finns många varierande närnaturområden då det även är nära till 

havet. Skolan har också startat ett projekt som kallas ”Liraprojeketet” där man efter skolan kan få 

spela till exempel fotboll. Projektet är till för att få eleverna att vara aktiva på sin fritid och att 

erbjuda en möjlighet att få vara delaktig i någon sport oavsett om föräldrar har råd eller tid att 

skjutsa. 

Eleverna får efter varje helg skriva i sin helgbok vad som hänt under helgen och loven och så 

vidare. De får berätta för varandra vad de skrivit om, göra berättelser med mera. En av eleverna 

har föräldrar som är väldigt involverade i ekologisk odling, denna brukar skriva och berätta 

mycket om det, vilket visar på hur viktig roll föräldrarna har. Föräldrarna påverkar sina barn 

mycket. Vill inte föräldrarna gå ut så vill inte heller barnen göra det. Lärare 3 menar att det märks 

stor skillnad när föräldrarna aktiverar sig i sina barn och har man tur så aktiverar sig de flesta i 

skolans arbete. Mycket hänger på föräldrar och kompisar menar lärare 3 när det gäller möjligheter 

till utomhusvistelse i hemmiljön.  



33 

 

Lärare 3 menar att de flesta eleverna på skolan är delaktiga i miljöarbetet, men anser att det är 

trögare att få eleverna från årskurserna 5 och 6 att gå ut utomhus. När de väl kommer ut så tycker 

de ändå att det är vansinnigt roligt. Lärare 3 beskriver det som om det är vanligt. Tonåringarna är 

något bekväma och är rädda för att det ska vara pinsamt eller larvigt. När eleverna släpper det så 

fungerar allt väldigt bra och utomhus kan de elever som har svårt att sitta still komma till sin rätt 

med praktiskt arbete.  

Lärare 4 beskriver att eleverna inte är riktigt med på att det är riktig matematik de håller på 

med i början när de är utomhus. Många elever är inställda på att det ska vara en bok, men tycker 

att det är oerhört roligt då de uppfattar det mer som en lek. Enligt lärare 4 är det ett stort jobb att 

få eleverna att förstå att man kan göra saker någon annanstans än i klassrummet. Eleverna kan 

ibland när de är utomhus tro att om man inte har någon lust kan man lämna aktiviteten.  

Lärare 4 berättar att eleverna inte uttrycker något speciellt när det gäller miljöengagemang. Det 

syns dock att eleverna är medvetna om hur skräpet påverkar miljön. De kastar inte skräp och 

plockar gärna upp skräp om de hittar något.   

Vad eleverna gör på fritiden är lärare 4 inte så insatt i, men menar att när de pratar om vad de 

gjort på helgerna är det sällan som de uttrycker att de är särskilt mycket utomhus. Eleverna pratar 

ofta om att det exempelvis har varit på bowling, simmat eller åkt skridskor i ishallen, men inte så 

ofta om att de varit utomhus. När lärare 4 frågar eleverna vad de har gjort under helgen kan de 

svara att de lekt, och med ledande frågor få fram att de lekt lite utomhus. Lärare 4 anser att 

elevernas föräldrar påverkar dem mycket. Eleverna gör som föräldrarna gör och inte som de 

säger att man ska göra. 

Sammanfattningsvis är eleverna mestadels positiva till utomhusaktiviteterna. De äldre eleverna 

kan uttrycka negativa åsikter inför aktiviteterna men sedan ändå uppskatta själva aktiviteten. 

Elevernas fritidsaktiviteter är varierande, lärarna beskriver elever som är aktiva inom olika sporter 

såväl som elever som knappt rör sig utomhus alls på sin fritid. Lärarna ger även uttryck för att 

föräldrarnas och kompisarnas åsikter och värderingar kring utomhusvistelse till stor del påverkar 

elevernas förhållningssätt till att vara utomhus. 

6.6 Lärarnas bild av barns möjligheter och attityder till utomhusvistelse 

Lärare 1 har den uppfattningen att för 10-15 år sedan var barn utomhus naturligt på fritiden och 

åkte till exempel skidor och skridskor. Idag måste vi vuxna skapa dagar riktade speciellt mot dessa 

aktiviteter, annars får många barn aldrig möjligheten att prova detta. Hon har den uppfattningen 

att idag kan man stöta på barn i mellanstadiet som inte kan simma eller cykla. Detta skedde inte 

förr när sådana aktiviteter naturligt sysselsatte barn på deras fritid. Lärare 1 menar att idag måste 

utomhusaktiviteter i allmänhet arrangeras på ett annat sätt i jämförelse med förr i tiden när de 

skedde naturligt. Hon tror att denna tradition har ändrats för att de vuxna i barnens närhet idag 

har så mycket annat som de måste göra.  
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Lärare 1 tänker också att barn idag generellt vistas utomhus mindre tid än barn för 10-15 år 

sedan och detta menar hon beror på att det finns så mycket tekniska föremål som pockar på 

deras uppmärksamhet. Idag har nästan alla elever mobiltelefon, och man kan ju också göra så 

mycket på dagens mobiltelefoner. Hon anser även att mobiltelefoner och datorer påverkar 

elevernas beteenden genom användande av dessa tekniska prylar.  

Även lärare 2 har den uppfattningen att barn idag är utomhus mindre än för 10-15 år sedan. 

”Jag tror inte det är någon myt att barn sitter mycket mer inne och spelar mer datorspel.” (Lärare 

2). Hon menar att datorspel och IKT lockar barnen till att vara inne och får dem att fastna där. 

Lärare 2 tror att barn som idag är utomhus mycket, ändå är utomhus mindre än vad man var för 

10-15 år sedan. 

Även lärare 3 ger uttryck för att skillnaden på barns attityder till utomhusvistelse idag 

gentemot för 10-15 år sedan beror till stor del på utbudet av tekniska föremål. Idag använder 

eleverna i stor omfattning datorer, mobiler och teknik som inte fanns förr. Enligt lärare 3 missar 

eleverna mycket när de hellre väljer att sitta inne, än om de skulle ha valt att vara ute i naturen. 

Föräldrarna är även delaktiga i detta menar lärare 3. Förr hann man med sina barn på ett annat 

sätt än idag och kunde vara mer delaktig i deras aktiviteter. Barnen har också en helt annan roll i 

dagens samhälle då de vågar säga ifrån mer och står mer i centrum. Lärare 3 menar att man förr i 

tiden som barn var tvungen att vänta på sin tur men idag är det inte så. Barn har idag en starkare 

roll av ledarskap i familjerna och har därför lättare att säga ifrån och till exempel vägra att gå ut. 

 Lärare 4 anser att idag leker man inte med varandra i hemmet som man gjorde för 15 år 

sedan. Man ringer inte på hemma hos varandra på samma sätt som tidigare, utan man skickar 

istället ett sms. Det är mindre spontanlekande menar lärare 4.  Mycket är nog beroende på hur 

eleven bor. Bor eleven varannan vecka på ett ställe och varannan på ett annat så blir det svårare 

för dem att leka spontant med kompisar i området. Lärare 4 menar att om hon genom aktiviteter 

i skolan ger eleverna förslag på lekar de kan leka på fritiden, så tycker eleverna att det låter väldigt 

konstigt. Att leka samma sak hemma som i skolan är inte självklart. 

