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Abstract 

Den här studien handlar om pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik och 

utemiljön som pedagogisk resurs. Syftet med studien är att få en bild av hur utemiljön 

nyttjas i skola och fritidsverksamheter och om utemiljön uppfattas som en 

pedagogisk resurs. Vår huvudfråga är: Hur uppfattar pedagoger som arbetar med barn 

mellan sex till tolv år vad som kan menas med utomhuspedagogik och miljön som 

pedagogisk resurs? Tidigare forskning visar på att utevistelser kan främja lärande, där 

fysiska och psykiska aktiviteter kan kombineras. Studien har utförts på tre 

kommunala skolor och en I Ur och Skur- skola.  Vårt urval gjordes utifrån 

skolverksamheternas läge och dess närmiljö. Det för att se om närheten till utemiljön 

eller andra faktorer inverkade på utövandet. I urvalet utgick vi också från 

verksamheters pedagogik, för att kunna se om pedagogernas uppfattningar skiljer sig 

åt. En I Ur och Skur- verksamhet använder utemiljön ständigt i undervisningen. Val 

av forskningsmetod föll på kvalitativa intervjuer, där vi hade direktkontakt med 

informanterna. På så sätt samlade vi information om pedagogernas egna 

uppfattningar, vilket var vårt syfte. Studien visar att begreppet utomhuspedagogik är 

svåridentifierat, medan metoder kring utövandet är det som pedagogerna i studien har 

mest kunskap om. Användandet av utomhusmiljön varierar i verksamheterna, vilket 

beror på vissa inverkande faktorer. De kan handla om tids- och personalbrist, dåligt 

väder och dåliga kläder.  

 

 

Nyckelord: Fritidshem, I Ur och Skur, lärande, skola, undervisning, utemiljö, 

utomhuspedagogik. 
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1. Inledning 

En mängd områden att se, 

En rymd att höra, 

En variation att smaka, 

En oas av dofter, 

En oändlighet att röra vid, 

En hel värld att upptäcka! 

(Olsson & Wessel, 2010). 

 

Med den här dikten vill vi säga något om utemiljöns möjligheter. De här möjligheterna kan 

bidra till lek och lärande, där kroppen används aktivt med alla sinnen. Vi menar att genom att 

upptäcka kan man lära, genom att lära kan man upptäcka. Sammanfattat kan det sägas att i 

utemiljön kan det finnas en ”hel värld att upptäcka” beroende på hur den används. 

 

Den här uppsatsen handlar om pedagogers uppfattningar om så kallat utomhuspedagogik och 

hur de ser på naturen och utemiljön som pedagogisk resurs. Samt tar vi upp vilka faktorer som 

kan inverka i användandet av utemiljön. Vi kom i kontakt med den här frågan genom en av 

lärarutbildningens kurser i utomhuspedagogik, där vi tillägnade oss kunskaper, erfarenheter och 

olika metoder som kan användas i undervisningen. Det medförde att vår nyfikenhet väcktes 

över hur pedagoger inom skola och fritidshem, idag använder utemiljön och om den används 

inom pedagogiska sammanhang. Vi blev också intresserade av hur pedagoger uppfattar 

utomhuspedagogik.  

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 

preciserar med att ”Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor, Strävan skall 

vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling” (Skolverket, 2005, s.7).  Det här stöds även av den nya läroplanen, Lgr 11, 

där likartat resonemang följs. (Skolverket, 2011) En möjlig tolkning av läroplanstexten ovan 

kan vara att pedagogens uppdrag är att använda sig utav flera olika pedagogiska resurser för att 

skapa variation i undervisningen som främjar elevernas lärande och utveckling. Med 

pedagogisk resurs avser vi här utemiljön. Miljöns betydelse för elevers lärande och utveckling 

har genom åren framställts på olika vis inom olika pedagogiska teorier, till exempel 

Montessori, Reggio Emilia, Waldorf och I Ur och Skur- pedagogiken (Björklid, 2005). 
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Verksamheternas pedagogiska inriktningar skiljer sig i hur utemiljön utnyttjas, vilket Björklid 

framhåller i resonemanget. Inom I Ur och Skur- pedagogiken används naturen som pedagogisk 

plattform. De flesta pedagogiska momenten utförs utomhus och målet är att tillgodose 

elevernas kunskapsbildning, rörelsebehov och samhörighet med hjälp av naturens resurser, 

menar Drougge (1997) och Friluftsfrämjandet (2010). I Ur och Skur- verksamhetens 

målsättning är att använda utemiljön till fullo vilket särskiljer från de andra inriktningarna 

(a.a.). I vårt arbete vänder vi oss till en skola med I Ur och Skur- inriktning samt tre 

kommunala skolor belägna i områden med natur i närmiljön.  Vi motiverar vårt urval av skolor 

mot bakgrund av att det är utemiljön, hur pedagoger tänker om den och dess möjligheter som är 

i fokus för vår studie. 

 

1.1 Studiens syfte 

Syftet med den här studien är att få en bild av hur pedagoger uppfattar vad som kan menas 

med utomhuspedagogik och att se på utemiljön som pedagogisk resurs. 

 

Studien har betydelse för oss i vår kommande yrkesroll som fritidspedagoger, då vi 

förväntas ha förståelse för barns lärande- och meningsskapande utifrån olika förutsättningar 

och sammanhang. Utemiljön och utomhusverksamheter kan ses som speciella miljöer för 

lärande. 
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2. Litteraturbakgrund 
 

Det här kapitlet består av tre avsnitt. I det första (2.1) tar vi upp frågan om vad som kan menas 

med utomhuspedagogik för att därefter i (2.2) komma närmare in på utformningen av I Ur och 

kurs plattform för sin verksamhet. Därefter tar vi i avsnitt (2.3) och (2.4) upp aktuell forskning 

om barn, natur och lärande. 

 
2.1 Vad kan menas med utomhuspedagogik  

Begreppet utomhuspedagogik har nämnts tidigare i texten. Frågan är vad som kan menas med 

det? Szczepanski (2008) visar att begreppet kan vara svåridentifierat och göra pedagoger osäkra 

på vad det innebär och vilka metoder det avser.  Utomhuspedagogik finns inte med som ord i 

Nationalencyklopedin. Det är inte ett helt enkelt uttalat begrepp, som kan förklaras med ett eller 

ett par ord, utan kräver flera förklaringsresonemang. Dahlgren och Szczepanski gör i boken 

Utomhuspedagogik- Boklig bildning och sinnlig erfarenhet ett försök att definiera begreppet. 

De menar att det syftar till ett helhetstänkande mellan olika aspekter i undervisningen och 

genom aktiva handlingar skapa kunskaper och erfarenheter i relationerna natur, kultur och 

samhälle (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s.50). Det innebär som vi ser det att kombinera teori 

och praktiskt arbete relaterat till olika ämnesområden och miljöer. Det engelska begreppet Out- 

door Education är det begrepp som används internationellt, då lärande utomhus ingår 

(Eskilsson & Szczepanski, 1999). Undervisningen ses som ”direkt”, den ger erfarenheter och 

färdigheter i dess direkta miljö. Lärandet är ”verkligt” och ”aktivt” och ”vidgar vyer och 

stimulerar nya intressen för naturen” (Institute for Outdoor Learning, 2010).  

 

2.1.1 Kan ersätta boken – konkret lärande 

Vad utomhuspedagogik är, kan diskuteras och karakteriseras på olika sätt av olika människor. 

Utomhusundervisning behöver inte vara fastbundet till några specifika ämnesområden, utan 

naturen kan fungera som ett övergripande pedagogiskt hjälpmedel överlag och kan även 

uppföljas inomhus (Ericsson, 2002). Endast pedagogens synsätt begränsar dess möjligheter. 

Många naturföremål kan ersätta läroböckerna, vilket kan underlätta för elevernas lärande. 

Sammanhang kan synliggöras på ett konkret vis och bilda en helhetsuppfattning för eleverna. 

Utomhuspedagogik kan likaså vara i form av en promenad eller vistelse i en djurpark, med 

fokus på lärande (Dahlgren & Szczepanski, 2004).  
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2.1.2 Miljön och ”hållbar utveckling” 

Utomhuspedagogik kan idag sättas i samband med den pågående debatten kring miljöpåverkan 

och miljölärande, det som brukar kallas för hållbar utveckling. Den här formen av undervisning 

syftar till att forma ett samhälle, där hälsa och livsstil, miljö och samhälls- och miljöresurser, 

sätts i samma rum och skall utgöra fokus för hur vår levnad skall kunna utvecklas på bästa sätt 

(Öhman & Östman, 2002, 2004). Frågan gäller både lokalt, regionalt och globalt. För att kunna 

leva så som vi gör idag och utveckla den livsstil vi har, krävs det att vi undervisar och vägleder 

kommande generationer till att ta hand om miljö och samhälle på sätt som är fungerande, utan 

att riskera överförbrukning av jordens och människans tillgångar (a.a.).    

 

2.1.3 Fysisk aktivitet och inlärning 

Fysiska aktiviteter kopplas också samman med utomhuspedagogik. Då talas det om betydelsen 

av att kroppen är aktiv i att använda sig av alla sina sinnen, syn, smak, lukt och känsel, samt 

rörlighet och avslappning i den aktivitet som råder. Elever lär sig av omgivningen genom att 

vara delaktiga och involverade med hela kroppen. Sinnena används till att uppmärksamma 

varje liten detalj, vilket skiljer sig från oss vuxna. Handens arbete och tankens arbete verkar 

tillsammans och ger helhetsupplevelser (Arnegård, 2006; Fransson, 1995; Szczepanski, 2008; 

White, 2008). Rörelse och lek anses på så sätt vara en stor del av läroprocessen.  En möjlig 

tolkning av ovanstående text, kan vara att sådan bredd av uttrycksmedel, ligger till grund för att 

förskolor och skolor kan lägga tyngdpunkt på olika aspekter i själva lärandet. 

 

2.2 Naturvana, miljö, och naturtänkande – I Ur och Skur 

I Ur och Skur är en pedagogisk inriktning, som inriktar sig på utomhusmiljö och utevistelse. 

Dess verksamhet är framtagen och utvecklad av Friluftsfrämjandet och syftar till att ge eleverna 

en positiv bild av naturen (Drougge, 1997, 2001; Friluftsfrämjandet, 2010). Naturvana, miljö- 

och naturtänkande, kunskap och lärande är byggstenarna i den här pedagogiken. Deras synsätt 

är att eleverna skall tränas i att ta hand om naturen och hur människan skall bete sig, för att 

därmed kunna ta hand om den på ett hänsynsfullt sätt. Lustfyllt, naturlärande och kunskapande, 

de tre orden som sammanfattar hela pedagogikinriktningen. Genom lek i utemiljö, stimuleras 

både kognitiva, fysiska och sociala färdigheter, med betoning på naturen.   
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Drougge (1997) kan citeras med följande:  

 

”Naturkänsla är något som jag som vuxen förmedlar med hjälp av mitt kroppsspråk och mina 

handlingar. Naturkänsla är något som barnet får genom att ha roligt och genom att regelbundet 

vistas i naturen. Naturkänsla är inget man kan läsa sig till.” (s.28) 

 

I Ur och Skur- pedagogiken har sin grund i Friluftsfrämjandets friluftsskoleverksamhet som har 

utvecklat en pedagogisk inriktning. Både förskolor, grundskolor och fritidshem har anammat 

sättet att undervisa och det finns idag rena I Ur och Skur- förskolor/skolor/fritidshem. 

