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Sammanfattning: Syftet med det här arbetet var att få konkreta förslag på hur man som 
lärare kan arbeta med utomhuspedagogik kopplat till lärandemålet Årstidsväxlingar i naturen 
och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika 
årstider (Skolverket, 2011). Vad är det som gör att lärare arbetar med utomhuspedagogik och 
vad hindrar lärare från att göra det. Genom semistrukturerade intervjuer har legitimerade 
lärare berättat om sin syn och sina erfarenheter inom det valda ämnet.  
 
Denna studie visar att teori och praktik går hand i hand. Genom att utnyttja det och konkret 
arbeta med naturvetenskap under utomhuspedagogik är något som de intervjuade lärarna 
uppskattar. När man i undervisningen får komma ut i naturen och praktiskt får arbeta med det 
som man i klassrummet arbetat med teoretiskt bidrar det till en djupare förståelse förklarar de 
intervjuade lärarna. Genom att få uppleva naturen med hjälp utav sina sinnen, få ta på, lyssna 
till och smaka på är viktigt i dess syfte att lära. Det ger en helt ny dimension och leder till en 
djupare förståelse. Flera av de intervjuade lärarna upplever också hinder med 
utomhuspedagogiken och lyfter detta under intervjuerna. Tidsbrist och väderförhållanden är 
några av de återkommande hinder som gör att pedagoger väljer att stanna kvar inomhus i 
klassrummet. Detta bekräftar samtliga av de intervjuade lärarna till den här studien.  
 
 
 
 
Nyckelord: Utomhuspedagogik, naturvetenskap, lärare.  
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1. INLEDNING  

Under min utbildning på högskolan i Gävle kom jag i kontakt med lärare som arbetar med 
utomhuspedagogik som en lärandemiljö. Det var något jag ansåg intressant och bestämde mig 
för att fördjupa mig inom utomhuspedagogik och lära mig mer om det under mitt 
examensarbete. Genom intervjuer med legitimerade lärare, tidigare forskning samt annan 
litteratur kring ämnet gav det mig goda kunskaper om hur jag kan använda utomhuspedagogik 
i mitt yrke som lärare. Under VFU-perioden upptäckte jag att lärare arbetar med 
utomhuspedagogik i olika utsträckning. Trots närhet till naturen valde flera lärare att hålla den 
mesta av verksamheten inomhus. Den upptäckten var en bidragande faktor och som väckte en 
nyfikenhet till det här arbetet. I det här arbetet vill jag lära mig av de lärare som arbetar med 
eller till viss del genom utomhuspedagogik kopplat till naturvetenskap. Genom intervjuerna 
vill jag få konkreta arbetsområden och andra tips på vägen med mitt arbete inom de 
naturvetenskapliga ämnena kopplat till utomhuspedagogik.  

Vid en litteraturgenomgång om utomhuspedagogik inom naturvetenskap har jag funnit att de 
flesta studier främst har inriktat sig på utomhuspedagogik inom förskolan samt en del på 
högstadium. I och med dessa resultat och få tidigare studier inom utomhuspedagogik kopplat 
till årskurs 1-3 är detta ämne både intressant och viktigt att som blivande f-3 lärare fördjupa 
sig i. Syftet med studien var att ta reda på hur 1-3 lärare arbetar med utomhuspedagogik 
kopplat till lärandemålet ”Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider samt 
djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider” (Skolverket, 2011). Denna 
undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  
 

1. Hur 1-3 lärare arbetar med utomhuspedagogik för att nå det centrala innehållet 
”Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider samt djurs och växters 
livscykler och anpassningar till olika årstider” (Skolverket, 2011). 

2. Vad motiverar och vad hindrar lärare att använda sig av utomhuspedagogik?  

1.1 BAKGRUND 
Emilia Fägerstam (2019) beskriver i sin avhandling hur elever påverkas positivt genom 
utomhusvistelse och mötet med naturen. Där får elever både sociala samt känslomässiga 
erfarenheter. Undervisningsformen skapar också förutsättningar för ett gynnsamt 
lärandeklimat. Elever som undervisas utomhus minns bättre olika undervisningstillfällen, har 
större förmåga att använda ämnesspecifika begrepp och kan beskriva olika fenomen på ett 
mer detaljerat sätt. I rapporten menar man även att klassens tysta elever kan komma mer till 
tals (Fägerstam, 2019).  
 
Elever lär sig genom konkret handlande och genom att få göra praktiska moment. Det kan 
exempelvis vara genom att fysiskt leta efter ett föremål i skogen, eller att imitera djurs läten 
genom olika sinnen. Elevers undervisning skall leda till att utveckla olika komponenter 
(Doverborg et.al, 1990) väljer att dela in dem i vardag, allmän och specifik-kompetens. Dessa 
kompetenser som behövs för att klara av sin vardag som samhällsmedborgare. Som pedagog 
har man en viktig roll i att hjälpa eleverna att skapa en god relation mellan den urbaniserade 
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människan och naturen. Där har utomhuspedagogiken en viktig roll för att eleverna ska få 
uppleva naturen, utveckla kunskaper och få nya erfarenheter (Doverborg et.al, 1990) 
Areskoug, Ekborg, Lindahl, Rosberg (2013) menar att samhället går mot en mer digitaliserad 
värld där barn är ute och leker i naturen allt mindre. Den viktiga utevistelsen utvecklar både 
elevernas fantasi och leder till nya upptäckter. Forskare har betonat betydelsen av att arbeta 
med naturkunskap så tidigt som möjligt så att elevernas intresse för ämnet och naturen byggs 
upp successivt (Areskoug, Ekborg, Lindahl, Rosberg 2013).  
 
Åkerblom (2007) beskriver att utemiljön är ett slags pedagogiskt rum och inte bara ett rum för 
fri lek. Detta är något som borde utnyttjas mer. Tack vare utomhuspedagogiken ges eleverna 
en möjlighet att se sammanhang mellan det teoretiska och det praktiska. Genom att vistas 
utomhus och se utomhusmiljön som ett rum för lärandet gör att lärandet underlättas. När 
eleverna lämnar det ständigt likadana klassrummet lockas elevernas tankar att upptäcka saker 
inom exempelvis naturvetenskapen. Under utomhuspedagogiken befinner man sig i en 
föränderlig miljö som ständigt ändrar sig med väder och vind. När man tar sig tid att utnyttja 
den öppnas automatiskt nya möjligheter och nya frågor väcks (Åkerblom, 2007).  
 
1.2 Vad innebär utomhuspedagogik?  
Var man väljer att ha sin utomhuspedagogik är enligt Björklid (2005) upp till varje pedagog. 
Vanliga platser är på lantgårdar, skolgården, i skogen, i parker, i trädgårdar och i stadsmiljöer. 
Utomhuspedagogik kan förekomma både på väg någonstans eller på ett specifikt ställe, 
genom att variera dessa blir utomhuspedagogiken flexibel och spännande. Syftet med att 
variera och besöka olika platser är för att de ska ha en så direkt koppling som möjligt till det 
ämne man för dagen arbetar med (Björklid, 2005). Genom utomhuspedagogiken får eleverna 
en direktkontakt med naturen på en för dagen lämplig plats. Eleverna ges en direktkontakt 
med ett specifikt material eller en specifik upplevelse. Detta anses ha en positiv inverkan på 
elevers inlärning (Björklid, 2005).  
 
Utomhuspedagogik leder enligt Brügge m.fl. (2011) till en känsla där man kopplar samman 
teori och praktik. Målet är att naturen ska väcka både elevernas samt pedagogernas nyfikenhet 
till naturen. Detta på flera olika sätt genom att vistas i naturen. Utomhuspedagogik står för ett 
lärande där hela kroppen aktiveras och där sinnenas olika funktioner hjälper till att exempelvis 
känna, smaka och dofta. Under utomhuspedagogik arbetar eleverna tillsammans för att skapa 
förståelse för helheter och använder då olika utomhusmiljöer för lärande. Utomhuspedagogik 
kan stå på egna ben men även vara ett komplement till traditionell undervisning i 
klassrummet. Genom utomhuspedagogik menar Brügge et.al. (2011) att eleverna kan 
reflektera och iaktta vad som intresserar dem genom egna upptäckter. Genom kommunikation 
mellan elever och pedagoger kan de på plats i naturen utforska och upptäcka tillsammans 
(Brügge et.al, 2011). Vid Linköpings universitet finns det Nationella centrumet för 
utomhuspedagogik. De väljer att definiera begreppet utomhuspedagogik till ett slags 
lärandetillfälle där man fokuserar mycket på upplevelsen och reflektionen. 
Utomhuspedagogiken grundar sig i konkreta upplevelser i naturen. Lärandet flyttas ut i 
samhällslivet, där sinnliga upplevelser och boklig bildning samspelar. Där platsen betydelse är 
grundläggande och lärandet på bästa sätt kan lyftas fram (Linköpings Universitet, 2015).  
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1.3 Learning by doing- att vara aktiv mot omvärlden  
John Dewey anses vara en av huvudpersonerna för den moderna pedagogiken. Dewey (1980) 
grundsyn kallas för pragmatismen även kallat instrumentalismen enligt Dewey själv. Syftet är 
att utföra det teoretiska i praktiken och på så sätt få svar på frågor genom praktiska 
undersökningar. Den teoretiska kunskapen blir då till i arbete och handling. För att kunskapen 
sedan ska bli betydande bör den användas. Dewey (1980) menar att om kunskap inte blivit till 
genom att aktivt ha sökt den så blir den död. Eleverna skall ges möjlighet att experimentera, 
observera dess omgivning och möjlighet att prova på. Under utomhuspedagogiken får 
eleverna en aktiv roll till att bli inspirerade att söka kunskap utifrån egna erfarenheter. Detta 
sker utomhus i en omgivning som ständigt förändras efter både väder och årstid, där ingen 
dag ser ut som någon annan. Dewey (1980) menar att praktisk kunskap är värd lika mycket 
som teoretisk kunskap och att dessa bör kopplas samman. Inom utomhuspedagogik 
genomförs praktisk kunskap i just en utomhusmiljö som för dagen är lämplig för dess aktivitet 
(Dewey, 1980).  
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet var att ta reda på hur legitimerade 1-3 lärare arbetar med 
utomhuspedagogik kopplat till lärandemålet ”Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner 
igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider” (Skolverket, 
2011). Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar. 
 

1. Hur 1-3 lärare arbetar med utomhuspedagogik för att nå det centrala innehållet 
”Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider samt djurs och växters 
livscykler och anpassningar till olika årstider” (Skolverket, 2011)  

2. Vad motiverar och vad hindrar lärare att använda sig av utomhuspedagogik?  
 
1.5 Litteraturgenomgång  
Szczepanski (2007) beskriver att det finns forskning om utomhuspedagogik redan under 
Antiken. Vetenskapsmannen Aristoteles filosofi grundar sig i praktiska erfarenheter genom att 
använda sina sinnen. Jean Jacques Rousseau är en annan historisk man som återfinns inom 
bland annat utomhuspedagogiken. Han belyste vikten i mötet mellan eleven och verkligheten. 
Där menar han att kunskapen stimuleras och att eleven utvecklas genom sina sinnen 
(Szczepanski, 2007). Både Aristoteles och Rousseau tillsammans med andra välkända 
pedagoger såsom Dewey, Key och Montessori lyfter betydelsen av den viktiga kontakten med 
verkligheten (Szczepanski, 2007). Skapande och fantasi med hjälp av sinnena har en 
betydande roll vid inlärning. Där är uterummet en viktig miljö för kunskapsbildande 
(Szczepanski, 2007). Szczepanski (2007) menar att lärandet inte enbart ska vara teoretiskt 
utan att det ska utföras tillsammans med någon slags aktivitet. Där är utomhuspedagogiken ett 
perfekt tillfälle att ta in kunskaper genom praktiska aktiviteter i naturen. 
Utomhuspedagogiken öppnar upp för att flera sinnen inkluderas samtidigt som kreativiteten 
hos eleverna får ta plats. Det gör att elevernas lärande utvecklas på ett djupare plan 
(Szczepanski, 2007).  
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Vikten av utomhusaktiviteter betonas i många forskningsstudier, bland annat i Brodins (2011) 
studie. Utomhuspedagogik handlar om att genom sina sinnen få utforska naturen med hjälp av 
bland annat smak, känsel, hörsel och syn. I Brodins (2011) studie framgår det att vistelsen i 
naturen motiverade och stimulerande elevernas lärande och sociala inkludering. I många 
europeiska länder anses utomhuspedagogik vara en reguljär utbildningsmetod, samtidigt som 
metoden anses fördjupa samt bredda elevernas förståelse för naturen och föremål som 
återfinns där (Brodin, 2011). Vetenskapsmannen Jean Jacques Rousseau beskriver hur pojken 
Emile lär sig naturvetenskap genom att utforska naturen istället för att läsa om naturen i 
böcker. Dessa kunskaper tar han till sig genom naturupplevelser och erfarenheter då han får 
vistas ute i naturen. Detta kallas för informellt lärande vilket utomhuspedagogiken grundar sig 
i (Brodin, 2011).  
 
