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Abstract 

 
Syftet med detta examensarbete är att jämföra i vilken utsträckning pedagoger undervisar i 

naturutomhusmiljön, beroende på elevernas åldrar i skolår 1-3 och 4-6. I arbetet undersöks 

vilka möjligheter och fördelar, samt svårigheter och hinder pedagoger ser med användandet 

av naturutomhusmiljön och vilka de bakomliggande orsakerna är. Utomhuspedagogik ingår i 

den pedagogiska debatten som en del i lärprocessen och innefattar många områden. 

Undersökningen fokuserar på naturutomhusmiljön, vilket avses vara naturområden och 

platser i skolans närhet. Flera forskare pekar på möjligheter och svårigheter med att 

undervisa i naturutomhusmiljön. Flertalet betonar den sinnliga upplevelsen för konkret 

lärande, där kopplingen mellan teori och praktik är tydlig. Den empiriska studien omfattar en 

kvantitativ och en kvalitativ metod, genom enkäter från fyra olika lärarlag och tre intervjuer 

med pedagoger undervisande i skolår 1-6. Resultatet visar att pedagogerna som ingick i 

undersökningen använder sig av naturutomhusmiljön som ett pedagogiskt klassrum, 

framförallt bland de tidigare skolåren 1-3, men förekomsten i skolår 4-6 var större än väntat. 

Pedagogerna i undersökningarna såg fördelar och möjligheter med användandet, bland annat 

den konkreta upplevelsen som kunskapsbefästare och kopplingen mellan teori och praktik. 

De svårigheter som framkom berörde praktiska hinder, men fördelarna överväger 

svårigheterna, och därför borde användandet av naturutomhusmiljö bland pedagoger vara 

större.  

 

 
Ämnesord: grundskolans tidigare år, naturutomhusmiljön, sinnlig erfarenhet, upplevelse, 
utomhuspedagogik, utomhusundervisning 
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Förord 

 

Barnögon som tindrar och porlande skratt 

Minnen från en barndom och tidens glömda skatt 

Förr i tiden det var då 

Nu vi gör så gott vi kan, också för de många små 

Framtidens kvinna och man 

Leka lära med eget sinne, värdefullt för barnen är 

Inte bara sitta inne men att själv få vara där 

Se och lukta, klättra, hoppa, gå 

I sol och vind och snö och regn. 

Slumra, drömma, sova där uppå 

I hemmets vrå och trygga hägn. 

 
(Nyhus Braute & Bang, 1997, svensk 
översättning Marika Hagelthorn, s.136) 

 

 

Vi vill härmed tacka de personer som har hjälpt och stötta oss under denna process. Ett stort 

tack till vår handledare, Christel Persson, som tålmodigt har handlett oss och bidragit till 

arbetets utformning.  

 

Ett riktat tack till de personer som deltagit i vår pilotstudie, Maria Olofsson och Jan Resebo. 

Vi vill även tacka de personer som ställt upp i enkäter och intervjuer. Utan er hade inte denna 

undersökning varit genomförbar.  

 

Till sist ett stort tack till våra respektive familjer för stöttning och hjälp med korrekturläsning 

och idéer. 
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1 Inledning  
Undervisning är att skapa möjligheter till en god lärandemiljö, skapa ett forum för upplevelser 

där möjligheten finns att göra upptäckter och omvandla dem till kunskap, individuellt eller i 

samspel med andra (Ingelman, 1996). Detta examensarbete kommer att beröra lärande i 

utomhusmiljö och dess tillämpning i grundskolans tidigare år. Intresset för utomhuspedagogik 

samt arbete med elever utanför det traditionella klassrummet, uppstod då vi läste en kurs på 

Högskolan Kristianstad kring upptäckandet i naturen.  

1.1 Bakgrund  
I ett samhälle som idag allt mer utgår ifrån media, teknik och information, har intresset för 

utomhuspedagogik och utomhusdidaktik bland pedagoger ökat. Detta tror Dahlgren & 

Szczepanski (1997) kan bero på att det finns ett behov av att hitta tillbaka till människans 

ursprung där kunskaper om naturen var en förutsättning för överlevnad. Enligt Läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet från 1994 ska skolan ”främja elevernas harmoniska utveckling. 

Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer” (Lpo94, 2008). Under lärarutbildningen har vi genom den så kallade VFU:n 

(Verksamhetsförlagda Utbildningsområdet) observerat att undervisning i utomhusmiljö främst 

används som ett pedagogiskt redskap för de yngre eleverna, 7-9 år. Bland äldre elever, 10-12 

år, upplever vi att utomhusundervisning inte används i lika stor utsträckning. Dessa 

iakttagelser väckte vår nyfikenhet och de utgör grunden till vårt examensarbete kring lärande i 

utomhusmiljö.  

1.2 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att undersöka i vilken utsträckning pedagoger förlägger 

undervisning i naturutomhusmiljön. Naturutomhusmiljön avses i den här studien, vara natur 

som finns i närheten av skolan, så som en äng, en skogsdunge eller en sjö. Den avser inte 

skolgården, idrottsplanen eller lekplatsen. Avsikten med examensarbetet är att göra en 

jämförelsestudie mellan skolår 1-3 och 4-6 som visar i vilken utsträckning pedagoger 

använder sig av naturutomhusmiljön i undervisningen. Undersökningen avser även att 

undersöka vad pedagoger ser för möjligheter och fördelar, samt svårigheter och hinder med 

att använda naturutomhusmiljön som pedagogiskt klassrum. Därför undersöks vilka de 

bakomliggande orsakerna faktiskt är utifrån pedagogens syn på möjligheter och svårigheter. 

Undersökningen utgår ifrån den planerade och lärarledda undervisningen i 

naturutomhusmiljön, där pedagogen har ett mål och ett syfte.   
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1.3 Definition av utomhuspedagogik 
Den övergripande definitionen av utomhuspedagogik kan sammanfattas som en 

undervisningsform som utgår från platsers betydelse för lärandet, och elevernas egen 

kunskapsinhämtning genom aktivitet. Den bygger på en blandning av autentiska upplevelser 

och textbaserat lärande och en effekt av den är att förutom utevistelse så inkluderas rörelse 

som kan bättra på elevernas hälsa (NE, 2008). Utomhuspedagogik är allt ifrån förskolans 

lekplats till biologiexkursioner på gymnasienivå. Det innefattar både den fria leken och den 

planerade verksamheten. Enligt Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) är 

utomhuspedagogik ett samlat begrepp för undervisning och fostran utomhus där de didaktiska 

frågorna problematiserar innehållet i förhållande till målgrupp och undervisningssyfte. Vidare 

menar Lundegård et. al. att utomhuspedagogik inte bara innebär att flytta den pedagogiska 

verksamheten, som vanligtvis sker inomhus, till en utomhusmiljö, utan att istället metodiskt ta 

tillvara de speciella förutsättningar som finns utomhus. De gemensamma vinsterna med 

utomhuspedagogik menar många forskare är den sinnliga upplevelsen, känslan för naturen 

och befästandet av kunskaper (Brügge, Glantz & Sandell, 2007).  

 

Centrum för miljö- och utomhuspedagogik på Linköpings universitet skrev 2004 en definition 

av utomhuspedagogik som innefattar de definitioner som tidigare beskrivits.  
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i 

 växelspel mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta  

erfarenheter i autentiska situationer.  

Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings-  

och utbildningsområde som bland annat innebär, 

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

• Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

• Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

(Szczepanski, 2007, s.11) 

 

I Sverige finns det flera stora forskare inom utomhuspedagogik, och några av dem har redan 

nämnts till exempel Szczepanski, Brügge och Lundegård. Deras tankar kring 

utomhuspedagogik, utgör grunden för forskningsbakgrunden. Denna undersökning tar alltså 

avstamp i utomhuspedagogiken, men fokuserar sedan på naturutomhusmiljön.  I kommande 

avsnitt presenteras undersöknings definition och avgränsning inom utomhuspedagogik. Den 

återkommer sedan i den empiriska delen.  
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1.4 Avgränsning för undersökningen 
Utomhuspedagogik är ett mycket brett begrepp, som innefattar flera olika delar. Denna 

undersökning fokuserar på naturutomhusmiljön, samt hur pedagoger ser på lärande i närmiljö. 

Med naturutomhusmiljön menas naturområden och platser i skolans närhet, till exempel en 

skogsdunge, en strand eller en äng som används som ett pedagogiskt klassrum. 

Undersökningen innefattar således inte den asfalterade skolgården, lekplatsen eller 

idrottsplanen. Denna avgränsning är gjord eftersom fokuseringen ligger på användandet av 

den fria naturen, som undervisningen får anpassa sig till, och använda som den är. Den 

övergripande definitionen innefattar även dessa områden, men i avgränsningen ligger fokus 

på naturutomhusmiljöerna.  

1.5 Undersökningens upplägg 
I den inledande delen presenterades bakgrunden till undersökningen och syftet med den. 

Vidare gavs en beskrivning av vad utomhuspedagogik är för något, samt undersökningens 

avgränsning och definition av naturutomhusmiljön. 

 

I forskningsbakgrunden ges en historisk tillbakablick kring utomhuspedagogikens rötter, från 

antiken fram till idag. Här beskrivs även forskares inställningar och tankar kring vad 

utomhuspedagogik är och dess användningsområde. Som avslutning på forskningsbakgrunden 

tas skolans styrdokument upp och de eventuella hinder och svårigheter som kan uppstå i 

samband med undervisning i utomhusmiljö.  

 

Problemformuleringen inleder den empiriska delen och ger en beskrivning av vad 

undersökningen omfattar. Därefter presenteras val av metod och motiv till detta, pilotstudie 

och tillvägagångssätt. Till sist presenteras resultat och analys av enkäter och intervjuer.  

 

Sista delen i arbetet utgörs av en diskussion innehållande metoddiskussion och uppslag till 

vidare forskning, samt en avslutande sammanfattning. 
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2 Forskningsbakgrund  
I forskningsbakgrunden presenteras de historiska tankarna och idéerna bakom 

utomhuspedagogik. Beskrivningen börjar bland de antika filosoferna och beskriver sedan den 

historiska utvecklingen fram till vad utomhuspedagogik är idag. Forskningsbakgrunden tar 

upp den rådande debatt som finns i skolan, hur elever tillägnar sig kunskap, samt vad 

läroplanerna säger om utomhuspedagogik. 

2.1 Filosofiska idétraditioner 
Ända sedan antiken har tankar kring undervisning i naturen funnits. Aristoteles (384-322 

f.Kr.) menar i sin filosofi att vi genom våra sinnen och praktiska erfarenheter skapar oss en 

bild av verkligheten (Szczepanski, 2007). Aristoteles menade att man inte enbart kan utgå 

ifrån teoretisk kunskap och tänkande, utan att man genom reflektion och praktiska handlingar 

tillägnar sig den egna kunskapen. Aristoteles är idag en förebild för utomhuspedagogikens 

utövare, eftersom han betonar sinnligheten. 

 

Ytterligare två empirister vars tankegångar man kan härleda till Aristoteles är J. Locke (1632-

1704) och D. Hume (1711-1776). De betonar båda sinnenas betydelse för kunskap så som 

lukt, smak, syn och hörsel. Hume går ett steg längre och menar att barnets möte med naturen 

ger ett omedelbart intryck och skapar idéer. Kunskap är reflekterad erfarenhet och för 

utomhuspedagogiken innebär detta att erfarenhet i handling blir till kunskap efter reflektion 

och bearbetning av sinnesintrycken (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  

2.2 Pedagogiska idétraditioner 
En förespråkare för kunskap genom sinnliga erfarenheter är den tjeckiska pedagogen Johann 

Amos Comenius (1592-1670), som starkt betonar de didaktiska lärandefrågorna vad, hur och 

varför. Han menar att en ökad kroppslig delaktighet genom att lukta, röra, känna och agera 

under bildningsprocessen ger kunskap liv och erfarenhet blir mer givande (Comenius, 1999). 

Comenius betonar lärandet i autentisk miljö och trädgården blev för honom ett klassrum för 

konkret handlingslärande (Szczepanski, 1997).  