Grundfilosofin sammanbinder dem, men det är ingen vetenskapligt grundad pedagogik. Den 

har inte grund i vetenskapliga försök och teorier, utan är på så sätt en ideologi. Dock finns det 

vissa kriterier som måste uppfyllas, för att en verksamhet skall få kallas I Ur och Skur, bland 

annat medlemskap i Frilufsfrämjandet, att föräldrar involveras och att verksamheten bedrivs i I 

Ur och Skur- pedagogikens anda (Drougge, 1997).     

 

I Ur och Skur- verksamheterna befinner sig elevgruppen i mångt och mycket utomhus, där de 

olika aktiviteterna genomförs i olika miljöer (a.a.). Deras syn är att allt som kan göras inne, kan 

också göras ute. Det kan höras på namnet, att de är ute i alla väder, i ur och skur. Olika årstider 

ger olika möjligheter. De trycker på att använda alla sinnena i allt som görs, som upplevs och 

som de får erfara. Både naturmaterial och konstruerade material används. Utomhus finns ytor 

att springa omkring på och rymd att vara högljudd i. Det ses som viktigt att eleverna får 

använda alla uttrycksmedel som de har.  

 

Pedagogernas uppgift är att fungera som medutforskare, de är med i allt det som eleverna gör, 

hittar och erfar (Drougge, 1997). Vuxna och elever som är ovana vid utomhusvistelser, behöver 

enligt pedagogiken, få lekfulla och goda erfarenheter av det, för att bygga upp en positiv 

inställning till utemiljön (a.a.). 

 

Följande bilder symboliserar I Ur och Skur- verksamheten. De är adapterade, det vill säga 

inspirerande och omritade av två bilder i Drougges bok (2001) För att behålla 

upphovsrättigheterna, har en egen version av dem gjorts, där budskapet ändå framkommer. 

Begreppen och orden är direkt citerade ur boken, bildtexterna i rutorna är det inte.  
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Figur 1. Visar I Ur och Skur- pedagogikens undervisningstrappa. De yngsta eleverna börjar 

med att träna på att känna trygghet och trivsel i skola och natur. Nästa steg är att ha roligt i 

naturen. Då eleverna blir äldre, tar de fler och fler steg upp på trappan, för att öka förståelsen 

för natur och dess funktioner. Slutligen kan de själva förstå sin egen roll i miljön och utveckla 

förståelse för att de själva kan vara med och påverka dess framtid (Drougge, 2001).  

 

Figur 2. Visar att i allt arbete, är barnet i centrum. Från barnet går åtta olika trådar, som skall 

finnas med i undervisningen. Det blir en helhet, där alla delar genomsyrar vardagen (a.a.). 

 

 

 

 

 

                                                                                              Påverka 

 

                                                                                    Människans roll 

 

                                                                              Förstå sammanhang 

 

                                                               Se och iaktta naturen 

 

                                                  Ha roligt i naturen 

 

                                       Känna trygghet och trivsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Trappan. Med ökad 

ålder, tar elever ett nytt steg mot 

nya saker att lära sig och uppleva 

(Drougge, 2001).  
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”Natur- och miljöfostran genom Friluftsliv och lek året runt” 

”I och med hjälp av naturen” 

 

                                                 

                                                   Medagerande,                                                    

                                                   medupplevande          Individualiserat 

                                                    ledare                         arbetssätt 

                Frågebaserade 

                projekt 

 

 Olika uttrycksmedel                                                                                                           

 

Friluftsfrämjandets  

friluftsskolor 

  

        Föräldra-  

                         Åldersblandade           Upplevelsebaserad       samverkan 

                         grupper                        inlärning                                                                                                               

 

 

                                                    

 

 

 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att utomhuspedagogik kräver förutsättningar, som till 

exempel olika utemiljöer. I utemiljöer uppstår lek och lärande, som sammanbinds till en helhet, 

vilket stöds av Dahlgren och Szczepanski (1997). I Ur och Skur- verksamheten bygger sin 

verksamhet kring liknande tankesätt.  

 

2.3 Naturen och den goda barndomen – barnens plats 

Om någon säger ordet natur, så har nog de flesta människor en bild av hur den kan se ut och 

har troligen många erfarenheter av att vara ute. Det är svårt att finna negativa anmärkningar på 

naturen och dess påverkan på människan (Halldén, 2009). Naturen har genom tiderna haft en 

Figur 2. Barnet i centrum. I Ur 

och Skur- verksamhetens riktlinjer 

ryms i cirkeln, med dess åtta 

områdesbitar (Drougge, 2001).  

      Barnet i        

      centrum 
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stor betydelse för människan och blivit en god symbol för människan.  Uppkomsten till det 

synsättet anknyts bland annat med drag av Leonardo da Vinci och Jean Jacques Rousseau 

framställning av relationen mellan människan och natur under 1500- och 1700-talet. 

Naturalismen fokuserades och människan sågs som en del av naturen. Det blev följden av ett 

romantiserat förhållningssätt till naturen som sedan spred sig över hela Europa och utvecklades 

på olika vis under 1800-talet, naturen utgjordes till nationell dyrbarhet.  

 

2.3.1 Naturen som resurs för hälsa och social samvaro 

Naturen sågs med tiden även som en social resurs där människor möttes (Halldèn, 2009; 

Johansson, m. fl., 2009). En klassisk picknick i gröngräset, eller bollspel på ängen, har nog de 

flesta människor varit med om. Speciellt under vår- och sommarhalvåret lämnas våra hus och 

hem, för diverse aktiviteter utomhus. Vistelse i grönområden har visat en positiv påverkan på 

människor i alla åldrar och det har stor betydelse för den fysiska och psykiska hälsan. Hälsa 

och välbefinnande, motorik och social kompetens främjas, koncentrationen ökar och inlärning 

förbättras av utevistelsen. Samtidigt minskar sjukfrånvaro och stress (Faskunger, 2009). 

Rörelse, lek och att vara utomhus förefaller enligt forskningen ovan ha stor betydelse för barns 

hälsa och sociala samvaro. Johansson betonar det med ”detta är barnens miljö där de får röra 

sig fritt i sin egen värld.” (2009, s. 20).  

 

I takt med att samhället förändras, har följden blivit att barn idag inte har samma möjligheter 

till att leka och vistas ute i intilliggande områden, än vad som fanns för några årtionden sedan 

(Faskunger, 2009).  Orsaken till det ses vara att barn idag övervakas mer av vuxna utifrån 

säkerhets- och trygghetsaspekter som kan vara både till för- och nackdel för barns utevistelse. 

Samtidigt som det skapas en trygg utemiljö kan det även hämma deras rörelsefrihet. Med det 

menas att skolan har en betydande påverkan för barns fysiska aktiviteter, utevistelse och lek, 

där barn kan stimuleras och utvecklas, menar Ericsson, Grahn och Skärbäck, (2009).  

Samhällspåverkningar som ökad biltrafik, samt ökat avstånd till utbud för fysiska aktiviteter, är 

andra effekter. Dock finns idag också forskningsresultat som visar att ”den fysiska aktiviteten 

bland barn har minskat och att stillasittande aktiviteter i samhället har ökat generellt” (a.a. s. 

17). Följden anses vara att det kan leda till utveckling av varaktiga sjukdomar i framtiden hos 

barnen.  
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2.3.2 Naturen - arena för lek, social interaktion och subjektskapande 

I utevistelsen sker en social interaktion där sociala färdigheter tränas och utvecklas och skapar 

gemenskap bland barnen (White, 2008). Forskning visar även på att lek mellan barn blir mer 

jämlik då de får vistas ute i naturen. Där inbjuds barnen till lekar där alla kan få vara delaktiga, 

oavsett ålder, kön och tidigare erfarenheter. Då barns lek sker under fria former utan vuxnas 

restrektioner skapas även utrymme för barns egna demokratiska förhållningssätt (Björklid, 

1982, 2005; Johansson, m. fl., 2009; White, 2008). I samband med att leken blir mer 

variationsrik så gynnas även den kommunikativa kompetensen mellan barnen och samspelet 

fungerar bättre, framhåller White (2008). Utemiljön medför också att vissa barn känner sig 

avslappnade och kan vara mer sig själva och vågar mer att uttrycka sina åsikter och tankar 

(White, 2008). De behöver på så vis utemiljön som ett ställe för avslappning och rekreation för 

välbefinnande. Barn får därmed också en annan möjlighet att lära känna sig själva och sitt eget 

jag. I mötet med naturen bildar individen ett förhållningssätt efter deras erfarenheter och 

kunskaper utifrån den, vilket sedan kan följa med hela livet (Björklid, 2005). 

 

2.4 Naturen in i skolan 

Halldén belyser att naturen började nyttjas som bildning på 1900-talet (Halldèn, 2009). 

Pedagogiken grundlades på friluftsrörelsens riktlinjer vilket medförde att det stärkte betydelsen 

av utevistelser. 

 

2.4.1 Naturen som fostrare och bildningsideal 

Nils Holgerssons underbara resa, av Selma Lagerlöf, blev den bok som figurerade som läsbok 

för folkskolan. Den syftade där till att förmedla kunskap och sinne för den svenska naturen. I 

undervisningsplanen år 1919 bestämdes det att naturkunskap och hembygdskunskap skulle ingå 

i geografiundervisningen. På 1920- talet började naturfilmer användas i skolornas 

kunskapsförmedling. På så sätt skulle eleverna få en verklig förståelse av djur och natur i dess 

naturliga miljö på ett livfullt sätt. Det här ansågs medföra att eleverna kom närmare naturen och 

att deras kunskap på så sätt stärktes. Naturkunskap fick en allt mer betydande roll i 

undervisningen och utvecklades sedan med tiden (Halldèn, 2009). Under 1970-talet låg 

inriktningen i att värna om naturen, vilket även framhävdes i läroplanerna. Följden blev att 

skolorna ägnade sig mer åt utevistelse, där fler undervisningsmoment utfördes i utemiljön 

(Halldèn, 2009).  
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2.4.2 Natur, utemiljö och lärande 

”Att sitta inne i ett klassrum och läsa om livet utanför är som att läsa en kokbok utan att få 

möjlighet till att tillaga och äta maten.” Så resonerar Lättman- Masch och Wejdmark (2007, 

s.11). Det kan tolkas som att det alltså krävs att elever skall få rätt att både läsa receptet och 

tillreda ingredienserna. Dock ser det inte alltid ut så. Ibland får eleverna bara receptet, utan 

ingredienser. Forskning visar att fokus ofta hamnar på de psykosociala aspekterna för elevers 

lärandeprocesser (Björklid, 1982, 2005). Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell 

motsätter sig docka att det skall vara så. I den modellen äger lärande rum kontinuerligt både i 

formella och informella miljöer där lärande och lek kombineras. Det understryks att elever 

utvecklas och lär i alla miljöer som de möter. De lär via de kontexter som de är delaktiga i 

genom olika aktiviteter.  

 

Lärande kan också betraktas utifrån ett sociokulturellt perspektiv där lärandet sker i samspel 

med omgivningen (Säljö, 2000). Lärandet påverkas på så sätt av fysiska, kulturella och sociala 

faktorer (Björklid, 1982, 2005; Säljö, 2000; Vygotskij, 1995).  

