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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka lärares uppfattning om utomhuspedagogik och 

erfarenhet av att undervisa i utomhusmiljö. Respondentundersökningen utgick från de fyra 

frågeställningarna: Hur uppfattar lärare utomhuspedagogik? Vilka erfarenheter har lärare av att 

undervisa i utomhusmiljö? Hur uppfattar lärare elevers lärande i utomhusmiljö? Är det ett 

effektivt lärande som lärarna beskriver utifrån David Kolbs ”The Experiential Learning Cycle”? 

Kvalitativa intervjuer användes som metod och genomfördes på tre olika grundskolor i 

mellersta Sverige. Den ena skolan har en miljö/naturprofil, de två andra skolorna har inte en 

miljö/naturprofil. Det insamlade materialet bearbetades med hjälp av en tematisk analys, samt 

utifrån David Kolbs erfarenhetsbaserade cirkel – ”The Experiential Learning Cycle”.  

I studien redovisas lärarnas uppfattningar och erfarenheter, resultatet visar att lärarna 

uppfattar utomhuspedagogik som ett praktiskt arbetssätt där lärandet blir konkret. Skogen och 

skolgården är platser som lärarna använder vid undervisning utomhus. I studien framkommer det 

både positiva och negativa erfarenheter av att förlägga undervisningen utomhus. Positiva 

erfarenheter är bl.a. att undervisning utomhus är konkret och praktisk, öppnar andra sinnen och 

undervisning utomhus uppfattas även vara ett bra komplement till undervisning inomhus. Det är 

framförallt ämnena naturkunskap och matematik lärarna beskriver att de använder i 

undervisningen utomhus. Negativa erfarenheter lärarna beskriver är bl.a. att det är svårare med 

koncentration utomhus och att lyssna. Tid, schema, väder och säkerhet är också några 

gemensamma hinder för utomhusundervisningen bland några av lärarna. Lärarna uppfattar att 

eleverna blir motiverade av undervisning utomhus och att det är ett praktiskt arbetssätt, vilket 

underlättar för elevernas förståelse. Lärarna beskriver även att det är lättare med samarbeta 

utomhus och att de elever som har svårt för att sitta still i vanliga fall särskilt gynnas av 

utomhusundervisningen. Utifrån Kolbs ”The Experiential Learning Cycle” är det inte ett effektivt 

lärande som lärarna beskriver i denna studie. Lärarna i denna studie beskriver utomhuspedagogik 

som ett praktisk och konkret arbetssätt där eleverna får egna erfarenheter. För att lärandet ska 

vara effektivt krävs det att elevernas erfarenheter omvandlas enligt processen i ”The Experiential 

Learning Cycle”, vilket det inte gör utifrån lärarnas beskrivningar i denna studie.  

 

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, Lärare, Intervjuer, Kolb 
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Inledning 

I ett pressmeddelande från 2008 frågar Anders Szczepanski, Enhetschef för Nationellt Centrum 

för Miljö- och Utomhuspedagogik vid Linköpings universitet, om vi i Sverige ska fortsätta att 

utbilda stillasittande generationer utan någon kontakt med natur, kultur och samhälle? 

Szczepanski menar att Sverige har en chans att bli föregångare för andra lärmiljöer förutom 

klassrummet genom att öka betydelsen av närmiljön som en viktig plats för elevers lärande i en 

växelverkan med den senaste virtuella tekniken och den virtuella verkligheten (Fältbiologerna, 

2008, www.old.faltbiologerna.se, 2014-05-12).  Vidare menar Szczepanski i debattinlägget 

”Utomhuspedagogik – inte bara för sexåringar” (2008) att alla skolämnen kan ha delar av 

undervisningen utanför klassrummet, d v s att undervisningen förläggs utomhus i en miljö som är 

relevant för lärandet. Szczepanski anser att alla blivande lärare ska få tillfälle att lära sig om 

utomhuspedagogik och kunna använda det som en del i sin pedagogiska verktygslåda. Och därför 

ifrågasätter Szczepanski förslaget från utredningen ”En hållbar lärarutbildning” som säger att det 

är blivande lärare i förskoleklass som ska ha möjlighet att kunna välja utomhuspedagogik som en 

valfri kurs. Szczepanski menar att med ett sådant synsätt förvägras alla de andra blivande lärarna 

möjligheten att välja utomhuspedagogik som en valfri kurs (Szczepanski, 2008, www.liu.se, 2014-

05-12). Under min lärarutbildning har jag läst en sommarkurs i utomhuspedagogik vid Uppsala 

Universitet och det var under denna kurs som mitt intresse för utomhuspedagogik växte fram. I 

min formella lärarutbildning med inriktningen Svenska och matematik i tidigare skolår har 

utomhuspedagogik som ämne och begrepp inte omnämnts i större uträckning och därför tycker 

jag att det är intressant att undersöka vilka uppfattningar om utomhuspedagogik verksamma 

lärare i grundskolans tidigare år har samt vilka erfarenheter lärarna har av att undervisa i 

utomhusmiljö. 
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Bakgrund 

Utomhuspedagogik 

Ett vanligt sätt att definiera utomhuspedagogik på ur en svensk kontext är att det är den direkta 

upplevelsen som är utgångspunkten för själva lärandet, att förstå ”med hela kroppen” och att 

reflektera över vad man känt och lärt. Motivationen ökar och förståelsen för omvärlden (Brügge, 

Glantz och Sandell, 2011, s.31). Känsla, handling och tanke förenas genom pedagogik utomhus, 

den fysiska verkligheten blir närmiljö. Szcepanski menar (2007, s.14) att utomhuspedagogik 

erbjuder möjlighet till känsla av kunskapssammanhang i autentiska situationer och att närmiljön 

blir lärmiljö i det utvidgade klassrummet. Enligt Szczepanski (2007) använder lärare och elever 

vid pedagogik utomhus hela uterummet på ett systematiskt sätt, både som ett instrument och en 

plats för lärandet. Således blir uterummet för lärare och elever både ett sätt att lära, en metod och 

ett objekt för lärandet samt en del av lärprocessen. Lärmiljöer är enligt Szczepanski (2007, s.13-

15) miljöer där det går att identifiera delar och helheter som behövs i undervisningen, att 

upptäcka undervisningsstrategier för elevernas kunskapsutveckling och reflektion. 

 

Resonemang som är typiska i den utomhuspedagogiska diskussionen är att lärande som sker 

inom fyra väggar är en ung företeelse i vår bildnings- och utvecklingshistoria. Innan skolan 

etablerades fanns det ett nära och självklart samband mellan det sammanhang i vilket man lärde 

sig och det sammanhang där kunskapen kunde användas. Skolan upplöste detta samband mellan 

teori och praktik. Texten blev istället lärandets miljö och man skilde på teori och praktik 

(Szczepanski, 2007, s.10-11). Dessa uppfattningar förs fram inom den utomhuspedagogiska 

forskningen och av utomhuspedagoger i Sverige. Dahlgren & Szczepanski (2004) menar att för 

att kunna hantera åtskillnaden mellan teori och praktik är det idag en av de största pedagogiska 

utmaningarna att hantera i den institutionaliserade skolan. Kunskap i och om landskap krävs för 

att främja mötet mellan teori och praktik. Med det menas att lära sig kommunicera och tolka 

landskap d v s lärmiljöer utanför klassrummet, t ex stadslandskapet, skogslandskapet, 

odlingslandskapet och industrilandskapet (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s.15-16; Szczepanski, 

2007, s.11).  

En av utomhusdidaktikens främsta uppgifter är att finna och utveckla kommunikativa miljöer 

för lärande. För att lyckas med detta krävs det kunskap om och hur undervisning kan planeras, 

organiseras, genomföras och bearbetas (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s.10). Dahlgren & 

Szczepanski (2004) menar att man i utemiljön kan finna ett rikt material för studier av vår 

historia, nutid och framtid inom olika ämnesområden och därför är utemiljön ständigt aktuell 

som en kunskapskälla. Utemiljön kan vara av varierande slag, den kan vara allt från skolgården, 

staden, parkerna till landsbygdsmiljöer med sjöar, skog och vattendrag. Utomhusundervisningen 
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har som syfte att öka den studerandes motivation och personliga upplevelse av olika miljöer, 

vilket kan medverka till att underlätta inlevelsen i lärandesituationen (Dahlgren & Szczepanski, 

2004, s.12).  

Den plats som oftast omtalas i den utomhuspedagogiska diskussionen är naturen, dock finns 

det även en diskussion om staden och utomhuspedagogik i stadsmiljö. Enligt De Laval (2010, 

s.27-28) finner man i staden ofta rika möjligheter för både barns och vuxnas lärande via 

länsmuseer och stadsmuseer. Guidade turer och studiebesök kan ge lärande för både vuxna och 

barn. Även vid studiebesök används barns lärande, även om det inte är särskilt utvecklat i det 

svenska skolväsendet metodiskt sett när det gäller kopplingen till stadsupplevelse och arkitektur. 

Mycket av det lärande som sker i staden är faktabaserat och fokuserar på historisk kunskap, och 

att lära om kulturarvet. Att förstå sin samtid är viktigt, men det finns även andra behov av lärande 

kring hur staden fungerar och hur förändringar i framtiden kommer att kunna ske. För att hjälpa 

vuxna och barn finns det ett behov av pedagogiska hjälpmedel för att de ska kunna bli förtrogna 

med sin närmiljö. Tillgång till ord och begrepp gör det möjligt att beskriva staden och att kunna 

formulera önskningar om hur staden ska utvecklas (De Laval, 2010, s.27-28).  

Enligt De Laval skulle lärarna i större utsträckning kunna använda den fysiska närmiljön, i 

detta avseende staden som en resurs i undervisningen, både som studieobjekt och läromedel. För 

att lärarna ska kunna göra det så krävs det att de kan läsa landskapet, d v s tolka och använda den 

fysiska miljön. Ett sådant arbetssätt stärker både skolan, närmiljön och stadslandskapet (De Laval, 

2010, s.38).  
Det finns många definitioner av utomhuspedagogik och inom det utomhuspedagogiska fältet 

förekommer det diskussion om hur begreppet ska definieras. Begreppet utomhuspedagogik har 
många tolkningar och det är inte helt enkelt att definiera utomhuspedagogik (Brügge m.fl., 2011, 
s.26). Vid Linköpings universitet har Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) tagit 
fram en definition för att beskriva det utomhuspedagogiska fältet (Szczepanski, 2007, s.11). 
”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 
och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett 
tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 

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

§ att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

§ att platsens betydelse för lärande lyfts fram”. 

Linköping universitet, Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, (2014). 

 www.liu.se (2014-02-14). 

Enligt Åkerblom (2010) regleras barns och ungas lärande av styrdokument i skolan som betonar 

vad som ska göras. Styrdokumenten betonar inte var detta lärande ska, bör eller skulle kunna äga 

rum. Platsen för lärandet tas för given i Sverige samtidigt som utemiljön inte har någon större 

framskjuten roll i skolutvecklingen. Barns och ungas rätt till en säker, trygg och utvecklande miljö 

betonas i Barnkonventionen. Barns rättigheter är också de vuxnas skyldigheter. Begripliga 

sammanhang måste skapas för att åstadkomma en säker, trygg och utvecklande utemiljö. Att 
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erkänna, involvera och utveckla utomhusmiljön som läranderesurs är ett sätt för att främja denna 

utveckling (Åkerblom, 2010, s.59-60). 

Läroplanen ger skolorna stor frihet att själva välja arbetsmetoder. Vilket innebär att det inte 

bara är skolhuset och skolgården utan att det även är närsamhället runtomkring som kan 

användas som rum för lärande (Björklid, 2005, s.140). Ett av läroplanens mål är att alla elever ska 

ha inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. De riktlinjer som anges är att 

alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, 

föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö. 