 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1784) utvecklade Comenius tankar kring sinnesinlärning. Han 

menar att undervisning i form av aktivt deltagande borde vara ett återkommande moment i 

barns tidiga utveckling (Szczepanski, 2007). Hartman (2005) beskriver Rousseau som en av 

de största stadsteoretiker vars tankar bearbetar flera pedagogiska frågor. Hans bok Emile eller 

Om uppfostran är fortfarande ett av de mest kontroversiella inläggen i den pedagogiska 
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debatten. Rousseau ifrågasätter läroböcker som den enda undervisningsmetoden och 

poängterar istället vikten av mötet mellan barnet och verkligheten. Han menar att genom att 

ersätta egna sinnliga verklighetsintryck med andras tryckta ord och erfarenheter, är att lita på 

andras förnuft vilket inte leder till någon djupare kunskap (Hartman, 2005). 

 

Utomhuspedagogiken som företeelse och metod har ursprung kring de pedagogiska tankarna 

om att inlärning sker bäst i konkreta sammanhang och genom praktiska metoder. Flera stora 

pedagoger som till exempel John Dewey, Maria Montessori och Ellen Key har understrukit 

vikten av det konkreta lärandet och närheten till verkligheten (Szczepanski, 2007). 

 

Ellen Key (1849-1926) är en av vårt lands mest kända författare inom pedagogiska frågor och 

den kanske mest kända, internationellt sätt. Hennes radikala tankar kring elevinflytande, fria 

ämnesval och praktik varvad med teori, fick stor uppmärksamhet över hela världen (Hartman, 

2005). Key var inte främmande för att använda andra platser än det traditionella klassrummet 

i sin undervisning. Hon myntade uttrycket ”bildning är det som är kvar när vi glömt allt det vi 

lärt” (Brügge et.al. 2007, s. 50). Med detta menade Key att den kunskap som förvärvas och 

ger en helhetssyn och kan sättas i ett sammanhang, finns kvar hos oss medan ren 

faktakunskap som andrahandskälla glöms bort. Hon menar vidare att den bildning vi vinner 

kan hämtas i flera olika miljöer, vid brasan, på ängen eller vid havsstranden och inte enbart i 

skolbänken. Bildningen kan hämtas ur böcker men även ur naturen själv. Den kunskapen blir 

levande, självägd och mer befäst (Szczepanski, 2007).   

 

En samtida kollega till Key är den amerikanske pragmatikern John Dewey (1859-1952). 

Dewey (2004) menar att praktisk kunskap är lika mycket värd som den teoretiska. Genom att 

praktiskt undersöka får vi erfarenhet, men för att erfarenheten ska omvandlas till kunskap 

måste man reflektera. Deweys kända begrepp ”learning by doing” kan koppla tänkandet till 

handlandet. Han menar att lärandet är en del av en social handling och bygger på ständig 

erfarenhet i mötet med nya upptäckter. Deweys ursprungliga formulering till learning by 

doing, är learn to do by knowing and to know by doing. Han menar att det inte enbart är 

aktiviteten som ligger till grund för inlärningsprocessen, utan det är kopplingen mellan 

kunskap och handling – teori och praktik, som är det grundläggande (Szczepanski, Malmer, 

Nelson & Dahlgren, 2006). I utomhuspedagogiken kan detta praktiska tillvägagångssätt aktivt 

utveckla deltagandet och integrera teori med praktik – tanke med rörelse (Brügge et. al. 2007). 

Att känna till något innebär inte automatisk att man begriper innebörden, men genom att 
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upptäcka i naturliga sammanhang kan man utveckla förståelse. Szczepanski (2007) uttrycker 

att vi måste gripa för att begripa. Deras tankar är grunden till utomhuspedagogiken så som vi 

känner den idag. I det moderna samhället är skolan bara en av många miljöer där elever vistas 

och där inlärning sker. Utomhusmiljön är en av dessa platser där inlärning kan ske lika 

självklart som på ett bibliotek, framför datorn eller i det traditionella klassrummet (Dahlgren 

& Szczepanski, 1997).  

2.3 Utomhuspedagogiken idag 
Begreppet utomhuspedagogik rymmer, som tidigare nämnts, flera olika delar och olika 

forskare har olika referenspunkter när det gäller att definiera vad det egentligen är. Lundegård 

et. al. (2004) beskriver utomhuspedagogik som ett samlingsbegrepp för den undervisning och 

fostran som bedrivs i en utomhusmiljö. I begreppet innefattas även utomhusdidaktiken med 

de pedagogiska frågorna Vad, Hur, När och Varför som problematisering i undervisningen. 

Enligt Lundegård et. al. (2004) innefattar utomhuspedagogik inte enbart den orörda naturen 

utan även miljöer påverkade av människor så som skolgården och samhällsstrukturer. 

 

 En av utomhuspedagogikens största företrädare i Sverige är Anders Szczepanski, enhetschef 

vid Centrum för miljö- och utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Han har 

tillsammans med Lars-Owe Dahlgren, professor i pedagogik vid Linköpings universitet 

forskat kring utomhusdidaktik och utomhuspedagogik. De menar att utomhuspedagogik är ett 

kompletterande inslag i den i övrigt traditionella undervisningen som vanligtvis sker inom 

fyra väggar. De menar vidare att det idealiska vore ett växelspel mellan olika miljöer för ett 

effektivt lärande. Genom detta växelspel blir delarna en helhet och relationen mellan orsak 

och verkan tydlig (Dahlgren, 2007). De har en vision om att alla lärandemoment i alla 

skolämnen mer eller mindre kan bedrivas utomhus. Med utomhusmiljö menar de det 

omgivande kultur- och naturlandskapet som ligger utanför barnens huvudsakliga 

rörelsemönster som de liknar vid ett triangelmönster, mellan hemmet – skolan – köpcentret.  

 

Deweys och Keys tankar återfinns i Dahlgrens och Szczepanskis (2007) tankar och idéer 

kring sinnliga upplevelser som kunskapsbefästare. Till skillnad från Dahlgren och 

Szczepanski som menar att all undervisning kan bedrivas utomhus är Dewey mer skeptisk. 

Han tror inte att utbildning kan ges enbart genom studier i naturvetenskapliga ämnen, eller så 

kallade naturstudier, därför att naturen inte är en enhet. I sig själv är naturen ett antal olika 
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objekt i tid och rum och att göra dem till centrum för ett arbete, är att splittra istället för att 

förena (Dewey, 2004). 

2.4 Naturen som betydelsefull plats 
Vad har barnen för erfarenheter av naturen idag?  För femtio år sedan var naturen en naturlig 

del av barns vardag. Naturen fanns ofta alldeles i närheten i form av skogsdungar, parker och 

ängssluttningar. Fritiden då var inte så organiserad utan barnen fick använda sin fantasi och 

det material som fanns att tillgå i naturen, i sin lek. Idag ser verkligheten annorlunda ut. Barns 

veckoschema består av uppbokade aktiviteter och mindre fri tid till egen lek. Naturen har fått 

flytta på sig och ge plats åt byggnader och parkeringsplatser. Detta leder till att barn idag har 

en sämre kontakt med naturen och i många fall är helt främmande för den (Nyhus Braute & 

Bang, 1997).   

 

Om man sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden, till bondesamhället, så var deras inställning 

till naturen mer nyttopräglad. Man tog till vara naturens resurser utan att överexploatera och 

man levde i samspel med den (Sjölander, 2007). Idag bygger samhället på industriverksamhet, 

och den natur som kunde upplevas för femtio år sedan, finns det inte längre tid för. Naturen är 

idag anpassad till människans behov och utnyttjas som en plats för picknickstunder och 

vackra vykortsbilder istället för att människan ska anpassa sig till naturen och se nyttan av att 

använda den i den fria leken och som kunskapskälla (Nyhus Braute & Bang, 1997). Man kan 

urskilja en ny trend som samlas under begreppet friluftsliv, som innebär en uppskattning av 

naturupplevelser. I dagens stressade arbetstempo kan stillsamma naturupplevelser som till 

exempel bärplockning, strandpromenader och fiske vara det friluftsliv som många behöver. 

Om man i tidiga barndomsår lär sig uppskatta dessa aktiviteter och platser är chansen större 

att man behåller denna uppskattning även i vuxen ålder och kanske överför den till nästa 

generation (Szczepanski, 2007).   

2.5 Lärandeteorier 
Innan begreppet skola etablerades i och med folkskolestadgan 1842, var sambandet mellan 

teori och praktik mer integrerat. Troligtvis var samspelet mellan erfarenheter, upplevelser och 

konkret arbete så enhetligt att den enskilda individen inte ens märkte att det skett en inlärning 

(Dahlgren & Szczepanski, 2007). Ordet skola kommer från det grekiska ordet schola som 

betyder fritid, tid för andliga övningar, och när institutionen skola, såsom samhället känner 

den idag blev till, dekontextualiserades lärandet och innehållet blev mer textbundet och 

utövandet och det praktiknära arbetssättet upphörde nästan helt. 
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 Man kan i dagens pedagogiktrender ana ett paradigmskifte när det gäller lärandet knutet till 

språk, samspel och platser och utomhuspedagogiken kan komma att bli en del av detta. 

Dagens forskningsinriktning pekar mer tillbaka på lärande i samspel mellan teori och praktik. 

Den nya lärandeteorin kallas för det sociokulturella perspektivet och introducerades i Sverige 

av Säljö (2000). Säljö har tagit fasta på situationslärandet och betonar även att lärandet och 

tänkandet inte bör ses som fristående från sitt platssammanhang, från den situation man 

befinner sig i utan att det dagliga lärandet ska utgå både från teori och från praktik (Dahlgren 

& Szczepanski, 2007). Säljö (2000) menar att förståelsen för någonting visar sig först när man 

sätter flera elever att i samspel med varandra diskutera problem, och gemensamt hitta 

lösningar. Att lära i ett sociokulturellt perspektiv är att lära i meningsfulla sammanhang i den 

kultur man befinner sig. Det sociokulturella perspektivet betonar även kommunikationens 

betydelse i samspel med andra, för att skapa en djupare förståelse av lärandet (Magntorn & 

Magntorn, 2004). Lärandet är inte platsbundet till skolans lokaler utan inlärning kan ske 

varsomhelst och närsomhelst, precis som Key en gång förespråkade. 

 

I den didaktiska skoldebatten pågår idag en diskussion kring det platsbundna lärandet, så 

kallat situerat lärande, som har sitt ursprung i den ryske pedagogen Vygotskys tankar. Den 

står, i motsats med Piagets konstruktivism, för ett kontextbundet lärande, där eleven tillägnar 

sig kunskap i sociala sammanhang. Det sociokulturella perspektivet använder begrepp som att 

”eleven tillägnar sig” kunskap. I konstruktivismen pratar man mer om ett individuellt aktivt 

lärande där ”eleven anpassar sig” i sitt lärande. Intresset för hur elever lär har alltid varit stort, 

och hittills har Piagets konstruktivistiska/kognitiva metod dominerat (EDU, 2008). Har 

debatten om det situerade lärandet någon inverkan på hur utomhusundervisningen bedrivs? 

Kan man idag ana nya trender inom pedagogiken som kan spela en roll för hur 

undervisningen kommer att bedrivas? I kommande avsnitt kommer möjligheter och 

svårigheter med utomhusundervisning, samt utomhuspedagogikens plats i läroplanerna att 

diskuteras.  

2.6 Fördelar och möjligheter 
Skolan har en viktig uppgift som innebär att skapa mindre avstånd mellan teori och praktik. 

Eftersom lärandet idag ofta sker inomhus, framför datorn eller genom teoretiskt material, kan 

man se variation med utomhusaktiviteter (Brügge et. al. 2007). De förtolkade texter som 

elever möter i skolan ger ingen djupare förståelse och inlärning, utan blir en reproduktion och 

en ytinlärning (Öquist, 1995). Skolan riskerar att ge eleverna mängder av information som 
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eleverna återger utan förståelse. Denna ytinlärning kan medverka till att elevers helhetssyn för 

omvärlden minskar (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1999).  