 

2.4.3 Utomhus -variation i arbetssätt 

Föreställningen om lärande utomhus beskrivs av Szczepanski (2008) som plats och möjligheter 

för både det formella och det informella lärandet. I stort sätt all undervisning kan flyttas från 

inomhusmiljön, till utomhusmiljön. Fysisk aktivitet, språk, matematik, estetik, natur och 

samhälle, är exempel. Alla lär sig på olika sätt och det är pedagogens uppdrag att se till att allas 

behov tillgodoses och att var och en får lära efter sina styrkor. Pedagogen bör använda sig av 

den största möjliga mängd pedagogiska lärandesätt som möjligt, för att på så vis nå alla 

individer (Fransson, 1995; Arnegård, 2006; White, 2008). Det är genom att variera arbetssätt 

och mål, som utveckling kan ske. Pedagoger skall därmed låta ”handens” och ”hjärtats” 

arbete kombineras med ”tankens” arbete, i ett samspel. Genom att uppleva det konkret medför 

det även att naturens element, ekosystem och andra samband i naturen synliggörs på ett tydligt 

sätt (Arnegård, 2006; White, 2008). Studier visar att motivation och engagemang i arbetet, ökar 

om eleverna får utföra det fysiskt kroppsligt. (Arnegård, 2006, s.208).   

 

Skolor idag kan dra nytta av att arbeta med sådant som eleverna redan kan känna till och bilda 

sig en uppfattning om (Öhman & Östman, 2004). Den nära miljön kan ge åtskilliga uppslag för 

undervisning om miljö och natur. Där kan dåtid, nutid och framtid bli en helhet och väcka 
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frågor. Lektioner i skogen kan exempelvis ge uppslag till ekologiska livscykler, en nedskräpad 

natur kan väcka tankar om hur människan skall bete sig i naturen (Szczepanski, 2008). Det kan 

tolkas som att för att kunna förstå, se och uppskatta vår miljö, måste också 

undervisningsrummet vara i den omgivningen där miljön är. Det kan innefatta matematiskt 

tänkande, mönsterbildningar, begrepp, problemlösning, konstruktion och kreativitet.  

 

2.4.4 Svårigheter med utomhuspedagogik 

Det kan finnas svårigheter med att utöva utomhuspedagogik. Utomhusmiljön används kanske 

inte alltid i skolan och på fritidshemmen, vilket kan bottna i flera orsaker.  Uterummet kan ses 

som en plats att leka på och till rekreation från skolarbetet, istället för ett riktigt klassrum 

(Björklid, 2005).  Anledningarna till det kan vara bristande kunskap och erfarenheter om vad 

utomhuspedagogik är, hur det skall organiseras och vad som skall göras, vilket kan leda till 

osäkerhet (Dahlgren & Szczepanski, 1997; Szczepanski, 2008).  Det kan handla om 

bekvämlighet, det är omständigt att ta sig ut och att klä sig för utomhusaktiviteter, men också 

att det är enklare att vara inomhus. Där finns det snabb tillgång till material, möblemang och 

teknologi (Granberg, 2000; Szczepanski, 2008; Strotz & Svenning, 2004; Klerfelt, m. fl., 

1999). Det finns de pedagoger som undviker utomhuspedagogik av rädsla för skador. Det kan 

bero på stora elevgrupper och tidsbrist i schemat (Drougge, 1997; Björneloo, 2007; Institute for 

Outdoor Learning, 2010). 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns olika synsätt och tolkningar av vad 

utomhuspedagogik kan vara. Forskare menar att pedagoger har olika förhållningssätt och att det 

bygger på deras olika kunskaper och erfarenheter av utevistelser. Utemiljön kan användas på 

olika sätt i undervisningen och som arena för lek och rekreation. Forskning har även påvisat att 

utevistelse kan ha en betydande roll för barns hälsa och sociala samvaro. Ovanstående 

litteraturbakgrund har visat på utemiljöns betydelse för barns lärande och utveckling. Den har 

också visat att det finns svårigheter med användandet av utemiljön. Vad är det då som driver 

pedagoger att använda sig av naturen, eller inte använda sig av den? Vad anser pedagoger att 

naturen kan användas till? Finns det skillnader mellan kommunal skola och I Ur och Skur- 

verksamhet? Tankarna har givit upphov till nedanstående frågeställningar.  
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2.5 Precisering av studiens problem och frågeställningar 

Huvudfrågan för studien lyder; 

 

Hur uppfattar pedagoger som arbetar med barn mellan sex till tolv år vad som kan menas med 

utomhuspedagogik och miljön som pedagogisk resurs? 

 

Delfrågor som ställs; 

 

1. Finns variationer i uppfattningar hos pedagoger vid tre kommunala skolor och en med I 

Ur och Skur? 

2. Utnyttjas utemiljön som pedagogisk resurs och vilka faktorer har betydelse för 

utnyttjandet? 
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3. Metod  
 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie med pedagoger vid fyra olika skolor.  

Genom en kvalitativ intervju kan vi få resonemang och förklaringar från de intervjuades 

perspektiv (Kvale, 2009). Det är deras uppfattningar kring ämnet, som ligger till grund för 

studien. Innebörder i fenomenet kan urskiljas och därmed kan vi få förståelser kring de frågor 

som ställts. I det här kapitlet beskriver vi våra tillvägagångssätt vid insamling och analys av det 

empiriska materialet. Vi tar också upp ”etiska överväganden” och i ytterligare ett avsnitt ta vi 

också upp ”kritiska reflektioner över val av metoder.”  

 

3.1 Urval  

Studien har utförts på tre kommunala skolor och en I Ur och Skur- skola. Skolors hemsidor har 

varit en betydande faktor i sökandet av urval av verksamheter. Där har vi studerat skolornas 

geografiska lägen, verksamheternas närmiljö, samt deras framställningar av utevistelse och 

pedagogik. Vi hade möjlighet att på så sätt se om verksamheten i fråga hade naturen i 

närmiljön. Då skaffade vi oss en så bra helhetsöverblick över undersökningen som möjligt, 

vilket Kvale (2009) understryker är en angelägen bit i studiers konstruktion. Vi utgick ifrån hur 

närmiljön såg ut enligt hemsidan, när vi bestämde oss för vilka verksamheter som skulle 

kontaktas.  Det gjordes också för att undersöka om de berörda verksamheternas profil hade 

något samband med pedagogernas förhållningssätt till och utövande av utomhuspedagogik. 

Med tanke på att I Ur och Skur- verksamheten har en naturinriktad profil, styrs arbetssättet 

därefter att ha naturen som pedagogisk plattform.  

 

3.2 Undersökningsgrupp 

Skolorna som valdes ut för studien, kontaktades via telefon och e- mail och tillsammans med 

pedagogerna bokades mötestider. Det gjordes i god tid, för att göra det möjligt att hitta 

lämpliga tider. Informanterna fick då veta studiens område. På så sätt fick de tid att sätta sig in i 

studien och dess syfte.  

 

Vi har inriktat oss på att undersöka pedagoger inom grundskolans verksamhet med yngre elever 

från sex till tolv år, där även fritidshems- verksamheten inkluderas. Största anledningen till det 

var att det, enligt vår uppfattning, mestadels förekommer utomhusvistelser inom förskolan, 

medan det inte lika tydligt synliggörs inom grundskolans verksamhet. Därför är det intressant 

att göra studien där, eftersom förhoppningen om att även grundskolans möjligheter och 
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utövande av utomhuspedagogik, kan framträda under studiens gång. Valet av åldersgrupper 

gjordes också med avsikten att se de åldrarna som vi kommer att ha hand om i våra kommande 

yrkesroller.  

 

I följande beskrivning är alla namn på skolor och informanter, fingerade, för att på så viss 

behålla deras anonymitet och integritet. Skolorna är döpta till Skola A, Skola B, Skola C och 

Skola D. Informanternas namn är påhittade, liksom benämnda platser. Skolorna presenteras i 

följande tabell. Därefter framställs de intervjuade pedagogerna.  

 

SKOLA VERKSAMHET  HEMSIDA NÄRMILJÖ 

Skola A  Kommunal 

byskola.  

 Årskurs F-5. 

 Innefattar 

fritidsverksam-

het.  

 Visar på att de 

är mycket ut-

omhus. 

 Det nämns dock 

inget om utom-

huspedagogik.  

 Mindre samhälle. 

 Åkrar, skog, våt-

mark, åfåra. 

Skola B  Kommunal 

skola. 

 Årskurs F-2. 

 Innefattar 

fritidsverksam-

het. 

 Framhäver att 

de använder 

naturmiljön 

omkring skolan. 

 Visar på att de 

har ute- dagar i 

området. 

 Mindre ort. 

 Skog, vattendrag, 

parkområde.  

Skola C  Kommunal 

byskola. 

 Årskurs F-6. 

 Innefattar 

fritidsverksam-

het. 

 Framställer att 

skolan ligger 

naturskönt med 

vattendrag i 

närheten, samt 

stora grön-

områden, vilka 

ger utrymme för 

lek och rörelse. 

 

 Mindre glesbygd ort. 

 Vattendrag, 

skogsområde. 

 Promenadavstånd till 

ett naturreservat. 
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Skola D  Föräldrar- och 

personalkoopera

tiv.  

 I Ur och Skur- 

pedagogisk 

verksamhet. 

 Årskurs F-4. 

 Har 

fritidsverksam-

het, men i annan 

byggnad.  

 

 Tydlig bild över 

att verksam-

heten har 

utomhus-

pedagogik som 

inriktning.  

 Det framhålls 

även att verk-

samheten strävar 

efter att skapa 

natur-känsla, 

för-ståelse och 

kunskaper om 

naturen.  

 Samt vad forsk-

ning säger om 

utomhuspedag-

ogik. 

 Mindre ort.  

 Skolan omges av 

varierad natur. 

  Skog, beteshagar, 

åkrar, större vatten-

drag, naturreservat. 

  Grusplan, skog, 

beteshage. 

 

 

Pedagogerna i den genomförda studien: 

 

Skola A 

På skola A genomfördes intervjuer med två pedagoger. Där intervjuades Karin, som är i 40- års 

åldern och har arbetat på skolan i flera år. Hon är utbildad fritidspedagog och har även hand om 

idrottslektionerna.  Joakim är i 30- års åldern och arbetar som fritidspedagog och personlig 

assistent till en pojke. Han är både på fritidsklubben och inne i skolan, med den klass där 

pojken befinner sig.   

 

Skola B 

Två pedagoger intervjuades. Lena är i 40- års åldern och arbetar sedan några år tillbaka som 

klassföreståndare för årskurs ett. Fredrik är i 30-årsåldern och arbetar som fritidspedagog på 
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skolan sedan några år tillbaka. Han ansvarar för fritidsverksamheten för de yngsta eleverna, 

förskoleklassen och årskurs ett, samt håller i vissa idrottspass och annat inne på skolan.  

 

Skola C  

På skola C utfördes intervjuer med två pedagoger. Birgitta är i 50- årsåldern och har arbetat i 

många år inom verksamheten. Hon är utbildad lärare och ansvarar för svenska och matematik 

undervisningen i årskurs ett till tre. Katarina är i 30-årsåldern och har arbetat i fem år inom 

verksamheten. Hon är utbildad lärare och har hand om årskurs ett till tre. 

 

Skola D 

Intervjun utfördes med pedagogen Maria, som är i 40- årsåldern och har arbetat inom 

verksamheten i några år. Maria är utbildad inom friluftsfrämjandet med inriktning på I Ur och 

Skur- pedagogiken och ansvarar för årskurs tre till fyra.  

 

3.3 Intervjun som forskningsmetod 

Att använda intervjun som forskning är att gå in i ett samspel mellan intervjuare och den 

intervjuade (Kvale, 2009). Informanterna bygger upp en story och tillsammans kan den storyn 

göras konkret och begriplig. Intervjuaren får en direkt kontakt med informanten och kan på så 

vis utveckla mötet till ett givande kunskapande. Det finns olika tillvägagångssätt vid intervjuer 

och olika sätt att hantera materialet.     

 

Typen av intervjuer som gjordes i den här studien, var semistrukturerade. Informanterna fick ett 

antal frågor, som de fritt fick prata om. Semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2009) är 

uppbyggda på så sätt att det finns vissa frågor och områden som informanterna skall svara på. 