Läraren ska medverka till att utveckla kontakter med organisationer, företag och andra som kan 

bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället (Lgr11, 2011, 

s.17).  

Erfarenhetsbaserat lärande  

Enligt Ericsson (2004) så erbjuder utomhuspedagogik flera tillfällen där elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper möter nya situationer. Genom att eleverna utgår från sina egna 

erfarenheter blir deras iakttagelser av omvärlden individuella, och genom att reflektera kring det 

iakttagna och den tidigare kunskapen så bekräftas, fördjupas och skapas nya begrepp.  Det kan 

krävas många erfarenheter för att en elev ska kunna förstå ett begrepp, och det krävs att 

begreppet prövas flera gånger för att det ska kunna leda till ett lärande. Granskning av handlingar 

och tankar sker genom att eleven reflekterar, när de tidigare erfarenheterna möter de nya 

situationerna sker ett utprövande, och i detta sammanhang blir eleven aktiv i lärandet (Ericsson, 

s.147-148). ”När undervisningsprocesser blir till en helhet möts erfarenheter och ny kunskap, och 

genom reflektion, utmaning och utprövning så växer eleven” (Ericsson, 2004, s.147). 

Enligt Dahlgren & Szczepanski (2004) är utomhuspedagogiken innersta väsen att förflytta 

elevernas lärandeprocess till andra sammanhang, sammanhang som ofta förknippas vara utanför 

det formella läranderummet för att sedan… ”dra erfarenheter och reflektera kring dessa 

sammanhang” (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s.13).  

Utomhuspedagogiken förespråkar ett erfarenhetsbaserat lärande och dess idétraditioner 

försöker skapa en direktkontakt samt ett sammanhang i meningsfulla autentiska situationer. Det 

autentiska lärandets idétraditioner utgår från Aristoteles (384-322 f.Kr.). Aristoteles sinnesfilosofi 

utgick från att vi genom våra sinnen och erfarenheter kunde uppnå den högsta graden av 

verklighet. Jean-Jacques Rousseau (1712-1784) är en annan även betydelsefull person i 

utomhuspedagogikens traditioner (Brügge m.fl., 2011, s.49). Rousseau poängterade mötet mellan 

barnet och verkligheten som viktig och betydelsefull, vilket går att utskilja i följande citat: 

”Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer dit genom 

hennes sinnen, är hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i filosofi är våra fötter, 

våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att lära oss tänka förnuftigt; det är att 



 9 

lära oss att lita på andras förnuft, att lära oss mycket och ingenting veta” (Brügge m.fl., 2011, 

s.49). 

Inom den utomhuspedagogiska litteraturen hittar man ofta även referenser till John Dewey 

(1859-1952). Dewey förespråkade den progressiva pedagogiken och han menade att praktisk 

kunskap var lika mycket värd som den teoretiska kunskapen. Vidare menade Dewey att elevers 

begreppsbildning underlättades med hjälp av en praktisk hantering av konkreta material samt 

genom konkreta erfarenheter av omgivningen. Elevens tänkande kopplas till ett handlade genom 

hans begrepp ”learning by doing” (Brügge m.fl., 2011, s.51).  

I den utomhuspedagogiska litteraturen betonas barns och elevers egna konkreta erfarenheter 

som viktiga för lärandet, vilket kan belysas genom följande citat: 

”Genom att öka verklighetsanknytningen och den studerandes personliga erfarenhet av olika 

lärandemiljöer, ökar också möjligheten för ett lustfyllt levande lärande” (Brügge m.fl., 2011, s.52).  

Avsikten med denna studie är därför att undersöka hur lärare uppfattar utomhuspedagogik och 

vilka erfarenheter de har av att undervisa i utomhusmiljö utifrån teori om erfarenhetsbaserat 

lärande.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning om lärares erfarenheter och uppfattningar kring 

fenomenet utomhuspedagogik. Innehållet i forskningsstudierna har organiserats genom att det 

har delats in i olika forskningsteman, d v s olika områden/delområden. Resultatet från de olika 

studierna behandlas och de resultat som har valts har varit relevanta för denna studie. 

Lärares uppfat tningar och er farenheter  av utomhuspedagogik 

Anders Szczepanski och Lars Owe Dahlgren redovisar i sin artikel ”Lärares uppfattningar av 

lärande och undervisning utomhus” grundskolelärares uppfattningar om begreppet 

utomhuspedagogik (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s. 21). Uppfattningen om utomhuspedagogik 

hos lärare som har deltagit i studien är att de associerar utomhuspedagogik till olika objekt, olika 

platser (fysiska miljöer) och olika sätt att lära. Lärarna i studien framhåller även kroppsrörelsens 

och sinnenas betydelse för lärandet. De flesta lärarna ser ”ett värde i fysisk aktivitet, 

förstahandserfarenhet, autenticitet och massivare sinnesstimulering i utomhusmiljön” 

(Szczepanski & Dahlgren, 2011, s.42). 

Birgitta Wilhelmssons avhandling ”Teachers intensions for outdoor education: 

conceptualizing learning in different domains” består av de två delstudierna ”Teachers intentions 

with outdoor teaching in school foresta: Skills and knowledge teachers want students to develop” 

och ”Teachers intentions for outdoor learning: To characterize teachers objectives and actions” 

(Wilhelmsson, 2012, s.5). Avhandlingen fokuserar på lärarnas avsikter och pedagogiska mål med 

lärande utomhus, samt hur dessa mål genomförs i utomhusaktiviteter. Vidare undersöker 

Wilhelmsson även överrensstämmelse mellan lärares fördefinierade mål och de kunskaper och 

typer av kognitiva processer som avspeglas i utomhusaktiviteterna.  För att samla in data har 

semistrukturerade intervjuer används samt observationer. Resultatet visar att lärarna har en rad 

olika avsikter och mål till lärande utomhus. Lärarnas avsikter och mål till lärande utomhus i 

Wilhelmssons studie inkluderade att utöva teoretiska kunskaper genom upplevelsebaserat lärande, 

att utforska objekt med hjälp av flera sinnen och att stimulera positiva känslor för naturen 

(Wilhelmsson, 2012, s.3-4). Det framkommer också att lärarna tycker det är viktigt med lek därför 

att utomhusarenan ska vara en positiv och avkopplande miljö. En miljö som kan associeras med 

både lekaktiviteter och skolarbete (Wilhelmsson, 2012, s.35). I Maynard & Waters studie 

framkom det också att de flesta lärarna hade tankar om utomhusmiljön som dess potential för att 

erbjuda frisk luft, lek och frihet (Maynard & Waters, 2007, s.259). Trisha Maynard & Jane Waters 

studie ”Learning in the outdoor environment: a missed opportunity?” inriktar sig på 

förskolelärare i Södra Wales och deras användning av utomhusmiljön. Syftet med studien är att 
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utforska lärares syn på utomhusmiljöns lärandepotential och att identifiera samt diskutera vilka 

typer av aktiviteter och pedagogiska förhållningssätt lärarna implementerade vid undervisning 

utomhus. I studien har fyra förskolor medverkat och data har samlats in med hjälp av semi-

strukturerade intervjuer samt observation. Lärarna i studien har blivit intervjuade och de har 

också observerats under minst tre tillfällen. Syftet med observationerna var att registrera barnens 

användning av både inomhus och utomhusmiljön under deras skoltid (Maynard & Waters, 2007, 

s.255-256).  

Wilhelmssons avhandling resulterade en typologi av fyra olika lärartyper, beroende av lärarnas 

avsikter och pedagogiska mål med lärande utomhus, samt hur dessa mål genomförs i 

utomhusaktiviteter. 

Fyra olika lärartyper 

1. Värderar affektiva och sociala mål, och främjar aktiviteter för att förstå faktakunskap. 

2. Betonar aktiviteter som syftar till att få formella kunskaper och understryker tillämpning av 

praktiska uppgifter. 

3. Fokuserar främst på kognitiva mål, dels för att stärka konceptuella kunskaper, dels för att 

fördjupa förståelsen eller förbättra strategier för att förbättra meta-kognitiv kunskap.  

4. Samma som 3; Fokuserar främst på kognitiva mål, dels för att stärka konceptuella 

kunskaper, dels för att fördjupa förståelsen eller förbättra strategier för att förbättra meta-

kognitiv kunskap.  

 

De lärare som främjar affektiva och sociala mål liksom meta-kognitiv och analytisk förståelse har 

högre grad av överensstämmelse mellan avsiktliga mål och utförda mål genom aktivitet, än de 

lärare som främst använder utomhusaktiviteter för att stärka konceptuella kunskaper 

(Wilhelmsson, 2012, s.3-4). 

Szczepanski (2013) beskriver och analyserar lärares uppfattningar av lärmiljöer ur ett 

utomhuspedagogiskt perspektiv i artikeln ”Platsens betydelse för lärande och undervisning - ett 

utomhuspedagogiskt perspektiv”.  Artikeln presenterar en intervjuundersökning av lärares 

erfarenheter av undervisning i andra lärmiljöer än klassrum (Szczepanski, 2013, s.3) 

Undervisningen utomhus uppfattas bredda de språkliga uttrycksformerna genom att integrera 

hela kroppen och rörelsen i själva lärandet. Också en möjlighet till en platsrelaterad växelverkan 

mellan olika miljöer och en kombination av teori och praktik framträder av respondenternas 

uppfattningar (Szczepanski, 2013, s.14). Szczepanski drar slutsatsen ”om platsens betydelse för 

undervisning och lärande i framtiden skall få en mer framträdande position behöver begreppet 

plats penetreras djupare”, och därför är ett viktigt moment i diskussionen kring platsbegreppet en 

analys av lärares uppfattningar om den utomhuspedagogiska praktiken menar Szczepanski 

(Szczepanski, 2013, s. 14).  Avslutningsvis pekar Szczepanski på några didaktiska och 

forskningsrelaterade implikationer kopplade till platsens betydelse för undervisning och lärande: 
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1. Den rumsliga mångfalden behöver utvidgas till att förutom skolgården och skogen även 
inkludera stadens utomhusmiljöer. 

2. Kunskapen att ”läsa landskap” behöver utvecklas i en utomhusplattform som bygger på 
en växelverkan mellan icke textbaserad- och textbaserad praktik i olika lärmiljöer. 

3. Miljötematiken behöver stärkas i alla ämnen för ett långsiktigt miljöarbete i ett hållbart 
samhälle. 

4. Skolans klassrumsbaserade tidsstruktur behöver luckras upp till förmån för en friare och 
flexiblare tidsanvändning som bl.a. kan skapa utrymme för en mer rörelseintensiv lärmiljö 
(Szczepanski, 2013, s.14). 

Användning av utomhusmil jön 

Ämnena naturorientering och matematik är det som lärarna i Szczepanski & Dahlgrens studie 

(2011, s.42) tänker på i första hand kopplat till utomhuspedagogik. Studien visar att den 

kroppsliga, sinnliga platsuppfattningen kommer till uttryck i ett fritt rum utomhus därför att det 

inte avgränsas av klassrummets väggar. Som exempel ges inlärning av matematik som ett objekt 

för lärande som kroppsligen kan förstärkas genom rörelser. Samhällsorientering, språk och det 

estetiska ämnesområdet är mindre framträdande bland lärarnas utsagor. Däremot i Szczepanskis 

studie framkommer det att det finns en mångfald av ämnesrum utomhus, ämnesrum som 

uppfattas befästa kunskapsbildning och stimulera fantasin (Szczepanski, 2013, s.14).  