Lärare 4 tror att samhället skiljer sig idag från förr, att man ofta var utomhus förr, oavsett om 

det var mörkt, sent eller ljust. I dagens samhälle har det blivit viktigare att akta sig för saker och 

många föräldrar kanske är rädda för att låta barnen vara utomhus själva på kvällarna tror lärare 4. 

Skillnaden från förr kan också vara tekniken anser lärare 4. Det är mer saker som lockar inomhus 

till exempel datorspel och iPads. De elever som inte är intresserade av det blir utanför i skolan 

när de andra pratar om spel som de har spelat.  

Enligt lärare 4 är det inte heller längre självklart att eleven kan cykla när hon/han går i årskurs 

4. Alla barn har inte skridskor, skidor eller cyklar på samma sätt som man hade förr.  Lärare 4 

anser att man hade det förr och att man gjorde allt det där med familjen som en tradition. De 

yngre föräldrarna idag för inte detta vidare på samma sätt. 

Samtliga lärare ger uttryck för att barn idag vistas mindre utomhus och att det delvis kan bero 

på att IKT lockar till inomhusvistelse. Lärare 4 menar att spontanlekande mellan kompisar på 
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fritiden har minskat och hon tror det kan ha att göra med både att barn idag kanske inte bor nära 

varandra på samma sätt som förr, men även föräldrars rädsla för att låta barnen vara utomhus 

själva på kvällar. En följd av denna minskade utomhusvistelse kan vara att barn idag inte alltid lär 

sig att till exempel cykla, simma eller åka skidor på sin fritid, anser lärare 1 och 4. 

6.7 Lärarnas syften med utomhusaktiviteterna 

Ett av de viktigaste syften som Lärare 1 har med utomhusaktiviteterna är att gruppen stärks och 

att eleverna lär sig ta instruktioner. Hon menar att hon kan se en skillnad från början av terminen 

då utomhusaktiviteterna och samarbetsövningarna gör att gruppen blir stärkt genom att eleverna 

blir bättre på att läsa av varandra. Lärare 1 menar även att utomhusaktiviteterna bidrar till ett 

integrerat lärande mellan ämnen och där eleverna använder alla sina sinnen för att befästa 

kunskaper.  

Lärare 1 menar också att elevernas attityd till utomhusvistelsen påverkar planeringen. Hon 

försöker även utforma undervisningen så att hon medvetet gör sådana aktiviteter som hon vet att 

eleverna inte gör på fritiden. Skidåkning kan vara ett exempel på en aktivitet som många inte gör 

hemma eller på fritiden. Hon menar även att vissa elever behöver få utveckla en känsla för att 

vara utomhus. Bara en sådan sak som att gå vid stranden och kasta lite sten kan vara något som 

barn idag inte får uppleva på fritiden. Därför menar Lärare 1 att det är viktigt att förmedla och ge 

dem detta genom skolan. 

Lärare 2 beskriver att syftet med utomhusaktiviteterna har dels ett hälsoperspektiv, men det är 

också en viktig form av aktivitet eftersom det bryter invanda mönster och gruppkonstellationer. 

Med detta menar hon att alla elever har olika erfarenheter och starka sidor och genom 

utomhusaktiviteterna kan eleverna få nya roller och möjligheter att lysa upp med nya förmågor. 

Syftet är även att skapa en gemenskap i gruppen där man får uppleva saker tillsammans och 

använda olika uttryckssätt i lärandet.  

Lärare 2 menar att elevernas utomhusvanor på fritiden påverkar undervisningen eftersom hon 

tänker på att deras hälsa genom att de ska få röra sig mycket. Hon frågar inte eleverna så mycket 

om vad de gjort på fritiden och tänker att hon bara kan styra det som sker i skolarbetet. Hon 

menar att fysisk aktivitet kan man ändå inte få för mycket av. Lärare 2 vill ge eleverna en blandad 

undervisning där de genom fysisk aktivitet även utvecklar finmotoriska färdigheter. Hon menar 

att det är viktigt som ett första steg i de yngre elevernas fysiska utveckling.  

Lärare 3 berättar att när undervisningen planeras är det inte endast med tanke på miljön utan 

ur andra synvinklar också. Utifrån läroplansmål finns bland annat idrott och hälsa med som ett 

syfte med utomhuspedagogiken. Skolan brukar ha en hälsodag då röda korset skänker pengar till 

skolan. Eleverna får den dagen en hälsofrukost, och de får möjlighet att äta en riktig frukost. 

Under hälsodagen pratar man mycket om mat och så vidare. Eleverna har också idrott två 

lektioner i veckan. Skolan har dessutom valt att varje rast ska vara utomhus (om det inte är 

väldigt dåligt väder) med tanke på hälsa.  



36 

 

Enligt lärare 3 behöver alla barn vara utomhus och har även rätt till att vara utomhus. I 

planeringen av utomhusaktiviteter tänker man på detta och försöker få med de elever som inte 

vill eller är vana att vara utomhus så att de ska få möjlighet att komma ut. Lärare 3 anser att det är 

viktigt att eleverna får komma ut för att de ska orka en hel skoldag. 

Lärare 3 framhåller även upplevelser och lärande med alla sinnen som ett viktigt syfte med 

utomhusaktiviteterna. Eleverna behöver få uppleva något annat än att bara titta i en bok, och 

ibland behöver de få umgås med naturen, ta sig tid att titta på naturen och prata om vad som 

finns. 

Arbetslaget brukar planera in matematikdagar på skolan, ibland mellanstadiet och lågstadiet 

för sig, ibland hela skolan tillsammans. När det finns möjlighet så har Lärare 3 egen 

matematikdag med endast sin årskurs utomhus. Lärare 3 menar att det kan vara svårt då det finns 

hinder, bland annat finns det för lite tid att planera på. Det behövs en bra struktur när man bland 

annat har elever som behöver mycket stöd. Att släppa alla till olika stationer och kunna lita på att 

eleverna klarar det, fungerar inte. Tekniken kan också anses vara ett hinder då lärare 3 bland 

annat använder sin teamboard (interaktiv whiteboard) i undervisningen. Lärare 3 menar att det är 

svårt att ta med tekniken ut, hade eleverna till exempel haft varsin iPad eller i alla fall någon fler 

än bara en, så kunde de ta med dessa ut och bland annat fotografera naturen med mera. 

Utomhusundervisningen kräver många verktyg, mycket planering och material menar lärare 3. 

Lärare 4 berättar att vid utomhusmatematikdagarna är det inte något speciellt läroplansmål de 

tillgodoser utan det stora syftet är att lära sig räkna. Andra syften kan vara erbjudandet om en 

varierad undervisning, att man kan få göra saker med kroppen och använda sina olika sinnen när 

man är utomhus. Lärare 4 menar att årskursen som hon har är så pass små och rör sig i princip 

hela tiden, därför behöver de inte tänka extra på elevens hälsa mer än att eleven inte ska behöva 

sitta still för länge. Lärare 4 menar också att Liraprojektet på eftermiddagarna ger många av 

eleverna möjlighet till rörelse. 

Lärare 4 menar att det är viktigt att tänka på hur elevernas attityder till utomhusvistelsen är 

och detta bör påverka hur planeringen av utomhusaktiviteterna går till. Det är viktigt att försöka 

lära eleverna lekar, erbjuda rastlekar med mera. Då eleverna på skolan har lekt väldigt uppdelat så 

har personalen beslutat att en gång i veckan ska eleverna hålla i en gemensam lek. Personalen 

hade upptäckt att eleverna inte kunde så många rastlekar som man leker i grupp och detta projekt 

har haft en bra effekt hos eleverna. Det har främjat deras gemensamma lekar då de har fått lära 

sig flera lekar och fått redskapen till att kunna leka tillsammans utomhus. Eleverna behöver lära 

sig att kunna vara utomhus i alla väder, förstå att det går bra trots att det är kallt eller småregnar. 