På så sätt anser vi att det fördes en röd tråd genom intervjun och de alla genomfördes på samma 

sätt. Svaren var öppna, de styrdes inte, utan informanterna fick ge de svar de själva hade och 

därmed redogöra för sina tankar på ett naturligt sätt.   

 

3.4 Tillvägagångssätt vid insamlingen av det empiriska materialet 

Under intervjutillfällena satt vi och informanterna avskiljda från pågående verksamhet och i 

rum där intervjuerna genomfördes ostört. Intervjuerna både bandades och anteckningar fördes. 

Alla som intervjuades, medgav inte till bandinspelning. Därför fördes enbart anteckningar vid 

några tillfällen. Intervjuerna genomfördes dock smidigt. Samtliga intervjuer tog cirka 10- 30 
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minuter var, att göra och de intervjuades var och en för sig. För att se intervjufrågorna, se 

bilaga. 

 

3.5 Bearbetning av det empiriska materialet 

Materialet bearbetades sedan genom att bandinspelningarna transkriberades så detaljerat som 

möjligt och vi läste igenom dem ett par gånger. Intervjuanteckningarna lästes också. Med våra 

frågeställningar i åtanke, bröt vi sedan ner materialet och såg samband och skillnader. 

Materialet med pedagogerna på de kommunala skolorna bearbetades för sig och det med 

pedagogen från I Ur och Skur- verksamheten för sig och slutligen ställde vi dem mot varandra. 

På så sätt såg vi se pedagogernas olika berättelser och hade möjlighet att koppla dem mot 

varandra, samtidigt som de olika innebörderna urskiljdes. Vi såg vissa nyckelord och meningar, 

som användes av de olika pedagogerna. Kvale (2009) beskriver det som kodning. Dock 

använde vi inte riktigt in på kodningsmetoden, utan gick mer in på hur lika/ olika svar som 

pedagogerna gav.  

 

Bearbetningen sammanställdes i den följande resultatdelen utifrån de tre centrala aspekterna i 

undersökningen: Pedagogernas uppfattningar om utemiljön, hur utemiljön används och vilka 

faktorer som spelar in.  

 

3.6. Kritiska reflektioner över val av metoder 

Vi har i insamlingen tagit hänsyn till att intervjusammanhangen är konstlade situationer. 

Informanterna kan ge de svar de tror att de förväntas ge (Denscombe, 1999). Därmed är det inte 

sagt att svaren alltid är helt sanningshältliga. Det kan inte garanteras, eftersom det är rimligt att 

tro att informanterna vill framställa sig själva i bättre dager. Svenning (2000) rubricerar det 

med begreppet intervjuareffekten. Dock eftertraktas det att få fram en så trovärdig bild av 

verkligheten, som möjligt.   

 

Vår tanke med den här studien var från början att kontrastera utomhuspedagogik i stadsskolor, 

med landsbygdsskolor, för att på så sätt urskilja likheter och skillnader i begreppstolkning och 

användning av utomhusundervisning. Vi ville se om närmiljön utgjorde någon betydelse av 

utövandet av utomhuspedagogik med tanke på vilka resurser det fanns i närheten att tillgå. Vi 

blev nekade att få komma till de skolor i stadsmiljö, som kontaktats. Anledningen till det kan 

bero på tidsbrist från skolornas sida, vilket vi tog hänsyn till och därmed ändrade studiens 
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inriktningsområde. Den nya inriktningen blev istället att studera kommunala skolor på 

landsbygden, det vill säga icke centralt belägna skolor, samt att kontra dem mot skolor med 

pedagogisk inriktning på I Ur och Skur. På så sätt, med viss modifiering, behöll vi vårt syfte 

och ändrade ändå studien, så att vi genomförde den på ett, enligt vår uppfattning, bra sätt. Då 

de olika skolorna kontaktades, gjordes det via telefon och mejl, där informanterna fick 

information om vad intervjuerna skulle handla om. Det kan ifrågasättas vilka konsekvenser det 

kan ha fått, att informanterna fick reda på att vi undersökte hur de använder utomhuspedagogik. 

På så sätt förerede de sig, istället för att inte kunna svara på våra frågor, vilket Denscombe 

(1999) och Kvale (2009) framhåller. Dock kan det även ha påverkat dem på så sätt att de kan 

ha uppdiktat svar, för att framstå bättre i våra ögon. Observationer visade under studiens gång, 

att informanter ändrade ståndpunkt till intervjusammanhanget. Kontentan av ovanstående kan 

innebära att intervjumaterialet inte är helt pålitligt, vilket Denscombe och Kvale menar 

påverkar slutresultatet. Alla pedagoger medgav heller inte till ljudupptagning. Därmed blev det 

svårare för oss att få med allt som sades. Idealet hade varit att få spela in alla intervjuer, men 

eftersom vi av hänsyn till pedagogernas vilja och integritet, inte gjorde det, genomfördes ett par 

av intervjuerna endast med hjälp av anteckningar. Dock tog de aktuella pedagogerna hänsyn till 

att det tog tid att skriva och upprepade ofta sina svar, för att därmed underlätta för oss. 

Intervjufrågorna kan också diskuteras kritiskt. Eftersom studien förändrades under arbetets 

gång, hade även intervjufrågorna behövts en finslipning, vilket vi är medvetna om. Tidsbrist 

från vår sida, är en av faktorerna till att vi därmed inte gjorde om ett par av intervjuerna. Sedan 

hade det underlättat för både oss och läsare om vi använt kodning på riktigt och tittat ordentligt 

på hur Kvale beskriver. Empirin hade på så vis blivit tydligare att åskådliggöra. Det var en miss 

från vår sida.    

 

Undersökningen baseras på endast en pedagog från en I Ur och Skur- skola. Vi hade önskat att 

få komma till fler verksamheter med den här pedagogiska inriktningen, för att få mer giltighet i 

resultatsvaren. Det var inte genomförbart, eftersom vi inte fick möjligheter att besöka fler, eller 

på den tiden som vi hade till förfogande för arbetet. Inte heller hade fler pedagoger på den 

besökta verksamheten tid att avvara intervjutid med oss. Det ser vi som en negativ aspekt i vår 

undersökning. Därmed kan trovärdigheten ifrågasättas.  

 

Under arbetets gång stötte vi på många problem, som kan har påverkat slutresultatet både 

positivt och negativt. Med facit i hand, hade vi kunnat genomföra forskningen på andra sätt, 

som hade underlättat för oss och för materialets trovärdighet. Det har givit oss flertalet 
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lärdomar. Kvale (2009) menar att intervjuer som forskningsmetod är en svårare process än vad 

många tror. Efter att ha genomfört studien betraktar vi det som helt korrekt. Vad gäller 

trovärdighet och rimlighet i vår undersökning, kan det sägas att den lämnar en del osagt. 

Exempelvis kan andra pedagoger på andra I Ur och Skur- verksamheter uppfatta 

utomhuspedagogik på ett annat sätt, än vad den här enda pedagogen gör och det gäller även 

pedagogerna på de kommunala skolorna. Det är rimligt att det som de undersökta pedagogerna 

säger, stämmer, men vi kan inte säga att det stämmer generellt, för alla pedagoger.  

 

3.7 Etiska överväganden 

Under undersökningen har vi tagit del av ”de fyra forskningsetiska principerna” av 

Vetenskapsrådet (2002). De här principerna är Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet, har iakttagits med stor varsamhet. Informanterna 

har delgivits studiens syfte och deras rättigheter som informanter, till exempel att de har rätt till 

att avbryta sin medverkan om de så önskar. De har själva medgivit medverkan, utan 

påtryckning från andra parter. Alla namn och identitetshandlingar är fingerade i studien och 

informanterna är medvetna om att inga person- och områdesuppgifter, eller det som de säger, 

kommer ut till allmän kännedom och kan direkt riktas mot dem som personer. Informanterna 

har också delgivits att vi endast använder informationen i studiens forskningssyfte.    
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4. Resultat 
 

I det här kapitlet redovisar vi det resultat som framkommit utifrån vår analys av empirin. I (4.1) 

redovisar vi för pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik. I (4.2) redovisas hur 

pedagoger använder utemiljön i undervisningen. I (4.3) redovisas vilka faktorer som kan ha 

betydelse för hur utemiljön används.  Resultatdelen redovisar de resultat som erhållits under de 

intervjuer som utförts. Resultaten har sedan analyserats och tolkats. De kommunala skolorna 

redovisas tillsammans och har ställts mot I Ur och Skur- verksamheten. Slutligen följer en 

analyserande sammanfattning (4.4), där det centrala i vår studie visas.  

 

 

4.1 Pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik 

Pedagogerna ger inga direkta definitioner eller tolkningar av begreppet utomhuspedagogik. De 

benämner mestadels olika sätt att utöva utomhuspedagogik på.   

 

Kommunal verksamhet - Skola A, B och C  

Pedagogerna på skola B och C framhåller att utomhuspedagogik handlar om att arbeta och lära 

med hela kroppen där alla sinnena används.  De anser även att det ger utrymme för lek och 

rörelse. Pedagogerna beskriver det som främjande för elever som har svårigheter för 

stillasittande aktiviteter samt att det kan medföra att eleverna bildar sig ett intresse för naturen 

och att vara utomhus. Joakim på skola A talar om att det är viktigt att använda sig av 

utomhusundervisning. ”Utomhuspedagogik är att använda sig utav naturen i lärandet, att 

integrera ämnena. Att komma ut och arbeta med kottar, grenar kvistar. Så det är 

utomhuspedagogik, att använda sig av naturliga föremål.”  Gemensamt framhåller de att 

använda sammanhanget som utgångspunkt och påpekar att vissa moment som skrivning och 

dataundervisning sker bäst inomhus.    

 

Generellt har pedagogerna bilden av utemiljö som ett skogsområde medan Fredrik på skola B 

talar om att det handlar om att tillvara på verksamhetens närmiljö och dess resurser. Han 

framhäver samhällsmiljö som innefattar trafik och samhällstjänster som reningsverk och 

bibliotek som en betydande faktor för elevernas lärande. 
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I Ur och Skur- verksamhet- Skola D 

Pedagogen på skola D ser det inte som nödvändigt att all undervisning skall bedrivas utomhus 

och med naturmaterial, utan utomhuspedagogik kan även utgöra som ett komplement till 

inomhusundervisningen. Utomhuspedagogik är, enligt Maria, att alla sinnena skall få samspela 

med naturen och dess resurser. Det blir ett socialt samspel och mycket variation i 

undervisningen.  

 

Analys  

Utomhuspedagogik anses vara ett svårtolkat begrepp vilket kan vara anledningen till att ingen 

av pedagogerna ger någon direkt definiering av begreppet. Det går även att utläsa en 

uppfattning om osäkerhet hos pedagogerna om vad utomhuspedagogik egentligen är och var 

gränsen går för vad som räknas som utomhuspedagogik. Några av pedagogerna anser att 

undervisningen kan kombineras både inne och ute beroende på sammanhanget. Pedagogerna i 

de kommunala och i I Ur och Skur- skolan, är eniga om att olika skolämnen kan integreras i 

utomhuspedagogik, samtidigt som det påpekas att vissa moment som dataundervisning och 

skrivning skall ske inomhus. Begreppet förknippas även med lek och rörelse där hela kroppen 

och sinnena används. Pedagogerna har en generell tolkning av utomhuspedagogik. 

Föreställningen av utemiljön skildes dock åt mellan pedagogerna. De flesta hade ett 

skogsområde som gestalt medan en av pedagogerna framhöll verksamhetens närmiljö ur 

samhällsperspektiv som en betydande funktion för undervisningen.  