 

Precis som tidigare filosofer och forskare menar Brügge att barn med hjälp av den sinnliga 

upplevelsen ökar kunskapsinlärningen, eftersom både känsla, handling och tanke förenas 

(Brügge et. al. 2007). 85 % av den kommunikation människor tillämpar är inte verbal, utan 

förmedlas genom våra sinnen och kroppsspråk. Därför är det viktigt att som pedagog tänka på 

att använda sig av flera olika miljöer och inlärningssätt utöver de traditionella (Szczepanski, 

2007). När inlärningen sker på de verkliga platserna med hjälp av våra sinnen ökar 

förståelsen. Saker som färg, form, ljud, doft och den verkliga stämningen förstärker 

inlärningsprocessen. Med aktiviteter utomhus ger man eleverna möjlighet till både fysiskt och 

psykiskt stimulerad aktivering som kan bidra till en djupinlärning (Brügge et.al. 2007).  

 

Enligt Dahlgren (2007) är en av fördelarna med utomhusundervisning, att man utvecklar de 

kunskaper och färdigheter på de platser där de till största del ska användas, vilket han menar 

är undervisning i den autentiska miljön. När undervisning sker i dessa miljöer ökar den 

förståelse och kunskap som är nödvändig inför eventuella framtida problem.   

2.7 Hinder och svårigheter 
Det finns svårigheter som kan påverka när man som pedagog väljer att ta ut en klass för 

undervisning i utomhusmiljö. Man bör som pedagog vara väl förberedd på alla eventualiteter.  

Att vara pedagog innanför skolans fyra väggar, där den vardagliga undervisningen sker, är 

inte samma sak som att undervisa en grupp utomhus. Det krävs att pedagogen har större 

kontroll och en flexibilitet när det kommer till planering och genomförande (Brügge et. al. 

2007).  

 

Det är viktigt att pedagogen som leder klassen i naturen har god kunskap om elevernas 

förutsättningar och tidigare relation till naturen. Att vara medveten om vilka platser i 

naturutomhusmiljön man väljer är viktigt för att undervisningen ska fungera (Ericsson, 2002). 

Pedagogen är ledare för gruppen, och med detta följer ett ansvar för gruppen som helhet. Man 

bör vara öppen för att öka sina kunskaper samt reflektera över vilken människosyn man har, 

för att klimatet i en grupp eller klass ska kunna bli till en gynnsam lärmiljö. Det handlar om 

att ta ledarskapet på allvar och ha ett bra förhållningssätt mot eleverna. Man måste som elev 

kunna känna trygghet både till ledaren, miljön och till övriga gruppen (Brügge et. al. 2007). 
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Några praktiska saker att betänka innan man ger sig ut i naturen med en klass kan vara att 

eleverna har rätt kläder och skor, och att de är mentalt förberedda på vad som förväntas av 

dem när de väl är på plats. Det är även av grundläggande betydelse att det finns tillgång till 

vatten, mat och toalett beroende på hur länge eleverna ska vara ute (Brügge et.al. 2007). I en 

studie från Nya Zeeland, 2008, tillfrågades pedagoger om användandet av utomhuspedagogik, 

samt vad det såg för konsekvenser av att vara utomhus. En pedagog nämner att kontakten med 

naturen utomhus är omedelbar och ger direkt feedback till eleverna. Dock menar pedagogen 

att konsekvenserna kan påverka eleverna negativt om de är våta eller hungriga, vilket kan 

bidra till att eleverna blir obekväma och upplevelsen uteblir (Zink & Burrows, 2008).  

 

I en klass kan det finnas elever i behov av särskilt stöd, såsom funktionshinder, astma, syn- 

och hörselskador med mera, och pedagogen kan då uppleva det svårt att gå ut i naturen med 

klassen. Nyhus Braute & Bang (1997) menar att det inte behöver vara avancerat att hitta 

lösningar på detta. De menar till och med att naturen kan vara en bra miljö för elever i behov 

av särskilt stöd eftersom sinnesintrycken kan vara tydligare i naturen och därmed kan 

underlätta inlärningen för eleverna.  

 

För att kunna vidareutveckla den utomhusbaserade undervisningen krävs det åtgärder i form 

av kompetensutveckling av pedagoger och ledning, ekonomiskt stöd i form av transportmedel 

för att kunna ta sig till aktuella platser samt tid och resurser i form av pedagogiskt stöd och 

material (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  

 

Den forskning som hittills har presenterats pekar på många positiva vinster med 

utomhusverksamhet bland annat en förbättrad hälsa, en större motorik och en djupare 

inlärning. Därför finns det inte längre några direkta hinder för att flytta undervisningen 

utomhus. Anledningen till att detta ännu inte gjorts är att lärare måste ta till sig de metoder 

som utomhuspedagogiken fodrar. Detta tar tid, kostar pengar och kräver engagemang. Därför 

måste även pedagogers inställning i grund och botten ändras. Ett exempel på hur pedagogers 

inställning kan påverka synen på utomhusundervisningen är att om en lärare idag undervisar 

mer utomhus än övriga i lärarlaget, kan frågan om eleverna uppfyller målen dyka upp (Nyhus 

Braute & Bang, 1997).   

 

Det krävs att lärarutbildningen inte bara inkluderar de teoretiska ämnena utan även ger 

studenterna möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter i hur man kan använda utemiljön 
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i undervisningen. Detta är en process som påbörjats men som ännu inte är ett obligatoriskt 

moment i lärarutbildningen (Brügge et. al. 2007). Mikaela Valtersson och Mats Pertoft 

(Riksdagen, 2008) har under 2007/2008 lämnat in en motion om förslag till riksdagsbeslut 

gällande utomhuspedagogikens betydelse för lärandet. I sin motion tar de upp vikten av att 

förmedla kunskap om utomhuspedagogik till blivande lärare under dennes utbildning. De 

menar att framtida lärare bör få kunskap och utbildning i hur man kan använda utemiljön för 

att skapa en varierad och spännande undervisning.  Idag finns det möjlighet att på flera olika 

universitet och högskolor delta i naturkurser som utgår från barns lärande i utomhusmiljöer 

och upptäckande i naturen.  

2.8 Pedagogiska utgångspunkter 
Som pedagog har man flera olika styrdokument att följa. Skollagen är den övergripande lagen 

som fastställs av riksdagen och som innehåller grundläggande bestämmelser kring utbildning 

i olika skolformer. För varje skolform finns det en läroplan som fastställs av regeringen och 

som innehåller mål och riktlinjer samt bedömningskriterier för vad skolan ansvarar för att 

varje elev bör ha uppnått efter genomförd skolgång (Skolverket, 2008). Vid sidan av 

skollagen och läroplanen finns kursplaner som uttrycker det krav som staten ställer på 

utbildningen i olika ämnen. I kursplanen finns det uppnående- och strävandemål för varje 

enskilt ämne. Där beskrivs tydligt vilka mål eleven ska ha uppnått i slutet av tredje-, femte- 

och nionde skolåret (Skolverket, 2008). Skollagen, läroplaner och kursplaner är skrivna bland 

annat utifrån forskningsresultat. Många av de idéer och tankegångar som beskrivits i 

forskningsbakgrunden återfinns i styrdokumenten.  

 

När det kommer till att inhämta kunskap, kan det göras genom olika former och uttryckssätt. I 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet beskrivs de fyra F:n som ett tillvägagångssätt för 

att ta till sig kunskap. De fyra F:n är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det har 

alltid pågått en skoldebatt kring hur elever lär sig, och idag kan man urskönja en utökad debatt 

kring detta. Valtersson & Pertoft (Riksdagen, 2008) betonar de fyra F:n som en del av 

lärprocessen där elever konkret får fakta och en förståelse för omgivningen, som sedan leder 

till färdigheter som till exempel hantering av en håv eller lupp. Den sista kunskapsformen i 

lärprocessen är att eleverna får en förtrogenhet till sin omgivning och till sin kunskap. Genom 

att följa denna lärprocess med de fyra F:n befästs kunskap på ett djupare sätt, och elever kan 

använda sin kunskap i olika miljöer. Skolans arbete ska innehålla olika slags kunskapsformer 

och en gynnsam läromiljö där olika tillvägagångssätt samspelar och främjar elevers 
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harmoniska utveckling. En harmonisk utveckling innefattar möjligheten att få utforska, testa, 

tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2008) Valtersson och 

Pertoft (Riksdagen, 2008) skriver vidare i sin motion att pedagogiska utemiljöer kan vid 

genomtänkt planering användas i alla olika ämnen och ge lust och variation åt 

undervisningen.  

 

Kursplaner klargör vad eleverna ska kunna efter genomförd skolgång, men säger mycket lite 

om hur lärare ska gå tillväga i val av innehåll och arbetsmetoder. Det är upp till läraren själv 

att tillsammans med arbetslag och elever planera och utvärdera undervisningen med läroplan 

och kursplaner som grund. I kursplanen för de naturorienterade ämnena står det att 

naturvetenskapen kan stimulera människors nyfikenhet på naturen och göra den begriplig 

(Skolverket, 2008). Läroplaner och kursplaner för det obligatoriska skolväsendet säger 

ingenting om hur pedagogen ska gå tillväga, men många av de nyckelord och strävande- och 

uppfyllelsemål som finns i läroplanerna stämmer väl överens med utomhuspedagogikens 

tankar kring varierad undervisning, stimulerat lärande och sinnliga intryck. 

 

Valtersson & Pertoft (Riksdagen, 2008) menar att lärandet allt för ofta sker innanför skolans 

fyra väggar och att alla ämnen i skolan kan läras in utomhus, vilket de även menar stimulerar 

elevernas förhållande till naturen.  I sin motion tar de även upp den bakomliggande 

forskningen kring utomhuspedagogik och dess betydelse för den fortsatta utvecklingen. De 

menar att den kunskap som är framforskad bör spridas vidare och inspirera pedagogerna ute i 

skolorna i Sverige. Bakomliggande forskning till motionen bygger bland annat på forskning 

från Pedagogiskt Centrum i Linköping.  

 

De fyra punkter som tas upp i motionen till riksdagen är följande (Riksdagen, 2008) 

 Betydelsen av naturskolor, som är ett arbetssätt där man främst utgår ifrån barnens 

sinnen och upplevelser i och av naturen. 

 Att lärare bör få mer kunskap om vad utomhuspedagogik är och hur man kan arbeta 

med det.  

 Önskan om att stärka utomhuspedagogikens ställning i läroplanen. 

 Mer spridning och information om naturskolor och utomhuspedagogik. 

 

Det finns idag en debatt i skolan kring situerat lärande och hur lärprocessen ser ut och kan 

utvecklas. Motionen till riksdagen om ett ökat stöd i läroplaner, resurser och utbildning för 
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pedagoger med mera, visar på att det finns ett intresse och ett behov av undervisning utomhus. 

Som tidigare nämnts tar både Piagets konstruktivism/kognitivism och Säljös sociokulturella 

perspektiv upp olika pedagogiska synvinklar som har anammats i utomhuspedagogikens 

tankar.  

2.9 Sammanfattning av forskningsbakgrund 
I forskningsbakgrunden har utomhuspedagogikens framväxt och ursprung presenterats samt 

hur och varför den kan vara ett funktionellt redskap att använda i undervisningen. Flera olika 

forskare har pekat på fördelar och möjligheter samt hinder och svårigheter med att använda 

utomhusmiljön i undervisningen. Med detta i åtanke gör vi nu ett avstamp, när den empiriska 

undersökningen ska genomföras, för att ta reda på hur mycket pedagoger använder 

naturutomhusmiljön som pedagogiskt klassrum samt vad pedagogerna ser för möjligheter och 

svårigheter med detta.  
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3 Problemformulering 
Denna empiriska studie ska fördjupa sig i hur mycket och varför pedagoger använder sig av 

naturutomhusmiljön samt vad de ser för effekter av användandet. Frågeställningarna är 

följande: 

 

 I vilken utsträckning upplever sig pedagogen använda sig av naturutomhusmiljön i sin 

pedagogiska verksamhet? 

 Vilka möjligheter och fördelar samt hinder och svårigheter ser pedagogen av 

användandet?  
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4 Metod och genomförande 
För att besvara problemformuleringarna byggs den empiriska delen på dels en 

enkätundersökning och dels djupintervjuer. Enkätundersökningen omfattar fyra lärarlag från 

skolor i södra Sverige. Undersökningen vänder sig till lärarlag som inkluderar pedagoger som 

undervisar elever i skolår 1-6. De tillfrågade respondenterna är klasslärare, i så stor 

utsträckning som möjligt, i grundskolans tidigare år. Lärarlagen är valda på grund av sin 

relevans för undersökningen (Denscombe, 2000). Respondenternas enkätsvar delas upp i två 

kategorier, en för skolår 1-3, och en för skolår 4-6. Undersökningen består i att jämföra 

användandet av naturutomhusmiljön som pedagogiskt klassrum, mellan dessa två kategorier.  