Lärare 4 anser att föräldrarna kanske är oroligare idag än vad man var förr. Man vill veta vart 

barnen är och ha ett öga på dem.  

Lärarna framhåller syften för utomhusaktiviteterna i form av: stärkt gruppkänsla och 

gemenskap, förmåga att ta instruktioner, bryta invanda mönster, fysisk och psykisk hälsa, fysisk 

aktivitet för att utveckla motorik och skapa kraft för resten av skoldagen, möjlighet att prova nya 
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aktiviteter, lärande genom olika uttryckssätt och med hjälp av alla sinnen samt möjligheten att 

umgås med naturen och uppleva den genom positiva utomhusaktiviteter. 

I tabellen nedan visas resultatet från de fem ja- och nej-frågor som ställdes till respondenterna. 

Resultatet kommer att analyseras vidare i analyskapitlet. 

 

 

 

Respondent Behövs mer 

utomhuspedagogik 

i skolan generellt? 

Behöver barn 

vara utomhus 

mer idag 

generellt? 

Behövs mer 

utomhuspedagogik 

i 

lärarutbildningen? 

Påverkar 

teknikens 

utveckling barn 

till att vilja 

vara mer 

inomhus än 

utomhus? 

Gör skolans 

traditioner det 

svårt att 

förflytta 

undervisningen 

utomhus? 

Lärare 1 
ja ja ja ja ja 

Lärare 2 
ja ja ja ja nej 

Lärare 3 
ja ja ja ja nej 

Lärare 4 
ja ja ja ja ja 

Tabell 2. Fem ja- och nej-frågor 
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7 Analys 

Resultatet analyseras och behandlas med utgångspunkt i studiens frågeställningar, som 

tillsammans utgör fyra delavsnitt i detta kapitel. Under varje delavsnitt analyseras materialet 

utifrån några viktiga kategorier som framkommit under varje frågeställning och som vi funnit det 

värt att resonera kring. 

7.1 I vilken utsträckning arbetar lärare med utomhuspedagogik?  

Utifrån denna frågeställning har vi analyserat resultatet med utgångspunkt i 

utomhuspedagogikens omfattning för de olika lärarna och i de skillnader vi kan se beroende på 

skolans profilering. 

7.1.1 Utomhusarbetets omfattning 

Vår studie visar att de fyra olika lärarna arbetar ungefär lika mycket och ungefär lika ofta med 

utomhuspedagogiska aktiviteter oberoende av skolans profilering. Detta skulle kunna bero på att 

de olika lärarna har olika utgångspunkter med sitt utomhuspedagogiska arbete, antingen en 

medveten planering kring utomhuspedagogik eller ett traditionsbundet förhållningssätt till hur 

mycket man vistas utomhus. Ändå verkar det förhålla sig så att man arbetar utomhuspedagogiskt 

i ungefär lika omfattning. Skolans profil verkar alltså ha en underordnad betydelse och snarare 

lärarnas värderingar kring naturvistelse och skolans traditioner spelar en avgörande roll för 

utomhusarbetets omfattning. 

7.1.2 Skillnader beroende på skolans profilering 

Utifrån resultatet kan man se att Lärare 1 och 2 planerar efter en rutinmässig utomhusdag och får 

därigenom på ett medvetet sätt med många olika ämnen i sitt arbete utomhus. Lärare 3 och 4 är 

utomhus ungefär lika mycket med sina respektive klasser, men aktiviteterna blir mer spontana 

eller av tradition riktade mot något specifikt, till exempel skidåkning. Oavsett om 

utomhusaktiviteterna är planerade eller oplanerade, är barnens möte med utomhusmiljön väldigt 

viktigt för deras lärandeprocess (Dewey 1938). 

Vi drar slutsatsen att oavsett om lärarna skapar spontana utomhusaktiviteter eller om de är 

planerade utifrån kursmål så skapar lärarna i liknande omfattning viktiga möten med närnaturen 

för sina elever, möten som kan gynna elevernas lärande i och förhållningssätt till närnaturen. 
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7.2 Vilka aktiviteter använder lärare i sitt utomhuspedagogiska arbete? 

De aktiviteter som lärarna använder i sitt utomhuspedagogiska arbete speglar områdena i 

Szczepanskis lärandemodell (Szczepanski 2008). Lärarna lyfter fram elevernas personliga och 

sociala utveckling, miljöundervisning för hållbar utveckling och kunskaper om hälsans betydelse 

som stora vinster med utomhuspedagogiken och de utformar sina utomhuspedagogiska 

aktiviteter med tanke på detta. 

7.2.1 Personlig och social utveckling 

Den sociala utvecklingen ses som en viktig del i det utomhuspedagogiska arbetet, enligt samtliga 

lärare. De sociala sammanhangen är betydelsefulla för barns utveckling. Det är tillsammans med 

andra som barn utvecklar samarbete och koncentrationsförmåga vilket leder till att barnet kan 

utveckla sina kunskaper (Dewey 1938). Här drar vi slutsatsen att samtliga lärare anser att 

personlig och social utveckling är en viktig del i den utomhuspedagogiska undervisningen och de 

menar att just utomhuspedagogik är en bra metod för att främja denna utveckling. De olika 

lärarna gav detta område lika stort utrymme i undervisningen, oberoende av skolans profilering 

eller elevernas ålder. 

7.2.2 Utomhusaktiviteter 

Lärare 1 och 2 utformar utomhuspedagogiska aktiviteter på ett medvetet sätt efter den 

utomhusprofil som skolan arbetar efter. Lärare 3 och 4 arbetar visserligen även på ett medvetet 

utomhuspedagogiskt sätt, men deras arbetssätt grundar sig i traditioner på skolan där man under 

lång tid har utvecklat ett sätt att utnyttja och ta till vara på de fysiska möjligheter som området ger 

i form av närnatur. De platser som finns att tillgå spelar stor roll för vilka aktiviteter som bedrivs. 

Dock har alla lärarna tillgång till många varierade platser och de utnyttjar den närnatur och det 

material som finns att tillgå i sina utomhuspedagogiska aktiviteter. Kontakten med den verkliga 

miljön är betydelsefull för barnens utveckling. Detta för att barnen aktivt ska få experimentera 

och pröva sig till kunskap med verklighetsanknytning (Dewey 1899). 

Samtliga lärare utformar aktiviteter efter årstider och de traditioner som följer med årstiden. 

Lärarna framhåller att det är viktigt att föra vidare traditioner och ge eleverna möjlighet att prova 

på aktiviteter som de kanske inte gör på sin fritid. Lärare 1 och 3 som har högre årskurser arbetar 

utomhuspedagogiskt med fokus på de kunskapsmål som eleverna förväntas uppnå. Lärare 2 och 

4 som har lägre årskurser arbetar mer efter att skapa lust för lärande, med lek och 

sammanhållning och för den fysiska aktivitetens skull. Här kan man fundera över om det stadiet i 

den kognitiva utveckling som de olika eleverna befinner sig i har betydelse för hur lärarna 

utformar arbetet. Lärarna för de äldre årskurserna arbetar utomhuspedagogiskt med 

kunskapsinlärning i olika ämnen och detta skulle kunna innebära ett reflekterande arbetssätt där 
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lärandeprocessen synliggörs för eleverna och där man reflekterar över skeenden i 

naturupplevelserna. Lärarna för de yngre årskurserna låter eleverna främst arbeta med upplevelser 

i nuet och eleverna ger själva uttryck för att inte alltid reflektera så mycket över upplevelserna 

(jämför 3.2.3 Barns kognitiva utveckling). 