I Wilhelmssons studie ansåg lärarna att det i utomhusaktiviteterna växelverkar olika ämnen, 

men att det i fokus ligger ett praktiskt tillvägagångsätt av ämnet naturkunskap (Wilhelmsson, 

2012, s.35).  

Ett framträdande drag i lärarnas uppfattningar i Szczepanskis studie är att utomhusmiljön, 

främst skogen upplevs som en pedagogisk möjlighet (Szczepanski, 2013, s.14). Brodin menar 

även att det på många sätt kan vara fördelaktigt att använda naturen som klassrum för att 

underlätta elevernas lärande (Brodin, 2011, s.450). Utifrån en undervisningsaspekt visar 

Szczepanski & Dahlgrens studie att det finns behov av närhet till naturmark, då det i studien 

framkommer åsikten att naturen kan vara en lämplig plats för utomhusundervisning i ämnena 

matematik och språk (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s.42-43).  

Fägerstams studie ”High school teachers´experiences of the educational potential of outdoor 

teaching and learning” syftade till att undersöka högstadielärares erfarenheter och uppfattningar 

kring undervisning och lärande utomhus (Fägerstam, 2008, s.52). Studiens syfte var också att 

undersöka lärarnas uppfattningar om undervisning och lärande utomhus efter att ha deltagit i ett 

interventions-projekt, som pågick under ett år. Interventionsprojektet innehöll bland annat en 

fortbildningskurs i utomhuspedagogik. Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer, tio lärare på högstadiet inom olika discipliner har intervjuats innan interventions-

projektet påbörjan. Efter att interventions-projektet avslutats har sju av lärarna samt ytterligare 

två lärare intervjuats angående deras erfarenheter (Fägerstam, 2008, s. 52). I Fägerstams studie 

uppfattade lärarna innan interventionsprojektets start att skolgården var en oattraktiv och 
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högljudd miljö, men vid projektets avslut visade det sig att skolgården var den miljö lärarna 

främst använde utomhus och att de tyckte att det var en bra miljö (Fägerstam, 2008, s.53).  

Hinder 

I den tidigare forskningen framkommer det en del hinder vid undervisning utomhus utifrån 

lärares erfarenheter och uppfattningar kring fenomenet utomhuspedagogik.  

Svårigheter vid användning av utomhusmiljön som framkom i Maynard & Waters studie 

(2007), det var bl.a. säkerhetsaspekten och risken att något barn skulle skada sig. Proportionen 

mellan barn och lärare var ytterligare en svårighet därför att lärarna ansåg att det behövs fler 

lärare för att kunna styra barnens lärande så att de är fokuserade samt att det är en 

säkerhetsaspekt (Maynard & Waters, 2007, s.260). 

I Wilhelmssons studie framkom det att lärarna till största delen förlägger lärande utomhus 

kring vår och höst, framförallt p.g.a. att under vintern är elevernas skor och kläder olämpliga samt 

för att de vill motverka risken att avskräcka eleverna till att vilja vara utomhus. Det var endast två 

av lärarna som avsiktligen förlägger aktiviteter utomhus under vintern (Wilhelmsson, 2012, s.34).  

Även i Maynard & Waters studie (2007) visade resultatet att bra väder var en faktor som 

påverkade alla skolornas användning av utomhusmiljön. Från november till mars var det tre av 

skolorna som inte använde utomhusmiljön överhuvudtaget. Svårigheter var också associerade till 

dåliga väderförhållanden, framförallt risken att föräldrarna skulle klaga om barnen var ute vid 

regn eller om deras kläder blev smutsiga. Extra tork- och förvaringsmöjligheter samt ett behov av 

ett omklädningsrum nära/i klassrummet var också svårigheter associerade till dåliga 

väderförhållanden (Maynard & Waters, 2007, s.259-260). 

I Fägerstams studie (2008) uppfattade lärarna bl.a. bristen på tid och den fasta 

schemaläggningen som en begränsning och ett hinder för att kunna genomföra undervisning 

utomhus (Fägerstam, 2008, s.53). Jämfört med i Szszepanskis studie (2013) där lärarna framhöll 

undervisningstiden som något som kan disponeras på ett friare sätt i naturen och därmed minska 

stressen (Szczepanski, 2013, s.14). 

Det soc ia la kl imatet  

Jane Brodins artikel ”Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar” baseras på EU-projektet Learning in Motion (Brodin, 2011, 

s.445). Artikeln syftade till att ta reda på om och i så fall hur utomhusaktiviteter ger fysisk och 

sensoriskt stimulering för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Resultatet visade 

att vistelsen i naturen motiverade och stimulerade deltagarnas lärande och sociala inkludering. 

Även deltagarnas livskvalitet och välbefinnande ökar vid utomhusaktiviteter förutsatt att miljön är 

tillgänglig och anpassad. I studien framkom det att det saknas ett systematiskt lärande i 

utomhusmiljö för personer med intellektuella funktionsnedsättningar (Brodin, 2011, s.445). 
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Enligt Brodin (2011, s.450) är ett informellt lärande ett lärande som sker utanför de 

traditionella ramar som t ex. skolan utgör. Att istället flytta lärandemiljön till en miljö utomhus 

skapar nya möjligheter både för eleverna och lärarna. De personer som har svårt för att normalt 

fungera i en formell lärandesituation kan lättare utnyttja sina förmågor i en miljö utomhus 

eftersom kraven på det precisa inte är lika uttalade (Brodin, 2011, s.450).  

Det sociala klimatet och gemenskapens betydelse påtalas som särskilda fördelar bland några av 

lärarna i Szczepanskis & Dahlgrens studie. Några få av lärarna ser möjlighet till utveckling för 

barn med särskilda behov i utomhusmiljön (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s. 42).  

Ett gemensamt tema som framkom i Fägerstams studie (Fägerstam, 2008, s.53) var att 

undervisning utomhus kan öka elevernas samarbete och delaktighet i skolarbetet, och att de 

elever som speciellt verkade gynnas av undervisning utomhus var de elever som lärarna 

definierade som blyga elever. En annan potentiell fördel som framkom med undervisning 

utomhus var möjligheten att kunna förbättra relationen mellan lärare och elever (Fägerstam, 

2008, s.53).   

Utomhus -  e t t  komplement t i l l  inomhus 

Lärarnas huvudsakliga syfte med att arrangera utomhuslärandet i Wilhelmssons studie är att skapa 

en alternativ lärandearena som ett komplement till klassrumsundervisningen, vilket bidrar till 

värden i elevernas inlärningsprocess. I studien framkom det att lärarna planerar aktiviteterna 

inomhus medan uppföljningen sker både inomhus och utomhus. Eleverna ges vid uppföljning 

möjlighet att uttrycka och sätta ord på det som de har upplevt vid aktiviteterna. Denna 

uppföljning sker i små grupper och lärarna använder vid enstaka tillfälle elevernas erfarenheter i 

varierande läs- och skrivuppgifter för att inomhus stimulera elevernas lärandeprocess 

(Wilhelmsson, 2012, s.3-4, 34). 

Szczepanski och Dahlgren (2011, s.43) drar utifrån de intervjuade lärarnas uppfattningar 

slutsatsen att utomhusmiljön kan erbjuda olika sätt att lära genom upplevelser och konkreta 

aktiviteter som ett komplement till att undervisa inomhus. Enligt vissa lärare består en viktig 

kvalitet i undervisningen utomhus i att hand, huvud och hjärta tillsammans samverkar i en 

lärprocess. En annan kvalitet består i att fysisk aktivitet och lärande går hand i hand och en tredje 

kvalitet i att utomhus- och inomhusundervisningen framstår som komplementära (Szczepanski & 

Dahlgren, 2011, s.43). Ett framträdande drag i lärarnas uppfattningar i Szczepanskis studie är att 

utomhusmiljön, främst skogen upplevs som ett komplement till klassrummets lärmiljö 

(Szczepanski, 2013, s.14).  

De flesta lärarna i Maynard & Waters studie anammade samma aktiviteter utomhus som de 

gjorde inomhus. Men flera av lärarna indikerade att de utomhus kände sig mer avslappnade och 

en önskan från en av huvudlärarna framkom att arbete utomhus skulle få en positiv påverkan på 

klassrumspraktiken genom att utomhusarbete skulle få lärarna att tänka mer kreativt och att det 

sedan kan tas med tillbaka in i klassrummet. Maynard & Waters kom fram till att lärares 



 15 

verksamhet utomhus inte skilde sig från den verksamhet lärarna bedrev inomhus (Maynard & 

Waters, 2007, s.261, 263).  
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Teoretiskt perspektiv 

Denna studie syftar till att undersöka lärares uppfattningar om utomhuspedagogik och 

erfarenheter av att undervisa i utomhusmiljö. I den utomhuspedagogiska litteraturen betonas 

elevernas egna konkreta erfarenheter som viktiga för lärandet (Brügge m.fl., 2011, s. 51-52), och 

mot bakgrund av detta är det därför relevant att i denna studie analysera lärarnas uppfattningar 

samt erfarenheter med utgångspunkt i David Kolbs erfarenhetsbaserade cirkel – ”The 

Experiential Learning Cycle” (Kolb, 1984).  Kolb utvecklade sin teori framförallt med hjälp av 

bl.a. John Deweys arbete, som även han är en person som ofta betonas i den 

utomhuspedagogiska diskussionen. I detta avsnitt presenteras först Deweys tankar om 

erfarenhetsbaserat lärande och sedan presenteras Kolbs teori om lärande genom erfarenhet, samt 

den erfarenhetsbaserade cirkeln.  

 

I den utomhuspedagogiska diskussionen betonas ofta den amerikanska filosofen och pedagogen 

John Dewey (1859-1952). Dewey menade att praktisk kunskap är lika mycket värd som teoretisk, 

vilket sammanfaller enligt Brügge m.fl. med ett av utomhuspedagogikens syfte där man utgår från 

att denna kunskap i stor utsträckning förvärvas genom aktivitet i utemiljön (Brügge m.fl., 2011, s. 

51). En viss kärna som Dewey utgår från under hela sitt liv är en kärna bestående av individen 

och det sociala sammanhanget. Relationen mellan individ och omvärld behandlar Dewey som en 

dialektisk process. Pedagogiska frågor betraktar Dewey utifrån ett organiskt samspel mellan 

personlig erfarenhet och utbildning. Genom att samspela med sin omvärld utvecklas individen 

och lär sig att benämna världen, förstå sammanhang och sociala regler, denna dialektiska tanke 

framkommer i allt som Dewey skriver (Hartman; Lundgren; Hartman, 1998, s.17). 

Utomhuspedagogiken förespråkar ett erfarenhetsbaserat lärande som Dewey beskriver och det är 

elevernas egna konkreta erfarenheter som är viktiga för lärandet (Brügge m.fl., 2011, s.52). 

Enligt Dewey måste eleverna i utbildningen ges möjligheter att experimentera och pröva, en 

utbildning där individens aktivitet och intresse är utgångspunkten för ett målinriktat arbete. 

Lärarnas uppgift är att aktivt stimulera, fördjupa och bredda elevernas utveckling. Det är Deweys 

uttryck intelligent action och learning by doing som återspeglar denna syn på människan som aktiv 

gentemot omvärlden och där utveckling är en arbetsuppgift för människan. 