Brodin (2011) beskriver hur Rousseau menade att barn lär sig bäst genom konkreta 
erfarenheter i närmiljön. När naturen utgör en bas där det finns personer och föremål som 
omger dem som kan kopplas samman med teorin. I Brodins (2011) studie menar han också att 
det går att se en nära koppling mellan lek och lärande samt mellan naturen och sinnesintryck. 
Detta är något som utomhuspedagogiken bjuder in till, med dess fysiska stimulans för 
lärandet genom sina sinnen. Rousseau ville även leda männen till sitt ursprung, det vill säga 
till naturen. Han betonar vikten av att möta den viktiga, riktiga verkligheten och inte bara lära 
sig genom en fiktiv värld. En fiktiv värld kan exempelvis vara genom litteraturen där man 
genom andras sinnen tar del av kunskaper. Han betonar ofta vikten av att eleverna lär tack 
vare sina sinnen och dess sinnesupplevelser. Detta kopplat till upplevelsen när det händer i 
verkligheten genom att möta den riktiga världen via exempelvis naturen (Brodin, 2011).  

1.5.1 Läroplan för grundskolan  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018) kan man 
bland annat ta del av skollagen. Skollagen slår fast att utbildningen ska ge eleverna kunskaper 
om världen, främja alla elevers utveckling och lärande samt en lust att lära hela livet. Alla 
som arbetar inom skolan ska bland annat arbeta utifrån att visa respekt för vår gemensamma 
miljö där undervisningen ska vara allsidig och saklig, genom att förankra och förmedla 
respekt för mänskliga rättigheter samt grundläggande demokratiska värderingar som vårt 
samhälle bygger på. Utbildningen ska också vara likvärdig över hela landet, men när man som 
pedagog ska ta hänsyn till alla elevers olika behov så finns det också olika vägar att gå för att 
nå målet (Skolverket, 2018).   

Skolverket (2018) beskriver hur lek, undersökande och skapande arbete är viktiga delar i ett 
aktivt lärande. Framförallt under de första skolåren har leken en viktig betydelse för att 
eleverna ska ta till sig nya kunskaper. Skolan strävar också efter att erbjuda någon slags fysisk 
aktivitet under varje skoldag. Eleverna ska få möjlighet att testa och utforma ideer samt att 
lösa problem (Skolverket, 2018). Elevernas nyfikenhet, kreativitet och självförtroende är 
viktiga delar under hela skolgången. Sett ur ett miljöperspektiv ska eleverna få möjlighet att ta 
ansvar över miljön de själva direkt kan påverka men även få ett övergripande förhållningssätt 
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till globala miljöfrågor. Genom att visa omsorg och respekt för både närmiljön och miljön i ett 
ytterligare perspektiv (Skolverket, 2018). 

1.5.2 Vad motiverar och vad hindrar lärare att arbeta med utomhuspedagogik 

Lisberg m.fl. (2011) beskriver att intresset och forskningen kring utomhuspedagogik är ett 
växande forskningsområde. Allt som oftast är de det positiva som lyfts fram, med forskning 
från samma delar av världen. På grund av det är det också svårt att jämföra då det inte 
behöver vara ett arbetssätt som fungerar för alla, när forskningsresultaten blir likartade med 
liknande resultat. Det kan enligt Lisberg et.al (2011) bland annat bero på vilken närmiljö 
skolan omger sig med, olika förutsättningar som begränsar eller uppmuntrar till mer eller 
mindre vistelse i naturen. Som med alla arbetssätt inom skolan så passar olika arbetssätt olika 
elever. Med andra ord kan utomhuspedagogik vara något som inte passar alla elever då man 
lär sig på olika sätt och tycker mer eller mindre om olika lärandetillfällen (Lisberg et.al, 
2011). I studien belyser man vikten av en varierad undervisning där de teoretiska får samspela 
med det praktiska. Detta kan man uppleva genom att vistas ute i naturen och arbeta med 
utomhuspedagogik (Lisberg Jensen, Mårtensson, Söderström & Öhman, 2011).  
 
Lisberg et.al (2011) menar att forskning visar att utomhuspedagogik ger goda resultat, men 
används trots det inte så mycket som forskare skulle kunna önska. Vad det grundar sig i kan 
enligt forskning bero på en rad olika faktorer. Tid, rädsla och resurser är återkommande svar 
på varför lärare inte vistas mer ute i naturen och använder utomhuspedagogik (Lisberg et.al, 
2011). Som lärare är det viktigt att ha goda kunskaper när man introducerar 
utomhuspedagogiken och inte se det som ett hinder eller fästa någon rädsla i det. En annan 
orsak till att utomhuspedagogik inte är så vanligt förekommande kan bero på att det står lite 
skrivet om just utomhuspedagogik i läroplanen. Det kan också finnas en rädsla för 
oförutsedda händelser, brist på erfarenhet, kunskap eller administrativa begränsningar för 
läraren att ta sig ut från klassrummet. Dessa faktorer kan påverka att lärare istället väljer att 
vara mer inomhus (Lisberg et.al, 2011). Trots forskning som belyser hur viktig vistelsen 
utomhus är väljer lärare att spendera alltmer tid inomhus i klassrummen (Lisberg Jensen, 
Mårtensson, Söderström & Öhman, 2011). Även Ekwall (2012) menar att lärarna kan vara 
ovana att undervisa utomhus, med stora grupper och inget direkt stöd från läroplanen som är 
direkt kopplat till utomhuspedagogik. Det finns inte tillräckligt med stöd från styrdokument 
och annan administrativ ledning som pushar lärare att arbeta mer utomhus menar Ekwall 
(2012). Planeringen inför dessa lär-tillfällen kräver mer tid och tillgång av extra resurser som 
kan vara med utomhus kan även den vara en bidragande faktor. Lärare tar helt enkelt det säkra 
före det osäkra och stannar därför kvar i sina trygga klassrum (Ekwall, 2012). 
 
Enligt Knutsson & Laestedius (2005) är ytterligare en orsak som hindrar lärare att 
promenaden till platsen i sig tar mer tid än vad man trott. Tillgången till transportmedel är 
begränsad och man har en vision om att aktivera lärandet så mycket som möjligt. Även 
förvaringsmöjligheter blir begränsade när man vistas utomhus och det är också något som 
lärarna ser som ett hinder. Förvaringsmöjligheter kan innebära både elevers tillhörigheter men 
främst material som behövs till undervisningen. Ingen av de intervjuade lärarna i Knutsson & 
Laestedius (2005) studie hade fått någon form av utbildning inom utomhuspedagogik under 
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sin lärarutbildning. Knutsson & Laestedius (2005) menar att en bristande utbildningen såklart 
är en faktor som begränsar lärare att arbeta med utomhuspedagogik (Knutsson & Laestedius, 
2005).  
 
Brügge et.al (2011) beskriver hur viktigt det är att komma ihåg att naturen inte är en miljö 
som passar alla individer. Det finns elevgrupper där eleverna och läraren måste arbeta på 
många olika sätt med naturen för att få till ett bra och givande lärandetillfälle. I vissa fall är 
det en omöjlighet att få till ett givande lärandetillfälle utomhus, naturen är för många inte en 
naturlig miljö och det är något som kan vara negativt med utomhuspedagogiken (Brügge et.al, 
2011).   
 
1.5.3 Vad kan utomhuspedagogik bidra med? 
Ericsson (2012) menar att när pedagoger flyttar ut lärandet i naturen väcks en pedagogisk 
miljö utan begränsningar. I naturen hittar man många olika pedagogiska miljöer med många 
olika skiftningar. Naturens fyra årstider, ljus/mörker, ljus/solsken, gryning/skymning visar 
alla ett nytt perspektiv varje gång (Ericsson, 2012). Ända sedan 1800-talet har pedagoger tagit 
med sina elever ut i naturen, för att underlätta och för att utveckla deras lärande genom en ny 
lärandemiljö. Utomhuspedagogik är med andra ord ingen nyhet, utan något pedagoger arbetat 
med förr precis som nu (Ericsson, 2012).  
 
Vistelse i naturen och utomhuspedagogik kan bidra till en ökad koncentrationsförmåga och 
förbättrad gruppsammanhållning (Ekwall, 2012). Ekwall (2012) menar att för lite kontakt med 
naturen kan bidra till negativa upplevelser. Utomhuspedagogiken kan hjälpa till att förbättra 
det. Både stress och övervikt är vanligt förekommande konsekvenser av att vistas 
stillasittande inomhus (Ekwall, 2012). Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att om lärandet 
ska ge så mycket som möjligt är omgivningen en viktig faktor. Klassrumsmiljön likt andra 
inlärningsmiljöer såsom skogen har en viktig och betydande roll för inlärningen (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). För att ge elever en så djup kunskap som möjligt behöver sinnlig 
erfarenhet och boklig bildning dagligen samspela. Genom att vistas ute i naturen ökar 
intresset och ger en ökad förståelse samt bidrar dessutom till en hållbar utveckling. En ökad 
förståelse för naturen och närmiljön där man lever är inte bara viktig i 
utbildningssammanhang utan för miljöperspektivet i stort (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  
 
Elever som vistas i naturen utsätts enligt Brodin (2011) för många olika sinnesintryck och 
elever lär genom att själva få vara med och utforska föremål i naturen. Utomhuspedagogik 
stödjer även individers vetskap om sig själva som social och biologisk varelse samt dess 
påverkan på miljön. Intresset för utomhusaktiviteter har ökat överlag under de senaste åren. 
Det beror delvis på dagens starka betoning på hälsa och välbefinnande i samhället och kan 
kopplas samman med utomhuspedagogiken (Bodin, 2011).  
 
2 METOD 

2.1 Urval 
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Till arbetet har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer. Totalt har 5 legitimerade 
lågstadielärare med behörighet att undervisa elever i årskurs F-3 intervjuats. Alla de 
intervjuade lärarna har erfarenhet att undervisa genom utomhuspedagogik kopplat till de 
naturorienterande ämnena. Undersökningen grundar sig i en kvalitativ metod, där 
frågeställningarna grundar sig i lärares syn på och arbete med utomhuspedagogik. Samtliga 
deltagande lärare är utbildade och legitimerade lärare. Fyra av fem lärare har under sin 
utbildning läst en matte- och naturorienterande inriktning. Endast en av lärarna hade inslag av 
utomhuspedagogik under sin utbildning. Samtliga av de intervjuade lärarna har ett eget 
intresse av att vistas i naturen såväl under arbetstid som under ledig tid.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Semistrukturerade intervjuer innebär enligt Bryman (2011) att man utformar en intervjumall 
på ett semi-strukturerat sätt. Vid semistrukturerade intervjuer blir den intervjuade inte låst vid 
fasta svarsalternativ utan ges istället möjlighet till att själv utveckla sina svar. Detta ger även 
den som intervjuar möjlighet att ställa följdfrågor till den som blir intervjuad. När man är ute 
efter att få veta den intervjuades tankar kring det valda ämnet menar Bryman (2011) att 
semistrukturerade intervjuer är ett bra alternativ. Det är också viktigt att den intervjuade 
känner att den får var med och hjälpa till i en studie. Semistrukturerade intervjuer bygger på 
att få fram tankar och åsikter kring intervjuns syfte och där den intervjuade själv har möjlighet 
att utveckla och få tid till att reflektera över sina svar (Bryman, 2011).  
 
Inledningsvis skickades ett mail till min VFU-handledare där jag informerade henne om mitt 
val av ämne till examensarbetet. Syftet var att få kontakt med legitimerade f-3 lärare som 
arbetar eller har arbetet med utomhuspedagogik inom de naturorienterande ämnena. Där och 
då bad jag om hennes hjälp att få kontaktuppgifter till lärare som hon vet arbetar med 
utomhuspedagogik. Direkt fick jag kontakt med två lärare som var intresserade och ville ställa 
upp. Genom dessa fick jag kontakt med ytterligare tre lärare. Alla de kontaktade lärarna 
informerades om syftet bakom intervjun och om mitt mål med undersökningen. Jag var noga 
med att lyfta att alla deltaganden är anonyma. Intervjuerna spelas in och alla fick möjlighet att 
avbryta. Datainsamlingsmetoden ledde slutligen till att jag intervjuade fem legitimerade lärare 
för att få ett så tillförlitligt arbete som möjligt.  
 
Syftet med studien var att ta reda på hur 1-3 lärare arbetar med utomhuspedagogik kopplat till 
lärandemålet som tar upp “Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider” samt 
“Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider” (Skolverket, 2011). Lärarna 
var informerade om att detta var intervjuns huvudsakliga fokus och att intervjun beräknades ta 
mellan 30-60 minuter men att det är svårt att förutspå.  
 