 

När all data är insamlad redovisas den utifrån pedagogernas svar och därefter bearbetas den 

andra frågeställningen, om bakomliggande orsaker samt vilka möjligheter och fördelar och 

hinder och svårigheter pedagogen ser med att använda naturutomhusmiljön i sin pedagogiska 

verksamhet. Detta sker genom semistrukturerade intervjuer med några av pedagogerna. Dessa 

intervjuer bygger på färdiga frågor kring ett ämne som ska behandlas. Respondenten får 

relativt fritt utveckla sina tankar kring det ämne som intervjuaren tar upp. Intervjuaren är 

flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd och låter respondenten utveckla sina svar 

(Denscombe, 2000).  

 

Genom att välja ut några respondenter för djupare intervjuer är förhoppningen att få en större 

inblick i pedagogernas tankar kring detta. Intervjupersonerna valdes ut på grund av sin 

relevans för undersökningen. De besitter speciella kvalifikationer och har en unik inblick i det 

undersökande ämnet (Denscombe, 2000; Patel & Davidsson, 1994). Författarna har sedan 

tidigare kännedom om att pedagogerna använder naturutomhusmiljön, och därför tillför 

pedagogernas svar kunskap till undersökningen.   

4.1 Val av metod 
Genom att använda två olika forskningsmetoder, en kvalitativ och en kvantitativ, blir 

validiteten i undersökningen mer tillförlitlig och får ett större djup. Att använda flera metoder 

gör det också möjligt att styrka och/eller ifrågasätta resultatet genom att jämföra 

forskningsmetodernas resultat (Denscombe, 2000). För att få en bred allmän bakgrundsbild av 

hur, varför och i vilken omfattning pedagoger använder sig av utomhusmiljön i sin 

verksamhet valdes enkätundersökning som metod. Då det var fyra lärarlag på olika platser i 

södra Sverige var enkät det mest praktiska alternativet. Denscombe (2000) menar att det är 
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mest lämpligt att använda enkäter som undersökningsmetod när man har ett stort antal 

respondenter på spridda platser och när de svar som efterfrågas är relativt kortfattade och 

okomplicerade. Ytterligare fördelar med enkäter är att de är lätta att samla in och det går 

förhållandevis snabbt att analysera resultatet, eftersom svarsalternativen redan är 

färdigformulerade (Denscombe, 2000). Faran med att ha förkodade svarsalternativ kan vara 

att respondenterna inte tycker att något alternativ stämmer överens med deras uppfattning och 

därför väljer att inte svara på frågan. Ytterligare en fara med att använda postenkäter är att 

forskaren inte kan kontrollera sanningshalten i svaren. Till skillnad från en intervju, där 

forskare kan ana vissa tveksamheter i svaren, måste man utgå ifrån att postenkäternas svar är 

sanningsenliga. Vidare menar Denscombe (2000) att svaren i en postenkät kan vara dåligt 

ifyllda, feltolkade eller ofullständiga  

 

Genom att intervjua några pedagoger om bakomliggande orsaker till varför de valt att 

använda sig av naturutomhusmiljön i undervisningen, får undersökningen ett större djup och 

en högre tillförlitlighet. När man formulerar intervjufrågor bör man som intervjuare betänka i 

vilken utsträckning frågorna ska vara öppna för intervjupersonen att själv tolka och ta 

ställning till utifrån egna erfarenheter och tankar. Detta kallas enligt Patel & Davidsson 

(1994) för grad av strukturering. Det finns olika grader av strukturering, alltså i vilken 

utsträckning man låter intervjupersonen fritt svara. En helt strukturerad intervju ger 

intervjupersonen ett litet utrymme att uttrycka sig fritt och intervjuaren styr intervjun med 

fasta svarsalternativ. Motsatsen till helt strukturerad intervju är en ostrukturerad intervju som 

ger intervjupersonen stort utrymme att fritt svara (Patel & Davidsson, 1994). Ett mellanting 

mellan helt strukturerade och ostrukturerade intervjuer är semistrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer följer intervjuaren färdiga frågor kring det ämne som ska 

undersökas, men intervjuaren är flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd och 

intervjupersonens svar. Intervjuaren kan ställa följdfrågor och intervjupersonen får möjlighet 

att tala mer utförligt kring ämnet (Denscombe, 2000). Detta är den metod som användes, 

eftersom intervjuerna avsåg att gå djupare in på vissa av de frågor som togs upp i enkäten. 

Intervjun utgick från delvis strukturerade frågor, men samtidigt lämnades fritt utrymme för 

intervjupersonerna att själva berätta om sina erfarenheter och upplevelser om undervisning i 

naturutomhusmiljön. Intervjun var uppdelad i två kategorier, varav den ena var en 

presentationsdel, där intervjupersonen fick möjlighet att presentera sig själv och sitt intresse 

för ämnet. Dessa frågor var avsedda för att introducera intervjupersonen i ämnet och få denne 
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att känna sig avslappnad. Denscombe (2000) uttrycker att det är lämpligt att börja med frågor 

som den intervjuade känner sig väl bekant med innan man tar upp ämnesfrågorna.  

 

Genom att använda sig av ljudinspelning vid en intervju blir intervjupersonens svar korrekt 

angivna och det är lättare för författarna att sedan återge exakta citat och referenser från 

intervjun, än vid enbart anteckningar. En nackdel med att spela in intervjun är att det kan 

påverka de svar intervjupersonen ger, eftersom personen kan känna sig pressad att ge svar 

som de tror intervjuaren vill ha (Patel & Davidsson, 1994). För att intervjupersonerna ska 

känna sig mer komfortabla, både med ljudinspelningen och med frågeformuleringarna skickas 

intervjufrågorna några dagar i förväg via e-post till respondenterna, för att dessa ska kunna 

läsa igenom frågorna och fundera kring hur de vill svara. Efter genomförda intervjuer, 

transkriberas ljudupptagningen och sedan sammanställs svaren i flytande text i stycket 

Resultatredovisning av intervjuer.  

4.2 Etiska överväganden  
Etiska aspekter beaktas under arbetets gång och målet är att hela tiden hantera 

individuppgifter med stor försiktighet, både för de som deltar i enkätundersökningen och 

intervjupersonerna. Vetenskapsrådet (VR, 2008) har publicerat fyra allmänna huvudprinciper 

som vägledning för forskare. De kan sammanfattas som: 

 Informationskravet – respondenter ska upplysas om att deras delaktighet är frivillig 

och att de när som helst under projektet kan avbryta sin medverkan. Respondenterna 

ska även känna till hur och var forskningssammanställningen kommer att publiceras. 

 Samtyckeskravet – forskaren ska ha respondenternas medgivande för deltagande. 

 Konfidentialitetskravet – alla uppgifter som kan identifiera respondenter ska av 

forskaren hanteras varsamt och på ett sådant sätt att utomstående ej kommer åt dem.  

 Nyttjandekravet – personuppgifter insamlade för forskningsändamål får ej nyttjas i 

andra sammanhang till exempel för kommersiellt bruk eller för icke-vetenskapliga 

syften.  

 

Dessa huvudprinciper har av författarna tagits på största allvar och funnits med då 

intervjufrågor och enkäten utformats. Respondenterna för enkätundersökningen delgivs 

kännedom om dessa principer på försättsbladet till enkäten, medan intervjupersonerna får 

informationen vid intervjutillfället.  
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4.3 Pilotstudie 
Innan enkäterna lämnades ut till pedagogerna på fältet genomfördes en pilotstudie på fyra 

personer varav tre var lärare och en var sakkunnig utredare hos en myndighet. Två av de fyra 

tillfrågade svarade och deras kommentarer och kritiska granskning beaktades. Efter den 

genomförda pilotstudien omformulerades några av frågorna, så att de skulle vara mer 

lättförståeliga för respondenterna.  Inför djupintervjuerna användes två av de fyra personerna i 

pilotgruppen för testintervjuer. Detta gjordes för att upptäcka svårigheter och få en beredskap 

att modifiera frågor i ett löpande sammanhang.  

4.4 Tillvägagångssätt  
De lärarlag som ingick i enkätundersökningen var sedan tidigare kända av författarna, 

eftersom de arbetar på tidigare verksamhetsförlagda utbildningsplatser, och deras svar tros 

kunna ge relevant data för undersökningen. Inför utlämnandet av enkäterna besöktes de olika 

lärarlagen på plats för en presentation. Detta avses leda till att fler respondenter skickar in 

enkäterna, eftersom de då har fått en personlig kontakt och därmed förhoppningsvis mer tilltro 

till undersökningen, än om enbart postenkäter skickats ut.  

 

Denscombe (2000) menar att postenkäter oftast uppfattas som opersonliga och det 

förekommer sällan någon personlig kontakt mellan sändaren och mottagaren. Ofta får 

mottagaren ingen information i förhand om att enkäten är på väg. Cirka två veckor innan 

enkäten lämnades ut tillfrågades ansvarig rektor eller arbetslagsledare för lärarlagen, om lov 

att få presentera enkäten vid lämpligt tillfälle. Eftersom båda författarna inte hade möjlighet 

att samtidigt närvara vid presentationerna skrevs ett presentationsunderlag, för att samtliga 

lärarlag skulle få samma information, förutom den som finns på försättsbladet. 

Respondenterna fick cirka fyra veckor på sig att besvara enkäten och efter två veckor 

kontaktades de för påminnelse om enkätsvaren. 38 enkäter fördelade på de fyra lärarlagen 

lämnades ut och undersökningen räknade med att få in 25 enkätsvar vilket motsvarar cirka 65 

%. Detta ansågs av författarna vara minsta gräns för insamlad data, för att få en god validitet i 

den empiriska studien. Skulle bortfallet bli alltför stort kontaktas respondenterna återigen för 

en påminnelse. Vid utlämnandet av enkäterna till skolorna tilldelas varje lärarlag varsin 

färgkod på pappret. Detta görs för att lättare kunna påminna de lärarlag som inte skickat in 

enkäter. Anonymiteten garanteras fortfarande, men kontaktpersonen i lärarlaget ombeddes på 

författarnas initiativ, att efter halva tiden påminna övriga respondenter.  
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Resultatredovisningen av insamlade data sker i form av diagram som tydligt visar vilka 

resultaten är efter genomförd enkätundersökning. Efter bearbetningen av enkätsvaren 

undersöktes vilka möjligheter och fördelar samt hinder och svårigheter pedagogerna såg med 

att använda naturutomhusmiljön i sin undervisning. Enkätundersökningen ger en bild av hur, 

varför och hur mycket pedagogerna använder naturutomhusmiljön, medan djupintervjuerna 

visar de bakomliggande orsakerna.  

 

Efter att enkätsvaren sammanställts, valdes tre pedagoger ut för djupintervjuer. De tre 

pedagogerna tillfrågades om att delta i en inspelad djupintervju kring sin erfarenhet om 

fördelar och möjligheter, samt hinder och svårigheter med att använda naturutomhusmiljön. 

Alla tre accepterade att delta i den inspelade intervjun. Intervjupersonerna måste ge sitt 

tillstånd till att bli inspelade (Patel & Davidsson, 1994). Några dagar innan intervjun ägde 

rum skickades frågeställningarna ut via e-post till de tre pedagogerna. Detta gjordes dels på 

grund av att pedagogerna ansåg sig stressade i sin arbetssituation och därför ville ha möjlighet 

att förbereda sig och tänka igenom ämnet, och dels för att författarna trodde sig få mer 

ingående och genomtänkta svar än om frågorna varit oförberedda.  

 

Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas hemmaplan, det vill säga i skolan. Samtliga 

intervjuer kunde ske i en ostörd miljö, vilket i vissa fall kan vara svårt att hitta i stressiga 

arbetsmiljöer, till exempel skolor och sjukhus (Denscombe, 2000). Intervjupersonerna hade 

sedan tidigare fått en tidsram för intervjun på maximalt 30 minuter, på grund av 

intervjupersonernas tidsbrist. Tidsramen gjorde att de gick med på att ställa upp på intervjun.  