Slutsatsen är att hur lärarna utformar utomhusaktiviteterna skiljer sig åt beroende dels på 

skolans profilering eller traditioner och dels på elevernas ålder. Lärarna som arbetar på skolan 

med utomhusprofil utformar sitt arbete efter rutinmässiga utomhusdagar och det ger dem 

möjlighet att på lång sikt planera så att utomhusaktiviteterna berör alla skolämnen. Lärarna som 

arbetar på skolan utan utomhusprofil låter de planerade temadagarna med hela skolan innehålla 

undervisning i alla ämnen, medan det enskilda arbetet blir mer spontant och består av aktiviteter 

som traditionellt görs till exempel under en viss årstid.  

De äldre elevernas utomhusaktiviteter har stort kunskapsinnehåll och utformas kring kursmål i 

läroplanen. De yngre elevernas utomhusaktiviteter utformas kring lek, sammanhållning och fysisk 

aktivitet. Denna skillnad skulle kunna härledas till kognitiv mognad då lärarna anpassar 

undervisningen efter vad de anser att eleverna i de olika åldrarna gynnas mest av (jämför 3.2.3 

Barns kognitiva utveckling). Man kan också tänka sig att kursmålen för de högre årskurserna har 

ett mer omfattande innehåll och därmed har lärarna arbetat fram olika sätt för att inkludera dessa 

i undervisningen på ett passande sätt. 

7.2.3 Miljöundervisning 

Vi tolkar resultaten som att det lärarna anser vara centralt att förmedla när det gäller 

miljöundervisning är kunskaper om ekosystemet genom diskussioner om kretslopp och 

källsortering. Men även kunskaper om allemansrätt är centrala i det utomhuspedagogiska arbetet. 

Att just dessa områden behandlas av alla lärare kan bero på att de anser dessa kunskaper vara 

tillräckligt verklighetsnära för eleverna för att de ska kunna tillgodogöra sig och använda sig av 

kunskaperna i sin egen vardag. En viktig del i undervisning om hållbar utveckling är att förmedla 

ett förhållningssätt till naturen genom positiva känslor och upplevelser. Detta är något vi sett att 

samtliga lärare som deltagit i studien förmedlat till sina elever tack vare sitt egna starka 

engagemang för natur och utomhusvistelse. 

7.2.4 Hälsa 

Även hälsa ses som en viktig aspekt av undervisningen och återspeglas i lärarnas aktiviteter. 

Lärare 3 går en promenad varje fredag med sin klass, för den friska luftens, fysiska aktivitetens 

och själva promenadens skull. Lärare 1 menar att utomhusvistelsen är viktig för att skapa en 

känsla för naturen, att vara utomhus och bara kunna njuta genom att till exempel lyssna på 

fåglarna eller kasta stenar i havet. Detta kan tolkas som att eleverna får en upplevelse som är 

värdefull i form av psykisk hälsa. Det är dock inte bara hälsa som är värdefullt i detta fall utan 
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även lärarens drivkraft till att ge eleverna levande kunskaper. Enligt Dewey (1899) är detta ett 

viktigt uppdrag för pedagoger, men också att kunna stimulera barnen, fördjupa och bredda deras 

utveckling (Dewey 1899). 

Vi drar slutsatsen att lärarna anser att vinster i form av både psykisk och fysisk hälsa kan ses i 

samband med utomhusvistelse. Ett hälsoskäl för utomhusvistelse kan dels innebära fysisk 

aktivitet, men även positiva upplevelser, möjlighet till reflektion och till att andas frisk luft. 

7.3 Vad har lärare för bild av barns möjligheter och attityd till att vistas i sin närnatur? 

Denna frågeställning har analyserats med utgångspunkt i lärarnas utsagor när det gäller barns 

utomhusvanor och utomhusaktiviteter idag jämfört med för 10-15 år sedan och vad lärarna anser 

att barn har för attityder till utomhusvistelse idag. 

7.3.1 Barns utomhusvanor och utomhusaktiviteter 

Lärare 1 och 2 har elever som både bor i stadsmiljö och elever som bor i mindre tätortsområden 

och på bondgårdar ute på landsbygden. De framhåller inte att detta spelar någon roll för hur 

mycket eleverna vistas utomhus eller vilka fritidsintressen de har. Detta tolkar vi som att de 

närnaturområden som eleverna har tillgång till i hemmiljön antingen spelar en roll för hur mycket 

de vistas utomhus, men inte en så pass avgörande roll att lärarna framhåller det som viktigt. Det 

skulle också kunna betyda att de naturområden eleverna har tillgång till spelar mindre roll för i 

vilken utsträckning de vistas utomhus så länge det finns annat som lockar inomhus. En faktor 

som samtliga lärare dock beskriver som avgörande för elevernas utomhusvanor är föräldrars 

påverkan genom attityder till utomhusvistelse. 

Lärare 3 och 4 har nästan uteslutande elever som bor i området där skolan ligger, vilket är ett 

tätortsområde i utkanten av en större stad. Lärare 3 anser att eleverna som bor i detta område har 

stora möjligheter att vara utomhus på sin fritid då bostadsområdet har en rik närnatur bestående 

av skogsmiljöer och stränder. Detta skulle i enlighet med Faskungers resultat kunna ge barnen 

goda möjligheter till utomhusvistelse på fritiden (Faskunger 2007). Lärare 4 ger dock uttryck för 

att hon tror föräldrar idag är rädda för att låta sina barn vara utomhus ensamma till exempel på 

kvällar och detta begränsar barnens möjligheter till utomhusvistelse. 

Både lärare 1 och lärare 4 uttrycker att de tror barn idag inte gör så många aktiviteter, som att 

cykla, simma eller åka skidor, naturligt på sin fritid. Båda lärarna framhåller att det inte är ovanligt 

att en elev i årskurs 5 inte kan cykla eller simma. Lärarna tänker att aktiviteter som dessa inte görs 

naturligt på samma sätt idag. Detta kan bero dels på att barnen får skjuts av föräldrarna till så 

många platser, och därför inte behöver lära sig att färdas själva. Det kan också bero på att 

föräldrarna gör så mycket annat, att man inte på samma naturliga sätt gör sådana aktiviteter med 

sina barn. Lärare 1 menar att skidåkning, skridskoåkning, simning och till och med pulkaåkning 

idag måste arrangeras vid speciella tillfällen för att de ska bli av.  
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Däremot framhåller alla lärarna att de har många elever i sina klasser som bland annat rider 

och spelar fotboll på sin fritid. Lärare 3 och 4 beskriver ett projekt som deras skola driver där 

eleverna får prova på olika sporter efter skoltid, bland annat fotboll. Genom detta kan eleverna 

på deras skola få möjlighet att spela fotboll på sin fritid, utan att föräldrarna behöver skjutsa eller 

betala extra. Detta visar att lärarna arbetar för att skolan ska erbjuda eleverna möjligheter till 

aktiviteter som de kanske annars inte får prova på. 