När intervjuerna startade fick alla samma introduktion och intervjuerna utgick sedan från 
samma intervjumall. Dessa finns bifogade i Bilaga 1 och Bilaga 2. Intervju-introduktionen 
startade med att jag gick igenom att den intervjuande kommer att vara anonym, att intervjun 
skulle spelas in och att hen när som helst kunde avbryta. Jag var också noga med att verkligen 
tacka för att de tagit sig tid att ställa upp på en intervju. Intervjuerna inleddes sedan med fyra 



 

 

11 

bakgrundsfrågor, där den intervjuade fick möjlighet att kort berätta om sin bakgrund till yrket. 
De resterande frågorna var sedan kopplade till lärandemålet med fokus på konkreta förslag på 
arbetsområden med didaktiska följdfrågor. Vad, hur och varför? Samtliga intervjuer tog sedan 
mellan 30 och 60 minuter vardera.  
 
Semistrukturerade intervjuer påminner enligt Bryman (2011) om ett vanligt samtal. Den 
intervjuande tenderar då att komma utanför intervjumallen och detta anses bara som något 
positivt. Samtidigt som jag lät den intervjuade få sväva iväg var jag samtidigt noga med att 
alla svarade på samtliga frågor i intervjumallen. Det enda som skiljde sig åt var vissa 
följdfrågor i samband med djupare diskussion inom någon av intervjufrågorna.  
 
2.3 Procedur 
Efter att jag inledningsvis skickade mail till min VFU-handledare skickade jag sedan mail till 
totalt nio lågstadielärare i tre olika kommuner. Totalt sex lärare svarade och visade intresse 
för att bli intervjuade. Fem av dessa blev sedan intervjuade, dessa lärare var från två olika 
kommuner. Alla lärare som deltog var utbildade och legitimerade lågstadielärare. Vi bestämde 
tillsammans tid för när det skulle passa att få till intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 
enskilt, var och en för sig. Två av intervjuerna gjordes på plats i en skola, två av intervjuerna 
genomfördes över Skype och en av intervjuerna genomfördes över ett vanligt telefonsamtal. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och inspelningarna fördes sedan över 
till dator. Under intervjuerna valde jag att inte föra några anteckningar, utan att helt fokusera 
på att ställa följdfrågor till den som blev intervjuad. I resultatdelen väljer jag att inte nämna de 
intervjuade lärarna vid namn utan kommer att benämna dessa utifrån person 1, person 2, 
person 3, person 4 och person 5.  

Efter intervjuerna lyssnade jag igenom dem och antecknade ned sådant som var av 
största intresse och som passade in på mina forskningsfrågor. Konkreta arbetsområden, 
erfarenheter och allmänna tips är sådant som jag framförallt tagit med, antecknat ned och 
slutligen valt att presentera i resultatdelen.  
 
2.3.1 Informanternas bakgrund  

Person 1. Legitimerad 1-9 lärare med inriktning matematik och de naturorienterande ämnena. 
Undervisar denna termin blandade grupper från låg- till högstadiet, men framförallt 
mellanstadieelever i Värmland. Läraren har inte läst någon form av utomhuspedagogik under 
sin lärarutbildning och har heller inte gått någon fortbildning inom ämnet. Hon har ett starkt 
intresse för både natur och friluftsliv som hon gärna vill föra vidare till yngre generationer. 
Läraren arbetar som naturpedagog och hyrs in av olika skolor som alla har olika 
förutsättningar med olika närhet till natur och friluftsliv.  

Person 2. Legitimerad f-6 lärare med inriktning matematik, naturorienterande ämnen samt 
svenska, undervisar denna termin i två årskurser 3an i Västmanlands län. Läraren har läst 
utomhuspedagogik under sin lärarutbildning, dock i liten uträckning i koppling till de 
naturorienterande ämnena. Har inte gått någon form av fortbildning kopplat till 
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utomhuspedagogik men har ett eget intresse för framförallt miljöfrågor. Arbetar under denna 
termin på en f-6 skola med närhet till natur och friluftsliv vilket bjuder in till 
utomhuspedagogik.  

Person 3. Legitimerad f-7 lärare med inriktning matematik och de naturorienterande ämnena 
samt teknik, undervisar denna termin i två årskurser 3 i Västmanlands län. Läraren har läst 
utomhuspedagogik under sin lärarutbildning med inslag av diverse exkursioner men har inte 
gått någon form av fortbildning kopplat till utomhuspedagogik. Arbetar denna termin på en f-
6 skola med närhet till natur och friluftsliv.   

Person 4. Legitimerad f-7 lärare med inriktning matematik och de naturorienterande ämnena. 
Undervisar denna termin allt från förskoleklasselever till gymnasieelever men framförallt 
mellanstadieelever i Västmanlands län. Har inte läst någon utomhuspedagogik under sin 
utbildning men har läst till många universitetskurser inom naturvetenskap efteråt. Läraren har 
gått både helg och större kurser vid sidan av arbetet som lärare för att få en djupare förståelse 
och en bredare grund i sitt arbete som lärare. Arbetar den här terminen som naturpedagog och 
hyrs in av skolor för att hålla i de naturorienterande ämnena.  

Person 5. Legitimerad f-3 lärare. Undervisar denna termin en årskurs 2 i Dalarna. Läraren har 
läst naturvetenskap med inslag av utomhuspedagogik under sin lärarutbildning. Läraren har 
inte gått någon form av fortbildning kopplat till utomhuspedagogik men har på egen hand 
köpt handledning i att arbeta praktiskt med naturvetenskap. Arbetar den här terminen på en f-
6 skola med relativt nära till skog och natur.  
 
 
2.4 Analysmetoder 

Bryman (2011) menar att det är just tolkningar i det insamlade materialet som står i fokus vid 
kvalitativa undersökningar. Inför intervjuerna valde jag att utgå ifrån och läsa in mig på 
Grounded Theory. Den grundar sig i den litteratur jag tagit del av inför intervjuerna, 
framförallt i bakgrunden till arbetet och inför val av ämne. Kodning är en analysförmåga som 
Bryman (2011) beskriver i sin litteratur. Den handlar om att bryta ned information i mindre 
beståndsdelar, i det här fallet intervjusvaren, för att enklare kunna bearbeta och reflektera över 
dem. Glaser (2010) beskriver Grounded Theory, på svenska grundad teori som den mest 
refererade metoden när det gäller att analysera data av kvalitativt slag. Grounded Theory är 
bland annat vanligt förekommande inom forskningsområdet pedagogik. Glaser (2010) 
beskriver hur det är en form av empirism, där vetenskapliga iakttagelser är den viktiga källan 
till kunskap. Inledningsvis är det forskarens analys och iakttagelser som är i fokus som sedan 
tillsammans med den vetenskapliga litteraturen vävs in i arbetet (Glaser, 2010)  

Efter intervjuerna lyssnade jag igenom dem flera gånger för att sedan anteckna och föra in 
sådant som var av värde i arbetet. Utifrån de resultat som framkom under intervjuerna 
bildades automatiskt underrubriker till arbetets resultat-del. Även centrala och återkommande 
begrepp som ledde till gemensamma slutsatser som dök upp under analysen av intervjuerna 
redovisas i resultatdelen. I resultatdelen väljer jag att redovisa utvalda frågor extra utförligt. 
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Dessa frågor har framförallt under intervjuerna gett mest material och givande svar. De frågor 
som gav mest att skriva om och som jag kunnat analysera.  

3. RESULTAT 

Resultatdelen presenterar vad de fem intervjuade lärarna hade för tankar och åsikter angående 
utomhuspedagogik i årskurs 1-3.  Studien belyser hur lärare arbetar med det centrala 
innehållet kopplat till de naturorienterande ämnena samt vad som motiverar respektive hindrar 
dem från att arbeta med utomhuspedagogik.  

3.1 Forskningsfrågor  
1. ”Hur arbetar 1-3 lärare med utomhuspedagogik för att nå det centrala innehållet 

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider samt djurs och växters 
livscykler och anpassningar till olika årstider” (Skolverket, 2011). 

2. Vad motiverar och vad hindrar lärare att använda sig av utomhuspedagogik?  
 
3.2 Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider 

I detta avsnitt har jag samlat de fem intervjuade pedagogernas främsta arbetsområden kopplat 
till läroplanens centrala innehåll och lärandemålet om årstidsväxlingar i naturen och hur man 
känner igen årstider. Totalt fem konkreta arbetsområden finns presenterade med de 
intervjuade lärarnas främsta knep för att arbeta med målet helt eller delvis genom 
utomhuspedagogiken.  
 
3.2.1 Skogens skafferi  
En av pedagogerna lyfter fram ett arbetsområde som hon kallar för skogens skafferi. Där utgår 
läraren från läroplanens centrala innehåll och arbetar tillsammans med eleverna. Lektionen 
inleds med att ställa frågan, ”vad kan naturen ge oss idag?” Svaren på dessa frågor skiljer sig 
åt utifrån vilken årstid eleverna befinner sig ute i naturen. Eleverna resonerar och diskuterar 
tillsammans i mindre grupper. Läraren kopplar sedan deras resonemang med historiska 
händelser, årstider och annat som eleverna lyfter i sina grupper. På hösten är det sedan 
lämpligt att tillsammans leta matsvamp, bär och annat av intresse. Varför tappar träden löv på 
hösten? Varför ändrar löven färg? Tillsammans diskuterar gruppen om varför vissa svampar 
är ätbara och inte andra. Pedagogen menar att när man vistas ute i naturen blir frågorna fler, 
diskussionerna längre och intresset större. Genom att konkret få se knoppar på träden och bär 
på buskarna ges eleverna en verklighetsbild av naturen. För att slutligen knyta ihop en höstdag 
utomhus tillagas svampen och bären i naturen. I slutet av lektionen är det viktigt att få tid för 
reflektion. Under reflektionstiden kan man hjälpa till att ställa frågor genom att utgå ifrån vad, 
hur och varför har vi varit i naturen idag? Vad har vi lärt oss? Hur har vi gjort? Varför har vi 
gjort så? Aha-upplevelser som att bären i skogen blir till sylt och hur mycket skogen har att ge 
under exempelvis hösten förklarar den intervjuade pedagogen ger en ny dimension i lärandet.  
 
3.2.2 Mitt träd  
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Det andra arbetsområdet som en annan pedagog lyfter under sin intervju är arbetsområdet mitt 
träd. I början av året väljer alla elever var sitt träd, några samma och en del vill ha sitt egna. 
Detta träd kommer eleverna sedan få följa under de fyra årstiderna. För att komma ihåg hur 
trädet ser ut dokumenterar varje elev sitt träd genom att måla av det. Eleverna ges tid för 
diskussion där man tillsammans hittat likheter med de olika trädslagen. Varför har vissa träd 
löv och andra barr? Läraren berättar om vad som symboliserar ett typiskt höstträd, med 
färgglada löv och torra grenar. Varför tappar vissa träd sina löv på hösten? Finns det annat 
under hösten som är speciellt för årstiden? Så snart årstiderna sedan skiftar är det dags att 
återigen bege sig ut till sitt träd. Vad har hänt med trädet på vintern? Hur ser mitt träd ut på 
sommaren? Vad händer med trädet på våren? Genom att få något som man kallar sitt, 
upplever pedagogen att eleverna känner ett större intresse för att återvända ut i naturen. Det 
finns någonting där som lockar och väntar på att få bli avbildad.  Pedagogen menar även att 
det blir ett bra lektionstillfälle när eleverna lär känna skogen när det återvänder till platsen ett 
flertal gånger.  
 
3.2.3 Naturruta  
Naturruta är ett arbetsområde som flera pedagoger lyfte under intervjuerna. En av 
pedagogerna berättar hur hon delar in klassen i grupper om 3-4 elever där eleverna 
tillsammans får välja ut en ruta som de sedan kommer återvända till när de har 
utomhuspedagogik. Eleverna får sedan möjlighet att dokumentera sina naturrutor oftast med 
hjälp av en surfplatta. Tillsammans diskuterar gruppen vad som finns i deras naturruta under 
de olika lektionerna utomhus och diskuterar sedan tillsammans i klassen om fynd de gjort. 
Läraren ställer frågor som; Vad har ni hittat idag? Är det något speciellt som exempelvis 
representerar våren? Hittar ni några spår som tyder på någonting intressant? Läraren är noga 
med att alla grupper får tid till att berätta om sina fynd och att klassen sedan tillsammans får 
tid till att resonera och diskutera med hjälp av att läraren flikar in med information. 
Naturrutan blir ett ypperligt tillfälle att vistas ute i naturen och samtidigt på ett enkelt men 
roligt sätt lära sig om årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.  
 