Denscombe (2000) nämner att det är viktigt att upptagna intervjupersoner får angiven 

tidslängd för intervjun.  

 

Innan intervjun startade fick intervjupersonerna en kort presentation av ämnet, författarnas 

motivering till varför undersökningen genomförs, samt definitionen av naturutomhusmiljön. 

Under intervjuerna ställdes frågor och följdfrågor i en samtalsform. Frågorna var indelade i 

två kategorier, - en presentationsdel och en ämnesdel. Intervjupersonerna fick fritt svara på 

presentationsdelen, därefter ställde intervjuarna de semistrukturerade ämnesfrågorna. 

Intervjupersonerna svarade på alla frågor och efter avslutad intervju fick de en gåva som tack 

för sin medverkan.  
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5 Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat av enkäter och intervjuer. Enkätredovisningen 

sker i form av diagram, medan intervjuerna redovisas i löpande text. 

5.1 Resultatredovisning av enkäter 
Av antalet utskickade enkäter, svarade 27 av 38, vilket motsvarar 71 %. Någon bortfallsanalys 

var därför inte nödvändig att göra. Resultatet av enkäterna är följande (enkät se bilaga 1). 

 

                              Totalt antal respondentsvar i undersökningen  

41%

59%

Skolår 
1‐3

Skolår 
4‐6

 
                              Fig.1 Antalet inkomna svar av pedagoger, fördelat på skolår 1-3  
                                            och skolår 4-6. 
 
Av de 27 inkomna svaren tillhörde 41 % kategorin som undervisar i skolår 1-3, och 59 % 

kategorin som undervisar i skolår 4-6.  

                             Användandet av naturutomhusmiljön 
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                             Fig. 2. Antalet pedagoger som använder/inte använder naturutomhus- 

                                             miljön i sin undervisning.  

Samtliga av de pedagoger som svarade, och som undervisar i skolår 1-3 svarade ja på frågan 

om de använder sig av naturutomhusmiljön i sin pedagogiska undervisning. Av de pedagoger 

som undervisar i skolår 4-6, svarade 14 st ja, och 2 st svarade nej på samma fråga.  
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                           Antalet undervisningstimmar i skolår 1-3 

28%

27%
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Annat

 
                           Fig. 3. Antalet timmar per termin som eleverna i skolår 1-3, genom 

                                            pedagogens initiativ, får delta i naturutomhusundervisning. 

 

De som svarade ja på frågan om de använder naturutomhusmiljön i sin pedagogiska 

undervisning, fick uppskatta hur många timmar per termin de ger eleverna möjlighet att delta i 

naturutomhusundervisning. För pedagogerna som undervisar i skolår 1-3 visar fördelningen 

av antal timmar på en variation. Det största antalet timmar låg mellan 0-25 och 25-50, medan 

18 % svarade mellan 50-75 och 9 % svarade 75-100 timmar. 18 % svarade Annat och 

kommenterade detta med: ”Över 100 timmar, ca 6 timmar/vecka inklusive lunch utomhus” 

och ”vill inte skriva antal timmar, när jag arbetade förra läsåret i år 2 var vi ute 8:20- 11:00 en 

dag i veckan.  

                  
        Antalet undervisningstimmar i skolår 4-6 

79%
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Annat

 
                           Fig. 4. Antalet timmar per termin som eleverna i skolår 4-6, genom 

                                              pedagogens initiativ får delta i naturutomhusundervisning. 
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Av dem som svarade ja på frågan om de använder naturutomhusmiljön i sin undervisning, och 

som undervisar i skolår 4-6, låg svarsfördelningen mellan två alternativ. 79 % svarade att 

antalet timmar var mellan 0-25, och 21 % svarade att antalet var mellan 25-50.  

 

De respondenter som svarade ja på frågan om de använder sig av naturutomhusmiljön i sin 

pedagogiska undervisning, fick ge en motivering till hur och varför de använder sig av detta. 

Respondenterna fördelades i två kategorier, skolår 1-3 och skolår 4-6.   

 

Bland respondenterna i kategori skolår 1-3 svarade samtliga att de använder sig av 

naturutomhusmiljön. Flera nämnde att de använde naturutomhusmiljön i svenska, bild, idrott, 

geografi, biologi, matematik, temadagar, leka, samarbetsövningar och skoljogg.   

 

Som motivering till varför de använder naturutomhusmiljön nämner pedagogerna att 

undervisningen ökar förståelsen för naturen, samt skapar respekt för denna. Den förstärker 

inlärningen genom att kombinera teori med praktik, samt ökar lusten att lära. Flera pedagoger 

betonar även det sinnliga intrycket som ger eleverna en upplevelse och som stimulerar både 

tanken och handlingen. Någon pedagog pekar även på de gemensamma och konkreta 

upplevelserna där eleverna får lära sig med och av varandra.  

 

Bland respondenterna i kategorin skolår 4-6 svarade 14 st att de använder sig av 

naturutomhusmiljön i sin pedagogiska undervisning.  På frågan hur de använder 

naturutomhusmiljön svarade respondenterna att de inkluderar flera lärandemoment, till 

exempel matematik, skriva och träna begrepp och formler, naturstudier, bild, svenska, 

diktskrivning, idrott, friluftsliv, NO, temaarbete, skoljogg och samarbetsövningar.  

 

Som motivering till varför de använder sig av naturutomhusundervisning säger flera 

pedagoger att undervisningen kopplar elevernas upplevelser till praktiska erfarenheter. 

Eleverna får även en djupare förståelse genom att använda sinnena, då de använder hela 

kroppen. Eleverna får möjlighet att konkretisera och befästa sina upplevelser genom att 

praktiskt upptäcka omgivningen, både individuellt och i samspel med andra. Flera pedagoger 

poängterar kopplingen mellan teori och praktik.  

 

2 av pedagogerna i kategori skolår 4-6 svarade att de inte använder sig av naturutomhusmiljön 

och gav en motivering till varför de inte använder naturutomhusmiljön i sin undervisning. 
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Pedagogerna uttryckte en positiv syn på utomhusundervisning, men såg sig inte ha tid att gå 

ut med barnen så mycket som det önskade. De ansåg sig även vara rädda för att eleverna inte 

skulle uppnå målen om för mycket tid spenderades utomhus. Pedagogerna uttryckte även att 

utomhusundervisning passar bäst på lågstadiet, eftersom de inte trodde att de äldre eleverna 

skulle uppskatta det.  

5.2 Enkätanalys 
71 % av de utskickade enkäterna besvarades. De svar som uteblev tros bero på pedagogernas 

tunga arbetsbelastning och det faktum att sista svarsdagen låg i veckan före ett lov. De 

uteblivna svaren tros inte bero på dålig information, tidsbrist eller på att svarsalternativen var 

otillräckliga och inte överensstämde med respondentens uppfattning. Sanningshalten i 

enkätundersökningen går inte att kontrollera, men svaren tros inte vara fingerade eller 

förvrängda. De som valde att svara tros ha gjort det av eget intresse för utomhusundervisning, 

men också på grund av relationen till författarna, samt presentationen av undersökningen på 

plats. Av de enkäter som kom in var ingen ofullständig eller dåligt ifylld, detta tros bero på 

enkätens lättförståeliga upplägg, som kom till delvis utifrån pilotstudiens resultat.  

 

Fördelningen mellan antalet respondenter i kategori skolår 1-3 och skolår 4-6 var relativt 

jämn, vilket gör undersökningen mer tillförlitlig när det kommer till att göra jämförelser i hur 

mycket pedagogerna använder naturutomhusmiljön, samt antalet timmar. Samtliga pedagoger 

(11 st) som undervisar i skolår 1-3 använder naturutomhusmiljön i undervisningen och 14 st 

av respondenterna som undervisar i skolår 4-6 svarade att de använder naturutomhusmiljön. 

Detta visar att relativt många pedagoger ute på fältet använder sig av naturutomhusmiljön som 

ett pedagogiskt klassrum, framförallt bland de tidigare skolåren. Endast 2 st svarade nej på 

frågan om de använder naturutomhusmiljön i undervisningen, och det var pedagoger som 

undervisar i skolår 4-6. Pedagogernas förklaring till att de inte använder det är att det är 

tidskrävande, sämre måluppnåelse och att det passar bäst på lågstadiet. Pedagogerna tror inte 

att äldre elever hade uppskattat att vara ute. De uttrycker ändå en vilja att använda sig av 

naturutomhusmiljön mera. 

 

Respondenterna fick möjlighet att ge övriga kommentarer kring utomhuspedagogik och 

användningen av naturutomhusmiljön i undervisningen. Några skrev att det krävs en tydlig 

och strukturerad planering för utomhusundervisning för att man ska kunna utvärdera vad 

barnen lärt sig. Pedagogerna nämner även att eleverna lär sig hela tiden i mötet med varandra, 
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pedagogen själv och miljön. ”Pedagogen måste vara lyhörd och flexibel för barns upptäckter”. 

Ytterligare någon pedagog nämnde att det är ”viktigt att få en vana av att vistas i naturen och 

ta del av allt vad det kan innebära”.  

5.3 Presentation av intervjupersoner 
För att lättare kunna följa med i resultatredovisningen i intervjuerna följer här en presentation 

av intervjupersonerna och deras pedagogiska bakgrund.  Personerna har tilldelats fingerade 

namn. Detta görs dels för att underlätta avläsandet av resultatet, men också för att värna om 

intervjupersonernas anonymitet (Kvale, 1997). 

 

Pedagog 1 är en kvinna. Hon arbetar som fritidspedagog, men intervjuades i egenskap av att 

hon en dag i veckan planerar och genomför undervisning för skolår 3-5 i naturutomhusmiljö. 

Hon har ett brinnande intresse för utomhuspedagogik i olika sammanhang och har genomfört 

flera fortbildningskurser, bland annat i hur man använder naturen som klassrum. I 

fortsättningen kommer pedagog 1 att kallas för Mona. 

 

Pedagog 2 är en man. Han arbetar som mellanstadielärare, för tillfället i årskurs fem. Han har 

en lärarkompetens och har gått fortbildningskurser i miljö och biologi. Han tycker att det är 

intressant att arbeta utomhus om det fyller ett syfte. Han anser inte att man ska vara ute för 

utevistelsens skull, utan att det ska vara i ett sammanhang och ge eleverna en positiv 

inställning och en upplevelse. I fortsättningen kommer pedagog 2 att kallas för Mats. 

 

Pedagog 3 är en kvinna. Hon arbetar som lärare i skolår F-2. Hon har genomgått en 

lärarutbildning för skolår 1-7 med inriktning på svenska/samhälle. Hon har ingen utbildning i 

utomhusundervisning, men eftersom skolan har en stark miljöinriktning och arbetar mycket 

utomhus är hon väl bekant med detta arbetssätt. Hon anser sig ha ett stort intresse för 

inlärning utomhus. I fortsättningen kommer pedagog 3 att kallas för Marika.  
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5.4 Resultatredovisning av intervju   
I resultatredovisningen följs frågorna av intervjupersonernas svar. Intervjufrågorna bifogas i 

sin helhet i slutet av undersökningen (se bilaga 2). I resultatet kommer skillnader mellan 

yngre och äldre elever att beskrivas. I denna undersökning definieras yngre elever som barn i 

skolår 1-3, och äldre elever som barn i skolår 4-6. Intervjun är uppdelad i två kategorier, en 

presentationsdel och en ämnesdel. Svaren i resultatredovisningen av intervjuerna redovisas i 

en fråga – svar uppställning, för att svaren ska vara så objektivt beskrivna för läsaren som 

möjligt.   

 

Hur skulle du definiera utomhuspedagogik, vad betyder det för dig? 

 

Mona: Det är när man använder naturen och det man har in på inpå knutarna för att koppla 

ihop teori och praktik. Det är att vara ute och uppleva och att använda så många sinnen som 

möjligt, för att jag tror att det berikar. Man får en djupare förståelse genom att man kan 

reflektera tillbaka till upplevelsen. Det är också ett sätt att knyta ihop olika erfarenheter och 

kunskaper till en helhet. Helheten tycker jag är viktig. 