 

 

4.2 Hur utemiljöer används i undervisningen 

Utomhuspedagogik är något positivt och något att sträva efter att arbeta med, anser 

pedagogerna. Fast frågan kan ställas om de verkligen använder sig av utemiljöer i 

undervisningen och vad de gör med den.  

 

Kommunal verksamhet- Skola A, B, C 

Pedagogerna i verksamheterna har ibland naturinslag i temaarbeten. I undervisningen har de 

olika teman, som är olika år från år och är återkommande. Vissa år har de skogens år, vissa 

vattnets år och andra år är det något annat. Skola A nämner ”Är det vattnets år så brukar vi… 

då var vi vid havet och vandrade.” 
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Inom matematikundervisningen tycks utemiljön användas en del. Både skola A och skola C tar 

upp det. Birgitta på skola C använder matematik ute där eleverna får till exempel mäta omkrets 

på träd och så. Hon brukar skifta med att vara inom olika områden. Joakim, skola A, berättar att 

eleverna kan bland annat få gå ut och uppskatta saker. Det kan vara att de skall hämta en pinne 

på en meter, hämta något som väger ett kilo, räkna multiplikation med stenar, plus och minus. 

Likaså får eleverna konstruera, bygga saker efter mallar. De kan få göra en naturtavla. I en 

uppmätt naturruta kan de se vad som finns i ens egen ruta och hur livet förändras i rutan. Kunna 

beräkna, kunna uppskatta, se likheter och skillnader. Testa sina hypoteser. Eleverna får komma 

på olika hypoteser och sedan får de gå ut i naturen och se om det fungerar så.  

 

Även i andra skolämnen används utemiljön. Karin, skola A, har idrottslektionerna så mycket 

som möjligt utomhus. ”Jag försöker börja så tidigt på våren som möjligt och vara ute och gå 

in så sent som möjligt på hösten.” På skola B arbetar Lena utomhus med naturvetenskap, 

undervisningen bearbetar kretslopp, klorofyll men även miljömedvetenhet där eleverna får lära 

sig om sopsortering. Lena undervisar även vissa moment i svenska och bild då ”man kan 

använda sig av naturens alla färger i skapandet.”  På skola A menar pedagogerna att de 

samarbetar då och då och genomför gemensamma uteaktiviteter. Kunna klara sig ute i naturen, 

packa med sig rätt kläder, laga mat ute. Sådant tränar de också på skola A. Friluftsliv är en del 

av undervisningen. Eleverna skall kunna klara sig ute i naturen. Varje år åker skolan iväg på 

vandringsturer, så att de får se mer än bara närområdet. De vandrar vid havet och vid andra 

vandringsområden. Ofta gör de guidade turer, där de stannar upp under vandringen och berättar 

saker. Joakim berättar under intervjun, att under personalens naturutbildningar fick de lära sig 

att laga mat med hjälp av naturliga föremål och redskap. Det lär de nu ut till eleverna.  

 

Även under fritidsverksamheten på eftermiddagarna försöker pedagogerna att vara ute. De 

bygger kojor, täljer, gör båtrace, de äter ute, bland annat bakar de pinnbröd, vilket är väldigt 

uppskattat av eleverna. Mycket praktiska övningar, naturruta, bygga kojor, konstruera, olika 

föremål, de ”självklara sakerna”, som Joakim på skola A nämner. Birgitta på skola C refererar 

till vintertiden, då det finns mycket att göra för nöjes skull. ”Nu när de har varit så mycket snö 

så har vi åkt pulka.” Vid de lägre åldrarna får eleverna följa ett träd under kanske ett år, där de 

i grupper, med ett träd per grupp, får se hur det förändras. Elever i de yngre åldrarna brukar 

också få gå hem till varandra och se var alla bor. Karin menar att det är viktigt att känna till sitt 

närområde.  
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Skola A har ett samarbete med Naturskolan och deras verksamhet. Borta vid ån har 

Naturskolan en låda, med håvar, förstoringsglas och andra redskap, vilka skolan har fri tillgång 

till, berättar Joakim. Det uppskattas av både pedagoger och elever. Dels har skolan mycket eget 

material och dels är lådan en stor tillgång. Naturskolan bjuder ut pedagoger och elever och 

skolan bjuder in dem, till dagar då Naturskolan berättar om närmiljön. De uppehåller sig ofta 

vid ån och ser hur livet där i förändras.   

 

Fredrik på skola B talar om att de brukar vara i skogen och eleverna leker mest fritt för att få 

utlopp för deras rörelsebehov och kreativitet, men understryker även att genom utevistelsen lär 

sig eleverna regler och normer som inte synliggörs tydligt men som ändå finns där. Det handlar 

om människans beteende ute i naturen, samspelsregler och demokrati. Vidare säger han att de 

även använder samhällsmiljön för att eleverna skall få lära sig trafikregler. Fredrik säger även 

att de har ett specifikt träd i närområdet som de följer dess utveckling under året. 

 

I Ur och Skur- verksamhet- Skola D 

Maria säger att pedagogerna i verksamheten använder sig mycket av dess omgivningar. Det gör 

de mycket för att väcka intresse och ge eleverna kunskap om närmiljön. Eftersom de har ett 

naturreservat i närheten vandrar de mycket där och sover ibland även i vindskydd. Det 

anordnas även läger två gånger om året på två fasta ställen. Ibland cyklar de istället för att åka 

kollektivt, ett medvetet miljötänkande genomsyrar verksamheten på så vis. Inomhus- och 

utomhusundervisning försöker komplettera varandra. Pedagogen får ofta höra olika fördomar 

om I Ur och Skur- pedagogiken. Hon skojar med att ”Andra ser det som om vi bara sitter och 

räknar granbarr hela tiden”. ”Folk har ofta en förutfattad mening om att vi inte använder 

läromedel”, framhåller hon.  

 

Pedagogerna har även matematik i utemiljön då eleverna får mäta och räkna objekt i 

omgivningen. Det kan exemplifieras med att eleverna kan få mäta grusgången mellan 

parkeringsplats och skolbyggnad och därefter räkna ut arean på den. Maria påpekar att eleverna 

ändå måste använda sig utav matematikböcker också, som förberedelse inför vidare skolstudier, 

inom kommunal skolomsorg och framtida bruk.  
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Analys 

Utövandet av utomhuspedagogik sker på varierande vis. Pedagogerna i studien använder sig av 

olika metoder. Ämnen och temaarbeten bearbetas enskilt eller integreras med varandra som 

matematik, naturkunskap, svenska, bild och idrott. Vissa moment är återkommande där de 

följer ett träds utveckling eller ett naturområdes förändringar genom de olika årstiderna. Sådant 

arbetssätt sker både inom de kommunala skolorna och i I Ur och Skur- verksamheten. 

Pedagogerna i de undersökta kommunala skolorna använder utemiljön i stor utsträckning på 

likadant sätt som I Ur och Skur- verksamhetens pedagoger. Skola A och B nämner arbete med 

naturkunskap, där de behandlar moment som vatten- tema, kretslopp och klorofyll. Skola A, C 

och I Ur och Skur- verksamheten, skola D, utövar mattematik utomhus då eleverna får räkna 

och mäta objekt i utemiljön. Joakim framhåller att eleverna tränar och utvecklar att beräkna, 

uppskatta samt se skillnader och likheter.  

 

Samhällsansvar belyses av pedagoger i både kommunal skola och i I Ur och Skur. Lena pratar 

om sopsortering och Maria framhåller att de försöker använda sig av miljövänliga färdmedel så 

mycket som möjligt när de skall någonstans utanför skolan. Skola A har samarbete med 

Naturskolan som ger kunskap till pedagoger och elever om dess närmiljö, vilket också medför 

ett miljötänkande. Det ses även som viktigt att kunna använda sig av naturen och dess resurser. 

Karin och Joakim, Skola A, påpekar vikten av att ge eleverna redskap till att klara sig ute i 

naturen med moment som göra upp eld, laga mat och lära sig vilken utrustning och kläder som 

behövs vid utevistelse. Skola A och D anordnar längre vandringar och ibland läger med 

övernattning ute i naturen. Utemiljön används även som utrymme för lek och rörelse. Där ges 

utlopp för elevers rörelsebehov, konstruktionsbyggande av kojor, kreativitet, skapande med 

naturmaterial samt egna lekar.        

 

 

4.3 Faktorer som kan ha betydelse för hur utemiljön används   

Olika faktorer kan ha betydelse för hur mycket utemiljön används och vilka möjligheter som 

ligger till grund för det. Har verksamheten i fråga naturen i närmiljön, eller finns fysiska 

avstånd att ta Hänsyn till? Hur mycket tid läggs på utevistelse och hur ser pedagogerna på 

personaltillgången? Vilka för- och nackdelar ser pedagogerna med utevistelser? Området 

innehåller flera underrubriker, där resultaten sammanställs och jämförs med varandra för att 
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synliggöra eventuella skillnader mellan resultaten. Varje underrubrik analyseras var och en för 

sig. 

  

4.3.1 Närmiljön, naturtillgång  

Hur närmiljön ser ut, kan inverka på hur mycket och hur den används. ”Vi har en jätte, jättefin 

utomhusmiljö och ja, det är perfekt för barnen å va där.” ( Karin, skola A) 

Kommunal verksamhet- Skola A, B, C  

Skolorna A och C framhåller att de har ”tillgång till en fantastisk närmiljö” med närhet till 

skogsområde, vattendrag och ängar. Karin, på Skola A nämner att de har en fördel av att ha en 

bra natur intill skolan. Pedagogerna på skola B poängterar att närmiljön kunde ha varit bättre, 

trots att de har ett skogsområde intill verksamheten. ”Endast en skog ger begränsade 

möjligheter”, anser Fredrik på skola B. Fredrik betonar också att ”det kunde ha funnits lite mer 

lekplatser i närheten”.  Skola C har promenadavstånd till naturreservat med varierande 

naturtyper, vilket pedagogen Birgitta på skolan ser fördelaktigt med korta avstånd till området 

ifall det inträffar en olycka eller något annat så är det nära till att få hjälp.  

 

I Ur och Skur- verksamhet- Skola D 

Även skola D har ett naturreservat i närmiljön. Maria uppskattar att skolan har nära till en 

varierande mängd naturtyper. De har skog, åkrar och ängar, vilket utnyttjar mycket.  

 

Analys 

Alla intervjuade pedagogerna utom de på skola B anser att de har tillgång till en bra utemiljö 

med varierande miljöer.  De anser att det ger större möjlighet för lärandesituationer. Det tycks 

alltså som att det är storleken på naturmiljön, som ger hur positiviteten är till den samt 

avståndet till ett naturområde. Vi uppfattar det som om närheten till ett bra naturområde ökar 

utövandet av utomhuspedagogik, både vad det gäller tidsmässigt och ur säkerhetsperspektiv. 

Det finns även en liten skillnad i vad de anser vara en bra naturmiljö. Skola A, Skola C och I Ur 

och Skur- skolan, D, talar om skogsområden, backar, vattendrag, ängar, åkrar och 

naturreservat, medan Fredrik på Skola B, trycker på att det finns för liten tillgång till lekplatser 
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i närmiljön. Frågan kan härmed ställas, vad som är en bra miljö och är en naturmiljö? Är det fri 

skog och vattendrag, eller färdiga och konstruerade lekplatser?  

 

4.3.2 Tidsutrymme    

Mycket skall hinnas med under terminernas gång. Pedagoger skall planera undervisningstid och 

aktiviteter, aktiviteterna skall genomföras och utvärderas. Eleverna skall förhoppningsvis 

komma vidare i sitt lärande och lära sig nya saker. Målen i läroplanerna skall följas och de 

olika lektionsämnena har sina mål och kriterier, som skall följas. Det är mycket en pedagog 

skall hinna med.  