3.2.4 Samla ord  
Samla ord är det fjärde arbetsområdet som en av pedagogerna berättar om. Att samla ord är ett 
enkelt sätt att få eleverna att aktivera och använda sina sinnen. Inför lektionen och beroende 
på årstiden bestämmer läraren vad dagens ämne ska vara. Om det exempelvis är höst skall 
eleverna samla ord som de förknippar med hösten. Med penna och papper skriver de ned allt 
de hittar, ser, känner, smakar och så vidare för att sedan när de är tillbaka i klassrummet 
skriva en dikt eller rita en bild utifrån de insamlade orden. Pedagogen menar på att det ute och 
inne hör ihop och att de oftast är enklare att påbörja ett jobb ute för att sedan göra klart det 
inne i klassrummet. Genom att vistas i naturkunskapens rätta miljö och att samla inspiration 
och intryck till att exempelvis skriva en dikt om hösten. Dessa dikter redovisas sedan för 
resten av klassen där alla får möjlighet att ta del av allas fynd. Finns det några likheter mellan 
texterna och vad är det som skiljer dem åt? Klassen avslutar med att sammanfatta vilka de 
vanligaste höst fynden var för att få ett avslut på lektionen.  
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3.2.5 Is-händer  
Is-händer är det femte och sista arbetsområdet som en pedagog glatt berättade om under en av 
intervjuerna. Där arbetar man både med vattnets kretslopp samt hur man genom temperatur 
kan känna igen olika årstider. Is-händer är ett projekt där eleverna i grupper om 2-3 elever får 
en plasthandske som de fyller med vatten samt valfri karamellfärg. När vattnet är i flytande 
form och temperaturen inne i klassrummet är den oförändrad. Men vad händer egentligen här 
grupperna hänger ut sina händer under vintern och det är minusgrader? Jo dom fryser och 
vattnet blir till is. Där kan man samtala om både vattnets förändring men framförallt hur man 
genom temperaturen vet vilken årstid det är ute. Nästa steg är sedan att ta in händerna och 
lägga de på en bricka. Vad händer nu? Vattnet går tillbaka till flytande form och en del av 
vattnet hamnar på brickan. Vad kommer att hända med det vattnet? Under arbetsområdet och 
årstiden som detta arbetsområde passar bra till är vintern. Vad händer i naturen när allting 
fryser/händerna blir till is. Genom att få arbeta med vatten på ett konkret sätt och med enkla 
medel se hur temperaturen påverkar och hur olika årstider har olika temperaturer får eleverna 
en tydlig bild av ämnet och kan på så vis följa årstiden med hjälp av naturen.  
 
3.3 Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider 
I det här avsnittet har jag samlat de fem intervjuade pedagogernas främsta arbetsområden 
kopplat till läroplanens centrala innehåll och lärandemålet om djurs och växters livscykler och 
anpassningar till olika årstider. Totalt fem konkreta arbetsområden finns presenterade med 
deras främsta knep för att arbeta med målet helt eller delvis genom utomhuspedagogiken.  
 
3.3.1 Småkrypsjakt  
Småkrypsjakt kopplat till ekologi och framförallt vattenekologi är ett uppskattat arbetsområde 
förklarar en av de intervjuade pedagogerna. Gruppen uppsöker en sjö där de tillsammans 
hjälper till att håva småkryp vid strandkanten. Dessa förvaras sedan en kortare stund i bägare 
för att sedan tillsammans med hjälp av litteratur och andra sök redskap artbestämmas. Ofta är 
reaktionerna fantastiska då det är svårt att föreställa sig hur mycket levande det faktiskt finns i 
till exempel sjön som ligger nära skolan menar läraren. Läraren berättar om några av de 
vanligaste småkrypen, hur deras livscykler ser ut och hur de anpassar sig under olika årstider. 
Där kommer vatten-ekologin in på ett lämpligt sätt, då det finns småkryp som har det som sitt 
vinterförvar och som sedan bor på land resten av året. Hur överlever de en varm sommar? 
Vad beror det på? Varför finns det så många olika arter? Under utomhuspedagogik och 
genom konkreta arbetsområden väcks nyfikenhet i att hitta och att vilja lära i naturen. När 
eleverna med sina egna händer och med hjälp av sina sinnen utforskar naturen och allt 
spännande som finns där väcks ett starkt intresse menar läraren.  
 
3.3.2 Fjärilens liv  
Fjärilens liv är ett återkommande och omtyckt arbetsområde inom kategorin NTA (natur och 
teknik för alla) som en av de intervjuade lärarna beskriver. Under arbetsområdet får eleverna 
på ett konkret och undersökande sätt följa fjärilens liv från larv till puppa och slutligen färdig 
fjäril. Detta sker genom ett konkret material där varje elev får varsina larver som de under en 
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tid behöver ta hand om, bygga bo till samt tilldela lämplig föda. Larven blir sedan till puppa 
och när man minst anar det har den spruckit ut som färdig fjäril. Under arbetets gång 
dokumenteras de olika delarna och stadierna som larven hamnar i. Arbetsområdet fjärilens liv 
ger en ypperlig inblick i djurs livscykler på ett konkret och roligt sätt. Detta konkreta 
arbetsområde beskriver flera av pedagogerna som ett omtyckt projekt där eleverna arbetar 
både praktiskt och teoretiskt med tydliga mål.  
 
3.3.3 Jord  
Under det första tillfället med utomhuspedagogik brukar vi som en introduktion gräva ner 
olika föremål för att se vad som kommer att hända eller inte att hända med dessa. Förslagsvis 
någon slags frukt, något av plast, något av trä och så vidare förklarar en av de intervjuade 
lärarna. Meningen med den övningen är att man ska kunna samtala om vad som är okej att 
kasta i naturen eller inte förklarar en av de intervjuade lärarna. Genom att förstå olika 
kretslopp och hur livscykler bryts ned olika snabbt och vissa inte alls. Vad beror det på? Hur 
kan äppelskrutten vara borta men plastpåsen intakt en tid senare? Tillsammans diskuterar 
gruppen om nedbrytarnas funktion och hur en äppelskrutt slutligen blir till jord. Tack vare 
utomhuspedagogiken och dess möjligheter blir arbetsområden mer konkreta och eleverna får 
med sig både konkreta minnen samt kunskaper därifrån.  
 
3.3.4 Fåglar  
Utomhuspedagogiken är ett tacksamt medel att använda sig av när man som pedagog ska 
introducera djurs och växters livscykler berättar en av de intervjuade lärarna. Fåglar är ett bra 
område att utgå ifrån då man var som helst och när som helst har möjlighet att se en fågel. 
Den intervjuade pedagogen berättar hur hon alltid börjar med att sätta ut någon slags 
fågelmatare i närheten av skolan. Det blir sedan platsen dit klassen återvänder när de är dags 
för utomhuspedagogik och framförallt när fokus ligger på att följa djurs och växters 
livscykler. Hur blir fåglar till liv? Hur lever fåglarna? Vad äter fåglar? Varför kan vi bara se 
vissa fåglar under vintern? En av de intervjuade pedagogerna berättar hur hennes elever får ta 
del av fågellivet genom att vistas ute i naturen och på riktigt se hur fåglar kommer till klassens 
fågelmatare de tillsammans placerat ut på skolgården.  
 
3.3.5 Vinterekologi  
Vinterekologi är det sista arbetsområdet som en av de intervjuade lärarna berättat om. Detta är 
ett mycket undersökande arbetssätt där eleverna själva ska ut och upptäcka för att sedan utgå 
ifrån och arbeta vidare med det de upptäckt tillsammans. Utomhuspedagogiken blir här en 
förutsättning för att överhuvudtaget kunna arbeta med området förklarar en av de intervjuade 
lärarna. Hon förklarar hur hon ställer frågor till eleverna. Det kan exempelvis vara; Varför 
finns det inga löv på träden under vintern? Vad finns i skogen? Vad är det för spår i snön? 
Vad har snön för temperatur? Vad händer med alla djur och växter på vintern? När man vistas 
utomhus under vintern likväl som andra årstider så kommer så mycket gratis. Bara genom att 
ta sig ut i naturen så inser man snart att naturen har så otroligt mycket att ge, helt gratis. Under 
vinterekologin förklarar pedagogen hur man tillsammans kan artbestämma de djur och spår 
man hittar genom att titta i böcker. Pedagogen förklarar att reaktionerna är fantastiska från 
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elevernas håll, ”vad mycket djur det finns!” Det är viktigt att resonera tillsammans med 
eleverna hur det kommer sig att vissa djur klarar vintern medan andra inte gör det. Hur hittar 
de mat och vart bor de på vintern? Det är enkelt att gräva i snön och hitta gångar som djuren 
bor i under vinterhalvåret. Vinterekologi handlar om vad som finns i skogen; spår i snön, 
temperatur i snön, vad som händer med växter och djur under vintern. Vinterekologi kräver 
egentligen inget material och det har sin fördel i att slippa ta med sig något ut. På sin höjd kan 
några böcker med vanliga arter tas med, sedan har naturen det som krävs för perfekt 
utomhuspedagogik under vintern.  
 
3.4 Vad motiverar lärare att arbeta med utomhuspedagogik? 
I detta avsnitt har jag samlat vad som motiverar de intervjuade lärarna att arbeta med 
utomhuspedagogik. Under följande avsnitt finns dessa motivationshöjare beskrivna under 
flera underrubriker.  
 
3.4.1 Omgivning  
En omgivning kring skolan som bjuder in till utomhuspedagogik är först och främst den bästa 
motivationen förklarar en av de intervjuade pedagogerna. Närhet till skog och natur genom en 
kortare promenad öppnar såklart flera möjligheter till att ha mer kontinuerlig 
utomhuspedagogik än om man behöver transportera sig långt. När man är utomhus upplever 
pedagogerna att det alltid är viktigt att vara aktivare som pedagog och visa för eleverna att allt 
ej är rätt eller fel. När man är utomhus faller det sig alltid mer naturligt för pedagogen att vara 
aktiv och lär sig själv med eleverna. Det är något som en av pedagogerna poängterar, hur 
viktigt det är att eleverna lär tillsammans med varandra och pedagogen. Flera av pedagogerna 
beskriver också hur de känner hur deras klasser mår bra av att få vara utomhus. Stärkt 
samhörighet, samarbetet övas hela tiden och alla får utlopp för spring i benen.  Det är även bra 
för elever med diagnoser som inte fungerar i ett smalt klassrum, de får andra ytor och ges 
möjlighet till att göra av med energi under lektionstid på ett helt annat sätt. Istället för att 
behöva sitta still länge på sin plats, ger naturen en större inlärningsmotivation där kroppen får 
lov till att användas mer fysiskt tillsammans med alla sina sinnen förklarar en av de 
intervjuade pedagogerna  
 
3.4.2 Verklighetsbaserad undervisning  
När eleverna får se verkligheten där pedagogen tillsammans ibland måste improvisera, när 
skogen huggits ned eller regnet plötsligt öser ner. Där och då gäller det att göra det bästa av 
situationen och ibland även behöva improvisera ihop en helt ny utomhuslektion beskriver en 
av pedagogerna. En av pedagogerna lyfter att detta är tjusningen med utomhuslektioner, att 
egentligen vad som helst kan hända och eleverna får då verkligen vara en del av verkligheten. 
Pedagogen förklarar hur eleverna upplever att det är spännande när nya saker inträffar och 
läraren måste improvisera. Många barn får aldrig möjlighet att på sin fritid bygga en koja eller 
gå en promenad och det är bara ett exempel på vad som motiverar lärare till att arbeta med 
utomhuspedagogik. Barn får komma ut och göra saker som de annars inte gör.  Det behöver 
inte vara krångligare än att ta med gruppen ut i skogen och tillsammans bygga kojor med 
sådant material de hittar. Några står handfallna medan andra sätter igång direkt, men i 
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slutändan får alla oavsett bakgrund ihop en koja och eleverna såväl som lärarna känner en 
glädje inombords. Dessa kojor är sedan perfekta ställen att utgå ifrån och använda sig av 
under utomhuspedagogiken.  
 
3.4.3 Teori och praktik  
Samtliga lärare berättar hur utomhuspedagogiken motiverar dem till att binda samman 
teoretisk och praktisk undervisning. Det eleverna teoretiskt lärt sig i skolan kan vi sedan 
utanför skolan praktiskt knyta samman för att få en verklighetsbild av undervisningen. 
Flexibilitet leder till att många barn med svårigheter såsom läs och skrivsvårigheter, mår bra 
av att få gå ut och göra det praktiskt. Dessa elever har då möjligheten att nå målen och får 
känna att de lyckas. Pedagogerna upplever också att elever har enklare att återberätta det man 
upplevt i skogen, sådant man lärt sig under utomhuspedagogiken genom sina sinnen. Det är 
svårt att uppleva en sjö genom en bok och det är svårt att höra hur en tussilago känns att ta på. 
Att i verkligheten få se och få autentiska upplevelser stärker elevernas utbildning. För att 
koppla det teoretiska med det praktiska inom exempelvis naturvetenskapen, då måste det ges 
utrymme för utomhuspedagogik. Tyvärr kan klassrummet bli för kliniskt och ibland för långt 
ifrån verkligheten förklarar de intervjuade lärarna.  
 