Det lärarna ger uttryck för bekräftar Louvs tankar om att barn blir mer distanserade till 

naturliga miljöer. Lärarna som medverkat i studien bekräftar att TV och datorer skulle kunna vara 

en starkt bidragande orsak till denna samhällsförändring. Resultatet visar även att föräldrars rädsla 

för sina barns säkerhet kan begränsa barns möjligheter till att vara utomhus, vilket även det 

speglar Louvs teorier (Louv 2005). 

7.3.2 Elevernas attityder till utomhusvistelse 

Lärare 1 och 3 beskriver båda hur deras elever inte alltid har en positiv attityd inför 

utomhusaktiviteterna i skolan. Dock menar både lärare 1 och 3 att eleverna överlag uppskattar 

och är positiva till aktiviteterna när de väl är utomhus. Även i efterhand kan de uttrycka positiva 

erfarenheter och reflektioner från genomförda utomhuspedagogiska aktiviteter. Lärare 2 och 4 

menar båda två att deras elever överlag är positiva till utomhusaktiviteterna. De menar att 

eleverna uppskattar utomhusupplevelsen och leken har en viktig del både i den pedagogiska 

utomhusvistelsen och i den på fritiden. Lärare 2 och 4 menar att eleverna vill gå ut och leka och 

rör sig mycket utomhus även på raster. 

Här kan man resonera kring Deweys (1938) tankar om att utgångspunkten bör ligga hos 

individen och att lärande bygger på kreativa lärprocesser. Detta möjliggör Lärare 2 och 4 när de 

låter eleverna undersöka och experimentera på deras villkor, i det här fallet genom leken. Lärarna 

utgår från elevernas intressen vilket Dewey menar medför att de utvecklar motivation till att söka 

mer kunskap (Dewey 1938).   

Vi tolkar resultaten som att de äldre eleverna i mellanstadiet har en annan attityd till 

utomhusvistelse än de yngre eleverna i lågstadiet och detta beror på just elevernas ålder. Eleverna 

i klass 5 vill framstå på ett visst sätt inför varandra och detta påverkar generellt deras attityd till 

bland annat utomhusaktiviteterna. Det verkar vara naturligare för de yngre eleverna att söka sig 

till och vara med i utomhusaktiviteter. De är vana att leka och röra sig mycket utomhus och 

verkar inte bry sig om vad andra tycker om det. Detta skulle kunna kopplas till en kognitiv 

utveckling där man utgår ifrån att de äldre eleverna kommit långt i det operationella stadiet och 

därmed reflekterar mycket över andras åsikter och perspektiv. De yngre eleverna kanske inte 

utvecklats så långt inom samma stadium, upplever aktiviteterna och samspelet ur sitt eget 

perspektiv och har därmed inte en önskan att jämföra sig med de andra (jämför 3.2.3 Barns 

kognitiva utveckling). 
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7.3.3 Föräldrars påverkan 

Alla lärare som deltagit i studien nämner att föräldrarna påverkar barnen mycket när det gäller 

attityd till utomhusvistelse och utomhusvanor. Detta kan förklaras utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv där familjen utgör en del av den sociala kontext där barnen växer upp, och där vissa 

normer och värderingar råder. Är föräldrarna till exempel aktiva med utomhusvistelse, har 

kunskaper och intresse om närnaturområdena och visar vördnad och empati för närnaturen så 

förmedlar de ett liknande förhållningssätt till sina barn. Detta är något alla lärarna som deltagit i 

studien påvisar i sina uttalanden.  Löfdahl (2004) anser att varje individ förhåller sig och anpassar 

sig efter de normer och värderingar som finns i omgivningen, och på detta sätt har individens 

relation med omgivningen stor betydelse i ett sociokulturellt perspektiv (Löfdahl 2004, s. 12). 

7.4 Vilka syften har lärarna med sina aktiviteter i utomhuspedagogik? 

Resultatet analyseras utifrån de syften med utomhuspedagogik som framkommit som centrala för 

samtliga lärare. Lärarna utformar sin utomhusundervisning med sammanhållning och kursmål 

som viktiga syften. De arbetar även för att tillgodose de behov de anser att barn idag har av att 

uppleva och aktivera sig i utomhusmiljöer. 

7.4.1 Sammanhållning och kursmål 

Lärarna nämner samarbete och gruppsammanhållning som ett viktigt syfte med 

utomhuspedagogiken. I arbetet utomhus kan eleverna visa andra förmågor än inomhus, vilket gör 

att olika personer kan komma till sin rätt på olika sätt och att invanda roller i gruppen omprövas. 

De tematiska utomhusdagarna där de olika årskurserna samverkar och arbetar tillsammans är 

viktiga för sammanhållningen mellan elever i olika åldrar. Att detta gemensamma arbete kring 

utomhusaktiviteter skapar relationer och sammanhållning mellan olika årskurser ses även det som 

ett viktigt syfte med utomhuspedagogiken. 

Lärare 3 och 4 framhåller en varierad undervisning där eleverna får använda alla sinnen som 

ett viktigt syfte med utomhuspedagogiken. Enligt Dewey (1899) lär människan genom att göra, 

vilket förutsätter att barnet får undersöka, experimentera och pröva för att lösa problem. 

Lärandet utomhus bör ge barnen möjlighet att utforska med hjälp av alla sina sinnen (Dewey 

1899). Detta är något som lärare 3 och 4 verkar vara väl medvetna om när den varierande 

undervisningen sker. 

Utifrån detta resultat drar vi slutsatsen att alla lärare utformar undervisning utomhus som ska 

främja samarbete och lärande genom problemlösning och experimenterande. Lärarna är 

medvetna om att lärande och utforskande med hjälp av alla sinnen är något eleverna drar stor 

nytta av i sin långsiktiga utveckling. 
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7.4.2 Elevernas behov av utomhusaktiviteter 

Lärare 2 och 4 som har elever i lågstadiet berättar båda två att de inte har något speciellt syfte 

med utomhusaktiviteterna utifrån ett hälsoperspektiv. Lärare 4 berättar att hennes elever rör sig 

redan väldigt mycket och är mycket utomhus. Hon tänker därför att hon inte behöver planera in 

mer fysisk aktivitet i utomhuspedagogiken enbart med tanke på elevernas hälsa. Lärare 2 ser den 

fysiska aktiviteten som en viktig del i utomhuspedagogiken. Hon ser däremot inte heller att 

eleverna har ett behov av utökad fysisk aktivitet av hälsoskäl, utan vill bara att de ska röra sig så 

mycket som möjligt.  

Lärare 1 och 3 som har elever i mellanstadiet anser att deras elever har ett behov av att röra sig 

mer utomhus. Detta grundar sig i att lärarna upplever att eleverna rör sig för lite på fritiden. Både 

lärare 1 och 3 planerar därför medvetet sina utomhuspedagogiska aktiviteter med tanke på det 

behov deras elever har av att röra sig och vistas utomhus.  