Utomhuspedagogiken syftar till att ”levandegöra ämnenas alltför ofta abstrakta begrepp” och 

genom ett upplevelse- samt erfarenhetsbaserat lärande möjliggöra en aktiv kunskap där handling, 

känsla och tanke förenas (Brügge m.fl., 2011, s.31).  Lärares ämnesmässiga och pedagogiska 

kunskaper ställer Dewey stora krav på då det är lärarnas uppgift att stimulera, bredda och 

fördjupa elevernas lärande (Hartman m.fl., 1998, s.17).  
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Kolbs Experient ia l  Learning Theory (ELT) – Kolbs teor i  om lärande genom er farenhet 

I boken Experiential Learning: Experience as The Source of Learning and Development (Kolb, 1984) ger 

Kolb en utförlig framställning av sin teori och dess förankring i teorier utvecklade av framförallt 

Jean Piaget, John Dewey och Kurt Lewin. Detta perspektiv på lärande kallas för ”erfarenhet” 

p.g.a. två olika anledningar. Den första är för att förankra det intellektuella ursprunget i arbetet av 

Piaget, Dewey och Lewin. Den andra anledningen är för att betona den centrala roll som 

erfarenhet utgör i lärandeprocessen (Kolb, 1984, s.20).  

Kolbs teori om lärande genom erfarenhet är ett integrerande helhetsperspektiv på lärande, där 

erfarenhet kombineras med perception, kognition samt beteende (Kolb, 1984, s.21). Lärande är 

enligt teorin den process där kunskap skapas genom att omvandla erfarenheten, vilket definieras 

genom följande citat: ”Learning is the process whereby knowledge is created through the 

transformation of experience” (Kolb, 1984, s.38). Ur ett erfarenhetsperspektiv betonar denna syn 

på lärande flera kritiska processer av själva inlärningsprocessen. Nedan beskrivs dessa fyra kritiska 

processer i inlärningsprocessen: 

 
1. Anpassning och lärande som motsats till innehåll eller resultat.  
2. Kunskap är en omvandlingsprocess, kunskap skapas och återskapas kontinuerligt. 

Kunskap är inte något som bara ska förvärvas eller överföras. 
3. Lärande förvandlar erfarenheterna i både dess objektiva och subjektiva former. 
4. För att förstå lärande måste vi förstå kunskap, vice versa (Kolb, 1984, s.38). 

Den er farenhetsbaserade lärande c irkeln (”The Experient ia l  Learning Cyc le”) 

Kolbs teori om lärande genom erfarenhet synliggörs i en cirkel som beskriver en process av fyra 

olika faser. Genom att eleven konfronteras av de fyra olika faserna kan nya kunskaper, färdigheter 

eller förhållningssätt uppnås.  

De fyra olika faserna:  
1. CE, concrete experience: den konkreta upplevelsen. 
2. RO, reflective observation: upplevelsen i fas 1 bearbetas genom reflektion och 

jämförelse med tidigare erfarenheter. 
3. AC, abstract conceptualization: reflektionen i fas 2 ger upphov till skapandet av nya 

begrepp och teorier. 
4. AE, active experimentation: begrepp och teorier i fas 3 prövas och används i aktivt 

handlande (Kolb, 1984, s.30). De fyra olika faserna synliggörs i bilden på nästa sida: 
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(Simply Psychology, 2014, www.simplypsychology.org, 2014-05-20). 

 

 

Om lärandets ska vara effektivt krävs det att erfarenheterna omvandlas enligt processen och att 

eleven går igenom de fyra olika faserna; Concrete Experience, Reflective Observation, Abstract 

Conceptualisation och Active Experimentation (Kolb, 1984, s.30). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka lärares uppfattningar om utomhuspedagogik och erfarenheter av att 

undervisa i utomhusmiljö. 

 

Syftet operationaliseras i fyra forskningsfrågor: 

1. Hur uppfattar lärare utomhuspedagogik? 

2. Vilka erfarenheter har lärare av att undervisa i utomhusmiljö? 

3. Hur uppfattar lärare elevers lärande i utomhusmiljö? 

4. Är det ett effektivt lärande som lärarna beskriver utifrån David Kolbs ”The Experiential 

Learning Cycle”? 
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Metod 

Metod för datainsamling 

Kvali tat iv  interv ju 

Som metod för datainsamling används kvalitativa intervjuer då det är lärarna själva och deras 

egna uppfattningar om utomhuspedagogik som är studieobjekten i denna studie. Det är lärarnas 

uppfattningar om utomhuspedagogik som är i fokus.  

Den kvalitativa intervjun försöker utifrån undersökningspersonernas synvinkel förstå världen 

och att utifrån deras erfarenheter utveckla mening (Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wängnerud, 

2012, s.229-230; Kvale & Brinkmann, 2009, s.17). Den kvalitativa forskningsintervjun gör det 

även möjligt att komma åt och beskriva intervjupersonernas levda vardagsvärld. Som mål har den 

kvalitativa forskningsintervjun att erhålla nyanser av olika kvalitativa aspekter av 

intervjupersonernas livsvärld, d v s att den kvalitativa intervjun arbetar med ord (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.46).  

Att intervju använts som metod i denna studie är lämplig därför att studien syftar till att 

undersöka lärares uppfattning om utomhuspedagogik och erfarenhet av att undervisa i 

utomhusmiljö. Metoden är lämplig därför att det är lärarnas uppfattningar och erfarenheter som 

står i centrum i denna studie. Intervjuer ger även goda möjligheter att kunna registrera oväntade 

svar och metoden gör det också möjligt att göra uppföljningar (Esaiasson m.fl., 2012, s.251; 

Kvale & Brinkmann, 2009, s.133).  

Urval 

Fyra lärare som alla har minst 10 års erfarenhet inom läraryrket och är vid denna studies 

genomförande verksamma i årskurs 2 tom årskurs 5 ingår i studien. Två av lärarna har valts ut för 

intervju därför att de arbetar på en skola med miljö/naturprofil. De två andra lärarna har valts ut 

därför att de arbetar på en skola utan en miljö/naturprofil. Detta urval genomförs för att se om 

det finns några skillnader mellan lärarnas uppfattningar beroende på om de arbetar på en skola 

med eller utan en miljö/naturprofil. Förespråkare för utomhuspedagogiken beskriver bl.a. att 

lärare som är öppna för att öka sina kunskaper därigenom ökar de pedagogiska förutsättningarna 

för att ett erfarenhetsbaserat lärande i utemiljön ska vara framgångsrikt, och därför är det 

intressant att även se om det finns några skillnader mellan lärarnas kunskaper i denna studie.  Vid 

urvalet har två lärare först valts ut strategiskt beroende på deras arbetsplats, därefter genomfördes 

ett snöbollsurval. Snöbollsurval är en teknik där analysenheterna som först väljs ut hjälper till att 

hitta andra enheter, som i sin tur kan hitta andra enheter. Snöbollsurvalet används i denna studie 

till stor del p.g.a. tidsbrist (Esaiassion m.fl. , 2012, s.189).   
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Studiens deltagare 

I denna studie deltar fyra yrkesverksamma lärare i grundskolan och nedanför presenteras lärarna 

individuellt utifrån bl.a. sin ålder, yrkesverksamma år som lärare och inriktning, samt eventuella 

fritidsintressen. 

 

LA (Lärare A), 55 år gammal. LA har arbetat som lärare i 31 år, är verksam lärare på en skola 

med miljö/natur profil och har arbetat heltid där i 19 år. Har lärarexamen med inriktning No, 

geografi och idrott Mellanstadiet. LA läste för två år sedan en sommarkurs om teknik. LA 

orienterade som ung men slutade i samband med sin lärarexamen 1983. På sin fritid är LA ute lite 

i naturen. 

 

LB (Lärare B), 44 år gammal. LB har arbetat som lärare i 15 år, är verksam lärare på en skola utan 

en miljö/natur profil och har arbetat där i 5 år. Har lärarexamen med inriktning Svenska och So 

årskurs 1-6.  

 

LC (Lärare C), 65 år gammal. LC har arbetat som lärare i 40 år, är verksam lärare på en skola utan 

en miljö/natur profil. Har lärarexamen med inriktning förskolan-årskurs 6. Har utöver sin 

lärarexamen studerat kurser som handlat om psykologi, sociologi, pedagogik och ekologi. På sin 

fritid är LC gärna utomhus i naturen, skogen, vid havet osv.  

 

LD (Lärare D), 40 år gammal. LD har arbetat som lärare i cirka 11 år, är verksam lärare på en 

skola med miljö/natur profil och har arbetat där i 3 år. Har lärarexamen med inriktning Matte 

och NO årskurs 1-7. LD har läst till Svenska årskurs 1-7 och har läst en sommarkurs i floristik 

och faunistik.  

Databearbetning och analysmetod 

Transkriber ing 

I denna studie används transkription som är en översättning, det är den process då en skriftlig 

version produceras av intervjuerna (Gillham, 2008, s.165). Transkriberingen genomfördes i denna 

studie så fort som möjligt efter intervjuerna, senast transkriberades intervjuerna dagen efter själva 

intervjutillfället. Genom att transkribera så fort som möjligt efter att intervjuerna nyligen är 

genomförda så är det lättare att tolka inspelningen, då intervjuarens minne friskas upp när 

hon/han hör inspelningen och det hjälper henne/honom att förstå vad det är som sägs (Gillham, 

2008, s.168).  
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Tematisk analys 

En tematisk analys har använts i denna studie, vilket innebär att insamlad data struktureras utifrån 

teman. Temana kan utarbetas utifrån det insamlade materialet eller så kan temana vara bestämda i 

förväg. Det är både vanligt och lämpligt att kombinera empiristyrda med förutbestämda i en och 

samma undersökning. I denna studie används en strukturerad intervju med förutbestämda teman 

och därför kommer dessa teman även fungera som tema i analysen tillsammans med empiristyrda 

underteman (Langemar, 2008, s.127-128). De tre förutbestämda huvudtemana i denna studie är 

uppfattningar om utomhuspedagogik, erfarenheter av utomhuspedagogik och elevernas lärande i utomhusmiljö. 

 
Analys genomförs enligt följande steg: 
 
1. Materialet transkriberas till text och läses därefter igenom i sin helhet tills en god 

överblick erhålls. 
2. Text gås igenom och text som är relevant för frågeställningarna markeras. 
3. Citat eller nyckelord markeras utifrån olika preliminära teman, d v s de grupperas under 

uppfattningar om utomhuspedagogik, erfarenheter av utomhuspedagogik och elevernas lärande i 
utomhusmiljö. 

4. Ett tema fokuseras i taget och texten läses igenom för att kunna plocka ut allt som hör 
till just detta tema.  

5. En slutgiltig benämning samt definition av varje tema genomförs. 
6. Materialet sammanfattas under varje tema med egna ord. Ett eller ett par belysande citat 

tas med för varje tema. Det är detta som utgör resultatet i studien (Langemar, 2008, 
s.128). 

7. En analys av lärarnas uppfattningar och erfarenheter genomförs utifrån Kolbs 
erfarenhetsbaserade cirkel – ”The Experiential Learning Cycle”.  

Genomförande 

En provintervju genomfördes för att få till ett dynamiskt fungerande samtal och för att testa om 

intervjuns olika teman följde en logisk ordning. Den första kontakten med lärarna skedde via e-

post och facebook där syftet med intervjun framkom. De intervjuade lärarna blev tillfrågade var 

de ville att intervjun skulle genomföras därför att det skulle vara på ett ställe där de kände sig så 

bekväma som möjligt. Platsen för de olika intervjuerna ska fungera bra på så sätt att intervjuerna 

ska kunna genomföras i lugn och ro (Esaiasson m.fl., 2012, s.268). Under intervjutillfällena 

gjordes det anteckningar och samtalen spelades in med hjälp av mobiltelefonens röstmemo. 

 

LA intervjuades på ett café.  

LB intervjuades i sitt klassrum. 

LC intervjuades i sitt klassrum. 

LD intervjuades i sitt klassrum. 
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Material  

Ett verktyg för datainsamling utarbetades i form av en intervjuguide som syftar till att belysa 

studiens frågor och att underlätta samtalet under intervjuerna (Patel & Davidson, 2011, s.84). 