En av pedagogerna delade en fantastisk berättelse som verkligen är en motivationshöjare där 
hon lyfte hur elever med diagnos får chansen att visa en ny sida. Hon har haft en elev med 
diagnoser och som helt enkelt inte passade in i ett vanligt klassrum. När klassen skulle ha en 
utomhuslektion följde elevens mamma med för att man misstänkte att detta skulle föra med 
sig en del bekymmer med eleven. När klassen för första gången kom ut i skogen såg 
pedagogen knappt till eleven. Anledningen till det var att eleven ville visa de andra i klassen 
allt eleven kunde och visste om naturen. Det visade sig då att eleven är ute i skogen var och 
varannan dag tillsammans med sin morfar och aldrig hade pedagogen kunna ana hur mycket 
eleven kunde. Efter alla timmar av osämja och en elev som inte hade något intresse för att lära 
i klassrummet väcktes det nu en helt ny sida av eleven. Utomhuspedagogiken var som gjord 
för eleven och pedagogen hade sått ett första frö till att eleven aldrig ska behöva känna sig 
misslyckas under sin utbildning. Detta bevisar hur viktig variationen är i skolan, för att alla 
ska få känna sig lyckade och få en lyckad skolgång. Pedagogen belyser också vikten av 
reflektion tillsammans med den här eleven efter ett sådant lyckat lärandetillfälle. Vad kan 
eleven, klassen och pedagogen ta med sig för lärdomar in i klassrummet för att eleven ska 
känna samma trygghet och inspiration till att lära där? Kan man på något vis ändra om 
klassrummet utseende eller på annat sätt göra det mer inspirerande för alla elever? Sådana 
viktiga reflektioner väcks, förklarar en av de intervjuade pedagogerna.  
 
3.4.4 Lärande genom sina sinnen  
Ute och inne ger både pedagoger och eleverna en extra dimension i lärandet genom både 
teoretiskt och praktiskt arbete berättar en av pedagogerna. När man vistas utomhus kommer 
det till så mycket kunskaper automatiskt när eleverna med sina sinnen exempelvis tar in 
årstiderna. Just att lära med sina sinnen är något som en av pedagogerna poängterar. Hon 
menar att när man som pedagog visar med sina sinnen hur man kan känna, smaka eller dofta 
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på får eleverna en konkret bild av lärandet. Genom att vistas utomhus kan man höra hösten, 
dofta på hösten, smaka på hösten och till och med känna på hösten i dess rätta miljö vilket är 
omöjligt att göra inne i ett klassrum. Att ställa frågor som; Hur känns vinden? Värmer solen? 
Och med hjälp av sina sinnen kunna sätta egna ord på hur solen värmer olika i direkt solljus 
och i skugga. Pedagogen lyfter också hur viktigt det är med kontinuitet i lärandet och hur 
viktig regelbundenheten är för att elevernas ska känna en trygghet i samtliga lärmiljöer.  
 
3.5 Vad hindrar lärare att arbeta med utomhuspedagogik?  
I detta avsnitt har jag samlat vad som hindrar de intervjuade lärarna att arbeta med 
utomhuspedagogik.  Under följande avsnitt finns dessa hinder beskrivna under flera 
underrubriker.  
 
3.5.1 Förberedelser 
Inför utomhuspedagogiken är det mer som behöver förberedas, det är något som alla de 
intervjuade pedagogerna är överens om, att det är arbetskrävande förberedelser och planering. 
I klassrummet är allt mer “fyrkantigt” där varje elev och varje sak har sin speciella plats. 
Direkt när man kliver utanför klassrummet förlorar man lite av kontrollen och mer 
förberedelser behöver göras inför att förlora kontroll över skeenden och saker som finns. 
Planeringen som krävs inför utomhuslektioner är mer omfattande och tar längre tid att göra. 
Inför utomhuspedagogiken är det så mycket som måste klaffa, allt från vädrets påverkan till 
gruppsammanhållning förklarar en av pedagogerna. Ibland kan även den mest planerade 
lektionen bli något helt annat än vad man som pedagog förutspått. Flera av pedagogerna 
förklarar då att det är enklare att “slänga fram” annat material och ändra i planeringen när 
man är inne i klassrummet, där man har tillgång till allt. Utomhus blir man mer begränsad och 
det blir en större press på att planeringen man gjort behöver fungera och med andra ord större 
press under hela planeringsprocessen. 
 
3.5.2 Planering  
En av pedagogerna berättar hur hon alltid planerar in utomhuspedagogik när de inför 
terminerna gör sina grovscheman. Hon upplever då att det blir enklare inför varje 
arbetsområde att i förväg veta vad som skulle kunna passa in att göra utomhus. Hon menar 
också att det går att hålla många fler lektioner genom utomhuspedagogik än vad man tror och 
även i många fler ämnen om man bara tar sig tid att planera in det. Inför varje nytt 
arbetsområde väljer hon alltid att hålla i minst en av lektionerna utomhus, vilket ämne det än 
är. Det gör hon medvetet både för sin egen men framförallt för elevernas skull att de ska få en 
kontinuitet i sitt lärande och få in utomhuspedagogiken som en rutin. I början av sitt arbete 
som lärare beskriver hon att man såg flera hinder än möjligheter med det mesta, man var 
självkritisk och tog det säkra före det osäkra. Men med tiden och med mer erfarenheter menar 
hon på att hindren inte längre är lika höga trots att de såklart alltid finns där. Med åren blir 
man mindre självkritisk och vågar chansa att gå ut själv med en klass i ösregn och få göra det 
bästa av situationen. Hur konstigt det än må låta så är det just den utomhuspedagogiken där 
planeringen sprack och vädret inte ville samarbeta som både hon som pedagog och eleverna 
minns mest från. Under de tillfällena är det oftast den viktiga leken som får träda in och ta 



 

 

20 

plats. Den viktiga leken som måste ges utrymme och det bästa utrymmet för det är naturen. 
Planeringen kan vara ett stort hinder för många lärare till att arbeta med utomhuspedagogik, 
det gäller att ha med den i planeringen så tidigt som möjligt innan planeringen blir full tror 
hon.  
 
3.5.3 Schemaläggning och tidsbrist  
Schemaläggning och tidsbrist är ett annat hinder som flera av lärarna berättar om. 
Sammanhängande tid som öppnar upp för att kunna vara ute mer är ofta ett bekymmer. I 
vilken omfattning som de intervjuade lärarna får vara med och styra över sina scheman är 
väldigt olika. Några av lärarna berättar hur det får vara med och lägga scheman medan andra 
får dem färdiga från ledningen. Den administrativa ledningen är något som en av pedagogerna 
lyfter hur hon vid ett tillfälle fick försvara sig när hon ville ha utomhuspedagogik med sin 
klass. Ledning var skeptisk till att hon skulle ta risken med att vistas ute i naturen när de 
likaväl kunde titta på djur i böcker. När man som pedagog inte kan vara med och påverka sin 
undervisning fullt ut menar hon att det mycket väl kan vara ett hinder för många pedagoger. 
Hon fick vid detta tillfälle sälja in konceptet utomhuspedagogik till sin chef, chefen som inte 
förstod varför man skulle titta på grodor utomhus när de finns böcker med grodor i. Trots en 
ledning som inte backade henne i det här läget valde hon att strida för att få ta med sina elever 
ut. Helst av allt hade hon sett att hela den oförstående, motståndskraftiga ledningen följde 
med ut och fick uppleva i verkligheten vad utomhuspedagogik är. Skogspromenader kan 
innehålla så mycket mer än bara en vanlig promenad och det är det som är nyckeln till att 
arbeta praktiskt med det naturen har att ge.  

En av pedagogerna upplever att reflektionen efter utomhuspedagogiken alltid tar längre tid, 
det finns flera saker att diskutera och reflektera kring. Både för läraren själv men framförallt 
tillsammans med eleverna förklarar en av de intervjuade pedagogerna. Det kan mycket väl 
bero på att utomhuspedagogiken ger flera intryck och som flera lyft ger den starka 
sinnesintryck just för att man arbetar med sinnena på ett helt annat sätt. När man vistas 
utomhus faller det sig mer naturligt att visa och förklara för eleverna om de olika sinnenas 
funktioner. Där kommer vi återigen in på hur viktig betydelsen av utomhuspedagogik är och 
hur tidsbristen kan vara ett hinder för lärarnas arbete.  
 
3.5.4 Förhållningsregler 
Under utomhuspedagogik är det lätt att elever fladdrar iväg om det blir friare utomhus, därför 
är det viktig att tillsammans sätta upp tydliga regler och rutiner inför utomhuspedagogiken 
förklarar flera av pedagogerna. Under intervjuerna har det kommit fram att olika pedagoger 
har olika regler. De intervjuade lärarna lyfte allemansrätten, att alltid se en vuxen, att alltid se 
elden, alltid se mötesplatsen samt turtagning precis som inne i klassrummet. När man vistas 
utomhus berättar en av pedagogerna hur hon stundvis kan känna sig otillräcklig, framförallt 
kände hon de i början innan hon fick rutiner för sin roll som pedagog utomhus. Hon tipsar om 
att börjar i det lilla för att sedan utveckla till längre pass, längre från skolan och så vidare. 
Första gångerna handlar det om att gå ut utan några speciella mål och tillsammans vara i 
naturen för att lära känna den, lära känna gruppen utomhus och framförallt för att tillsammans 
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bygga upp rutiner för att vara utomhus. Inför utomhuspedagogiken gör den här pedagogen en 
riskanalys tillsammans med eleverna. Hon menar då att alla klart och tydligt vet vad som 
gäller så snart gruppen kliver utanför klassrumsdörren. Förhållningsreglerna nämner alla 
pedagoger som en förutsättning för att överhuvudtaget kunna vara ute med en större 
elevgrupp själv, samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att dessa regler skiljer sig åt från 
grupp till grupp.  
 
3.5.5 Risk Analyser  
Riskanalyserna är något som de råder delade meningar om när jag intervjuat lärare. De flesta 
lärare gör dessa på egen hand och delar de sedan med eleverna inför lärandetillfället medan 
några gör dessa tillsammans med eleverna. De som gör dessa tillsammans med eleverna 
poängterar att de tar tid från lektionen men att det jämnar ut sig i slutändan då man kan koppla 
konflikter och andra händelser direkt till de regler man i klassen tillsammans tagit fram. En 
pedagog berättar också hur viktigt det är att ha en back-up på skolan som är redo att rycka ut 
ifall det exempelvis uppstår en skada eller liknande. Det är viktigt att åtminstone någon vet 
om att man lämnat skolan. Dessa riskanalyser kan såklart se olika ut beroende på vilka 
förutsättningar och vilken närhet olika skolor har till naturen. Två av de intervjuade 
pedagogerna berättar hur lyckligt lottad de är som har en skog på skolgården samt knappt 500 
meter till en stor skog dit de oftast går. Hinder som toalettbesök och annat praktiskt blir då 
lättåtkomligt trots att man vistas utanför skolans område. En annan av de intervjuade 
pedagogerna berättar om hur just närheten till naturen är ett stort hinder i hennes 
utomhuspedagogik. För att hennes nuvarande elever ska kunna ha utomhuspedagogik i en 
skog behöver klassen antingen gå en längre bit eller transporteras med buss. Självfallet ser 
hon det som ett stort hinder och menar att närheten till skog och natur är ett hinder.  
 
3.5.6 Väderförhållanden  
Vädret kan i vissa fall tyvärr vara ett hinder och det är något som samtliga pedagoger lyfter 
fram. För att förebygga detta är det viktigt att i god tid berätta för eleverna vilka dagar det är 
utomhuspedagogik för att de ska ha möjlighet att ta med lämpliga kläder. En av pedagogerna 
berättar också att de har en dag varje vecka som de är utomhus. Då blir det till en rutin, elever 
och vårdnadshavare vet då vilken dag man måste ha extra koll på väderleken. Förutom regn 
och rusk är det också andra årstider som kan ställa till det för vissa elevgrupper. Pollen är ett 
medicinskt exempel under våren när vissa elever inte alls har möjlighet att vara utomhus. En 
pedagog lyfter också att hon har en elev med funktionsnedsättning som på så vis blir 
begränsad i hur mycket hen klarar av att vistas utomhus. I och med detta så måste pedagogen 
alltid vara extra förberedd och välplanerad inför lektioner utomhus, det blir alltid extra saker 
att ta hänsyn till samt andra hinder som kan dyka upp. Dålig utrustning såsom kläder till 
eleverna är tyvärr ett återkommande hinder och eleverna hindras av att vara ute lika mycket 
som man skulle önska. En pedagog berättar att hon alltid är ute en förmiddag i veckan trots 
vilken väderlek dagen än bjuder på. I dagens samhälle är många familjer ovana att 
överhuvudtaget vistas utomhus och på så vis har föräldrar inte någon jättebra koll på vad för 
utrustning som behövs för att man ska kunna vara med på alla aktiviteter förklarar en av 
pedagogerna. Självklart skall inte detta vara ett stor hinder men i ärlighetens namn så är det 
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tyvärr något som hindrar. Pedagogen berättar också hur hon samlat på sig extrakläder genom 
åren för att elever ska ha möjlighet att låna vid behov och kunna vara ute.  
 