 

Kommunal verksamhet- Skola A, B, C  

Inom de kommunala skolorna är pedagogerna mycket eniga om hur mycket tid som kan 

förläggas utomhus. De är överens om att de inte är ute så mycket som de önskar, vilket enligt 

dem till stor del beror på tidsbrist i arbetet. Joakim berättar att det inte har blivit så mycket 

samarbete mellan lärarna om uteverksamhet, i alla fall inte i den klassen där Joakim är. Det 

finns inte utrymme till planeringstid, då det är mycket annat som skall göras och Joakim har sin 

elev att ta hand om också. Det tycker han är lite synd. ”Tyvärr tar jag inte det på mig.” Även 

Katarina, skola C, talar om att det är mycket annat som också skall hinnas, med så att hon inte 

alltid hinner planera för utevistelser.  

 

Det talas även om tid att ta sig till naturen. Birgitta, skola C, poängterar att ”för att kunna utöva 

utomhuspedagogik måste man även ha närhet till naturen.” Med det menar hon att det handlar 

även att det måste finnas tidsutrymme för det.  

 

Under fritidsverksamheten finns det däremot mer tid att vara utomhus, berättar pedagogerna på 

skola A. Där går de ut om de känner för det. Joakim menar att där behövs det inte planeras så 

mycket och där är de två i personalen. Vill eleverna tälja, tar de med knivar, vill de bygga, tar 

de med snören och såg. 

 

De tre skolornas pedagoger anser dock att det är viktigt att verkligen ta sig ut utomhus. Karin 

på skola A och Lena på skola B upprepar vid flertalet tillfällen att de strävar efter att vara ute så 

ofta som möjligt, Lena är ute åtminstone en gång i veckan.   



30 
 

I Ur och Skur- verksamhet- Skola D  

På skola D är pedagoger och elever utomhus en stor del av dagverksamheten. Det är de varje 

dag, året runt. Dock ser de även till väderförhållandena.  

 

Analys 

Studiens pedagoger i de kommunala skolorna, försöker vara ute så mycket som möjligt men är 

eniga om att det råder tidsbrist inom verksamheterna. Orsaken till tidsbristen anses vara för lite 

tid att planera utevistelse och tidsbrist i att ta sig till naturen. Det kan tolkas som att det krävs 

mer av pedagoger och av tid för att vara utomhus i undervisningen. Pedagogerna önskar att de 

hade mer tid till att ta sig ut, vilket de anser att de inte har. Därför genomför de inte 

utomhuspedagogik så ofta som de vill och som de anser sig behöva. På fritids krävs det inte 

lika mycket planering, enligt Joakim på skola A, vilket gör att de oftare är ute. Där är de friare 

att göra som de känner och vill.  

 

I I Ur och Skur- verksamheten däremot är pedagogerna alltid utomhus i den dagliga 

undervisningen. Det som gör att de vid vissa tillfällen inte är utomhus är väderförhållandena. 

Maria påpekar att vädret avgör för hur mycket utevistelse det blir.  

 

Har pedagoger i I Ur och Skur- verksamheten mer tid till att planera verksamheten, än 

pedagogerna i de kommunala verksamheterna, eftersom de har mer tid till att vara ute? Ligger 

det i hur mycket tid pedagogerna har att förbereda aktiviteter, som avgör hur mycket de är ute 

med eleverna? Utifrån ovanstående kan det tolkas som att pedagogerna förhåller sig olika till 

utevistelse i och med I Ur och Skur alltid har tid att vara ute, medan pedagogerna i de 

kommunala verksamheterna inte har det. Eller är det för att pedagogerna i I Ur och Skur är 

vana vid att vara utomhus, medan pedagogerna i de kommunala skolorna kanske inte är lika 

vana? 
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4.3.3 Personaltillgång  

Oavsett om undervisningen bedrivs inomhus eller utomhus, krävs det att det finns pedagoger 

som tar hand om eleverna och leder lärandet. Anser de undersökta pedagogerna att de har 

tillräckligt med personal? 

 

Kommunal verksamhet- Skola A, B, C  

På skolorna B och C framhäver pedagogerna att det finns behov av mer personal i 

verksamheterna för att kunna öka utövandet av utomhuspedagogik. Pedagogerna är eniga om 

att de på sätt hade möjlighet att gå längre iväg då det finns mer personal närvarande ifall det 

sker en olyckshändelse.  På skola A säger Karin att skolan har gott om personal som tycker om 

att var ute med eleverna samt att personalen är duktiga på att berätta om naturen för eleverna. 

Samtidigt påtalar även Karin att hon känner ibland att de är för lite personal ur säkerhetspunkt 

men att detta inte utgör något hinder för deras utevistelse. Då får de istället ta med sig en 

telefon så att de kan få tag på hjälp vid behov. ”Men det är alltid skönt om man är gott om 

personal, ”menar hon. Det är inte alltid personalen tar vara på varanderas kompetenser heller. 

Det berättar Joakim. Ibland tror de inte att de har personal, fast de egentligen har det i en annan 

åldersgrupp.  

 

I Ur och Skur- verksamhet - Skola D 

Maria, på skola D, har önskemål om mer personalresurser men det finns inga ekonomiska 

möjligheter till det för tillfället. Verksamheten har dock ett bra samarbete med 

förskoleverksamheten och vid behov hjälps det åt för att verksamheten skall fungera. Maria 

påpekar att då verksamheten är delvis föräldrakooperativ så ställer även föräldrar upp då det 

behövs. Det råder en god samverkan med föräldrarna och de har även en pedagogisk grupp där 

föräldrar sitter med och deltar i verksamhetens beslut. All personal i verksamheten är utbildad 

inom Friluftsfrämjandets ideologi, det vill säga I Ur och Skur pedagogiken. Personalen 

fortbildar sig kontinuerligt med kurser och konferenser. 

 

Analys 

Det genomgående resonemanget i intervjuerna, är att det behövs mer personal i skolan så att 

pedagogerna kan bedriva den utomhuspedagogik som de vill. Karin på skola A, menar att då de 
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är ute, är de en bit från säkerheten, det kan snabbt hända olyckor och då räcker personalen inte 

till. Hon löser det dock med att alltid ha en telefon med sig, så att hon kan ringa om något 

händer. Överlag tänker pedagogerna mycket på säkerhetsaspekten. Generellt nämner även 

pedagogerna önskemål om fortbildning inom ämnet, att det finns behov av personal med 

kompetens av utomhuspedagogik.   

 

Även i den undersökta I Ur och Skur- verksamheten talas det om ökade personalönskningar. En 

tolkning av det här är att i en mindre verksamhet, där det är mer inriktat på utomhusvistelse, är 

alla klasser och barngrupper ute mer och då även samtidigt.  På skola D får de genom sin 

grundförening, kontinuerlig fortbildning så att de kan fortsätta att bedriva den här sortens 

pedagogik. Sådan utbildning tycks inte vara vanlig inom kommunala skolor, i alla fall inte 

bland de kommunala verksamheterna i undersökningen.  

 

4.3.4 För- och nackdelar  

Vad är det då som gör att pedagoger bedriver utomhuspedagogik? Eller inte bedriver det? Det 

finns positiva och negativa aspekter, en del är mer tydliga än andra.  

 

Kommunal verksamhet- Skola A, B, C  

Gemensamt framhåller pedagogerna rörelsefriheten och utrymme för kreativitet som fördelarna 

med utomhuspedagogik. De ser att det finns ett behov av eleverna att få röra på sig. 

Pedagogerna är överens om att utomhuspedagogik kan på så sätt vara till fördel för elever som 

kan ha svårt för stillasittande aktiviteter. Pedagogerna på skola A, låter eleverna ibland vara ute 

och klättra i träd och bygga i kojor på idrottslektionerna. Pedagogen Joakim på skola A betonar 

även att ”Barn idag får för mycket färdiga grejer hemifrån. Färdiga leksaker, färdiga föremål 

och dom bygger inte kojor längre, som dom gjorde när jag var liten”. Därför ser han det som 

viktigt att visa eleverna att naturen har mycket att ge och att det finns många lärdomar i naturen 

samtidigt som det är roligt att vistas i naturen. ”Där blir det ett naturligt sätt där man använder 

sin kropp. En gymnastiksal är bara ett fejkat… Som man bygger upp, som naturen egentligen 

redan har.” ( Karin, på skola A) Birgitta på skola C betonar dock att hon som pedagog kanske 

missar elever inne, men att hon uppmärksammar de eleverna på ett bättre sätt ute. Fredrik på 

skola B framhåller även den sociala interaktionens betydelse och poängterar ”Genom 
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utevistelsen kan eleverna också tillägna sig regler och normer som råder i de olika 

situationerna”.  

 

Nackdelarna med utomhuspedagogik som pedagogerna nämner är eventuella allergier som kan 

finnas hos eleverna och att eleverna har dåligt med kläder och utrustning för att kunna utöva 

utomhuspedagogik. Karin på skola A menar även att det inte går att höras lika bra ute över så 

stora ytor och att det på så vis inte alltid går att ha samma kontakt med eleverna som inomhus 

då det blir större avstånd. Hon upplever det även som att eleverna är mer högljuda utomhus, då 

det inte finns samma akustik som i innemiljön. 

 

I Ur och Skur- verksamhet - Skola D 

Maria ser skillnad från då hon arbetade tidigare på kommunal skola med att ”eleverna är 

piggare, mindre trötta och gladare då de får vara ute”. Hon ser olikheter på elevernas 

välbefinnande. Hon ser även fördel med att ha utomhusundervisning då hon upplever att 

eleverna är mer sig själva och avslappnade då hon tror att naturen inger en trygghet. I samlingar 

i ”stubbaringen” förs det en bättre dialog mellan eleverna och pedagogen, eftersom det ”fria” 

utrymmet ökar och därmed främjas det sociala samspelet. Hon upplever det som att elever som 

annars är tysta i klassrummet framhäver sig mera i utemiljön. Maria betonar även att då 

eleverna lär med hela kroppen så blir det ett varaktigt lärande och de har lättare för att 

reflektera över vad de har gjort.  

 

Analys 

Pedagogerna framhåller utrymmet för rörelsefrihet, lek och kreativitet som fördel med 

utomhuspedagogiken. Det ses även som främjande för elever med svårigheter för stillasittande 

aktiviteter. Skola B betonar även den sociala interaktionens betydelse och menar att genom 

utevistelsen lär och tillägnar eleverna sig regler och normer som råder i sammanhangen. Även I 

Ur och Skur- skolans pedagog framhäver att naturen är en social plats och att naturen kan ge ett 

inre lugn och trygghet hos eleverna. I I Ur och Skur- verksamheten uppfattas det som att 

eleverna är piggare och då deras lärande sker med hela kroppen blir det ett varaktigt lärande. 

Nackdelarna som pedagogerna i de kommunala skolorna anger är eventuella allergier hos 

elever, att det är svårt att höras och ha samma kontakt med eleverna ute, samt att eleverna har 

dåligt med kläder och utrustning för att kunna utöva utomhuspedagogik.  
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4.3.5 Personalens förhållningssätt  

Hur pedagogerna ser på utevistelse och på undervisning utomhus, kan också visa hur de 

använder naturen som en pedagogisk resurs. Det är pedagogerna som genomför 

undervisningen, det är de som sätter ramarna för hur aktiviteterna ser ut och hur de planeras. 

Hur ser pedagogerna på utomhusaktiviteter? 