Intervjuguiden (Bilaga 1) omfattar en rad frågor som är strukturerade efter olika teman 

(bakgrund, kunskaper, erfarenheter, elevers lärande). Innehållet i intervjuguiden knyter an till 

undersökningens fyra frågeställningar - Hur uppfattar lärare utomhuspedagogik? Vilka 

erfarenheter har lärare av att undervisa i utomhusmiljö? Hur uppfattar lärare elevers lärande i 

utomhusmiljö? Är det ett effektivt lärande som lärarna beskriver utifrån David Kolbs ”The 

Experiential Learning Cycle”?, medan formen på guiden syftar till att skapa en dynamisk situation 

där samtalet blir levande, därför att den som blir intervjuad ska känna sig motiverad till att berätta 

om sina erfarenheter och upplevelser kring utomhuspedagogik (Esaiasson m.fl., 2012).  

Etiska aspekter 

De viktigaste etiska kraven på en samhällsvetenskaplig studie enligt Vetenskapsrådets hemsida 
som denna studie berörs av och som denna studie tar hänsyn till är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Undersökningsdeltagarna i denna studie studeras aktivt genom intervjuer och därför krävs det 
förstahandsinformation, d v s in formationskravet  (Bilaga 2) ges till respondenterna innan 
intervjun börjar. Informationskravet i förstahandsinformationen informerar de berörda 
deltagarna om syftet med den aktuella forskningsuppgiften. Informationen informerar även de 
berörda deltagarna om deras uppgift och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 
Deltagandet i denna studie är frivilligt och därför omfattar informationen alla de inslag i 
undersökningen som kan tänkas påverka de berörda deltagarna att delta.  

Med samtyckeskravet  innebär det att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan vilket innebär att de i denna studie själva har rätt att bestämma om, hur länge och på 
vilka villkor de ska delta. Deltagarna i studien blir informerade om att de kan avbryta sin 
medverkan om de vill utan att detta skulle medföra några följder från dem. I studien är deltagarna 
aktiva då de intervjuas och därför är denna regel tämligen oproblematisk, d v s om deltagarna vill 
avbryta sin medverkan så är det fritt fram för honom/henne att göra det. 

Uppgifter om deltagarna i denna studie ges största konfidentialitet och personuppgifter 
förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Konfident ia l i t e t skravet  innebär att 
personuppgifter om de deltagande inte ges ut och att avrapporteringen sker i en form som 
omöjliggör identifikation av deltagarna i studien.  

Nytt jandekravet  innebär att de uppgifter som samlas in om deltagarna endast ska användas för 

forskningsföremål, d v s de får inte användas eller utlånas för kommersiellt eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, www.cm.se, 2014-02-14).  
Deltagarna i denna studie informeras även om att en ljudinspelning genomförs under 

intervjun, och att denna inspelning endast kommer att avlyssnas av mig och sedan raderas efter 
att studien är genomförd (Bilaga 2). 
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Reflektion över metoden 

Validi te t  och re l iabi l i t e t   

 Med validitet menar man att instrumentet eller frågan ska mäta det som avses att mäta. I denna 

studie används kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling. I de kvalitativa intervjuerna 

strävar denna studie efter att komma åt hur lärarna uppfattar begreppet utomhuspedagogik samt 

vilka erfarenheter de har av att undervisa i utomhusmiljö. Datainsamlingen sker så att data blir 

trovärdig i denna studie, och data insamlas på ett sätt som är både relevant och seriöst för 

studiens syfte och frågeställningar. I studien tas det även hänsyn till de etiska aspekterna som rör 

denna studie (Trost, 2010, s.133-134). 

Med reliabilitet menar man att en mätning är stabil och att man därför vid en förnyad mätning 

ska få samma resultat som vid den ursprungliga. Denna studie använder kvalitativa intervjuer som 

metod därför att det är just förändringar i mätningarna studien är intresserad av. Som metod 

förutsätter den kvalitativa intervjun en låg grad av standardisering då den strävar efter att förstå 

hur den intervjuade tänker (Trost, 2010, s.131-132).  
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Resultat och analys 

Resultatet redovisas i detta avsnitt med hjälp av de tre förutbestämda huvudtemana uppfattningar 

om utomhuspedagogik, erfarenheter av utomhuspedagogik och elevernas lärande i utomhusmiljö. Under de 

förutbestämda huvudtemana utarbetas underteman utifrån det insamlade materialet, d v s det är 

både empiristyrda och förutbestämda teman som används för att redovisa studiens insamlade 

material. Nedan kommer lärarnas uppfattningar om utomhuspedagogik, erfarenheter av 

utomhuspedagogik och elevernas lärande i utomhusmiljö att redovisas. 

Tema 1: Uppfattningar om utomhuspedagogik 

Lärandet  bl i r  konkret  och det  är e t t  praktiskt arbetssät t  

En av lärarna beskriver att lärandet blir konkret genom att man använder saker som finns 

utomhus. ”… det blir nära dem på nått sätt, man kan faktiskt mäta vatten och sånt inne men just att ute kan 

du använda saker som finns och att det blir så konkret…” (LA).  

Att utomhuspedagogik är ett praktiskt arbetssätt uppfattar en av lärarna. Utomhus kan man 

använda saker som finns på ett praktiskt sätt menar LA. LA ger som exempel matteboken: ”… 

om du tar en mattebok, t ex har du dem temana där eller uppgifter, att flytta ut det… att sitta och räkna i 

matteboken om att mäta volym eller vikt, eller någonting, då e de ju så att kunna ta de och gå ut, och hämta 

stenar kunna ta det och jämföra olika stenar, eller mäta olika saker, att liksom, att kunna använda, de behöver 

ju inte alltid vara ute det blir praktiskt, det blir nära dem på nått sätt, ...”. 

Eleverna lär s ig  bättre 

Alla lärarna uppfattar att utomhuspedagogik syftar till elevernas lärande. LD beskriver att 

utomhuspedagogik är många aspekter och förklarar att hon/han tror att många elever lär sig 

bättre av att vara utomhus. LB förklarar att det är viktigt att man har ett mål och syfte med varför 

man går ut och att man följer läroplanen.  

En annan aspekt av utomhuspedagogik är hälsa förklarar en av lärarna. LD beskriver att eleverna 

får vara utomhus och röra på sig. 

Utemil jöer  

Skogen är en plats alla lärarna beskriver att de använder och som de kopplar till 

utomhuspedagogik. LB berättar att när hon/han går ut med eleverna i skogen så har det sitt eget 

ställe, som de kallar för ”vårt ställe”. Det tycker LB är bra därför att då vet eleverna var de ska gå 

och så utgår de alltid från det.  Åar och bäckar är också några gemensamma miljöer bland några 
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av lärarna. Skolgården är en miljö som alla lärare använder och kopplar till utomhuspedagogik. 

…” skogen är jättebra, men även skolgården är utomhuspedagogik” (LD). Skolgården är framförallt bra 

när man bara vill gå ut en liten stund beskriver LD. Två av lärarna nämner framförallt 

lekredskapen som objekt för experiment och lärande. LC ger som exempel, t ex gungor och 

rutschkanor för att undersöka kraft och rörelse.  Stadsträdgårdar och museum framkommer 

också som miljöer några av lärarna använder sig utav. Tillgång till vatten skulle vara önskvärt, 

beskriver LD och menar att de skulle kunna göra mer om man var nära en sjö. LA förklarar att 

varje år besöker hon/han en naturskola tillsammans med en klass elever, då är de ute i snön hela 

dagen, lagar mat och de badar också i en isvak. En uppfattning som är gemensam för alla lärarna 

är att närheten till skogen och olika miljöer underlättar. T ex beskriver LA att det är väldigt enkelt 

att komma upp i skogen, att närheten till skogen gör det mycket enklare. LB berättar att de har 

nära till olika miljöer, och att hon/han t ex brukar gå med sina elever till en rullstensås och en å 

som ligger nära skolan. LC beskriver att det är jättefint runtomkring skolan, att det finns en skog 

på nära håll, en vacker ängsmark och ett naturreservat med en bäck, där det är fullt av blommor 

och olika insekter. En önskan om närhet till vatten, närhet till en sjö framkommer hos LD. 

Tema 2: Erfarenheter av att undervisa i utomhusmiljö 

Posi t iva er farenheter  

Ämnena naturkunskap och matematik 

Ett gemensamt tema bland lärarna är att det framförallt är ämnena naturkunskap och matematik 

som lärarna undervisar i vid undervisning utomhus. LA berättar att det finns mycket man kan 

göra ute, framförallt naturkunskap och matematik, och att det är enkelt att göra utomhus. LD 

beskriver att de arbetar till stor del med naturkunskap och matematik när de är utomhus. LD 

förklarar också att det är ämnet matematik som är lättast att undervisa om utomhus. Det är 

utmärkt att använda sig av utemiljön i naturkunskap beskriver LC, och menar också att det är 

alldeles självklart att man ska vara ute mycket i biologi. Inom fysiken berättar LC att de har 

använt skolans lekredskap i undersökande syfte om krafter och rörelser. Matematiska enheter och 

att springa, väga och mäta ger LC också som exempel på aktiviteter, ”… det e ju jättekul och lärorikt 

också för att man reflekterar över hur det blir på det viset”. LC berättar att det är mycket i de yngre 

åldrarna som man är ute och nämner då speciellt begreppsinlärning som en bra aktivitet att göra 

ute.  

LA beskriver även att ämnet svenska är fördelaktigt att undervisa utomhus. LA förklarar att 

genom att få beskriva, forma bokstäver med pinnar eller stenar kan man arbeta med svenska 

utomhus. Eleverna kan skriva och berätta om träd, växter eller stenar. LA tycker inte att det finns 

några begränsningar, utan att det finns hur mycket som helst man kan göra.  
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Konkret  och praktiskt 

Flera av lärarna beskriver att det blir mer konkret och praktiskt när man är utomhus. LB 

beskriver att när hon/han pratar om saker och ting så blir det mer konkret. LB menar att det är 

fantastiskt roligt med utomhuspedagogik, att barnen lär sig och att det blir praktiskt. ”Om jag står 

inne och pratar om träden, trädens löv… det är ju inte samma sak om jag står och visar en bild än att gå ut och 

känner och undersöker ute på löven” (LB).  

LD berättar att eleverna tycker att det är roligt att få göra saker praktiskt så att de lär sig.  

Flera av lärarna nämner också att fördelar med utomhus är att det kan öppna andra sinnen.  

LB beskriver att eleverna tycker att det är roligt att komma ut och att det öppnar andra sinnen. 

Att eleverna får uppleva med alla sinnen och att de får undersöka och upptäcka olika saker 

förklarar LC som något positivt, att det är lustfyllt för många elever att vara utomhus.  

Utomhus – et t  bra komplement 

Utomhus beskrivs som ett komplement till att vara inomhus bland flera av lärarna. LB beskriver 

att intresset blir annorlunda utomhus jämfört med inomhus. LD berättar att vara utomhus är ett 

bra komplement till undervisningen inomhus, då eleverna får undersöka och upptäcka olika saker 

utomhus. LA förklarar att hon/han tycker om att ha undervisning utomhus och att eleverna 

kommer ihåg det man gör, som exempel berättar LA att eleverna kan prata om saker man gjort 

utomhus när man träffar på dem utanför skolan. Ett gemensamt tema som framkommer är att 

det är lättare för elever som har svårt att sitta still att vara utomhus. LC förklarar att det är 

fördelaktigt för de elever som har svårt att sitta still att få vara utomhus. De elever som är mer 

rörliga och tycker att det är jobbigt att sitta still, att för de eleverna funkar det bra att vara 

utomhus menar LD. LD berättar också att man får en annan kontakt med eleverna utomhus då 

man möter dem i en annan situation. Istället för att bara vara lärare och elev i klassrummet så blir 

man mer en person för dem, menar LD. En av lärarna gör en koppling mellan utomhuspraktiken 

och teorin. Elevernas erfarenheter kan man bygga vidare på i undervisningen inomhus när man 

har varit utomhus förklarar LC. LC beskriver att det är ju det man vill uppnå med all sin 

undervisning, ”… man gör den kopplingen mellan det som man har upplevt med sinnen till nån teori av nått 

slag”.   