3.5.7 Våga släppa kontrollen  
Under en av intervjuerna kommer vi in på att ett stort hinder för en av pedagogerna är att våga 
släppa på kontrollen och leda på annat sätt än inomhus och ta sig ut mera från klassrummet. 
Under en utomhuslektion ska man våga släppa kontrollen samtidigt som man stundvis måste 
ha mer kontroll än vid något annat lärandetillfälle. Lärandesituationen har betydligt mer 
utrymme än när man vistas inomhus i ett klassrum och som pedagog får man genast mer 
områden att hålla reda på. Pedagogen tror att detta kan vara ett av hindren till att pedagoger 
väljer att stanna kvar i klassrummet. Flera av lärarna lyfter att röriga elevgrupper oftast mår 
bra av att få vara ute, samtidigt som dessa grupper är de som man ofta stannar kvar med i 
klassrummet. Dessa hinder kan kännas fler och högre när det inte finns fyra väggar att hålla 
sig inom, där man har kontroll på ett naturligt sätt. Återigen kommer flera av de intervjuade 
pedagogerna in på hur betydande avståndet till platsen där man håller sin utomhuspedagogik 
är. Är platsen lättillgänglig från skolan upplever en av pedagogerna hur hon vågar släppa 
kontrollen mer när hon vet att närheten till hjälp om något oväntat händer finns på ett nära 
avstånd. Precis som resurs tillgången kan vara ett hinder menar en av pedagogerna att de 
mesta blir till en rutin, så länge man har sina tydliga rutiner, regler och förhållningssätt när 
man är ute själv med en större elevgrupp. Olika skolor har olika förutsättningar med olika 
närhet till lämpliga platser, samtidigt som det är viktigt att poängtera att allt går att lösa bara 
man vill det.   
 
3.6 Vad kan utomhuspedagogik bidra med? 
I detta avsnitt har jag samlat vad de intervjuade lärarna anser att utomhuspedagogiken kan 
bidra med. Under följande avsnitt finns dessa bidragande faktorer beskrivna under flera 
underrubriker.  
 
3.6.1 Vi-känslan  
Utomhuspedagogik kan enligt pedagogerna bidra med mycket. Framförallt kan den stärka vi-
känslan i gruppen. Frisk luft, rörelse och konkret lärande i dess rätta miljö. Genom att få ta på 
saker, känna på, lyssna till och ibland även smaka på öppnar utomhuspedagogiken nya dörrar 
till lärandet. Under intervjuerna har pedagogen varit eniga om att de upplever att det stärker 
olika arbetsområde, ger det en ny dimension vilket i sin tur leder till en djupare förståelse för 
de kunskaper som ska förmedlas till eleverna. Den ena pedagogen lyfter också hur otroligt 
språkutvecklande utomhuspedagogiken är, nya begrepp kommer till eleverna utan minsta 
ansträngning tack vare ett konkret lärande.  
 
Gruppdynamiken och vi-känslan spirar genom att samarbeta och att få lära känna varandra på 
ett djupare plan. Genom utomhuspedagogiken upplever de intervjuade lärarna att det inte blir 
samma press på lärande som inne i klassrummet. Det finns ingen prestation i att ligga först i 
matteboken eller att hinna läsa ut bänkboken först. Utomhuspedagogiken bjuder in till ett 
lärandetillfälle som man mår bra av, där det inte finns något stopp för kreativitet, reflektion 



 

 

23 

och diskussion. Pedagogerna öppnar upp för ett lärandetillfälle där dem tillsammans med 
eleverna får utforska närmiljön, artbestämma och känna in årstiderna genom sina sinnen.  
Undervisningen blir “hands on” där man bokstavligen får klämma och känna på allt naturen 
har att erbjuda för dagen. När man får ta del av naturen i dess rätta miljö och lära om den i 
verkligheten utanför klassrummet bidrar det till en djupare förståelse. Sällan hör man någon 
elev säga att den minns något speciellt när de arbetade med någonting specifikt i klassrummet, 
medan de ofta lyfter hur de minns lärandetillfällen utomhus. En av pedagogerna berättar om 
när en elev påminde henne om när de behövde gömma sig under ett träd när de var ute för att 
leta grodor. “Fröken, det var så mysigt när hela klassen stod under eken den där gången när vi 
tittade på grodor”.  Dessa konkreta lärandetillfällen ger starka minnen som eleverna kommer 
ihåg och starka minnen där eleverna stärker vi-känslan i gruppen tillsammans.  
 
3.6.2 Flera ämnen inkluderas  
Eleverna lär sig inte bara om naturvetenskap andra ämnen inkluderas alltid på ett positivt sätt. 
Tillsammans lär vi oss allt ifrån att visa hänsyn till naturen till att benämna vanliga växter. 
Svenskan kommer in automatiskt, biologin likaså även matematiken finns det på ett hörn och 
helt från ingenstans så blev utomhuspedagogiken nyckeln till all denna lärdom och alla nya 
upplevelser förklarar en av pedagogerna. När man ser glädjen i både elevernas och för sin 
egen del att få vara ute i naturen, då känns det extra bra beskriver en av pedagogerna. Det är 
något extra där sociala relationer stärks utan att lägga manken till. Men man får heller inte 
glömma hur viktigt det är att poängtera för eleverna att det är ett lärandetillfälle och inte 
någon form av fri aktivitet när man vistas utomhus, att som pedagog vara noga med att 
tydliggöra det.  
 
Genom att arbeta med utomhuspedagogik inkluderas automatiskt flera ämnen och detta lyfter 
alla pedagoger som en extra bonus med att vistas utomhus. Allt från hemkunskap till 
matematik men framförallt no och so-ämnena. En lek i skogen kan visa sig handla om 
matematik utan att eleverna reflekterar över det. Där kommer den viktiga reflektionen in där 
det gäller att tillsammans med eleverna diskutera och reflektera över vad man upplevt i 
naturen under utomhuspedagogiken. Där kommer det alltid fram många olika svar och det 
bevisar hur olika vi upplever omgivningen och vad den har att erbjuda för dagen menar av en 
pedagogerna.  
 
3.6.3 Fri aktivitet  
Den fria aktiviteten i skogen präglas av utomhuspedagogikens innehåll och det är något som 
pedagogerna ser som något väldigt positivt. En pedagog berättar hur hon alltid har 
inplanerade raster när hon är ute med sina elever i skogen. Under dessa fria aktiviteter 
upplever hon att eleverna leker bättre och har inga fasta roller som under de vanliga rasterna 
på skolgården. Om lektionens innehåll har inneburit lämningar från exempelvis stenåldern så 
är det också det som eleverna anammar i den fria leken. Det bidrar till en kreativ fantasi-lek 
med sådant som de lärt sig under dagen. I skogen har eleverna inga fasta roller som på rasten 
eller i klassrummet och det ser pedagogen bara fördelar med. Den fria leken blir också ett 
tillfälle för läraren att förbereda inför nya moment och även ett tillfälle för eleverna själva 
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eller tillsammans med läraren reflektera över en utförd aktivitet. En av pedagogerna förklarar 
hur hon bara ser fördelar med att eleverna ska tycka att skolan och dess verksamhet är rolig. 
Där gäller det då som pedagog att ta tillvara på vartenda tillfälle att fånga elevernas förtroende 
och tillit för skolans verksamhet. Hon ser då utomhuspedagogiken som ett ypperligt tillfälle 
att få ha lite extra roligt under en “vanlig” skoldag där den fria aktiviteten är en av de 
bidragande faktorerna.  
 
4. Diskussion  
I det här avsnittet av arbetet presenteras hur de intervjuade lärarnas intervjusvar står sig i 
jämförelse med annan presenterad litteratur i arbetet. Diskussionsavsnittet är indelat i 
underrubriker som är kopplade till arbetets resultat.  
 
4.1 Resultatdiskussion  
Syftet med arbetet var att jag som blivande lärare skulle få konkreta förslag på hur 
legitimerade lärare arbetar med läroplanens mål om årstidsväxlingar i naturen och hur man 
känner igen årstider samt djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider 
(Skolverket, 2011). Dessutom studerar jag vad det är som motiverar och vad som hindrar 
lärare att använda sig av utomhuspedagogik. Under resterande avsnitt diskuterar jag resultaten 
som kommit fram både i tidigare forskning men framförallt under det här arbetets intervjuer.  

4.1.1 Utomhuspedagogikens betydelse 

Utomhuspedagogik leder enligt (Brügge m.fl, 2011) till en känsla där man kopplar samman 
teori och praktik. Målet är att naturen ska väcka både elevernas samt pedagogernas nyfikenhet 
till naturen. Detta kan ske på flera olika sätt genom att vistas ute i naturen. Utomhuspedagogik 
står för ett lärande där hela kroppen aktiveras och där sinnenas olika funktioner hjälper till att 
exempelvis känna, smaka och dofta. Under utomhuspedagogik arbetar eleverna tillsammans 
för att skapa förståelse för helheter och använder då olika utomhusmiljöer för lärande (Brügge 
m.fl, 2011).  

Under intervjuerna kom samtliga pedagoger in på hur utomhuspedagogiken hjälper det 
teoretiska att i praktiken tillämpa det man i klassrummet arbetet med. Precis som hur det 
praktiska hjälper de teoretiska, det går hand i hand och behöver varandra för att få ut så 
mycket som möjligt av lärandet. Flera av pedagogerna lyfter också hur utomhuspedagogiken 
handlar om att uppleva, utveckla samt lära genom sina sinnen. Sinnenas olika funktioner har 
en viktig roll när man vistas utomhus i naturen likväl inne i klassrummet. En av pedagogerna 
berättar hur hon tydligt är en förebild genom att berätta hur hon med sina sinnen känner in 
olika årstider. Genom att vara övertydlig, förklara och reflektera över vad hon känner, ser och 
doftar. Eleverna gör som man gör, inte som man säger och det blir extra tydligt när man 
arbetar praktiskt beskriver en av pedagogerna. Flera av pedagogerna berättar också hur viktigt 
det är att som pedagog vara aktiv under utomhuspedagogiken och inte sätta sig på en stubbe 
och titta på. Eleverna lär sig genom att se hur vi som pedagoger exempelvis behandlar 
naturen, hur vi med våra sinnen tar in det vi lär och även berättar vad som inte är okej att göra 
i naturen. Återigen kommer vi in på det viktiga att elever gör som vi gör och hur viktigt det är 
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att vara en aktiv pedagog. I Brodin (2011) studie menar Brodin att det går att se en nära 
koppling mellan lek och lärande samt mellan naturen och sinnesintryck. Detta är något som 
utomhuspedagogiken bjuder in till, med dess fysiska stimulans för lärandet genom sina 
sinnen. 

Vi-känslan är en viktig förutsättning för ett bra lärandeklimat, vad det innebär ges olika svar 
på beroende på vem man frågar. Utomhuspedagogik beskriver Brügge m.fl, (2011) handlar 
om att tillsammans skapa förståelse för helheter genom att undervisa på plats där föremålen 
finns (Brügge m.fl, 2011). Några av de intervjuade lärarna berättar hur eleverna kommer ur 
sina fasta roller när de kommer ut i naturen och att det både kan ha negativa och positiva 
effekter. Andra menar att gruppen kommer närmare varandra genom att få göra praktiska 
saker ihop. Under utomhuspedagogiken krävs det att man samarbetar tillsammans samt 
utforskar och lär. Jag tänker precis som flera av lärarna sa under intervjuerna att 
utomhuspedagogiken är ett perfekt lärandetillfälle för klassen att komma samman, lära känna 
varandra och skapa den så viktiga vi-känslan. Något som jag minns från någon tidigare kurs 
var när vi pratade om hur viktigt det är att förmedla till eleverna att vi lär tillsammans. Det 
innebär att jag som pedagog lär tillsammans med eleverna och att vi tillsammans utmanar oss. 
Det tror jag har en viktig förutsättning i att skapa en vi-känsla i vilken grupp som helst, att det 
inte finns någon som anses kunna allt och vara färdiglärd. Genom att på ett så tydligt sätt som 
möjligt bygga upp vi-känslan tillsammans med eleverna, genom gemensamma mål, regler och 
utmaningar som stärker klassen. När man som pedagog vågar släppa kontrollen och låta 
eleverna vara delaktiga i alla olika moment. Ibland får det bära och i vissa fall brister 
lektionsplaneringen och så får det lov att vara.  