Av de fyra lärarnas utsagor kan vi se ett mönster där barns utomhusvistelse och fysiska 

aktivitet minskar ju äldre de blir och därigenom ökar även barnets behov av utomhusvistelse med 

tanke på både fysisk hälsa och förhållningssätt och närhet till naturen. Detta skulle kunna bero på 

att barnen när de blir äldre inte leker på samma sätt som de yngre barnen. Leken har en naturlig 

plats i de yngre barnens liv, och barnen är som resultaten visar gärna aktiva i utomhuslek. Om 

leken för de yngre barnen är en aktivitet som naturligt sker utomhus, vad har då de äldre barnen 

för möjligheter till att på naturliga sätt att möta sin närnatur? Brist på sätt att naturligt aktivera sig 

i sin närnatur skulle kunna förklara varför elevernas utomhusvistelse minskar med åldern. 

Lärare 1 utformar sin utomhuspedagogiska undervisning efter elevernas behov av naturvistelse 

och utomhusaktiviteter. Hon menar att eftersom många inte har möjlighet att lära sig åka till 

exempel skidor eller skridskor så vill hon genom skolarbetet ge dem den möjligheten. Även lärare 

3 och 4 anser att det inte är självklart att barn får erfarenhet av sådana aktiviteter på fritiden och 

att det därför är viktigt att skapa möjligheter för det i skolan. Detta visar att lärarna är medvetna 

om några av de aktiviteter de tror att eleverna inte får möjlighet att möta på sin fritid. De förser 

eleverna med redskap för att få den möjligheten och kanske de även förser eleverna med nya 

intressen och därmed sätt att förhålla sig till sin närnatur. 

7.5 Sammanfattning av analys 

Samtliga lärare som deltog i studien har en gemensam bild av att barn generellt är utomhus 

mindre idag, och att det delvis eller till stor del kan bero på att tekniska föremål och IKT lockar 

dem till att vara inomhus. Lärarna uttrycker även en gemensam syn på hur viktiga föräldrarna är 

när det gäller att förmedla ett förhållningssätt till naturen och utomhusvistelse vidare till sina 

barn. Lärarna har en bild av vilka möjligheter deras elever har att vistas i sin närnatur och göra 

olika aktiviteter i närnaturen på sin fritid. Lärarna anpassar och utformar sitt utomhuspedagogiska 

arbete efter det behov de anser att deras elever har av olika upplevelser utomhus. Lärarna för de 
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äldre eleverna ger uttryck för att det är viktigt att utöka elevernas utomhusvistelse och möjliggöra 

för fler och nya upplevelser utomhus. Lärarna för de yngre åldrarna anser inte att deras elever, 

som redan är väldigt aktiva, behöver röra sig mer utomhus av hälsoskäl.  

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga lärare som deltog i studien framhåller både hälsa, 

utomhusaktiviteter, miljöundervisning och personlig och social utveckling som viktiga 

komponenter i deras utomhuspedagogiska undervisning.  

7.6 Analys av Tabell 2 

Inför arbetet med denna studie hade vi en hypotes om vad lärare idag anser om 

utomhuspedagogik och barns utomhusvistelse. Utöver våra intervjuer för insamling av empiri, 

valde vi att göra en snabb undersökning utifrån fem ja- och nej-frågor (Bilaga 1).  

Resultatet visar att samtliga lärare tycker att det generellt sett behövs mer utomhuspedagogik i 

skolan. Samtliga lärare tycker generellt att barn behöver vara mer utomhus idag. De tycker också 

att det behövs mer utomhuspedagogik i lärarutbildningen. Samtliga lärare anser även att teknikens 

utveckling påverkar barn att vilja vara mer inomhus än utomhus. Detta visar att de hypoteser vi 

hade om de fyra första påståendena förmodligen stämmer ganska bra överens med verkligheten.  

På den sista frågan, om skolans traditioner gör det svårt att förflytta undervisningen utomhus, 

svarade två av lärarna ja och övriga svarade nej. Därmed kan vi säga att inget av svaren vi fick var 

oväntade och att de i stort sett stämde överens med vår hypotes. 
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8 Diskussion 

Diskussionsavsnittet presenteras utifrån de fyra temaområden som visat sig vara centrala 

beståndsdelar i lärarnas arbete med utomhuspedagogik. 

8.1 Personlig och social utveckling 

Resultatet för denna studie visar att lärarna framhåller social utveckling som ett av de viktigaste 

syftena med utomhuspedagogiska aktiviteter. Det utomhuspedagogiska arbetet utformas så att 

det främjar samarbete och gruppsammanhållning mellan eleverna. Detta speglar Deweys teori om 

lärande där han menar att barnet tillsammans med andra utvecklar samarbete och 

koncentrationsförmåga, vilket i sin tur främjar barnets personliga utveckling och 

kunskapsinlärning (Dewey 1899). Samtliga lärare framhåller på flera olika sätt att genom de 

fysiska aktiviteterna i utomhuspedagogiken utvecklar eleverna sin koncentrationsförmåga, grov- 

och finmotorik samt begreppsbildning vilket är några av många vinster med utomhusvistelse 

enligt Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2006). Detta leder oss vidare från ett resonemang 

kring vad fysisk aktivitet gör för den personliga utvecklingen till vad den innebär för elevernas 

hälsa.  

8.2 Hälsa 

Ett viktigt syfte med det utomhuspedagogiska arbetet är att främja elevernas fysiska och psykiska 

hälsa, vilket visas i vårt resultat. Den fysiska aktiviteten anses viktig ur ett hälsoperspektiv då 

lärarna antingen anser att eleverna rör sig för lite och behöver röra sig mer, eller att det är bra att 

de rör sig så mycket som möjligt. Den fysiska aktiviteten behövs för att eleverna ska orka 

koncentrera sig på skolarbete under en hel skoldag. Utifrån detta drar vi slutsatsen att den fysiska 

aktiviteten spelar roll för att eleverna ska må bra varje dag, såväl som i ett långsiktigt 

hälsoperspektiv. Utomhusaktiviteterna främjar även psykisk hälsa då lärarna menar att det är 

viktigt att eleverna får möjlighet att stanna upp och njuta av naturupplevelser.  

Dessa hälsoskäl för utomhusvistelse kan kopplas till Naturvårdsverkets rapport där fysiska 

hälsoeffekter lyfts fram som en vinst av utomhusvistelse. Men det framhålls även att barn blir 

positiva till naturliga miljöer och utomhusaktiviteter när de får vistas och leka mycket i naturen 

(Naturvårdsverket 2011). Detta kan tolkas som att naturvistelse även bidrar till ett välbefinnande 

och en psykisk hälsa. 
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8.3 Miljöundervisning 

Insikten om att utomhusvistelse gynnar psykisk hälsa genom positiva naturupplevelser för barn 

kan leda vidare till ett resonemang om ett begynnande miljöengagemang. Vi tolkar våra resultat 

som att lärarna själva tycker om att vara utomhus i naturen och att de vill förmedla denna känsla 

och detta förhållningssätt till sina elever. Genom positiva upplevelser av vistelse i närnaturen kan 

eleverna skapa en känsla för och därigenom empati för naturen. Detta kan förhoppningsvis leda 

till att barnen som vuxna utvecklar ett miljöengagemang.  

Lärarnas miljöundervisning handlar om att förmedla kunskaper om naturliga miljöer och dess 

levande organismer. Men lärarna framhåller även att de som en naturlig del i sitt 

utomhuspedagogiska arbete synliggör miljöproblem och miljöfrågor genom undervisning om 

allemansrätt och källsortering. Genom detta synliggör lärarna ett naturligt kretslopp för eleverna, 

och hur vi som människor bör agera för att skydda och motverka förödelse av vår närnatur. Även 

detta har betydelse för att eleverna i framtiden ska utveckla ett miljöengagemang och ett hållbart 

förhållningssätt till naturen och hela ekosystemet. 