 

Mats: Det som jag kan tjäna på att ta ut där ute, det som blir bättre att göra utomhus, det gör 

jag och det är utomhuspedagogik för mig. Det kan vara matematik, det kan vara biologi, det 

kan vara vad som helst men det som jag har nytta av att göra utomhus, det är 

utomhuspedagogik.  

 

Marika: Det är att flytta klassrumsverksamheten utomhus, annars ser jag ingen större skillnad. 

Fokus ligger mer på att skapa och uppleva men annars är det inte meningen att det ska vara 

någon större skillnad. När man kommer ut och får uppleva och känna på det man pratat om 

inne, blir det på ett annat sätt och jag tycker det är jättebra.  

 

Anser du att man kan uppnå mål i styrdokumenten genom att förlägga undervisning 

utomhus? 

 

Mona: Ja, det tycker jag definitivt. Många olika ämnen kan vävas in och när vi planerar har vi 

alltid kursplanen i bakhuvudet. Det är även viktigt att medvetandegöra eleverna vilka målen 

är och att detta är orsaken till det vi gör. 
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Mats: Ja, på så vis att det vi sysslar teoretiskt med här inne kan vi gå ut och känna på 

utomhus. Det blir konkretare för barnen och då blir de mål som finns i styrdokumenten lättare 

att nå. Vi diskuterar målen i arbetslaget, men mycket är fortfarande tolkningar. Sen måste 

allting redovisas ämnesvis och det kan vara svårt att särskilja målen vid tematiskt arbete 

utomhus.  

 

Marika: Ja, absolut, som en del av undervisningen. Det är ett lättare sätt för barnen att kunna 

nå målen om de konkret får uppleva och stimuleras utomhus också, men det är viktigt att ha 

en långsiktig planering där utomhusundervisningen kopplas till det vi gör inomhus.  

 

Ser du någon skillnad i utomhusundervisningens betydelse i relation till barnens ålder, och 

varför? 

 

Mona: Ja, delvis. I skolår F-2 är det mera lek än i skolår 3-5. Det yngre barnen behöver mera 

hjälp och pedagogen måste ständigt ha ögonen med sig. Samtidigt är det klädesmässigt lättare 

att vara ute med yngre barn. De äldre barnen är däremot mer självgående och orkar mer, men 

problemet är att se till att de verkligen är rustade. 

 

Mats: Det beror mycket på vad man ska syssla med, när eleverna kommer upp i en viss ålder 

märker man att det är så mycket annat som är viktigt. Man kan inte vara klädd hur som helst 

och inte rota varsomhelst. När det gäller kläder och att få dem intresserade kan det kanske 

vara lättare med yngre barn, men de får inte vara hur unga som helst. Då handlar det mycket 

om vad man gör. Att jobba med svamp i den här klassen är riskfritt för det tycker de är 

jätteskoj.   

 

Marika: Det är mer lek på förskolan, och i skolan är det lärandet som ligger i fokus där något 

specifikt område ska läras in. Jag tror det handlar om att få in ”tänket” kring 

utomhusundervisning, då tror jag det skulle fungera lika bra på mellanstadiet som på 

lågstadiet.  

 

Vad ser du för möjligheter och fördelar med undervisning i naturutomhusmiljö? 

 

Mona: Fördelen med att dra i väg med äldre barn är att de orkar gå längre promenader och har 

bättre fysiska förutsättningar. Med yngre barn får man hålla sig lite mer på hemmaplan. 
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Annars är fördelarna att det är konkret och påtagligt, man får frisk luft och rörelse och det är 

bra för alla. Man använder många olika sinnen och det ger en upplevelse som man kan minnas 

och reflektera tillbaka kring. Det ska även vara en utmaning och en helhet. 

 

Mats: Syftet är att stimulera och att få dem intresserade av det hela. Upplevelsen kommer i 

första hand och det måste finnas en koppling till det man jobbar med inomhus. Man vill 

praktisera någonting som man teoretiskt har lärt in. Det handlar också om att konkret känna 

och se saker, då förstår man det bättre. Rent spontant tycker jag att det ska vara skoj, eleverna 

ska inte uppleva det jobbigt.  

 

Marika: Eleverna tränar omedvetet grovmotoriken när de hoppar, kryper och klättrar 

utomhus. Många barn idag har en ganska dålig grovmotorik så det kan vara en stor vinst. Det 

är även mer lustfyllt att vara utomhus och mer intressant. Det ger ett ökat intresse kring det vi 

ska arbeta med. 

 

Vad ser du för hinder och svårigheter med undervisning i naturutomhusmiljön?  

 

Mona: Det är mycket förarbete och efterarbete, rent praktiskt. Det är mycket material som i 

regel ska plockas fram, och så är det transporterna som kostar om man ska åka någonstans och 

det är inte alltid man får tag i buss när man behöver den. 

 

Mats: Dels är det situationen med kläder som jag nämnde, men även vädret. Man går inte 

gärna ut i hällregn och tittar på fåglar. Sen krävs det en planering och att man ligger 

tidsmässigt rätt. Man måste informera matsalen, föräldrar med flera och man måste ha telefon 

och telefonnummer med sig om man blir borta länge. Det ska även stämma med transporter 

och ibland är det mycket material som ska tas med eller plockas fram. Du har även en 

ansvarsbit bara du rör dig härifrån. 

 

Marika: Det kan vara svårt att få med sig fler pedagoger ut. Det är ganska stor skillnad på att 

ha trettio elever själv i ett klassrum, det klarar man, men att ha trettio barn på ett stort 

grönområde utomhus är annorlunda. Annars tycker jag inte att det finns några direkta hinder.  
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Om ni skulle vidareutveckla användandet av naturutomhusmiljö, vad skulle ni då behöva 

för resurser och förutsättningar? 

 

Mona: Billigare transporter och att kunna ha mycket mer tid till undervisning utomhus. 

Klassläraren och jag jobbar ofta ihop och det är fördelen för då kan man dela klassen i mindre 

grupper, det handlar om vilka personalresurser man har. Det finns många olika fortbildningar 

och det kan vara svårt för den redan pressade klassläraren att hinna delta i dem. Men alla 

jobbar ändå mot samma mål, så man får dela med sig av sina tankar och kunskaper och 

stämma av tillsammans.  

 

Mats: Det handlar främst om fortbildning där man kretsar kring hur man kan använda det. Det 

är en sak, och resurser är naturligtvis en annan, du går inte ut med en klass själv utan måste 

alltid vara minst två.  

 

Marika: Det jag tror på är fortbildningen, det finns ju många kurser inom utomhuspedagogik. 

Det gäller då att rektorn vill satsa på det, för det finns ju trots allt mycket att satsa på idag. 

 

Avsikten med att redovisa svaren i fråga – svar uppställning, var att visa resultaten så 

objektivt som möjligt för läsaren. De utsagor som framkommit i undersökningen kommer i 

följande avsnitt att analyseras. Avsikten med analysen är att framhålla de stycken som är mest 

relevant för undersökningen. 

5.5 Intervjuanalys 
Intervjuanalysen är skriven i löpande text där intervjupersonernas svar ställs i relation till 

varandra, och vävs in i sammanhang.  

 

Samtliga intervjupersoner uttrycker ett intresse med att bedriva undervisning utomhus. Deras 

definition av vad utomhuspedagogik är för något skiljer sig dock. Mona menar att det är att 

använda naturen och närmiljön för att koppla ihop teori med praktik. Hon tycker även att det 

är när man är ute och får uppleva och använda alla sinnena. Hon tror att det berikar eleverna 

och ger dem en djupare förståelse. Det förstärker minnet och man kan reflektera tillbaka 

tillsammans med eleverna och knyta an inom- och utomhusundervisning till en helhet. Mats 

tycker att utomhuspedagogik för honom är när man kan tjäna på att flytta ut undervisningen 

för att den ska uppfylla ett syfte. Det ska skapa ett intresse för eleverna och ge dem en positiv 
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upplevelse. Genom att använda utomhusmiljön för enbart sakens skull, ser han som negativt 

om eleverna upplever det jobbigt. För Mats kommer upplevelsen i första hand och sambandet 

mellan praktik och teori är viktigt tycker han. Marikas definition av utomhuspedagogik är när 

man flyttar hela klassrumsverksamheten utomhus, hon ser ingen större skillnad mellan 

inomhus- och utomhusundervisning. Utomhusmiljö, menar Marika, ger även mer utrymme 

för skapande och upplevelser.  

 

På frågan om pedagogen ser någon skillnad och betydelse för undervisningen i 

naturutomhusmiljön beroende på vilken ålder barnen har, svarade Mats att han tror det beror 

mycket på vad man ska arbeta med. Han tror att det kan vara lättare att vara ute med yngre 

elever när det gäller rent praktiska detaljer, som att ha rätt kläder på sig, men även att få 

eleverna motiverade.  Han upplevde att när man går ut med äldre elever, som befinner sig i 

början av sin pubertet, kan det vara svårt att motivera dem, eftersom det då spelar stor roll 

vilka kläder de har på sig ute samt att det inte går an att smutsa ner sig och ”rota” 

varsomhelst. Mats menar dock att det spelar stor roll vad det är man arbetar med och hur pass 

intresserade eleverna är av det. Även äldre elever kan vara mycket engagerade i arbete 

utomhus, och Mats nämner att svampplockning är något som engagerat hans klass. Mona, 

som har erfarenhet av att arbeta med både yngre och äldre elever i grundskolans tidigare 

skolår, säger att det bland de yngre eleverna handlar mycket om lek, och att ge dem positiva 

upplevelser utomhus, medan det med lite äldre elever (skolår 3-5) går att arbeta mer målstyrt. 

Äldre elever är mer självgående enligt Mona och hon föredrar att arbeta med dem, eftersom 

det bland yngre barn krävs ett helt annat ansvar från pedagogen att ha full kontroll på alla 

elever samt att de behöver hjälp i större utsträckning. En fördel att vara ute med äldre barn är 

att de har en annan uthållighet, menar Mona. De har andra fysiska förutsättningar och orkar gå 

längre och vara ute längre, medan man med yngre elever ofta får hålla sig på hemmaplan. En 

svårighet som Mona ser med arbete med skolår 3-5 är dock att de är sämre utrustade 

klädesmässigt. Bland yngre elever är overall en självklarhet. Marika menar också att det bland 

yngre barn i förskolan mera handlar om lek och upplevelser, medan lärandet är mer centralt i 

skolår 1-2. Ofta arbetar man ute med ett specifikt område.  

 
Samtliga tre pedagoger använder sig av naturutomhusmiljön som ett pedagogiskt redskap i 

olika lärsituationer.  Alla tre ser flera fördelar och möjligheter med användandet. Mona och 

Mats betonar starkt hur viktig den positiva upplevelsen är för att skapa ett intresse hos 

eleverna och få dem motiverade. De nämner även den sinnliga upplevelsen som betydelsefull 
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för en djupare inlärning. Marika betonar även hon hur viktig upplevelsen är för att få en 

skapande och kreativ undervisning. Hon nämner även den grovmotoriska träningen som 

naturligt sker utomhus, och som är en stor vinst för eleverna. Hon tycker att undervisning 

utomhus ger en lustfylld inlärning och ser att eleverna tycker det är roligt och får en annan 

inställning, än när de sitter i bänkarna inomhus. Även Mats betonar hur viktigt det är att 

utomhusundervisningen är lustfylld. Eleverna ska få en positiv upplevelse av vistelsen och 

vilja återuppleva det. Vidare menar han att en positiv sak med utomhusundervisning är 

sammankopplingen mellan teori och praktik. Att man får känna, se och uppleva det man 

teoretiskt lärt sig.  

 

Trots att pedagogerna uttrycker en positiv syn på undervisning i naturutomhusmiljö så kan de 

även se hinder och svårigheter med det. Som tidigare nämnt är rätt kläder och utrustning 

betydelsefull för att undervisningen ska kunna genomföras tillfredställande. Flera saker att 

betänka innan man går ut är att ha en bra planering och ha förberett material med mera. Mona 

säger att det blir mycket för- och efterarbete kring utomhusundervisning och ibland krävs det 

mycket material som ska plockas fram och underhållas. Mona och Mats nämner även 

transport som ett eventuellt hinder när man ska besöka olika naturutomhusmiljöer. 