Om man ska vara i klassrummet eller ute i naturen när man introducerar nya arbetsområden 
inom de naturorienterande ämnena råder det delade meningar om. Några av de intervjuade 
pedagogerna berättar hur de alltid introducerar det teoretiska inne i klassrummen innan de 
sedan går ut för att arbeta med det genom praktiskt tillämpning utomhus. Andra pedagoger 
berättar under intervjuerna hur de alltid introducerar det teoretiska på plats i naturen för att 
eleverna direkt ska få in det praktiska arbetet medan dem har det teoretiska färskt i minnet. 
Efter utomhuspedagogiken återvänder sedan klassen in i klassrummet för att där knyta 
samman det de lärt sig under utomhuspedagogiken. Den viktiga diskussionen och reflektionen 
tar då plats i klassrummet där man exempelvis skriver en dikt eller liknande om det man 
under dagen arbetet med i skogen. En annan pedagog berättar hur hon alltid vill ha hela 
arbetsområdet avklarat när de lämnar skogen. Hon väljer därför alltid att introducera, utföra, 
redovisa samt reflektera över lektion innan de går tillbaka till klassrummet.  

Den viktiga reflektionen är något som alla lyft under intervjuerna och jag tror att det är viktigt 
att få tid för reflektion så snart aktiviteten är klar på plats ute i naturen. Just för att man har 
möjlighet att visa med material man använt i skogen, visa sina fynd av småkryp och i 
verkligheten kunna se lövträden man pratat om under sin redovisning. Det är också något som 
lyfts under intervjuerna, hur viktigt det är med rutin under egentligen allt man gör i skolan. 
När klassen får in en rutin på att vistas utomhus varje vecka och ofta även samma dag vecka 
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efter vecka blir det till en fördel både när det gäller vanan att gå ut men även en trygghet i att 
veta vad som komma skall.  

Under utomhuspedagogiken är det främst matematik och svenska som är de vanligaste 
ämnena att arbeta med berättar en av de intervjuade pedagogerna. Tillsammans med de 
naturorienterande ämnena kommer alltid flera ämnen in automatiskt och det är något som 
samtliga av de intervjuade pedagogerna ser som någonting positivt. När flera ämnen 
inkluderas får det en betydande roll och mynnar ut i någonting positivt. En av pedagogerna 
förklarade under en av intervjuerna hur eleverna ofta omedvetet arbetar med flera ämnen 
samtidigt, lyckligt ovetande. Där förklarar flera av lärarna att utomhuspedagogiken får en 
betydande och viktig roll under exempelvis språkutveckling. Elever som inte har svenska som  
modersmål har otroligt mycket att få genom att få se saker konkreta föremål och då även 
kunna aktivera flera sinnen samtidigt berättar en av de intervjuade pedagogerna. Genom att 
både få höra dess namn, se på och även känna på ger en ökad förståelse och det är något som 
bidrar till utomhuspedagogikens viktiga roll berättar en av pedagogerna.  
 
Precis som Linköpings universitet (2015) skriver grundar sig utomhuspedagogiken i ett 
konkret lärande i naturen och är en viktig del i utbildningen (Linköpings universitet, 2015). 
Begreppet konkret lyfts i samtliga intervjuer och blir även ett återkommande begrepp för alla 
och det främsta begreppet som det finns kopplingar till både i litteraturen och under 
intervjuerna. När de intervjuade pedagogerna ska beskriva vad som motiverar dem att arbeta 
med utomhuspedagogik svarar samtliga att det konkreta lärandet lockar dem till att vilja göra 
det. De beskriver hur alla elever oavsett bakgrund till naturen, läs och skrivsvårigheter eller 
annat som gör de omotiverade i klassrummet ges och tar extra plats genom att vistas ute i 
naturen. Det konkreta lärandet blir inte bara en viktig del i utbildningssyfte utan också som 
tidigare nämnt en viktig del i att bara få vara ut i naturen och exempelvis bygga en koja. Flera 
av pedagogerna lyfter också vikten av att bara få vara, göra vad man vill eller ingenting när 
man vistas utomhus tillsammans. För att sedan tydligt berätta för eleverna när det är lektion 
även ute i naturen, vikten av att också kunna skilja på fri lek och lärandetillfälle är 
betydelsefull. När lärandet blir roligt, okomplicerat och betydelsefullt då har man hittat rätt 
beskriver en av de intervjuade pedagogerna.  
 
4.1.2 Vad hindrar lärare att arbeta med utomhuspedagogik  
I Knutsson och Laestedius (2005) studie lyfter de intervjuade lärarna att tiden och planeringen 
är något som begränsar lärarna att ta med sig undervisningen ut i naturen. Planeringen inför 
utomhuspedagogiken är betydligt mer tidskrävande, allt material måste vara med och risk-
analyserna blir mer innehållsrika (Knutsson, Laestedius 2005).  
 
Detta är något som mina intervjuer bekräftar, att planeringen inför utomhuspedagogiken är 
något som hindrar flera av de intervjuade lärarna. Det är något som jag har reflekterat mycket 
kring efter intervjuerna. Flera av pedagogerna önskar att de var ute mer än vad de är just på 
grund av att planeringen tar mycket tid väljer man istället att stanna inne. De menar att i 
klassrummet har man närhet till allt material, inom skolan har man närhet till mer personal om 
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något skulle hända och i skolans lokaler har alla elever sina platser. Det finns helt enkelt 
mycket som gör det bekvämt att stanna kvar i sitt trygga klassrum. Risk-analyserna råder det 
också skilda meningar om bekräftar de intervjuade pedagogerna. Inför varje utomhusvistelse 
har jag förstått under arbetets gång att dessa måste göras. Vissa väljer att göra dessa själva 
medan de flesta av de intervjuade pedagogerna väljer att göra dem tillsammans med eleverna. 
Det är framförallt intressant att höra hur båda varianterna fungerar och det bevisar också hur 
vi alla fungerar olika. En av pedagogerna berättar att hon alltid gör dem tillsammans med 
eleverna för att då vet eleverna från start vad det är som gäller, vad som kan inträffa och vad 
som i så fall sker. Det blir som en slags verklighetsbild där eleverna får vara med och förutspå 
framtiden, vad detta kan ge för konsekvenser och hur man på bästa sätt löser det. Pedagogen 
förklarar att eleverna lär sig mycket av att medverka under framställningen av risk-analyserna 
och att man har mycket som pedagog att få tillbaka av det.  
 
Två av pedagogerna berättar hur de med sina ettor var ute en dag i veckan men att det med 
tiden och den här terminens treor inte varit ute mer än en gång i månaden. Jag frågade vad 
som hindrar dem och den extra planeringen som krävs är främst det som hindrar dem att ta sig 
ut från klassrummet. Inför dessa utomhuslektioner måste allt vara planerat i minsta detalj då 
man inte har någon möjlighet att hämta material som man glömt på samma sätt. Allergi och 
funktionsnedsättningar i elevgrupperna är också som pedagogerna ser som hinder för dem, 
framförallt under våren finns det elever som på grund av allergier inte kan vistas utomhus 
under längre perioder. En tänkbar lösning skulle kunna vara att dela klassen i grupper. 
Självklart är detta en resursfråga, men med planering tror jag att det mesta går att lösa. I dessa 
fall blir utomhuspedagogiken indelade i kortare utevistelser där alla förhoppningsvis kan vara 
mera aktiv under dessa tillfällen. 
 
Att våga släppa kontrollen och att få stöd från den administrativa ledningen är också några 
vanliga hinder som dyker upp. En av pedagogerna förklarar att det ena nämligen att släppa 
kontrollen är någonting man själv måste arbeta med medan det andra och när det kommer till 
den administrativa ledningen är någonting som oftast är svårare att påverka. Schemaläggning 
är någonting som vissa lärare gör själva eller åtminstone får vara med och påverka medan 
andra får ett färdigt schema som det bara är att göra det bästa utav. Med andra ord ges alla 
pedagoger olika förutsättningar både när de gäller deras egen inställning samt 
schemaläggningen. När man som pedagog får vara med och påverka schemat menar en av de 
intervjuade pedagogerna att de blir lättare att frigöra längre lektionstid utan avbrott för att på 
så vis kunna ta sig ut i naturen under exempelvis en förmiddag i veckan. En av pedagogerna 
berättade att hon i början av sitt läraryrke blev ifrågasatt hur det kommer sig att hon är ute så 
mycket med sina elever. När ledningen ifrågasatte vad hon egentligen gjorde och om hon 
överhuvudtaget fick ut någonting av de så kallade skogspromenaderna. Helst av allt hade hon 
velat ta med sig hela den ifrågasättande ledningen ut och i praktiken visa att skogs-
promenaderna är någonting helt annat än bara promenader.  
 
4.1.3 Betydelsen av variation  
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I läroplanen kan man läsa att alla som arbetar inom skolan ska arbeta utifrån att visa respekt 
för vår gemensamma miljö och där undervisningen ska vara allsidig och saklig. De 
intervjuade lärarna i studien Fägerstam (2019) menar att det då är ett perfekt tillfälle att arbete 
med utomhuspedagogik. De menar att den gemensamma miljön kring oss är för de allra flesta 
både lättillgänglig och en viktig del i utbildningssyfte (Färgerstam, 2019).  

Detta är även något som de intervjuade lärarna lyfte under intervjuerna till det här arbetet. 
Den gemensamma miljön runt oss är för det allra flesta väldigt lättillgänglig och där några av 
pedagogerna berättar att det även har en mindre skog på skolgården. En av de intervjuade 
lärarna förklarar hur hon känner en stark vilja att ta med sina elever ut i naturen både för att 
leka men även i utbildningssyfte. Genom att få vistas utomhus och ge eleverna en allsidig 
undervisning har hon en förhoppning om att föra vidare så mycket som möjligt av sina 
kunskaper till yngre generationer.  

Skolverket (2018) beskriver hur lek, undersökande och skapande arbete är viktiga delar i ett 
aktivt lärande. Framförallt under de första skolåren har leken en viktig betydelse för att 
eleverna ska ta till sig kunskaper. Skolan strävar också efter att erbjuda någon slags fysisk 
aktivitet under varje skoldag (Skolverket, 2018). Eleverna ska få möjlighet att testa och 
utforma idéer samt att lösa problem. Deras nyfikenhet, kreativitet och självförtroende är 
viktiga delar under utbildningen. Sett ur ett miljöperspektiv ska eleverna få möjlighet att ta 
ansvar över miljön de själva direkt kan påverka men även få ett övergripande förhållningssätt 
till globala miljöfrågor. Genom att visa omsorg och respekt för både närmiljön och miljön i ett 
ytterligare perspektiv (Skolverket, 2018). 

Innan det här arbetet hade jag såklart förutspått och föreställt mig hur de intervjuade lärarna 
skulle berätta om sina erfarenheter av utomhuspedagogik. Jag tänkte då att de skulle berätta 
hur roligt det är, hur eleverna fylls av entusiasm och hur man som pedagog känner hur 
eleverna tar till sig all kunskap. Den tanken har jag så här i slutet av arbetet fått lov att tänka 
om på. Jag har nu förstått att dessa visioner som framtida lärare inte stämmer, det är ett större 
projekt än jag någonsin kunnat ana. Trots att de främst varit motiverande historier och 
erfarenheter som lyfts under intervjuerna så har många av pedagogerna också berättat om 
vilka hinder de upplever med utomhuspedagogiken. Dessa hinder är något som jag tänkt extra 
mycket på, framförallt när jag börjat spåna idéer till den här diskussionsdelen i arbetet. Trots 
att samtliga pedagoger lyft fram hinder som de själva eller i sin omgivning upplevt har alla 
samtidigt varit enade om att utomhuspedagogiken har en enorm betydelse. Betydelsen av 
variation att genom nya upplevelser få lära känna naturvetenskapen genom dess rätta miljö 
och tillsammans med varandra skapa minnen tillsammans. Betydelsen av att variera 
undervisningen så att alla elever vågar träda fram, känna att de får visa sina kunskaper under 
olika lärandesituationer och under utomhuspedagogiken i ett annan lärande rum än endast i 
klassrummet. Variationens betydelse blev extra tydliga för mig när en av de intervjuade 
pedagogerna berättade om en elev hon haft som inte alls fungerade i traditionell 
klassrumsundervisning. Pedagogen oroade sig då hur och om det överhuvudtaget skulle 
fungera med den här eleven under utomhuspedagogik. När det sedan visade sig att naturen var 
en otroligt känd miljö för eleven och att han äntligen fick möjlighet att visa både för 
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pedagogen men framförallt för sina klasskamrater om all kunskap han satt inne på, så hade 
eleven ett av sina första lärandetillfällen där han mådde bra.  

Denna historia är något som jag kommer bära med mig och tänka tillbaka på när jag i 
framtiden ska planera lektionstillfälle och komma ihåg hur viktig variationen är. En variation 
där alla någon gång ges möjlighet att i bästa möjliga mån få känna sig sedd, duktig och 
kunnig. I och med denna historia har jag också tänkt på hur viktigt där är att från början lära 
känna eleverna och låta dem berätta vilka lärandesituationer som de föredrar. Under 
utvecklingssamtal är detta en vanlig punkt men jag tänker att man under varje vecka 
tillsammans kan samtala om och reflektera tillsammans över vilka lektioner som under den 
gångna veckan varit roliga, intressanta och lärorika. En lektion som läraren tyckte var lyckad 
kanske i verkligheten varit den som eleverna minns allra minst från. Under intervjuerna 
samtalade vi också om hur viktigt det är att som lärare själv reflektera över en utförd lektion. 
Vad gick bra och vad kan utvecklas tills nästa gång för att hela tiden ligga steget före.  