Negativa er farenheter  

Svårare at t  lyssna 

Ett gemensamt tema bland lärarna är att det är svårare att få eleverna att lyssna utomhus. LA 

beskriver att det är svårare att få eleverna att lyssna när man är utomhus och därför är det viktigt 

att varva ”nu lyssnar ni” och ”nu jobbar vi”. Att gå ut ska vara en positiv stund och därför kan 
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det vara bra att jobba först och sen leka, att man varvar det där, förklarar LA. LA förklarar också 

att det krävs mer av en som lärare när man är ute med sina elever, framförallt därför att det är 

svårare att få dem att lyssna och därför måste man arbeta mer på att ”ha klassen i sin hand”. 

 LD beskriver också att det är svårare att få eleverna att lyssna, ”… lätt att de börjar pratar om 

annat, även om de i vanliga fall lyssnar bra… utemiljön gör de lättare att de börjar snacka om annat”.  

Några av lärarna beskriver att det är lättare att eleverna tappar koncentrationen utomhus. LB 

berättar att det är lättare att eleverna tappar koncentrationen ute då det finns mycket annat att 

titta på, …”man vet ju hur barnen fungerar i klassrummet, de blir ju annorlunda ute, det blir mer fritt, det är 

lättare att tappa koncentrationen ute, det är annat att titta på…”. LB förklarar också att ute kan det bli en 

helt annan lektion än vad man hade tänkt från början, …”en annan miljö, puttar på varandra, bryter av 

en gren, kommer en fågel…”. Men LB menar att det ändå kan vara positivt om det är rätt sak som 

händer. LC berättar att utomhus är det helt andra ljudförhållanden och koncentrationsmöjligheter 

jämfört med inomhus, och att det därför inte passar med att ha genomgångar utomhus. LC 

förklarar att därför görs uppdrag utomhus, medan genomgång och uppsamling görs inomhus. 

LD berättar också att om de ska vara på skolgården så samlas de först i klassrummet därför att 

eleverna lyssnar bättre då och tar lättare instruktioner inomhus.   

Tid och schema 

Schema är ett gemensamt tema bland lärarna som upplever att den fasta schemaläggningen gör 

det svårt att hinna med att vara utomhus, vilket då även kan kopplas till tid. Tid är också något 

som omnämns bland några av lärarna, att tiden är inrutad och att det tar tid att vara utomhus 

med eleverna. LA berättar att det är mycket pysslande med schema då man vill vara utomhus och 

det därför är svårt att ha lektioner utomhus. LB förklarar också att hon/han tycker att det är svårt 

att planera in att vara ute p.g.a. schemat. LC upplever det även som svårt att vara ute därför att 

man är bunden vid schemat och att tiden även den är inrutad, …”man kan inte stanna en extra 

stund… för att man ska tillbaka till slöjden, tider att passa…”.  

Det tar tid att ha lektioner utomhus förklarar LD, att innan de har samlats, ställt upp på led, 

gått till skogen, berättat uppgiften så har halva lektionen redan gått. Det tar mycket tid om man 

ska gå iväg med eleverna menar LD.  

Säkerhet  och väder 

LB beskriver att det är svårt att gå iväg med eleverna när man är själv, och därför håller man sig 

gärna nära skolan ifall något händer. LC berättar också att det är svårt att gå iväg på längre 

utflykter om det händer något, då man är själv lärare på 25 elever, ”… någon kan slå sig allvarligt, bli 

sjuk, allergi chock eller nått. Inomhus kan man hämta en kollega. Inte när man är själv ute med eleverna. Bör 

vara två när man är ute med en klass” (LC).   
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LD berättar att vädret kan vara en nackdel, främst då kopplat till att eleverna inte alltid har bra 

kläder på sig när de ska ut i skogen menar LD. Kläder är även en faktor som LA nämner, 

hon/han berättar att eleverna ibland inte kommer med rätt kläder när de har planerat att vara ute.  

Tema 3: Elevers lärande i utomhusmiljö 

Det är praktiskt -  förs tåe lsen under lät tas  

Elevernas förståelse underlättas vid undervisning utomhus menar flera av lärarna. LA berättar att 

eleverna har lättare att förstå utomhus, framförallt i ämnena naturkunskap och matte, ”… jämföra, 

stenar… ute kan du ta i sten, känna tyngd, en helt annan förståelse”. LC beskriver att elevernas förståelse 

underlättas när eleverna själva får uppleva och erfara något utomhus.  

Att undervisningen utomhus är praktisk är framförallt det som underlättar elevernas förståelse 

menar flera av lärarna. LD beskriver att lärandet är så ”… hands on”, lärandet är praktiskt och 

därför får eleverna en bättre förståelse menar LD. LB berättar att vara ute är utmärkt för vissa 

elever, de får möjlighet att känna och röra, det är praktiskt och lärandet blir konkret.   

De flesta lärarna anser att elevernas motivation är stor när man är utomhus. LA förklarar att 

motivationen är stor för eleverna när de är ute, eleverna kan vara väldigt motiverade, men att det 

ibland blir på fel saker. Som exempel ger LA att de t ex ska mäta trädstammar, …”de hittar nått 

annat att mäta, grässtrån…”. LA förklarar att det ändå är viktigt att se vinsten från det här andra, 

…”att våga släppa”. LB berättar att de flesta eleverna är motiverade när man är utomhus och att 

eleverna tycker att det är roligt att vara ute, de slipper den vanliga miljön.  

LC påpekar dock att motivationen även beror på elevernas ålder, att yngre elever är mer 

motiverade till att vara utomhus. LC beskriver att ju yngre eleverna är desto roligare tycker de att 

det är att vara ute. ”De flesta vill ju vara ute och leka… utan några krav på sig” (LC).   

Social t  

LA berättar att det är lättare med samarbete utomhus och att eleverna kan få ombytta roller när 

man är utomhus. Kamraterna kan få en helt annan syn på varandra när man är ute och de kan 

också få en helt annan roll än vad de har inne i klassrummet. LA berättar om en elev i klassen 

som är otroligt svag i allt och utåtagerande… ”när vi var ute… x byggde kojor, täljde, fixade… väldigt 

praktisk…”. LA förklarar att eleven fick en helt annan roll och status, plötsligt ville de andra vara 

med x. ”Det var jättekul att se… det var en vinst”.  

Elever med särskilda behov kommer till sin rätt utomhus enligt två av lärarna. LA berättar att 

några av eleverna som har särskilda behov har lättare för att vara med på mattelektionerna 

utomhus, …”lättare när det är det konkreta, praktiska… utomhus”. LD menar att det är framförallt de 

elever med särskilda behov som kommer till sin rätt när man utomhus. LD berättar om en elev 
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som har jättesvårt för att koncentrera sig: ”… x älskar att vara i skogen, går upp en halvtimme i skogen 

med sin assistent innan vi kommer dit, … han blir lugn av det”.  

Några av lärarna förklarar att det är svårare för eleverna att koncentrera sig och att lyssna 

utomhus. LC berättar att eleverna lättare tappar koncentrationen ute och att eleverna kanske lär 

sig något annat som LC inte hade planerat. LC beskriver att det är svårare att uppfatta varandra 

när man är utomhus. LD förklarar att eleverna har svårt för att ta instruktioner i grupp när de är 

utomhus. LB förklarar att undervisning utomhus inte passar för alla elever, ”… de är inte med, 

puffar på kompisar… gör annat…”. 
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Avslutande analys 

Lärarnas uppfattningar om utomhuspedagogik, lärarnas erfarenheter av att undervisa i 

utomhusmiljö samt hur de uppfattar elevernas lärande i utomhusmiljö analyseras avslutningsvis 

här under utifrån Kolbs erfarenhetsbaserade cirkel – ”The Experiential Learning Cycle”. ”The 

Experiential Learning Cycle” består av de fyra olika faserna CE (concrete experience), RO 

(reflective observation), AC (abstract conseptualization) och AE (active experimentation). Om 

lärandets ska vara effektivt krävs det att erfarenheterna omvandlas enligt processen och att eleven 

går igenom de fyra olika faserna. Lärande är enligt Kolbs teori den process där kunskap skapas 

genom att omvandla erfarenheten. 

 

I resultatet framkommer det att en gemensam uppfattning bland lärarna är att elevernas lärande 

utomhus blir konkret. Enligt ”The Experiential Learning Cycle” kan denna uppfattning kopplas 

till fas 1, som handlar om den konkreta upplevelsen. Utomhus tillåts eleverna att konkret få 

uppleva, det är praktiskt och eleverna får tillfälle att använda alla sina sinnen, t ex känna. Alla 

lärarna pratar om vikten av att eleverna ska få uppleva och erfara saker och ting utomhus.   

Enlig Kolb så ska den konkreta upplevelsen i fas 1 bearbetas genom bl.a. reflektion. I denna 

studie beskriver lärarna elevers lärande genom deras konkreta erfarenhet i fas 1, men däremot 

inte omvandlingen av erfarenheten i fas 2 enligt ”The Experiential Learning Cycle”. Däremot är 

det en av lärarna (LC) i denna studie som beskriver att man inomhus kan bygga vidare på 

elevernas erfarenheter, att man gör en koppling mellan det eleverna har upplevt till någon teori. 

Enligt Kolbs teori kan detta tolkas som att en reflektion genomförs för att kunna bearbeta den 

konkreta upplevelsen i fas 1. Ett tydligt exempel på bearbetning genom reflektion är när LC 

beskriver exempel på aktiviteter, t ex springa, väga och mäta, då nämner hon/han att det bl.a. är 

lärorikt därför att man reflekterar över hur det blir på det viset.  

I ”The Experiential Learning Cycle” fas 3 ger reflektionen i fas 2 upphov till skapandet av nya 

begrepp och teorier. Tre av lärarna i denna studie beskriver ingen reflektion av elevernas 

erfarenhet förutom LC, däremot är det ingen av lärarna som beskriver en reflektion som ger 

upphov till nya begrepp och teorier. LC beskriver att man gärna vill göra en koppling mellan det 

eleverna har upplevt till något, vilket enligt Kolb inte kan tolkas som att detta ger upphov till 

någon ny teori eller nya begrepp, utan att det istället är en koppling som sker mellan elevernas 

konkreta erfarenheter och en redan existerande teori. Enligt Kolb och hans ”The Experiential 

Learning Cycle” är det inte ett effektivt lärande som sker utifrån lärarnas beskrivningar i denna 

studie. För att effektivt lärande ska ske så krävs det enligt processen i Kolbs ”The Experiential 

Learning Cycle” att elevernas erfarenheter ska omvandlas enligt de fyra olika faserna: CO 

(Concrete Experience), RO (Reflective Observation), AC (Abstract Conceptualisation) och AE 

(Active Experimentation). I denna studie uppfyller alla lärarnas beskrivningar fas 1 (CO), och en 

av lärarna uppfyller utifrån sin beskrivning fas 2 (RO). I fas 3 (AC) sker ett skapande mellan nya 

begrepp och teorier och i fas 4 (AE) prövas dessa nya teorier och begrepp, och de används aktivt 



 32 

i handlande enligt ”The Experiential Learning Cycle”. Ingen av lärarna uppfyller utifrån deras 

beskrivningar varken fas 3 eller 4, vilket kan tolkas som att det inte är ett effektivt lärande som 

lärarna beskriver i denna studie utifrån Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande. Enligt Kolbs 

teori är lärandet den process där kunskap skapas genom att omvandla elevernas erfarenheter, 

lärarna i denna studie beskriver inte hela denna process utan de flesta av lärarna beskriver endast 

elevernas konkreta erfarenheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Alla lärarnas beskrivningar i denna studie om elevernas erfarenheter uppfyller fas 1 (CO) 

 

I Fas 2 (RO) omvandlas elevernas erfarenheter med hjälp av bl.a. reflektion utifrån en av 

lärarnas beskrivning (LC).  