 

Kommunal verksamhet- Skola A, B, C 

De studerade pedagogerna ser utomhuspedagogik som positivt och viktigt att arbeta med. Det 

säger de alla intervjuade. De intervjuade pedagogerna på skola A och B trivs med att gå ut i 

naturen med eleverna.  Joakim på skola A berättar att det viktiga är att personalen är kreativ 

och vet hur naturen kan och skall användas, så att det blir meningsfullt. Det ger erfarenheter 

och kunskap som eleverna kan ta med sig livet ut. ”Och va rädda om miljön och allemansrätt 

och allting sånt. Alltså, det är jätteviktigt för barn och kunna det. Personalen på skola A 

kopplar det som de gör ute, till läroplaner och kursplaner. ”Det ingår där i… Det här med att 

kunna allemansrätt. Och framför allt det sociala biten där också.” På skola A har 

fritidspedagogerna fått gå en utbildning i att arrangera rastlekar och sådant, för att det skall bli 

mer värdefulla raster.  

 

Dock vill pedagogerna också använda sig av inomhusmiljön i mycket av tiden. De är inte alltid 

villiga att genomföra aktiviteter i utemiljöer. Katarina på skola C påpekar att vissa moment 

utövas bäst inne. Där har pedagogerna material nära till hands och en del moment fungerar bäst 

när de är inomhus. Karin, skola A, kommenterar att det finns så mycket annat som eleverna 

också måste kunna, därför går det inte att enbart lägga ner krut på att vara ute. Det trots att hon 

önskar att hon hade möjlighet att göra det. Fredrik, skola B, påpekar att det finns pedagoger 

som kan vara bekväma av sig och hellre är inne i klassrummen. Han tolkar det också som att 

”det kan finnas en rädsla hos pedagoger till att använda naturen beroende på osäkerhet och 

okunskap kring det.” 

 

I Ur och Skur- verksamhet- Skola D  

Maria är positiv för utomhuspedagogik, men säger att hon samtidigt att hon och hennes 

kollegor känner sig begränsade med möjligheter eftersom de hyr fastigheten och området runt 

om. De har vissa riktlinjer att följa för hur platsen får utnyttjas och de måste anpassa sig efter 
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dem. Pedagogernas förhållningssätt till eleverna är att eleverna skall få en positiv inställning till 

naturen. Maria uppskattar att vara ute med eleverna, det är ett måste vid arbete på en I Ur och 

Skur- skola. ”Annars hade jag kunnat jobba någon annanstans”, anser hon.   

 

Analys 

Pedagogerna på de olika besökta skolorna uppskattar att vara utomhus med eleverna. Det är 

viktigt både ur social synpunkt och för lärande, anser de. Skola A nämner allemansrätten. 

Skolorna i undersökningen använder utemiljön då de anser att den passar in i undervisningen. 

De försöker aktivt att hitta stunder att kunna gå ut vid.  Sådant förhållningssätt kan urskiljas vid 

både kommunal verksamhet och i I Ur och Skur. I I Ur och Skur- skolan håller pedagogerna för 

att är viktigt att elever får en positiv bild av naturen. Dock har de ibland svårigheter med att 

använda närmiljön som de vill. Begränsningar, såsom rumslig yta och vad som tillåts göras på 

den, gör att pedagoger och elever måste anpassa sitt arbetssätt och kan inte alltid förhålla sig till 

den undervisning som tänkts.  

 

Alla pedagoger i de kommunala skolorna är inte roade av att vara utomhus och då blir mycket 

av undervisningen placerad i innemiljön. Bristande kunskap om natur och vad som kan göras 

ute, är en orsak. Pedagoger är rädda och känner otrygghet inför utomhuspedagogik. Att krav på 

att undervisningen skall innehålla en stor del moment och att eleverna då har mycket att hinna 

med, är också en stor del av undervisningstiden tillbringas inomhus. En del moment utövas 

dessutom bäst inomhus, bedömer de. En del av pedagogerna, fritidspedagogerna, på Skola A 

har fått viss utbildning i naturlek, för att tillvarata lärandet på rasterna. De talar för vikten av att 

personalen är kreativ och vet vad som finns att göra.   

 

 

4.3.6 Prioritering och engagemang 

 

Det är skillnad på att sträva efter att vara ute och att faktiskt prioritera utevistelse. Pedagogerna 

i studien är eniga om att försöka ta med eleverna utomhus så ofta som möjligt. 

Kommunal verksamhet- Skola A, B, C 

Pedagogerna på de tre undersökta verksamheterna strävar efter att göra något utomhus varje 

eller varannan dag. Det gäller även under vintertid. De försöker att hitta stunder att gå iväg 
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någonstans och saker att göra. Oftast är det de yngre eleverna som har mest uteaktiviteter. På 

skola C försöker de vara ute en dag i veckan med årskurs förskoleklass till två, medan 

förskoleklassen är ute mer utöver det. De äldre eleverna är inte ute lika mycket. Pedagogerna 

genomför också större utedagar, som innebär att de är utomhus under hela dagen och bedriver 

verksamheten i utemiljön. Det gör de några gånger om året, oftast alla klasserna tillsammans.  

 

Skola B nämner att de har utedagar med årskurs ett och två, varannan vecka där de följer ett 

speciellt träd och dess utveckling som utgångspunkt. Lena, som genomför uteaktiviteter en 

gång i veckan med sina elever, önskar att det fanns mer tidsutrymme för att vara det.  

Pedagogerna påtalar att det oftast finns annat som prioriteras högre i verksamheterna, både från 

deras egen sida och från skolledningens. ”Vi borde vara mera ute än vad vi är”, menar Fredrik, 

skola B. Pedagogerna i undersökningen är överens om att pedagogernas engagemang och 

verksamheternas resurser är av betydelse för utövande av utomhuspedagogik. 

 

Pedagogerna på skolorna A och C påpekar att intresset hade ökat om de hade haft möjlighet att 

gå en kurs inom området och lära sig mer av de praktiska momenten. De flesta av dem säger att 

det inte direkt erbjuds några utbildningar inom området för personalen. ”Det existerar inte 

någon ’skolpolicy’ för användandet av utomhuspedagogik, men att det kanske borde finnas så 

att det används mer i verksamheterna” (Lena, skola B).  

 

I Ur och Skur- verksamhet- Skola D 

Skola D utför så mycket som möjligt av verksamheten ute, men de anpassar sig efter väder och 

är inomhus då det är dåligt väder och om eleverna fryser. Är det dåligt väder, stannar de hellre 

inomhus, trots att de planerat att vara ute. ”Vi är inte alldeles omöjliga, utan anpassar oss efter 

situationerna. Är det spöregn en dag, så är vi inne. Ingen blir gladare av att tvinga sig vara ute 

med blöta kläder.” Maria betonar dessutom att det är meningen att eleverna skall få en positiv 

inställning till naturen. Det går inte alltid att leva upp till rättesnöret det finns inget dåligt väder, 

bara dåliga kläder. Dagligen sker en morgonsamling utomhus i ”stubbaringen” och därefter 

sker undervisningen efter dagens väderförhållanden och schema. Utevistelse prioriteras, men 

inte under dåliga väderförhållanden. Maria framhåller att föräldrarna har prioriterat att ha sina 

barn på en verksamhet med inriktning på utomhuspedagogik och därför är det viktigt att 
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verksamheten även uppfyller föräldrarnas förväntningar. Det poängteras med ” Det man kan 

göra inne, kan man också göra ute.”  

 

Analys 

De intervjuade pedagogerna på de fyra skolorna försöker att vara ute så mycket som möjligt, i 

undervisningen. De framhåller att pedagogernas intresse och engagemang för 

utomhuspedagogik kan påverka utövandet av utomhuspedagogik. De kommunala skolorna 

försöker hitta stunder under dagarna när de kan vara ute och de anpassar undervisningen efter 

de situationerna. Det finns en önskan om att ha mer tid till uteverksamhet, det är inte alltid det 

finns det.  

 

I I Ur och Skur- verksamheten befinner sig pedagogerna dagligen utomhus med eleverna.  Där 

är utevistelse en naturlig del av dagen eftersom dess verksamhet grundas på utepedagogik. Det 

som talar för att inneaktiviteter istället prioriteras, är väder och tid. Utomhusverksamhet 

prioriteras, men är det dåligt väder, så är inomhusmiljön av större glädje.  

 

Det som kan urskiljas, är att eleverna i de yngre åldrarna, de yngre klasserna, är ute mer än de 

äldre. Pedagogerna på de tre kommunala skolorna berättar det, medan I Ur och Skur- skolan 

nämner pedagogen inte att det finns någon åldersskillnad där. Det kan tolkas som att i I Ur och 

Skur- verksamheten är naturen en del av undervisningen, i alla årskurser, medan pedagogerna i 

de kommunala verksamheterna brottas med flertalet andra aktiviteter och faktorer, som också 

måste prioriteras. Pedagogerna påpekar även att de gärna vill fortbilda sig inom området för att 

kunna utöva det. Hade det ökat om det hade införts skolpolicy för att använda det? 

 

 

4.4 Sammanfattning av resultatet. 

Studien visar  

 att pedagogerna mest har kännedom om olika metoder och tillvägagångssätt att utöva 

utomhuspedagogik på. De olika verksamheterna använder sin utemiljö på olika vis och 

arbetssättet mellan pedagogerna varierar. De tänker på vad som de kan göra och ger 

flertalet förslag på hur de använder utemiljön. Räkna med stenar, laga mat, följa ett träd 

under ett år, naturrutor och olika lekar, är exempel på metoder som de räknar upp. Det 

kan ske vid enstaka tillfällen då det passar till undervisningen, ämnesvis eller så 
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integreras flera undervisningsämnen samtidigt vid temaarbeten. Matematik framställs 

att vara det vanligaste ämnet som pedagogerna använder sig av. Utemiljön används 

även till fri lek och rörelse, vilket skapar utrymme till byggande av kojor och annan 

kreativitet hos eleverna.  

 

 Pedagogerna ger inga konkreta definitioner av det enskilda begreppet 

utomhuspedagogik. Deras gemensamma tolkning av begreppets innebörd är att 

utomhuspedagogik innefattas av att individen är aktiv och lär med hela kroppen där 

sinnena används.  

 

 

 Pedagogen inom I Ur och Skur- verksamheten framhåller möjligheterna med att 

använda utemiljön som pedagogisk resurs, då dess verksamhets eftersträvan är att 

använda naturen så mycket som möjligt. Samtidigt betonas att undervisningen även kan 

fortsätta inomhus. Så resonerar även de andra pedagogerna. Inomhusmiljön kan 

kombineras med utomhusmiljön, genom att undervisningen kan flyttas mellan de båda 

miljöerna. Vikten av att utgå från själva sammanhanget och att utevistelsen skall ge 

eleverna positiva upplevelser, betonas av pedagogerna.  

 

 Närmiljön, personaltillgång, ekonomi och tidsutrymme är de faktorer som nämns, som 

kan inverka på utövandet av utomhuspedagogik. Klädsel, väder, utrustning och det fria 

utrymmet utomhus, ses som andra element, som kan både vara till fördel och nackdel.  