Transporter kostar och finns inte alltid tillgängliga för beställning. Båda nämner även att man 

kan promenera till närmiljöer, men promenadsträckan tar värdefull tid från undervisningen. 

Marika ser inga direkta problem med transporter, hon menar istället att man kan använda sig 

av den miljön som finns i skolans närområde. Även de övriga två tycker att användandet av 

närmiljön är både praktiskt och nyttigt, men att när man ska besöka specifika naturområden 

såsom havet, skogen eller återvinningsstationen krävs det transport. Ett annat hinder för 

utomhusundervisning kan vara bristen på pedagoger. Marika menar att det är stor skillnad på 

att ha trettio elever i klassrummet, det klarar en pedagog av, men att vara ute med trettio 

elever är en helt annan sak. Då krävs det att man är fler vuxna och delar ansvaret. Detta 

problem nämner även Mats, som uttrycker att han drar sig för att gå ut just på grund av att han 

är ensam med sin klass. När Mona undervisar är oftast ordinarie klasslärare med, och ibland 

ytterligare en vuxen och hon säger att det är positivt eftersom man då kan dela upp klassen i 

mindre grupper och på så vis få ut mera av undervisningen.  

 

De skolor som pedagogerna arbetar på använder naturutomhusmiljön i relativ stor omfattning, 

bland annat genom arbete i skolträdgård och i närliggande naturområden, och därför har 

pedagogerna fått utbildningar och material sedan tidigare att arbeta med. Samtliga pedagoger 
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som intervjuades nämner hur viktigt det är med fortbildning för att inspirera och ge 

pedagogerna kunskap i utomhusundervisning. Marika menar att det finns ett enormt utbud av 

fortbildningar och det handlar mycket om vad rektor och skolledning väljer att lägga fokus på.   

 

Alla tre pedagoger uttrycker en vilja att arbeta med naturutomhusmiljön och ser många 

fördelar och möjligheter med det, men de nämner även att det finns vissa svårigheter och 

hinder som man bör vara medveten om och beakta när man väljer att använda 

naturutomhusmiljön i sin pedagogiska verksamhet.  

5.6 Summering av resultat 
De svar som framkommit genom undersökningarna är: 

 Samtliga pedagoger i kategori skolår 1-3 använder sig av naturutomhusmiljön sin 

pedagogiska verksamhet. 

 Övervägande delen av pedagogerna i kategorin skolår 4-6 använder sig av 

naturutomhusmiljön i sin pedagogiska verksamhet. 

 2 pedagoger i kategorin skolår 4-6 använder sig inte av naturutomhusmiljön i sin 

pedagogiska verksamhet 

 Flera timmar per termin lades på naturutomhusundervisning i skolår 1-3,  

      än i skolår 4-6. 

 De fördelar som framkom av både enkäter och intervjuer, var den sinnliga 

upplevelsens betydelse för ett konkret lärande, koppling mellan teori och praktik, 

praktiska erfarenheter och befästandet av kunskaper individuellt och i samspel med 

andra.  

 De hinder som framkom var rädslan för en otillräcklig måluppfyllelse, brist på tid för 

planering och genomförande, transportmedel, kläder, dåligt väder, personalresurser, 

samt brist på fortbildning för pedagogerna. Det framkom även att några pedagoger 

ansåg att utomhusundervisning passar bättre bland yngre elever.  
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6 Diskussion 
Undervisning är att skapa möjligheter till en god lärandemiljö, skapa ett forum för upplevelser 

där möjligheten finns att göra upptäckter och omvandla dem till kunskap, individuellt eller i 

samspel med andra (Ingelman, 1996). Med detta påstående inleddes arbetet och i det finns 

kopplingar till naturutomhusundervisning. Utomhusundervisning kan ses som ett komplement 

till den traditionella undervisningen och det idealiska vore ett växelspel mellan inom- och 

utomhusmiljöer för att skapa kopplingar mellan teori och praktik och för att skapa en god 

lärandemiljö (Dahlgren & Szczepanski, 2007). I detta avsnitt diskuteras 

forskningsbakgrunden i relation till våra resultat i enkäter och intervjuer. Diskussionen 

avslutas med metoddiskussion och förslag på vidare forskning samt en sammanfattning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Utomhuspedagogik är ett mycket brett begrepp och innefattar olika delar. Denna 

undersökning utgick i forskningsbakgrunden från en generell uppfattning av vad 

utomhuspedagogik är. Lundegård et. al (2004) menar att det är ett samlat begrepp för 

undervisning och fostran utomhus där de didaktiska frågorna är i fokus. Enligt 

nationalencyklopedins definition är det är en blandning av teori och praktik där verkliga 

upplevelser och platser knyts samman med kunskapsinhämtning och reflektion som leder till 

att kunskapen befästs (NE, 2008). Intervjupersonernas definitioner av utomhuspedagogik 

överensstämmer väl med den generella uppfattningen. Samtliga poängterar vikten av den 

konkreta upplevelsen och sinnligheten. Dock menar Mats att undervisningen utomhus måste 

ha ett syfte för att inlärningen ska få en bättre effekt. Detta överensstämmer med Lundegård 

et. al. (2004) som menar att pedagogen tar tillvara de speciella förutsättningar som finns 

utomhus. Man bör inte flytta undervisning utomhus, bara för sakens skull eller för att forskare 

säger att det är positivt. Marika menar i sin tur att all klassrumsverksamhet kan flyttas 

utomhus för att ge en konkretare inlärning. Dahlgren & Szczepanski (2007) håller med om att 

alla lärandemoment i alla skolämnen mer eller mindre kan bedrivas utomhus. I vilken 

omfattning pedagogen väljer att använda sig av utomhusundervisning beror på pedagogens 

eget intresse och engagemang för denna arbetsmetod. Meningen med utomhuspedagogik är 

att det ska tillföra eleverna mening, ett lustfyllt lärande och en upplevelse. I detta arbete har 

en avgränsning gjorts med tanke på av utomhuspedagogikens bredd och arbetets omfattning i 

relation till tid och resurser. Denna avgränsning har vi valt att kalla för undervisning i 

naturutomhusmiljö.  
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Hur mycket använder sig pedagoger av naturutomhusmiljö i sin pedagogiska verksamhet? Det 

finns, vad vi erfar, ingen forskning eller litteratur som direkt pekar på i vilken omfattning 

pedagogerna använder eller bör använda sig av utomhusundervisning, utan graden av 

användandet ligger mycket på skolans profil och ledning, samt pedagogens eget engagemang. 

Hypotesen inför detta arbete var att utomhusmiljön används mer bland de yngre åldrarna, 

skolår 1-3 än bland de något äldre eleverna i skolår 4-6. Detta visade sig delvis stämma med 

verkligheten då enkätundersökningen visade att samtliga pedagoger i skolår 1-3 använde sig 

av naturutomhusmiljön i varierad mängd (se figur 2 och figur 3). Bland något äldre elever i 

skolår 4-6 svarade 14 st att de använde naturutomhusmiljön som pedagogiskt klassrum (se 

figur 4). Här låg dock variationen på antalet timmar lägre än i skolår 1-3. 0-25 timmar var 

klart dominerande, och ingen svarade mer än 50 timmar. 2 st svarade att de inte använde 

naturutomhusmiljön alls och kommenterade detta med att det lämpar sig bättre för elever i 

yngre åldrar. De menade även att det skulle vara svårt för eleverna att uppnå målen om för 

mycket tid lades på utomhusundervisning. Enligt Nyhus Braute & Bang (1997) kan detta vara 

en anledning till att pedagoger väljer att inte använda sig av utomhusundervisning eftersom 

frågan om måluppfyllelse då kan dyka upp i lärarlaget. Anledningen till att pedagoger är 

oroliga för att inte uppnå målen genom utomhusundervisning kan vara att tiden är pressad att 

hinna med allt innan eleverna lämnar grundskolans tidigare år och ska till högstadiet. Att 

undervisa utomhus kräver mycket planering, både före och efter menar en av våra 

respondenter och instämmer i att tiden kanske inte finns att tillgå när mycket annat ska hinnas 

med. Det är möjligt att pedagoger bland yngre åldrar inte upplever samma tidspress utan 

lättare kan väva samman flera mål till ett tematiskt arbete. Barnens ålder och intresse att vara 

utomhus kan även vara en bidragande orsak till att pedagoger bland de yngre barnen använder 

det mera än pedagoger bland de äldre barnen. Mats menar att när barn kommer upp i en viss 

ålder spelar utseende och andra intressen en större roll i deras tillvaro och att då vara ute och 

gräva i komposten skapar inget engagemang och intresse. Det är lättare att motivera yngre 

barn och de är oftast mer lämpligt klädda. I motsats till detta menar Mona att äldre barn är 

mer självgående och orkar mer, medan de yngre behöver mer hjälp och uppsikt. Det finns 

alltså för- och nackdelar med användandet av naturutomhusundervisning bland både yngre 

och äldre elever. Vi tror att det handlar om skolans och pedagogens inställning till 

utomhusundervisning, och detta överensstämmer med Marikas åsikter. Hon menar att detta 

passar lika bra bland yngre såväl som äldre elever. För att detta ska fungera menar Nyhus 

Braute & Bang (1997) att pedagogers inställning i grund och botten måste ändras.   
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En stor fördel med att använda naturutomhusmiljön i undervisningen, som både 

intervjupersoner, respondenter och forskare nämner, är den sinnliga upplevelsen som 

kunskapsbefästare. Redan Aristoteles nämner att sinnlig och praktisk erfarenhet ger en 

verklighetsbild, genom reflektion och konkret handlade tillägnar man sig kunskap. Dessa 

tankar återfinns även hos pedagogerna Ellen Key och John Dewey, som menade att andra 

platser än det traditionella klassrummet kan användas som undervisningsmiljö. Den 

kunskapen blir levande, självägd och mer befäst (Szczepanski, 2007). Kopplingen mellan 

teori och praktik blir mer konkret när tänkandet kopplas till det handlande, eller som Dewey 

skulle ha uttryckt det ”learning by doing”.  Respondenterna i enkätundersökningen nämner 

som motivering till varför de använder naturutomhusmiljön, den ökade förståelsen för naturen 

och den förstärkta inlärningen genom att kombinera teori med praktik. Flera pedagoger 

betonar det sinnliga intrycket som ger eleverna en upplevelse, och som stimulerar lusten att 

lära. Samtliga intervjupersoner ser flera fördelar och möjligheter med att använda 

naturutomhusmiljön. Bland annat betonar de starkt vikten av den positiva upplevelsen för att 

skapa ett intresse hos eleverna, och få dem motiverade. De uttrycker även hur betydelsefull 

den sinnliga upplevelsen är för en djupare inlärning och för en skapande och kreativ 

undervisning. Även intervjupersonerna betonar kopplingen mellan teoretiskt och praktiskt 

lärande. De fördelar och möjligheter som respondenterna och intervjupersonerna nämner är 

samma fördelar som forskningen tar upp, till exempel den sinnliga upplevelsen och 

kopplingen mellan teori och praktik. Man kan ställa sig frågan varför inte fler använder sig av 

naturutomhusmiljön i sin undervisning? Det skulle kunna bero på att pedagoger ser 

svårigheter och hinder i form av bristande utbildning, praktiska hinder, såsom kläder, 

transporter, väder, tidbrist och personalresurser. Dessa svårigheter och hinder nämns i vår 

forskningsbakgrund, samt i vår empiriska datainsamling.  

 

Brügge & Szczepanski (2007) nämner att det krävs att pedagogerna har större kontroll och 

flexibilitet när det kommer till planering och genomförande av utomhusundervisning. Både 

Brügge och Szczepanski, samt en av intervjupersonerna säger att det är stor skillnad att vara 

undervisande pedagog innanför skolans fyra väggar och på att ta ut en klass i den fria naturen. 