”… det e ju jättekul och lärorikt också för att man reflekterar över hur det blir på det viset” (LC).  

”… man gör den kopplingen mellan det som man har upplevt med sinnen till nån teori av nått slag” (LC). 

 

Fas 3 (AC) och fas 4 (AE) 

Utifrån lärarnas beskrivningar i denna studie omvandlas inte elevernas erfarenheter från fas 1/fas 

2 till varken fas 3 eller 4. 
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Diskussion 

Studiens resultat och analys diskuteras i detta avsnitt relaterat till de forskningsresultat och 

teoretiska perspektiv som togs upp i den tidigare litteraturöversikten. Resultatet och analysen 

kommer även diskuteras i förhållande till studiens bakgrundsavsnitt. Avslutningsvis diskuteras det 

även i detta avsnitt om det fanns några synliga skillnader mellan lärarnas uppfattningar och 

erfarenheter beroende på om de arbetar på en skola med eller utan en miljö/naturprofil. 

 

Uppfattningar om utomhuspedagogik 

Lärarna i denna studie uppfattar bl.a. utomhuspedagogik som ett praktiskt arbetssätt där lärandet 

blir konkret. Szczepanski och Dahlgren (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s.42) drar utifrån sin 

studie slutsatsen att utomhusmiljön kan erbjuda olika sätt genom bl.a. upplevelser och konkreta 

aktiviteter, en slutsats de drar utifrån lärarnas uppfattningar i deras studie. Dewey (Brügge m.fl., 

2011, s.51) menade även han att elevers begreppsbildning underlättades med hjälp av en praktisk 

hantering av konkreta material samt genom konkreta erfarenheter av omgivningen. Genom 

Deweys begrepp ”learning by doing” kopplas elevens tänkande till ett handlande. Barns och 

elevers egna konkreta erfarenheter betonas som viktiga för lärandet i den utomhuspedagogiska 

diskussion, vilket även lärarna i denna studie uppfattar då de beskriver att utomhuspedagogik är 

praktiskt, konkret och att eleverna lär sig bättre. För att underlätta elevernas lärande kan det vara 

fördelaktigt att använda naturen som klassrum menar även Brodin i sin artikel (Brodin, 2011, s. 

450). Att eleverna får röra på sig utomhus är också en uppfattning som en av lärarna i denna 

studie har om utomhuspedagogik. I Szczepanski och Dahlgrens studie framhåller även lärarna i 

deras undersökning att de ser ett värde i fysisk aktivitet i utomhusmiljö (Szczepanski & Dahlgren, 

2011, s.42). 

Ett vanligt sätt att definiera utomhuspedagogik på är att det är den direkta upplevelsen som är 

utgångspunkten för själva lärandet, att förstå ”med hela kroppen” och att reflektera över vad man 

känt och lärt (Brügge, Glantz och Sandell, 2011, s.31). Lärarna i denna studie beskriver att de 

uppfattar utomhuspedagogik som ett praktiskt och konkret arbetssätt, och att eleverna genom 

utomhuspedagogik får tillfälle att röra på sig. Denna uppfattning stämmer överens med 

definitionen av utomhuspedagogik som förklaras i bakgrundsavsnittet, i det avseende att det är 

den direkta upplevelsen som är utgångspunkten och att eleverna ges tillfälle att ”förstå med hela 

kroppen”. Lärarna i denna studie beskriver dock inte att eleverna får reflektera över vad de har 

känt och lärt, förutom en av lärarna som pratar om reflektion. Detta resonemang kan kopplas till 

Kolbs ”The Experiential Learning Cycle” som menar att för att ett effektivt lärande ska kunna 

ske så krävs det bl.a. att eleverna får reflektera över den konkreta erfarenheten (Kolb, 1984, s.30). 
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Utomhusmiljöer som lärarna i denna studie beskriver är framförallt skogen och skolgården. 

Närheten till olika utemiljöer underlättar enligt lärarna i denna studie, framförallt närheten till 

skogen. I Szczepanski och Dalgrens artikel (2011, s. 42) associerar lärarna utomhuspedagogik till 

olika objekt, olika platser, vilket även lärarna i denna studie gör då de beskriver olika platser som 

skogen, skolgården, botaniska trädgården samt museum. Det är främst skogen som upplevs som 

en pedagogisk möjlighet bland lärarnas uppfattningar i denna studie, vilket även också är ett 

framträdande drag i lärarnas uppfattningar om utomhusmiljön i Szczepanskis studie (Szczepanski, 

2013, s.14). I Szczepanski och Dahlgrens studie (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s.42-43) visar det 

sig att det utifrån en undervisningsaspekt finns ett behov av närheten till naturmark, i denna 

studie beskriver lärarna framförallt att närheten till olika utemiljöer underlättar 

utomhusundervisningen. Skolgården var den miljö som lärarna främst använde utomhus i 

Fägerstams studie och de tyckte att skolgården var en bra miljö (Fägerstam, 2008, s.53), vilket 

även lärarna i denna studie beskriver att de också använder skolgården som plats för undervisning 

utöver skogen. Stadsmiljön som en pedagogisk resurs framkommer inte ur någon av lärarnas 

beskrivningar i denna studie, förutom då några av lärarna nämner museum som en plats de 

besöker tillsammans med sina elever. I den utomhuspedagogiska diskussionen finns det en 

diskussion om staden samt utomhuspedagogik i stadsmiljö. De Laval menar att det finns ett 

behov av lärande kring hur staden fungerar och hur förändringar i framtiden kommer att kunna 

ske (De Laval, 2010, s.27-28). Enligt De Lavals resonemang skulle lärarna kunna använda staden 

som en resurs i undervisningen, både som ett studieobjekt och ett läromedel (De Laval, 2010, 

s.38). Szczepanki pekar på några didaktiska och forskningsrelaterade implikationer kopplade till 

platsens betydelse för undervisning och lärande i sin studie, en av dem är att den rumsliga 

mångfalden behöver utvidgas till att förutom skolgården och skogen även inkludera stadens 

utomhusmiljöer (Szczepanski, 2013, s.14).   

 

Erfarenheter av att undervisa i utomhusmiljö 

Positiva erfarenheter lärarna i denna studie har av att undervisa i utomhusmiljö är bl.a. att 

undervisning utomhus öppnar andra sinnen. Sinnenas betydelse för lärande framhålls även som 

betydelsefullt av lärarnas uppfattningar om utomhuspedagogik i Szczepanski och Dahlgrens 

studie. De flesta av lärarna i deras studie ser ett värde i att det är en massivare sinnesstimulering i 

utomhusmiljön (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s.42). Lärarnas avsikter och mål till lärande 

utomhus i Wilhemssons studie inkluderade även bl.a. att utöva teoretiska kunskaper med hjälp av 

flera sinnen (Wilhelmsson, 2012, s.3-4). Lärarna i denna studie beskriver att eleverna får uppleva 

med alla sina sinnen, vilket kan jämföras med det upplevelsebaserade lärandet som lärarna i 

Wilhemssons studie använder sig utav för att utöva de teoretiska kunskaperna (Wilhelmsson, 

2012, s.3-4). Jean-Jacques Rousseau är en betydelsefull person i utomhuspedagogikens traditioner 

som även han betonade sinnenas betydelse, ” … allt som tränger in i människans intellektuella 
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medvetande, kommer dit genom hennes sinnen, är hennes första förstånd av sinnlig art…” 

(Brügge m.fl., 2011, s.49). 

Flera av lärarna i denna studie beskriver att lärandet blir mer konkret och praktiskt när man är 

utomhus, och att det framförallt är ämnena naturkunskap och matematik som lärarna använder 

sig av vid undervisning utomhus. Ämnena naturorientering och matematik är även de ämnena 

som lärarna i Szczepanski och Dahlgrens studie tänker på i första hand (Szczepanski & Dahlgren, 

2011, s.42). I Wilhemssons studie ansåg även lärarna att ett praktiskt tillvägagångsätt av ämnet 

naturkunskap ligger i fokus vid utomhusaktiviteterna (Wilhemsson, 2012, s.35). I Szczepanskis 

studie framkom det däremot att det utomhus finns en mångfald av ämnesrum utomhus, som 

uppfattas kunna befästa kunskapsbildning och stimulera elevernas fantasi (Szczepanski, 2013, 

s.14).  

Undervisning utomhus erbjuder även sociala fördelar enligt lärarna i denna studie, som 

exempel ger lärarna de elever som har svårt för att sitta still. För de elever som har svårt att sitta 

still är det lättare att vara utomhus. Att flytta lärandemiljön till en miljö utomhus skapar nya 

möjligheter för både eleverna och lärarna menar Brodin i sin artikel. Brodin menar att de 

personer som normalt har svårt för att fungera i en formell lärandesituation lättare kan utnyttja 

sina förmågor i en miljö utomhus eftersom kraven på det precisa inte är lika uttalade (Brodin, 

2011, s.450). En av lärarna i denna studie beskriver att man utomhus också kan få en annan 

kontakt med sina elever, och en av de potentiella fördelarna med undervisning utomhus som 

framkom vid projektets slut i Fägerstams studie var bl.a. möjligheten att kunna förbättra 

relationen mellan lärare och elever (Fägerstam, 2008, s.53).  

I denna studie beskriver lärarna undervisningen utomhus som ett bra komplement till 

undervisningen inomhus. Lärarna i både Wilhelmssons och Szczepanski och Dahlgrens studie 

arrangerar även de utomhuslärandet som ett komplement till klassrumsundervisningen inomhus 

(Wilhelmsson, 2012, s.3-4; Szczepanski & Dahlgren, 2011, s.43). I denna studie gör en av lärarna 

en koppling mellan praktik och teori. I Wilhelmssons studie framkom det att lärarna vid enstaka 

tillfälle använder elevernas erfarenheter i uppgifter inomhus för att stimulera elevernas 

lärandeprocess (Wilhelmsson, 2012, s.34). Utomhuspedagogiken förespråkar ett 

erfarenhetsbaserat lärande där eleverna utgår från sina egna erfarenheter för att sedan reflektera 

kring dessa erfarenheter så att nya begrepp kan bekräftas, skapas och förnyas genom en ständig 

prövning (Ericsson, s.147-148). Även Dahlgren och Szczepanski menar att eleverna ska reflektera 

kring deras erfarenheter för att kunna skapa sammanhang (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s.13). 

Dessa resonemang kan exemplifieras med hjälp av Kolbs teori och hans ”The Experiential 

Learning Cycle” som förklarar att kunskap skapas genom att omvandla erfarenheterna. Ett 

effektivt lärande kräver att erfarenheterna/den konkreta upplevelsen omvandlas genom 

reflektion, skapande av nya begrepp och teorier, samt att dessa nya begrepp och teorier prövas 

och används i aktivt handlande (Kolb, 1984, s.30). Lärarna i denna studie beskriver inte en 

process där elevernas erfarenheter omvandlas så att ett effektivt lärande kan ske, utan lärarna 
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beskriver endast den konkreta upplevelsen/erfarenheten, dock är det en av lärarna som nämner 

att han/hon gör en reflektion vilket kan tolkas som att en omvandling görs av erfarenheterna 

med hjälp av reflektion. 