 

 

 Önskan om fortbildning inom området finns hos pedagogerna för att göra dem säkra 

och trygga i utövandet av utomhuspedagogik. Pedagogerna är på så vis eniga om att det 

bör finnas goda förutsättningar för att de skall kunna utöva utomhuspedagogik i större 

utsträckning.   
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5. Diskussion 

I diskussionskapitlet diskuteras tidigare forskning, med det material som vi har tagit fram i 

resultatdelen (5.1). Därefter följer en del med vad det kan få för konsekvenser för yrkesrollen 

(5.2). Där ger vi slutligen också förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Resultatet förankring med stöd i forskning 

Utifrån litteraturbakgrunden och studiens resultat kan vi förvissa oss om att det är svårt att 

finna en konkret definition till begreppet utomhuspedagogik. Dahlgren och Szczepanski (1997) 

definierar utomhuspedagogik med att lärandet sker genom fysiskt och psykiskt aktiva 

handlingar relaterade till naturen med fokus på inlärning. Det råder dock inga större skillnader i 

begreppsuppfattningen mellan pedagogerna i studien. Det samstämmiga är att individen är 

aktiv och lär med hela kroppen och sinnena. Begreppen lek, rörelse och lärande kopplas ihop 

med utevistelse och tillsammans med naturen, uppstår en helhet i läroprocessen.  Teori och 

praktik kan på så sätt sammanflätas till en helhet, påstår Fransson (1995), Szczepanski (2008) 

och White (2008). Pedagogerna är även eniga om att utomhuspedagogik kan kombineras med 

inomhusundervisning, det behöver alltså inte utföras utomhus till fullo vilket även påpekas av 

Eriksson (2002). Det behöver alltså inte råda ett strikt förhållningssätt där alla 

undervisningsmoment äger rum i utemiljö oavsett väder. Med bra väder, fungerar det bra med 

utemiljöer, vid dåligt väder är det bättre att vara inomhus. 

 

Parallellt med att begreppet är svårt att tyda tolkar vi det som att det medför en osäkerhet hos 

pedagogerna över hur det skall organiseras och utövas.  Pedagogerna uppger olika metoder i 

utemiljön, där ämnen behandlas enskilt eller integreras sinsemellan. I studien framkommer det 

att pedagogerna på de kommunala skolorna försöker att ta ut inomhusaktiviteter och genomföra 

dem i utomhusmiljön. Exempelvis använder de matematik ute där eleverna skall finna olika 

matematiklösningar. Sådant synsätt på utemiljön kan styrkas av Ericsson (2002), som påpekar 

att naturen kan vara som ett pedagogiskt hjälpmedel och att utomhuspedagogik kan kombineras 

med undervisning i inomhusmiljö. I Ur och Skur- verksamheten används utemiljön dagligen 

och även där får olika ämnesområden samspela. I den här typen av verksamhet tycks det 

snarare vara utomhusmiljön, som ibland kan tas till inomhusmiljön, istället för att 

inneaktiviteter förs ut. Resonemanget betonas av pedagogen inom I Ur och Skur verksamheten 

med ”Det man kan göra inne kan man också göra utomhus” (Maria, 2010). 
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Det framställs som mest förekommande att pedagogerna utövar matematik, som nämnts ovan, 

samt lek och rörelse utomhus. Det förekommer även att det används aktiviteter som inte alltid 

har ett organiserat syfte och mål för lärande, men som samtidigt kan utgöra ett osynligt lärande 

hos eleverna. En av pedagogerna vid de kommunala skolorna framhåller att vid fri lek 

samspelar eleverna och skapar egna regler. Det blir därmed även ett lärande i social kompetens, 

eftersom det ges utrymme för barns egna demokratiska förhållningssätt. Leken kan ske utan 

vuxnas inflytande, vilket gör att den blir friare och mer variationsrik (Björklid, 1982, 2005; 

Johansson, m. fl., 2009; White, 2008).  

 

Olika faktorer kan påverka pedagogernas utövande av utomhuspedagogik. En orsak till att de 

inte alltid använder utemiljön i undervisningen är bristande kunskap om den sortens 

kunskapsförmedling (Dahlgren & Szczepanski, 1997; Szczepanski, 2008). Pedagogerna i 

studien bekräftar den uppfattningen. Pedagoger inom I Ur och Skur- verksamheten äger sådan 

kunskap, de får den i och med att de arbetar med natur och har inriktat sitt yrkesval på just 

natur och miljö. Vår uppfattning av ovanstående är att pedagogernas tolkning och engagemang 

av utomhuspedagogik kan påverka även i vilken utsträckning det utövas. Även aspekter som 

tidsutrymme, personalresurser kan bidra. Bra väder, rätt klädsel och utrustning är betydande 

förutsättningar för en lyckad utevistelse, då målet är att ge eleverna en positiv upplevelse av 

naturen. Det faktumet stöds av Granberg (2000) och Szczepanski (2008) och pedagogerna är 

eniga i den frågan. Meningsskiljeaktigheter mellan pedagogerna råder dock kring det fria 

utrymmet som utevistelsen ger. Pedagogen inom I Ur och Skur- verksamheten uppfattar 

utemiljön som en god lärandearena, där det ges fritt utrymme till det sociala samspelet. 

Dialogen mellan pedagog och elever fungerar bättre och de tysta eleverna får mer talutrymme 

och vågar mer, förtydligar hon. I en av de kommunala skolorna uppfattas det däremot, av 

pedagogen, som svårt att göra sig hörd och nå alla eleverna. Pedagogen upplever att eleverna är 

mer högljuda utomhus. Ur det här resonemanget ställer vi oss då frågan om det fria utrymmet 

kan vara till fördel eller nackdel då utemiljön är inom ett stort område och alla skall höras och 

bli sedda? Blir det svårigheter om lärandet ska fortsätta inomhus, då den höga ljudnivån från 

det stora utrymmet sedan ska anpassas i mindre utrymme?  

 

Ur studien går det att utläsa att ju mer varierade naturtyper som finns i skolornas närmiljö, ju 

mer används den och ju mer positiva är skolorna till att använda dem. Färre naturtyper, ger en 

mindre positiv inställning till den specifika utemiljön och till utevistelse. Utifrån det här kan det 

konstateras att utemiljöns utseende har en viss betydelse för utomhuspedagogik med vilka 
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möjligheter som närmiljön erbjuder. En varierad omgivning anses medföra större möjligheter 

för utomhuspedagogik. Frågan vi ställer oss är om pedagogerna i studien arbetar efter 

närmiljöns utseende eller är det beroende av vilken kompetens pedagogerna äger inom området 

utomhuspedagogik som avgör utövandet av det?  

 

5.2 Resultatens konsekvenser för yrkesrollen 

Under studiens gång framkom funderingar på att det faktiskt inte är helt lätt att arbeta med 

utomhuspedagogik. Det fanns svårigheter med att finna väsentlig litteratur på området och de 

intervjuade pedagogerna hade själva vissa svårigheter med att ge uttryck för vad 

utomhuspedagogik egentligen är. Att pedagogerna på de undersökta verksamheterna hade 

bekymmer med det, kan leda till att de faktiskt inte använder sig av utemiljön i undervisningen. 

Mer forskning om fördelar och nackdelar på området, hade varit att föredra för att på så viss 

öka förståelse och kunskap hos pedagoger. Bör lärarutbildningen innehålla mer obligatoriska 

studier kring utomhuspedagogik? Bör det kanske ingå som en större del av skolans läroplan?  

 

Med den här studien har vi försökt undersöka hur pedagogerna uppfattar utomhuspedagogik 

och hur de använder sig av utemiljön som en pedagogisk resurs. Dock krävs det ständigt mer 

forskning på området. Perspektivet låg här på pedagoger och deras verksamheter. Vår studie 

har kanske inte bidragit med ny och revolutionerande fakta på området, men den har uppfyllt 

sitt syfte, att belysa och klarlägga hur verkligheten ser ut idag, vad det kan bero på och hur det 

kan utvecklas till framtiden. Det kan också vara intressant att undersöka vad politiker och 

lärarutbildare anser om att utbilda lärare mer i utomhuspedagogik.  

 

Det tycks som om det är utbildning och/ eller bristen på det, som är den stora orsaken till hur 

pedagoger uppfattar, använder och förhåller sig till utomhuspedagogik. Den som allra mest 

använder sig av det är den pedagog som är utbildad inom det. Pedagoger utan kunskap, är mer 

restriktiva till att använda det. Dock kan frågor ställas om vilken betydelse kan utbildning 

spela? Ännu en fråga att belysa i framtida studier är utomhuspedagogik och stadsmiljöer. I 

studien har det tagits upp att naturen är bra för barn och att det är bra att vistas och lära i 

naturen. Fast barn som bor och lever i stan, har de det sämre ställt, eller kan den goda 

barndomen även vara i stadsmiljö? Är naturen endast god och staden det motsatta? 
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6. Sammanfattning 
 

Som avslutning sammanfattas studien. Den här rapporten har handlat om utomhuspedagogik 

och hur pedagogers uppfattning om det. Syftet var att få en bild av hur pedagoger uppfattar vad 

som kan menas med utomhuspedagogik och att hur de ser på utemiljön som pedagogisk resurs. 

Vi hade också funderingar på om verksamheters pedagogiska inriktning påverkar. Valet föll på 

att kontra kommunala skolor med I Ur och Skur- pedagogik, eftersom de sistnämnda baseras på 

utevistelser. Perspektivet föll på att studera pedagoger och deras verksamheter och fokuseras på 

skola och fritidshem, med åldrarna sex till tolv år.     

 

Tidigare litteratur visar på att det inte är helt lätt att finna en konkret förklaring till vad 

begreppet utomhuspedagogik innebär. Det finns många tolkningar och innebörder av det. Dock 

anser författarna att fysisk och psykisk aktivitet främjas av utemiljöer, där elever får leka och 

lära i ett samspel. Lärandet konkretiseras när elever får lära i varierande miljöer (Fransson, 

1995; Szczepanski, 2008; White, 2008). Flertalet faktorer spelar in, väder och vind, tillgång till 

naturmiljöer och brister i kunskaper om utevistelser, är några orsaker till att utomhuspedagogik 

utövas i mer eller mindre omfattning (Dahlgren & Szczepanski, 1997; Szczepanski, 2008).   

 

Undersökningen genomfördes genom intervjuer med sex pedagoger från kommunala skolor 

och en pedagog från en I Ur och Skur- skola. Genom en kvalitativ metod, tolkades resultatet. 

Resultat och analys lade sedan grund till diskussionskapitlet, där syfte och problem fick sina 

svar.  

 

Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att utomhuspedagogik är ett komplext begrepp, som 

pedagogerna har flertalet uppfattningar om. Liksom litteraturen ansåg de att lek och skapande 

utomhus, hör ihop med lärandet. Inomhusundervisningen kan kombineras med 

utomhusundervisningen, trycker de på. Framställningen visade också att utomhuspedagogik 

användes likartat inom de kommunala skolorna på ett mer allmänt sätt där enstaka moment 

eller där olika skolämnen integreras i utemiljön på olika sätt. Orsakerna till att det inte används 

i den utsträckning, som pedagogerna önskar, ansågs vara resursbrist av personalstyrka, tid och 

bristande kunskaper på området. Pedagogen med I Ur och Skur- inriktning använder sig mer av 

ett helhetstänkande inom verksamheten och använder naturen som en pedagogisk plattform, där 

naturens resurser används dagligen i undervisningen.  
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Bilaga 

 

Frågor- intervju med lärare 

 

 Vad innebär utomhuspedagogik för dig som lärare?  

 Hur förhåller sig skolan/ skolledningen till utomhuspedagogiken? 

 Hur använder sig skolan av utomhuspedagogik i undervisningen? Använder de 

utemiljön alls i den pedagogiska planeringen? 

 Varför utomhuspedagogik? Varför inte? För- och nackdelar? 

 Använder skolan den här typen av utomhuspedagogik så som de vill? Önskar de arbeta 

annorlunda? Varför? Varför inte? 

 Har skolan de resurser som behövs för att bedriva skolverksamhet med 

utomhuspedagogik? 

 Hur ser skolan på naturmiljön i skolområdet? I vilken utsträckning är naturmiljön i 

skolans närområde en faktor av betydelse för utomhuspedagogiken? Vad finns det för 

miljö  i skolområdet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