 

8.4 Utomhusaktiviteter 

 

Våra resultat visar att utomhusaktiviteterna är det område där de olika skolornas arbetssätt till 

störst del skiljer sig åt beroende på skolans profilering. Lärare 1 och 2 som arbetar på skolan med 

utomhusprofil planerar på ett medvetet sätt hur de genom sina utomhusaktiviteter ska arbeta 

kring läroplansmål i alla skolämnen. Dock verkar arbetet kring hållbar utveckling främst uppstå ur 

spontana situationer där eleverna intresserat sig för något speciellt fenomen. Lärare 3 och 4 som 

arbetar på skolan utan utomhusprofil planerar även de på ett medvetet sätt men istället utifrån 

skolans traditioner vilket inte alltid omfattar skolans alla ämnen. Deras arbete med hållbar 

utveckling följer till skillnad från skolan med utomhusprofil en förutbestämd planering genom 

arbetet med Grön Flagg. Det skolämne som lärare 3 och 4 främst arbetar med i 

utomhuspedagogiken är matematik, och de ger uttryck för att just det skolämnet fungerar bra att 

arbeta med utomhus. Vi tolkar detta som att ämnet matematik lämpar sig bra för 

utomhuspedagogik och är lätt att ta till för lärare som vill förlägga någon del av sin undervisning 

utomhus, utan att det behöver omfatta alla skolämnen. 

I resultaten framkommer lärarnas bild av barns möjligheter och attityder till att vistas i sin 

närnatur. Lärarna har en gemensam bild av att barn generellt vistas utomhus mindre idag jämfört 

med för 10-15 år sedan. Datorspel och andra tekniska föremål framhålls som orsaker till att barn 

lockas till att vara mer inomhus än utomhus. Sandberg menar att föräldrars förhållningssätt till 

närnaturen påverkar till stor del barns attityder till att vistas utomhus (Sandberg 2009). Detta 

resultat visar på att det i vår tid finns en ökande trend där barn blir mer och mer distanserade till 

naturen och att flera olika orsaker samverkar till att barn idag har begränsade möjligheter att 
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vistas i naturområden. Dock är inte resultatet med säkerhet generaliserbart eftersom denna studie 

genomförts på ett begränsat underlag. 

Den bild lärarna har av barns möjligheter att vistas i sin närnatur får en mening i deras arbete 

med utomhuspedagogik. De använder sina tankar om detta för att skapa nya möjligheter och 

upplevelser för eleverna. De planerar in aktiviteter som eleverna kanske annars inte fått prova på, 

och de förmedlar genom sitt engagemang för utomhusaktiviteter ett synsätt och ett 

förhållningssätt till naturen som eleverna kanske inte får uppleva utanför skolan. Oavsett om 

lärarna skapar planerade eller spontana utomhusaktiviteter för sina elever så bildas betydelsefulla 

möten med närnaturen där elevernas förhållningssätt till naturen kan utvecklas positivt. 

Med den samhällsförändring som påverkar barns möjligheter till utomhusvistelse och 

fritidsaktiviteter så förändras också lärares uppdrag och vilka aktiviteter som bör ske inom skolan. 

8.5 Reflektioner 

De båda skolorna som genom de intervjuade lärarna medverkat i undersökningen är förlagda på 

platser med stora möjligheter till utomhusvistelse i varierande naturmiljöer. Detta menar vi har 

betydelse för lärarnas arbete med utomhuspedagogik när det gäller omfattning och vilka 

aktiviteter som är möjliga att utföra. Därför påverkar detta troligen resultatet av studien. Om en 

liknande undersökning hade utförts på skolor med sämre möjligheter till utomhusvistelse hade 

resultatet troligen blivit annorlunda. 

En annan intressant reflektion vi gjorde utifrån vårt resultat är att de intervjuade lärarnas ålder 

och familjeförutsättningar kan spela roll för deras utsagor. De lärare som är äldre och har vuxna 

barn visade ett engagemang för sina elevers liv utanför skolan, vilket gav intrycket av att de 

funderade mycket över till exempel sina elevers förutsättningar till utomhusvistelse på fritiden. 

De lärare som är yngre och har egna småbarn har kanske inte samma tid och möjligheter att 

fundera över detta på sin fritid, utan låter sitt engagemang för eleverna begränsas till sin arbetstid. 

Detta är dock inte något vi har tagit hänsyn till i denna studie, utan bara noterat och reflekterat 

över att det kan ha betydelse. 
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9 Konklusion 

Vi har undersökt på vilka sätt lärare arbetar med utomhuspedagogik. I undersökningen har vi 

jämfört två skolor, en kommunal skola och en friskola som arbetar med utomhusprofil. Vi har 

funnit att personlig och social utveckling, utomhusaktiviteter, miljöundervisning och hälsa ses 

som viktiga delar i utomhuspedagogiska verksamheter av samtliga lärare som deltagit i studien. 

9.1 Slutsatser och reflektioner 

De olika skolorna skiljer sig inte nämnvärt åt i sitt utomhuspedagogiska arbete, trots det faktum 

att en skola är kommunal och den andra en friskola samt deras skillnader i profilering mot 

utomhuspedagogik. En slutsats vi drar av detta är att ingen av dessa två faktorer verkar vara helt 

avgörande för hur det utomhuspedagogiska arbetet utformas. Det som snarare kan lyftas fram 

som betydelsefullt för hur arbetet utformas är de olika lärarnas personliga bakgrund och 

värderingar samt de traditioner och fysiska förutsättningar som råder på de båda olika skolorna. 

En annan skillnad vi vill lyfta fram är att arbete med Grön Flagg tycks vara mer betydelsefullt för 

att bedriva ett strukturerat arbete med hållbar utveckling än att ha en utomhusprofilerad 

verksamhet. 

Vi tycker att det är positivt att just ämnet matematik får mycket utrymme i 

utomhuspedagogiken eftersom vi har uppfattningen att det ämnet kanske ofta har en negativ 

klang och uppfattas som tråkigt, abstrakt och svårt av eleverna. Genom att göra praktiska 

matematikövningar utomhus kan man avdramatisera och levandegöra ämnet för eleverna på ett 

mer lekfullt sätt. 

Slutligen vill vi lyfta fram själva kärnan i lärarnas viktiga arbete med utomhuspedagogik. 

Genom vårt resultat har vi sett att lärarna genom sitt egna starka engagemang förmedlar positiva 

synsätt och förhållningssätt till naturen vidare till sina elever. Lärarna vill genom 

utomhuspedagogiken ge eleverna möjligheter att utveckla sitt förhållningssätt till att vistas i sin 

närnatur. De arbetar även för att ge alla elever möjligheter att prova aktiviteter och uppleva 

naturen på ett sätt som de kanske annars inte fått möjlighet till. Att skapa dessa positiva 

naturupplevelser för eleverna i samband med lärande om naturen anser vi vara en av de viktigaste 

aspekterna i en lärares arbete med hållbar utveckling. Kanske är just känsla och empati för 

naturen det viktigaste som lärare förmedlar till sina elever genom utomhuspedagogik. 