Därför är det viktigt att pedagogen har god kännedom om elevernas förutsättningar och 

tidigare relation till naturen (Ericsson, 2002). Det är viktigt att som ledare för gruppen att se 

till individernas behov, men även till gruppen som helhet. Pedagogen måste få varje elev att 

känna trygghet till ledaren, miljön och övriga gruppen (Brügge et. al. 2007). För att 

överbrygga dessa svårigheter och hinder krävs en vidareutveckling av 
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naturutomhusundervisning. För att användandet ska öka, och för att de fördelar och 

möjligheter som finns ska gynna eleverna, krävs det att skolledning och politiker ser 

möjligheter med användandet och väljer att satsa på det genom kompetensutveckling av 

pedagoger, ekonomiskt stöd, samt tid och resurser. Vi hoppas att flera kan se möjligheter och 

fördelar med undervisning i naturutomhusmiljön, än hinder och svårigheter. Marika stödjer 

våra tankar, då hon nämner att det finns ett enormt utbud av fortbildningar och att skolans 

profil handlar mycket om vad rektor och skolledning väljer att lägga fokus på.  

 

Intresset för hur elever lär sig är och har alltid varit en aktuell fråga och det pågår idag en 

debatt om platsens betydelse för inlärningen, så kallat situerat lärande. Man kan i dagens 

pedagogiktrender ana ett paradigmskifte, när det gäller lärande knutet till språk, samspel med 

andra och situerat lärande. En lärandeteori som spelar en stor roll och som eventuellt kommer 

att få en ännu större betydelse i den pedagogiska verksamheten är det sociokulturella 

perspektivet. Det innefattar bland annat problembaserat lärande i grupp där lärandet sker i ett 

sammanhang och på den plats man befinner sig. Att debatten är aktuell även idag visas genom 

den motion som Valtersson & Pertoft (Riksdagen, 2008) lämnat in till riksdagen, som bland 

annat pekar på att framtida lärare bör få en utbildning i hur man kan använda utomhusmiljön i 

undervisningen, och vill stärka utomhuspedagogikens ställning i läroplanen, och satsa mer på 

naturskolor.  

 

Idag upplevs ett ökat intresse kring användandet av utomhusmiljöer som pedagogiska 

klassrum. Flera skolor har natur- och miljöprofiler och tankarna kring hållbar utveckling 

genomsyrar hela vårt samhälle, och finns även i skolan. Därför tror och hoppas vi att 

användandet kommer att öka och att politiker och skolledningar kommer att se de fördelar och 

möjligheter som finns med naturutomhusundervisning. När detta sker kan en process kring 

pedagogernas inställning starta, genom vidareutbildningar, som kan leda till ett ökat 

engagemang och en ökad motivation. Nyhus Braute & Bang (1997) menar att det är 

grundinställningen som måste ändras.  

 

Den forskning och de data som samlades in i undersökningen visar på ett stort intresse kring 

utomhusundervisning. Vi som blivande verksamma lärare anser att undervisning i 

naturutomhusmiljö är ett givande inslag till den traditionella undervisningen.  
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6.2 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen tas eventuella problem upp som kan ha påverkat resultatet. Innan 

utlämnandet av enkäten till respondenterna ägde rum gjordes en pilotstudie. Denna visade att 

det skulle vara lättare att besvara frågan om begreppen hur och varför sattes ihop till en fråga 

istället för två så som pilotenkäten tidigare var upplagd. Konsekvensen av att slå ihop dessa 

två frågor till en, blev att respondenternas svar mestadels tog upp hur pedagogerna använde 

sig av utomhusmiljön i undervisningen, men inte så mycket varför. Detta kunde ha undvikits 

genom att istället gjort en fråga till två, för att få utförligare svar om varför de använder sig av 

utomhusundervisning.  

 

De personer som intervjuades har arbetat eller arbetar med en stark hållbar utvecklings- och 

naturprofil. Det valdes på grund av sin relevans och kunskap kring utomhusundervisning. 

Hade vi valt intervjupersoner både från skolor med hållbarhets- och naturprofil och skolor 

som inte har det, kunde svaren kanske ha pekat på fler svårigheter och hinder. Dock tycker vi 

att svaren vi fick både speglar fördelar och möjligheter, samt svårigheter och hinder. Avsikten 

var att jämföra användandet av naturutomhusmiljön i undervisningen beroende på elevernas 

åldrar, och inte att undersöka skillnader mellan dessa två typer av skolor, gällande de som har 

naturprofil eller inte. 

 

Ett möjligt problem som vi upptäckte efterhand när vi transkriberade intervjuerna var att 

definitionen av yngre och äldre elever skiljde sig beroende på pedagogernas bakgrund och 

nuvarande arbetsplacering. Definitionen av yngre respektive äldre elever skulle ha beskrivits 

tydligare av oss innan intervjun. Om intervjupersonernas tankedefinition av yngre barn är 

förknippade med förskolebarn kan svaren ha blivit missvisande, eftersom undersökningen 

avser att jämföra elever i skolår 1-3 och skolår 4-6. Vi tror dock inte att detta skedde, eftersom 

intervjupersonernas arbetsplats är i grundskolan och deras svar relaterades till deras 

verklighet.  
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6.3 Förslag på vidare forskning  
Idag finns det redan ganska mycket forskning kring utomhuspedagogik och undervisning 

utomhus, bland annat vilken inverkan det har på hälsan och lärandet.  

 

För vidare forskning vore det intressant att ta reda på hur skolledning och politiker ser på 

användandet av naturutomhusmiljön i undervisningen, och om det går några trender i 

användandet?  

 

En annan intressant vinkling att vidare undersöka, är hur elever i behov av särskilt stöd ser på 

undervisning i naturutomhusmiljön? Vilka fördelar och svårigheter finns det för dem?  

6.4 Sammanfattning  
I ett samhälle som allt mer utgår ifrån media, teknik och information, har intresset för 

utomhuspedagogik bland pedagoger ökat. Skolan ska enligt Lpo94 (Skolverket, 2008), främja 

elevernas harmoniska utveckling genom en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer. Syftet med detta examensarbete är att jämföra i vilken utsträckning 

pedagoger undervisar i naturutomhusmiljön, beroende på elevernas åldrar i kategorierna 

skolår 1-3 och 4-6. Arbetet undersöker även vilka möjligheter och fördelar, samt svårigheter 

och hinder pedagoger ser med användandet av naturutomhusmiljön och vilka de 

bakomliggande orsakerna är. Utomhuspedagogik ingår idag i den pedagogiska debatten kring 

situerat lärande som en del i lärprocessen, och innefattar flera delar. Undersökningen 

fokuserar på naturutomhusmiljön, vilket avses vara naturområden och platser i skolans närhet 

som används i den pedagogiska verksamheten. 

 

Flera forskare pekar på fördelar och möjligheter, men även på hinder och svårigheter med att 

undervisa i naturutomhusmiljön. Ända sedan antiken har tankar kring undervisning i naturen 

funnits. Aristoteles är idag en förebild för utomhuspedagogikens utövare, eftersom han 

betonar sinnligheten och att man genom reflektion och praktiska handlingar tillägnar sig 

kunskap. Hans tankar förekommer i flera olika tolkningar, såsom hos John Dewey, Ellen Key 

och Jean-Jacques Rousseau, genom historien. Flertalet forskare idag betonar, precis som 

Aristoteles med flera, den sinnliga upplevelsen för konkret lärande, där kopplingen mellan 

teori och praktik är tydlig. En av utomhuspedagogikens största företrädare är idag, Anders 

Szczepanski, som tillsammans med Lars-Owe Dahlgren, menar att utomhuspedagogik borde 

vara kompletterande inslag i den i övrigt traditionella undervisningen. Flera förslag har 
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lämnats till riksdagen, gällande utomhusundersviningens plats i skolan, och man kan idag ana 

ett nytt paradigmskifte när det gäller hur eleverna tillägnar sig kunskap. Flera svårigheter som 

forskare ser med utomhusundersvisning, är bland annat att pedagogen måste få eleverna att 

känna trygghet för ledaren, miljön och övriga gruppen. Detta innebär att pedagogens 

inställning måste vidareutvecklas.  

 

Den empiriska studien omfattar en kvantitativ och en kvalitativ metod, genom enkäter från 

fyra olika lärarlag och tre intervjuer med pedagoger undervisande i skolår 1-6. Resultatet visar 

att de pedagoger som ingick i undersökningen använder sig av naturutomhusmiljön som ett 

pedagogiskt klassrum, framförallt bland de tidigare skolåren 1-3, men förekomsten i skolår 4-

6 var större än väntat. Pedagogerna i undersökningarna såg flera fördelar och möjligheter med 

användandet, bland annat den konkreta sinnliga upplevelsen som kunskapsbefästare och 

kopplingen mellan teori och praktik. De svårigheter som framkom berörde främst praktiska 

hinder, såsom transporter, personalresurser och brist på fortbildning och engagemang. Vi ser 

övervägande fördelar med undervisning i naturutomhusmiljön, och hoppas därför på ett ökat 

användande bland pedagoger. 
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8 Bilagor  
 
8.1 Bilaga 1  
 
Enkätundersökning för examensarbete i Utomhuspedagogik 
Denna enkät ligger till grund för ett examensarbete som behandlar ämnet 

Utomhuspedagogik. Vi är två lärarstuderande vid Högskolan Kristianstad som är 

intresserade av utomhuspedagogik som företeelse och som metod. Vi vill i vårt 

examensarbete undersöka i vilken utsträckning naturutomhusmiljön används i 

den pedagogiska undervisningen. Med naturutomhusmiljön menar vi 

naturområden och platser i skolans närhet, t.ex. en skogsdunge, en strand eller 

en äng som används som ett pedagogiskt klassrum. Vi menar inte skolgården, 

lekplatsen eller idrottsplanen.  

Svaren från enkätundersökningen ligger till grund för vår empiriska studie.  

 

De svar vi får in kommer inte att vara offentligt tillgängliga utan behandlas 

konfidentiellt. Informationen kommer endast vara oss tillgänglig och användas i 

samband med detta examensarbete. Er anonymitet garanteras.  

 

Deltagandet är frivilligt, men vi är mycket tacksamma om ni vill vi ta er tid att 

besvara enkäten. 

Svaren ska vara oss tillhanda senast den 24 oktober 2008 och vi ber er skicka 

samtliga enkäter i bifogat frankerat svarskuvert.  

Tack på förhand!  

Kristianstad den 10 september 2008 

Med vänlig hälsning/ 

Miriam Olofsson & Maria Sjöstrand 

Vid eventuella frågor kontakta oss på:  
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Enkätundersökning 
Var god ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig: 

 

Kön:  Man Kvinna 

 

Undervisar i skolår: 1-3 4-6 

 

1. Använder du dig som pedagog av naturutomhusmiljön i din pedagogiska undervisning? 

 

JA NEJ      

 

2. Om JA, hur många timmar per termin skulle du uppskatta att eleverna ges möjlighet till 

undervisning i naturutomhusmiljön? Svaret avser antal timmar. 

 

 0 - 25  

 25 - 50  

 50 - 75  

 75 - 100  

 Annat _______________________________________________________________ 

 

3. Om du svarat JA på fråga 1, hur och varför använder du naturutomhusmiljön i din 

undervisning? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Om du svarat NEJ på fråga 1, varför använder du inte naturutomhusmiljön i din 

undervisning? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

 

Kommentar till enkätens upplägg och utformning: 
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8.2 Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
Presentationsdel 

Vilket skolår undervisar du i nu? 

Vad har du genomgått för utbildning?  

Har du genomgått några fortbildningskurser som kan kopplas till undervisning utomhus? 

Anser du dig vara intresserad av undervisning utomhus? 

 

Om naturutomhusmiljö 

Hur definierar du utomhuspedagogik? 

Ser du några skillnader i upplägget (planering, tid, resurser m.m.) mellan inomhus- och 

utomhusundervisning, vilka i så fall? 

Diskuterar ni i arbetslaget användandet av naturutomhusmiljön i undervisningen? 

Anser du att man kan uppnå mål i styrdokumenten genom att förlägga undervisningen 

utomhus? 

Ser du någon skillnad i utomhusundervisningens betydelse i relation till barnens ålder, och 

varför? 

Vad ser du för möjligheter och fördelar med undervisning i naturutomhusmiljön? 

Vad ser du för hinder och svårigheter med undervisning i naturutomhusmiljön? 

Om ni skulle vidareutveckla användandet av naturutomhusmiljön, vad skulle ni då behöva för 

resurser och förutsättningar? 

 

 

Tack för din medverkan!  

 
 
 