Tid, schema och väder är exempel på hinder som framkommer i lärarnas beskrivningar om 

deras erfarenheter av att undervisa i utomhusmiljö i denna studie. Lärarna i Fägerstams studie 

uppfattade även de att bristen på tid och den fasta schemaläggningen utgjorde ett hinder för att 

kunna genomföra undervisning utomhus (Fägerstam, 2008, s.53). Väder var även en faktor som 

påverkade skolornas användning av utomhusmiljön i Maynard och Waters studie (Maynard & 

Waters, 2007, s.259-260). Säkerhetsaspekten anser lärarna i denna studie också är ett hinder för 

att kunna bedriva undervisning utomhus, vilket även det var en svårighet som framkom vid 

användning av utomhusmiljön i Maynard och Waters studie. Uppfattningen om att något barn 

skulle skada sig samt proportionen mellan barn och lärare är en gemensam delad uppfattning 

både bland lärarna i Maynard och Waters studie, och lärarna i denna studie (Maynard & Waters, 

2007, s.260).  

 

Elevers lärande i utomhusmiljö 

I den utomhuspedagogiska litteraturen betonas barns och elevers egna konkreta erfarenheter som 

viktiga för lärandet vilket lärarna i denna studie även beskriver. Lärarna beskriver att lärandet 

utomhus är praktiskt och att eleverna därför får göra sina egna erfarenheter. I denna studie 

uppfattar lärarna att elevernas motivation är stor vid undervisning utomhus. I bakgrundsavsnittet 

beskrivs det att utomhusundervisningen har som syfte att öka den studerandes motivation och 

personliga upplevelse av olika miljöer. Vilket också kan medverka till att underlätta inlevelsen i 

lärandesituationen (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s.12). I denna studie framgår det framförallt i 

lärarnas beskrivningar att elevernas förståelse underlättas vid undervisning utomhus p.g.a. att det 

är ett praktiskt arbetssätt.  

Det sociala klimatet kan förbättras vid undervisning utomhus utifrån det lärarna beskriver i 

denna studie, som exempel nämns det att samarbete är lättare utomhus och att elever med 

särskilda behov kommer till sin rätt när man är utomhus. Att undervisning utomhus kan öka 

elevernas samarbete var även ett gemensamt tema som framkom vid projektets slut i Fägerstams 

studie. Och de elever som lärarna definierade som blyga elever verkade särskilt gynnas av 

undervisningen utomhus enligt lärarna i Fägerstams studie (Fägerstam, 2008, s.53). Brodins 

artikel visade att vistelse i naturen kunde stimulera social inkludering och att personer som har 

svårt för att normalt fungera i en formell lärandesituation lättare kan utnyttja sina förmågor 

utomhus då kraven på det precisa inte är lika uttalade (Brodin, 2011, s.450).  
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Skillnader mellan lärarnas uppfattningar och erfarenheter beroende på om de arbetar på 

en skola med eller utan en miljö/naturprofil 

Lärarna som arbetar på skolan med miljö/naturprofil hade liknande uppfattningar angående bl.a. 

hinder för undervisning utomhus, d v s de uppfattade att väder och kläder kunde utgöra ett 

hinder vid undervisning utomhus. Detta var en uppfattning som de inte delade med lärarna som 

arbetar på en skola utan en miljö/naturprofil. Alla lärarna i studien nämner skogen som en plats 

för undervisning utomhus, men i lärarnas beskrivningar framkommer det att det framförallt är 

lärarna som arbetar på skolan med miljö/naturprofil som använder skogen i större utsträckning 

vid undervisning utomhus. Lärarna som arbetar på skolan med miljö/naturprofil uppfattar inte 

att säkerheten är något hinder för att bedriva undervisning utomhus, jämfört med lärarna som 

arbetar på en skola utan en miljö/naturprofil, de uppfattar att det finns en risk att en elev kan 

skada sig och att man inte vill gå iväg från skolan ensam med sina elever. I resultatet och analysen 

framkommer det alla lärarna oavsett vilken skola de arbetar på beskriver elevernas konkreta 

erfarenheter vid undervisning utomhus, d v s fas 1 i Kolbs ”The Experiential Learning Cycle”. 

Det är en av lärarna som beskriver en reflektion av elevernas erfarenheter, d v s fas 2 i Kolbs 

”The Learning Experiential Cycle” där elevernas erfarenheter omvandlas genom bl.a. reflektion. 

Läraren som beskriver denna process där elevers erfarenheter omvandlas genom bl.a. reflektion 

är en utav lärarna som arbetar på en skola utan en miljö/naturprofil.  
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Konklusion 

Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattning om utomhuspedagogik och erfarenhet 

av att undervisa i utomhusmiljö. 

Studiens resultat visade att lärarna uppfattar utomhuspedagogik som ett praktiskt arbetssätt 

där lärandet blir konkret.  Skogen och skolgården är platser som lärarna använder vid 

undervisning utomhus, samt att närheten till skogen och andra miljöer underlättar vid 

undervisning utomhus. Lärarnas beskriver både positiva och negativa erfarenheter av att 

undervisa i utomhusmiljöer. Positiva erfarenheter är bl.a. att undervisning utomhus är konkret 

och praktisk, öppnar andra sinnen och att undervisning utomhus uppfattas vara ett bra 

komplement till undervisning inomhus. Det är framförallt ämnen naturkunskap och matematik 

lärarna beskriver att de använder i undervisningen utomhus. Negativa erfarenheter är bl.a. att 

lärarna beskriver att det är svårare med koncentration utomhus och att lyssna på varandra. Tid, 

schema, väder, kläder och säkerhet är också gemensamma hinder för utomhusundervisningen 

bland några av lärarna. Lärarna uppfattar att eleverna blir motiverade vid undervisning utomhus 

och att det är ett praktiskt arbetssätt, vilket underlättar för elevernas förståelse. Lärarna beskriver 

även att det är lättare med samarbete utomhus och att de elever som har svårt för att sitta still 

särskilt gynnas av utomhusundervisningen.  

Studiens analys visade att lärarna uppfattar och beskriver elevernas lärande utomhus genom 

deras erfarenheter, utomhus kan eleverna få konkreta upplevelser. Detta är ett erfarenhetsbaserat 

lärande som lärarna beskriver, men där elevernas erfarenheter inte omvandlas enligt Kolbs ”The 

Experiential Learning Cycle”. För att ett effektivt lärande ska kunna ske och kunskap ska kunna 

skapas krävs det att erfarenheterna omvandlas med hjälp av de fyra olika faserna enligt Kolb. Ett 

exempel på framtida forskning skulle kunna vara att göra en större undersökning bland skolor 

som har en utomhusprofil, och att genom intervju samt observation undersöka deras 

arbetsmetoder utifrån Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande.  Ett annat exempel på framtida 

forskning skulle kunna vara att undersöka hur lärarna uppfattar staden som en pedagogisk resurs, 

samt vilka erfarenheter de har av att använda staden som plats för undervisning.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Huvudtema 1: Bakgrund 

 

Undertema 1: 
-‐ Ålder 

 

Undertema 2: Arbetslivserfarenhet 
-‐ Tidigare yrkeserfarenheter 
-‐ Yrkesverksamma år som lärare 
-‐ Fritidsaktiviteter/ fritidsintressen 

 

Undertema 3: Utbildning 
-‐ Tidigare utbildningar 
-‐ Lärarexamen; skola och inriktning 

 

 

Huvudtema 2: Kunskaper 

 

Undertema 1: Utomhuspedagogik 
-‐ Vad är utomhuspedagogik enligt dig? 

 

Undertema 2: Utbildning 
-‐ Har du någon utbildning i utomhuspedagogik? 

 

Undertema 3: Allmänna tankar kring utomhuspedagogik 

 

 

Huvudtema 3: Erfarenheter 

 

Undertema 1: Egna erfarenheter 
-‐ Har du själv blivit undervisad i utomhusmiljöer? 
-‐ Positiva/negativa erfarenheter av att ha blivit undervisad i utomhusmiljöer 

 

Undertema 2: Erfarenheter som lärare 
-‐ Har du bedrivit undervisning i utomhusmiljöer? 
-‐ Positiva/negativa erfarenheter av att bedriva undervisning i utomhusmiljöer 

 
  



 

 

Undertema 3: Egen relation till utomhuspedagogik 
-‐ Tycker du om att bedriva undervisning i utomhusmiljöer? 
-‐ Fördelar med att bedriva undervisning i utomhusmiljöer 
-‐ Nackdelar med att bedriva undervisning i utomhusmiljöer 

 

 

Huvudtema 4: Elevers lärande 

 

Undertema 1: Motivation 
-‐ Upplever du att elevernas motivation till att lära ökar/minskar vid undervisning i 

utomhusmiljöer? 
-‐ Om ja, varför tror du det? 
-‐ Om nej, varför tror du det? 

 

Undertema 2: Koncentration 
-‐ Upplever du att elevernas koncentration ökar/minskar vid undervisning i 

utomhusmiljöer? 
-‐ Om ja, varför tror du det? 
-‐ Om nej, varför tror du det? 

 

Undertema 3: Förståelse 
-‐ Upplever du att elevernas förståelse ökar/minskar vid undervisning i utomhusmiljöer? 
-‐ Om ja, varför tror du det? 
-‐ Om nej, varför tror du det? 

 

Undertema 4: Allmänna tankar kring elevers lärande i utomhusmiljöer 
-‐ Sociala förmågor 
-‐ Individualisering 
-‐ Konkretisering 
-‐ Samband mellan fysiska upplevelser och teoretiska kunskaper 
-‐ Elever med särskilda behov 
-‐ Inkludering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 Informationsbrev till respondenten 

Till respondenten 
 
Informationsbrev om studien 
 
Etiska aspekter - Informationskrav  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattning om utemiljön som lärmiljö. 
 
Frågeställningar 

1. Vilka kunskaper har lärare om utomhuspedagogik? 
2. Vad har lärare för erfarenheter av utomhuspedagogik? 
3. Hur uppfattar lärare elevers lärande i utomhusmiljö? 

 
Metod 
Undersökningarna kommer att genomföras med hjälp av samtalsintervjuer då syftet med 
undersökningen är att kartlägga respondenternas uppfattningar inom utomhuspedagogik för att 
därigenom kunna gå på djupet och försöka förstå deras tänkande när det gäller 
utomhuspedagogik. Det är de olika uppfattningarna och tankekategorier som respondenterna ger 
uttryck för som står i centrum i denna studie. Under intervjun kommer jag att föra anteckningar 
och samtalet kommer även att spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Det som spelas in 
kommer endast att avlyssnas av mig och raderas efter att studien är genomförd. 
 
Medverkan 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd.  
 
Konfidentialskravet 
Uppgifter om deltagarna i studien ska ges största konfidentialitet och personuppgifter ska 
förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Personuppgifter om de deltagande får inte ges ut 
och avrapporteringen ska ske i en form som omöjliggör identifikation av deltagarna i studien. 
 
Nyttjandekravet 
Uppgifterna jag samlar in om deltagarna ska användas endast för forskningsföremål, d v s de får 
inte användas eller utlånas för kommersiellt eller andra icke-vetenskapliga syften. Materialet 
kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  
 
 
 
 



 

 

Samtyckeskravet 
Deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin medverkan vilket innebär att de har rätt 
att själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. Om deltagaren vill avbryta sin 
medverkan så ska det kunna ske utan att detta medför några följder från dem.  
 
Tack för din medverkan! 
 
Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig. 
 
Uppsala 29 april 2014 
Emelie Norberg, emno6866@student.uu.se 

 

 

 

 