4.2 Metoddiskussion  
När jag började söka litteratur och tidigare forskning inför intervjuerna insåg jag att mina 
första utkast av forskningsfrågor var alldeles för breda. Tillsammans med min handlare 
hjälptes vi åt att minska ned och hitta ett bättre fokus. Från början var det endast en 
frågeställning som var arbetets huvudsyfte, men under arbetets gång och framförallt under 
uppbyggnaden av intervjumallen insåg jag snart att jag ville utöka med en till forskningsfråga. 
Det är något jag anser positivt efter utförandet av intervjuer, då det är den andra 
forskningsfrågan som lite oväntat fick allra mest respons. Respons i den meningen att den 
ledde till de längsta diskussionerna med flest Aha-upplevelser. Under arbetets gång har delar 
lagts till och tagits bort för att det skall stämma så bra överens med forskningsfrågorna som 
möjligt. Även underrubriker till framförallt resultatdelen har ändrats för att få så konkreta 
rubriker till de tillhörande undertexterna som möjligt.  
 
Mitt val av metod föll på semistrukturerade intervjuer med legitimerade lärare. Jag föreställde 
mig hur lärarna som ställde upp skulle dela med sig av så mycket som möjligt av deras 
erfarenheter inom yrket i sig men framförallt kopplat till utomhuspedagogiken. Jag har sedan 
under arbetets gång känt att det var ett klokt beslut att inrikta mig på legitimerade lärare som 
har en stadig grund att stå på. Något som är intressant är att alla de intervjuade lärarna hade 
många års erfarenhet inom yrket och på så vis mycket att kunna dela med sig av. Det blev 
som en extra bonus och inget som jag hade som något krav när jag kontaktade lärare inför 
intervjuerna. Samtliga lärare fick tillgång till intervjumallen inför intervjuerna och fick på så 
sätt en möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Det var inget jag tänkt göra först, men i 
efterhand ser jag det som någonting positivt. Alla visste vilka frågor som skulle komma och 
hur strukturen såg ut. Vissa hade förberett sig mer än andra men alla hade i alla fall läst 
igenom mallen inför intervjun.  
 
Efter intervjuerna har jag tänkt mycket på vilka likheter, skillnader och annat av intresse 
under intervjuerna. Jag har ställt mig frågan hur det kunde bli så olika svar, trots att samma 
intervjumall användes. Jag faller då tillbaka på att just semistrukturerade intervjuer öppnar 
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upp möjligheter för det. Samtidigt som mallen finns, finns där också tid och utrymme för 
sidospår. Något jag uppskattade och såg som mitt största mål med intervjuerna var just att 
lärarna skulle kunna och framförallt vilja berätta utifrån egna erfarenheter. Dessa erfarenheter 
fick gärna vara både positiva och negativa. Att som lärare få konkreta förslag på 
arbetsområden, i det här fallet i naturen ser jag som något dyrbart. Konkreta aktiviteter som 
fungerat i en grupp, i en väderlek men inte i en annan. Precis det känner jag att jag fått genom 
intervjuerna. Konkreta förslag och massor av tips på vägen. På vägen till legitimerad men 
långt ifrån fullärd lärare.  

4.3 Sammanfattning  
Forskningsfrågorna: Hur kan 1-3 lärare arbetar med utomhuspedagogik för att nå det centrala 
innehållet “Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider samt djurs och växters 
livscykler och anpassningar till olika årstider” (Skolverket, 2011). Nästa fråga belyser vad 
som motiverar och vad hindrar lärare att använda sig av utomhuspedagogik har blivit 
besvarade samt redovisade ovan under resultatavsnittet.  
 
Reflektion, konkret lärande och gruppdynamik är tre återkommande begrepp och en röd tråd 
genom de fem intervjuerna. Det konkreta lärandet är något som alla lyfter och belyser som 
utomhuspedagogikens främsta motor. Tillsammans med det konkreta lärandet vävs sedan 
undervisningen samman med reflektion och diskussion. Samtidigt som pedagogerna önskar 
att det fanns mer tid för utomhuspedagogik vet de hur bra elever mår av att få vistas utomhus. 
Gruppdynamiken stärks och alla elever oavsett bakgrund, diagnos och tidigare kunskaper ges 
samma introduktion till naturen. Intervjuerna har främst innehållit positiva anledningar med 
utomhuspedagogik men även hinder som begränsar lärare från att ta sig ut i naturen. Närheten 
till lämplig utomhusmiljö, tid för planering och schemaläggning är några av hindren som lyfts 
fram.  
 
4.3.1 Tillförlitlighet 

På grund av de endast fem intervjuade lärarna till arbetet kan inga generella slutsatser dras 
utifrån det insamlade materialet. Vad gäller enkäten känner jag att den var väl genomtänkt och 
uppnådde det jag ville. Något som jag däremot önskat i efterhand är att jag skulle ha lagt mer 
tid och fokus på de frågor som gav konkreta förslag på arbetsområden kopplat till det centrala 
innehållet i läroplanen. Under de första intervjuerna ställde jag inte lika många följdfrågor 
som under de sista intervjuerna när jag var mer bekväm i intervjusituationerna. I efterhand 
hade jag också önskat att jag skulle övat mer på just intervjusituationen och varit mer 
förberedd med fördjupningsfrågor. Förövrigt är allt insamlat material insamlat på samma sätt, 
genom intervjuer. Några intervjuer har hållits på distans medan några varit i direkt kontakt. 
Jag är glad över att jag spelade in samtliga intervjuer för att i efterhand kunna lyssna igenom 
dem igen och på så sätt inte behöva föra några anteckningar under tiden. I och med att 
intervjuerna utförts på olika sätt genom både direktkontakt med den intervjuade men även på 
distans kan det påverka tillförlitligheten i studien. 

4.3.2 Förslag på fortsatt forskning 
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Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka elevers syn på utomhuspedagogik. Vad 
motiverar och vad hindrar elever att arbeta med utomhuspedagogik? Eleverna har den primära 
rollen i skolan så därför vore det lämpligt att undersöka vad de egentligen tycker. Vad är det 
som motiverar dem under utomhuspedagogiken och vad är det som gör att de i vissa fall inte 
vill vistas utomhus. Förutom elevers syn på ämnet vore det också bra att intervjua ytterligare 
legitimerade lärare för att få en trovärdigare grund för lärares syn på utomhuspedagogikens 
betydelse. Den digitaliserade världens framgång bör enligt mig få samsas mer med 
utomhuspedagogiken och kanske kan man även slå ihop dessa mer. En intressant fråga är hur 
skulle det kunna genomföras i praktiken?  
 
5. SLUTSATSER  
De intervjuade lärarna verkar se på utomhuspedagogiken med främst positiv syn, men de 
lyfter också ett antal hinder. Lärarna som intervjuats till den här studien är överens om att 
utomhuspedagogiken leder till ett konkret undervisning där hela kroppen och alla våra sinnen 
inkluderas. Just sinnesupplevelsen är enligt de intervjuade lärarna en grundläggande del i 
utomhuspedagogiken. Även Brodin (2011) belyser vikten av att barn lär sig bäst genom 
konkreta erfarenheter i närmiljön. I Brodin (2011) studie menar han också att det går att se en 
nära koppling mellan lek och lärande samt mellan naturen och sinnesintryck. Detta är något 
som utomhuspedagogiken bjuder in till, med dess fysiska stimulans för lärandet genom sina 
sinnen (Brodin, 2011).  
 
Målet är att naturen ska väcka både elevernas samt pedagogernas nyfikenhet till naturen och 
utomhuspedagogik leder enligt Brügge m.fl. (2011) till en känsla där man kopplar samman 
teori och praktik (Brügge m.fl, 2011). Just att arbeta både teoretiskt och praktiskt samt att 
koppla dessa samman under utomhuspedagogiken är något som samtliga av de intervjuade 
lärarna lyfter som fördelar med just utomhuspedagogiken. Genom utomhuspedagogiken blir 
det en självklarhet att arbeta både teoretiskt och praktiskt.  
 
Slutligen kan det nämnas att samtliga av de intervjuade lärarna belyser vikten av att 
tillsammans med eleverna diskutera och reflektera över sitt arbete och vilka upplevelser de 
fått i naturen under utomhuspedagogiken. Flera av lärarna nämner hur viktigt det är att ge 
eleverna tid för just utvärdering av både lärarens men även sitt eget arbete. Linköpings 
universitet (2015) definierar just begreppet utomhuspedagogik till ett slags lärandetillfälle där 
man fokuserar mycket på upplevelsen och reflektionen (Linköpings universitet, 2015).   
 
6. SLUTORD   
För vissa är det en självklarhet att ta med eleverna ut i naturen och för andra är det alldeles för 
många hinder på vägen ut. Men det alla pedagoger som arbetar med utomhuspedagogik har 
gemensamt är det konkreta lärandet. Det konkreta lärandet tillsammans med variationen av 
lärandetillfällen är något alldeles extra. Dock är planering inför utomhuspedagogiken 
någonting som ofta begränsar lärarna att ta sig ut lika mycket som de önskar. Många uppfattar 
att de krävs mer planering att hålla lektioner utomhus än att vara kvar i klassrummet. 
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Genom att lämna penna och papper i klassrummet och använda sig av det naturen för dagen 
har att ge, ger ett konkret lärande utan kompromisser. Klassens elever med spring i benen får 
utlopp för det samtidigt som årstiderna kommer och går. De allra flesta upplever att eleverna 
minns mer från dessa lärandetillfällen och andra önskar att de tog sig tid att vara ute mer. De 
behöver inte vara längre bort än skolgården och när man får en kontinuitet i tillfällena blir det 
allra bäst.  
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BILAGOR  
 
BILAGA 1 
Introduktion intervju 
 
Välkommen! 
Tack för att du ställer upp på den här intervjun till mitt examensarbete. 
Intervjun kommer att utgå ifrån en mall där den inleds med en grundläggande bakgrund. De 
första 4 frågorna är för att få en bild av vem du är och för att få en inblick i din bakgrund 
inom läraryrket. De resterande frågorna har sedan fokus på hur du arbetar med läroplanens 
centrala innehåll med frågor kopplade till utomhuspedagogik.  
Under intervjun…  
• Är anonym och du kommer vara anonym i arbetet.   
• Kommer att spelas in.  
• Under intervjun kan du när som helst avbryta.  
 
Några frågor innan vi sätter igång?  
 
(Intervjun startar)  
 
Efter avslutad intervju  
Återigen tack för att du tog dig tid. Det betyder mycket för mig.  
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BILAGA 2 

 
Intervju-mall  
De första 4 frågorna är för att lära känna den intervjuade läraren och få en inblick i dennes 
bakgrund inom läraryrket kopplat till utomhuspedagogik. De resterande frågorna har sedan 
fokus på hur läraren arbetar med läroplanens centrala innehåll. 
 
Mina forskningsfrågor är:  
Hur 1-3 lärare arbetar med utomhuspedagogik för att nå det centrala innehållet 
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och 
anpassningar till olika årstider (Skolverket, 2011). 
Vad motiverar och vad hindrar lärare att använda sig av utomhuspedagogik?  
 
Inledande frågor 
1.     Berätta kort om din bakgrund, vad har du för utbildning?  
2.     Vilken ålder har eleverna som du undervisar nu/denna termin? 
3.     Har du läst utomhuspedagogik i din lärarutbildning?  
4.     Har du gått någon form av fortbildning inom utomhuspedagogik?  

 
Frågor kopplade till lärandemålet: Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen 
årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider (Skolverket, 
2011). Under fråga 5 och 6 ber jag om konkreta exempel och kommer ge mycket tid till 
följdfrågor för att få en så bra bild som möjligt av undervisningen. Fokus på didaktiska 
följdfrågor både i förberedelse och i själva undervisningen. Vad, hur och varför?  
 
5.     Hur har du jobbat med utomhuspedagogik kopplat till målet: Årstidsväxlingar i naturen 

och hur man känner igen årstider (Skolverket, 2011).  
6.     Hur har du jobbat med utomhuspedagogik kopplat till målet: Djurs och växters livscykler 

och anpassningar till olika årstider (Skolverket, 2011).  
 

·     Hur förbereder du inför utomhuspedagogik? 
·     Vad kan utomhuspedagogik bidra med?  
·     Är omgivningen kring er skola tillämpad för utomhuspedagogik? 
·     Jobbar du med utomhuspedagogik året om? 
·     Då du jobbar med utomhuspedagogik vilket eller vilka ämnen inkluderas då? 
·     Vad får dig att vilja jobba med utomhuspedagogik? 
·     Vad anser du att det finns för fördelar respektive nackdelar med utomhuspedagogik?  

 
 
 
 