9.2 Förslag till vidare forskning 

Eftersom denna studie utförts på ett geografiskt och kulturellt begränsat område så skulle det 

kunna vara intressant att göra en liknande men mer omfattande studie. Det skulle då även vara 

intressant att jämföra skolor i större tätbebyggda områden med skolor längre ut på landsbygden, 



50 

 

och göra detta på en nationell nivå. En intressant aspekt att ta med i en sådan undersökning 

skulle kunna vara att undersöka både föräldrars och elevers åsikter och tankar. Eftersom vi 

upptäckte att lärarnas ålder och familjeförhållanden kan ha betydelse för hur mycket de engagerar 

sig i elevernas fritid, så skulle även det kunna vara en aspekt att undersöka. Ännu ett förslag till 

vidare forskning är att djupare undersöka lärares uppfattningar om ifall skolans traditioner gör det 

svårt att förflytta undervisningen utomhus. Här skulle man då även kunna problematisera varför 

vissa ämnen får mer eller mindre utrymme i utomhuspedagogiska aktiviteter. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Huvudtema 1 - Bakgrund 

Utbildning och bakgrund 

Vilken utbildning har du? 

Årskurser? Ämnen? 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

elever i vilka åldrar? 

Vad har du tidigare arbetat med?  

Olika skolor? Andra jobb? 

Vilka årskurser arbetar du med just nu? 

Hur många av dina elever bor i stan respektive på landet? 

 

Fritid 

Vad gör du på din fritid? 

Intressen? Andra sysselsättningar? 

Är naturvistelse viktigt för dig? På vilket sätt?   

Aktiviteter i naturen? Andra utomhusaktiviteter? 

 

Miljöfrågor 

Hur tänker du om miljöfrågor?  

Vad tycker du är viktigt? Bra? Dåligt?  

Är du engagerad i någon miljöorganisation? 

 

Begrepp 

Hur skulle du förklara begreppet ”natur”?  

Vad tänker du att ”utomhusaktiviteter” innebär i det pedagogiska arbetet? 
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Huvudtema 2 – utomhusvistelse i det pedagogiska arbetet 

Omfattning 

Hur ofta arbetar klassen utomhus med planerade aktiviteter?  

Hur många dagar i veckan? Hur många timmar?  

Arbetar du mer med utomhusaktiviteter än för 10 år sedan? Varför det? 

 

Genomförande 

Ge exempel på någon utomhusaktivitet. 

Vad gör man?  

Vilka olika slags utomhusaktiviteter brukar ni göra? 

Vilka platser brukar ni vara på? 

Vad gör man på de olika platserna? Vad har de olika platserna för betydelse? 

Vilka skolämnen ingår i utomhusaktiviteterna? 

Temadagar? Ämnesintegrerade aktivteter? 

På vilket sätt synliggörs eller uppdagas miljöfrågor i arbetet? 

Hur arbetar man vidare med det? Hur är elevernas engagemang? Hur knyts arbetet ihop till ett sammanhang? 

Vilken helhetsbild förmedlas? 

 

Planering 

Hur planerar du?  

Själv? I arbetslag?  

Hur mycket av utomhusaktiviteterna är på skolans initiativ/ditt eget? 

Vad är viktigt i planeringen? 

Är det något speciellt du tänker på när du planerar? 

 

 

Huvudtema 3 – elevernas förhållningssätt 

Utomhusaktiviteter i skolan 

Hur är dina elevers attityd till utomhusaktiviteterna?  

Vad tycker de om att vara utomhus i skolarbetet? Känslor? Åsikter? 

Uttrycker de några åsikter om olika platser?  

Vad säger de? Uttrycker de några känslor? 

Visar de något engagemang för miljöfrågor i skolarbetet? 

Utomhusvanor på fritiden 

Vad vet du om dina elevers utomhusvanor på fritiden? 

Hur mycket är de utomhus? 

Vad tycker de om att vara utomhus på fritiden? 
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Uttrycker de några åsikter om platser som de besöker på sin fritid?  

Vad säger de? Känslor? 

Finns det några miljöfrågor som engagerat dem på fritiden? 

På vilket sätt tror du att föräldrarna påverkar barnens åsikter om utomhusvistelse och utomhusvanor? 

Undertema 3 

Anser du att det är någon skillnad rent generellt på barn idag och barn för 10-15 år sedan, när det gäller 

förhållningssätt och attityder till natur och utomhusvistelse? 

Vilken skillnad anser du att det finns när det gäller: 

  hur mycket man är utomhus 

 Vilka åsikter de har om att vara utomhus 

 Vilka utomhusvanor de har på fritiden 

Vad tror du denna skillnad beror på? 

 

Huvudtema 4 - syfte 

Undertema 1 

Vilka läroplansmål uppfyller ni med utomhusarbetet? 

Olika ämnen?  

Hållbar utveckling?  

 

Undertema 2 

Finns något annat syfte med utomhusaktiviteterna? 

 Gemenskap? Hälsa? 

 

Undertema 3 

Hur tänker du angående barnens attityder till utomhusvistelse, på vilket sätt påverkar det hur du planerar 

utomhusaktiviteterna? 

Hur anpassas innehållet efter detta? 

Hur tänker du med utomhusaktiviteternas omfattning? 

Hur tänker du angående elevernas utomhusvanor, på vilket sätt påverkar det hur du planerar 

utomhusaktiviteterna? 

Innehåll? 

Omfattning? 

Vad behöver eleverna få ut av ert arbete utomhus? Förutom ämnesinnehåll? 

Vad behöver de utveckla? Lära sig? Uppleva? 

 

5 ja- och nej-frågor 
1. Tycker du att det behövs mer utomhuspedagogik i skolorna? 

2. Anser du att barn behöver vara utomhus mer idag rent generellt? 

3. Behövs det mer utomhuspedagogik i lärarutbildningarna? 
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4. Anser du att teknikens utveckling påverkar barn till att vilja vara mer inomhus än utomhus? 

5. Tycker du att skolans traditioner gör att det är svårt att förflytta undervisningen utomhus?  
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Bilaga 2. Information om din medverkan 

 

I denna studie har vi tagit hänsyn till ”informationskravet”, ”samtyckeskravet”, 

”konfidentialitetskravet” och ”nyttjandekravet”. Samtliga av dessa fyra individskyddskrav görs 

gällande i denna studie.  

 

Att ”informationskravet” gäller betyder att du som medverkande är informerad om 

följande: 

  Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt lärare arbetar med 

utomhusaktiviteter och om det finns någon koppling mellan deras arbetssätt och deras tankar om 

barns förhållande till naturen och utomhusvistelse. 

 Metoden som används för denna studie är intervjuer av lärare verksamma i skolan. 

 Deltagandet är helt frivilligt. Du som medverkande i studien kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. 

 

Att ”samtyckeskravet” är gällande innebär följande: 

 Du som medverkande har rätt att själv bestämma över din medverkan genom att ge ditt samtycke. 

 Du som medverkande har rätt att bestämma på vilka villkor och hur länge du deltar. 

 

Att ”konfidentialitetskravet” är gällande innebär att: 

 Uppgifter om enskilda personer förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

 Utomstående kommer ej att kunna identifiera enskilda personer genom studieresultatet i den 

färdiga rapporten. 

 

Att ”nyttjandekravet” är gällande för denna studie innebär att: 

 De insamlade uppgifterna används endast till denna studie och dess ändamål. 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Projektansvariga: Karolina Johansson och Märta Nummelin 

Vid Uppsala Universitet, Campus Gotland HT-2013.  

 


