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Bakgrund: 

I dagens tekniska samhälle finns en tendens till att barn och ungdomar, men 

även vuxna, rör sig alldeles för lite och vistas för lite utomhus. Forskning 

tyder på att det är viktigt av hälsoskäl att vistas ute, få frisk luft och röra sig 

för att kroppen skall fungera, och att man lär bättre om man mår bra. Med 

detta som grund ser vi utomhuspedagogiken som ett intressant område ur 

allmänhetens synpunkt, att studera.  

 

Syfte: 

Syftet med undersökningen är att se hur pedagogerna arbetar med 

utomhuspedagogik i de olika åldrarna i skolan. 

 

Metod: 

Vi valde att lämna ut en kvalitativ enkät till utvalda pedagoger inom en och 

samma kommun. Vi har samlat in dem, gått igenom dem och kategoriserat 

efter våra frågeställningar. 

Resultat: 

Vi kan se att alla pedagoger anser att utomhuspedagogiken är viktig för 

elevernas välbefinnande, nästan alla har det inplanerat i sin verksamhet. För 

vissa finns ett eller flera hinder, andra kan ta sig över hindren och ser 

möjligheterna istället. Tidsbrist, ekonomi, stora barngrupper och dåligt väder 

utgör ofta ett hinder, men man ser möjligheter i att kunskaper befästs bättre, 

att barnen får ökat välbefinnande och större chans att träna socialt samspel.
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Inledning 
Vi har en hypotes om att pedagogerna inte använder naturen som det tredje 

klassrummet i den utsträckning som det är möjligt. Med begreppet ”det tredje 

klassrummet” menar vi allt man under skoltid kan genomföra utanför den 

ordinarie skolans fyra väggar, det kan vara i skogen, skolgården, 

naturreservatet, parken, eller i en trädgård. Vi tror att många pedagoger av 

bekvämlighetsskäl väljer att ha sina lektioner inomhus då det kräver mindre 

förberedelser. Detta medför att de missar många bra och för eleven naturliga 

lärtillfällen. I den kunskap och erfarenhet som vi själva skaffat oss hittills, i 

aktuell litteratur samt i tidigare forskning, pekar allt på att barn som vistas 

mycket utomhus i regel håller sig friskare än de barn som inte ägnar sig lika 

mycket åt utomhusaktiviteter. Dessutom tyder det på att de elever som vistas 

mycket utomhus har lättare att ta till sig kunskap samt klarar av att vara 

koncentrerade längre. Med detta som grund anser vi att utomhuspedagogik är 

ett intressant område att studera. 

 

Vi noterar också att detta ämne är högst aktuellt då dagens barn och ungdomar 

är mer stilla i både skolan och på fritiden jämfört med hur det var för några år 

sedan. Datorn och tv-spelet präglar stora delar av dagens fritid. Dessa 

stillasittande aktiviteter medför hälsorisker som tillexempel benskörhet och 

övervikt. I Lpo94 kan man läsa att skolan ansvarar för att varje elev skall ha 

”grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt ha 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön” (s.15). I 

och med att Lpo94 säger detta är det skolans skyldighet att genomföra det. 

Om pedagogerna utnyttjar naturen som det tredje klassrummet så lyckas de 

med målet ovan då man får med både kunskap och rörelse i undervisningen. 

 

Vi kan nog inte dölja att vi bägge har ett stort naturintresse. Vi trivs bäst 

utomhus, både privat och som pedagoger. Vi hoppas kunna smitta av vår 

entusiasm på eleverna då vi vet vilken potential naturen har. Med allt detta till 

grund, både forskningsresultat, läroplaner och våra egna tankar anser vi att 

utomhuspedagogiken och dess positiva effekter är ett intressant område att 

studera. 
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”Utomhuspedagogik kan ses som en väg till hållbar utveckling ur bland annat 
ett miljöperpsektiv, med det är också ett arbete för en god folkhälsa och för 
varje enskild individs välbefinnande. Barnen är vår framtid och vi vuxna är 
alltid deras förebilder” (Drougge, 1999, s. 4) 

 

Syfte och problemformulering 
Dahlgren och Scszepanski (1997) skriver att ”utomhuspedagogik blir under 

utövande ett viktigt metodiskt redskap som kan levandegöra läroplanens 

intentioner” (s.22). De skriver också att utemiljön och utevistelsen har en stor 

betydelse för barns hela utveckling och hälsa. Samma författare poängterar 

också att vi av hälsoskäl borde vistas mera utomhus och att vår hälsa är 

globalt hotad om vi inte ökar kontakten med naturen. När man läser allt 

positivt med utomhusundervisning så kan man inte bara låta det vara, utan 

man vill veta mera. Då detta ämne är så uppmärksammat ligger det i 

allmänhetens intresse att få mer information och kunskap om det. Därför har 

vi valt att studera detta område.  

 

Syftet är att ta reda på hur pedagogerna använder sig av naturen i sin 

undervisning, och vi utgår ifrån följande frågeställningar; 

 

• På vilket sätt används naturen som det tredje klassrummet?  

• Vilka vinster och förluster ser pedagogerna med att använda naturen i 

undervisningen? 

• Vilka hinder och möjligheter ser pedagogerna för att använda naturen i 

undervisningen. 
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Forskningsbakgrund 

Mycket har sagts om utomhuspedagogiken och dess fördelar. Vi kommer nu 

att förklara vad utomhuspedagogiken innebär och presentera vad som sägs i 

litteraturen kring den gällande lärandeaspekten, hälsoaspekten samt den 

sociala utvecklingen.  

Utomhuspedagogik 

Vårt arbete handlar i stora drag om utomhuspedagogik. Szcepanski (1994) 

menar att utomhuspedagogik kan existera i varje geografiskt sammanhang och 

utförs av personer som har olika bakgrund. Det kan vara lågstadielärare, 

biologer, turistguider med flera, och det finns därför ingen ”kärngrupp” av 

professionella utomhuspedagoger. Szczepanski (1994) skriver vidare att 

utomhuspedagogiken kan bedrivas var som helst, i vildmarken, vattendrag, 

skolgårdar, industriområden, skogar, träskmarker och ängsmarker. Att gå på 

stadsvandring, zoo eller besöka nationalpark är också utomhuspedagogik. Han 

menar att besök på dessa platser är kopplade till direktupplevelser i autentisk 

miljö, till direkt kontakt med materialet och till en aktivt deltagande 

interaktion och socialisation. Det spelar därför ingen roll vad man undervisar i 

för ämne, men inlärningen sker genom kontakt med utemiljön.  

 

 Vi kan uttyda att utomhuspedagogik innebär att man låter utomhusmiljön, 

områdena utanför skolans väggar, bli en naturlig del av den vardagliga 

pedagogiken. Man kan därmed utnyttja bäckar och sjöar, åkrar och ängar, 

skog och mark för att tillsammans med barnen upptäcka och lära nya saker. 

Detta innebär att man lär sig om mer än sjön eller skogen och dess innevånare. 

Man kan lika gärna lära sig matematik, svenska eller historia utomhus. Man 

kan också utöva bild, musik och idrott där lika gärna som inomhus (Dahlgren 

och Szczepanski, 1997). Detta kan man vidareutveckla till ett annat begrepp, 

det ”tredje klassrummet”. Det innebär alltså att allt man kan göra i det vanliga 

klassrummet kan flyttas ut till naturen, en fullt likvärdig pedagogisk miljö. 
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Hälsoperspektivet 

Flera aktuella forskningar och mycket litteratur pekar på att utevistelse och en 

regelbunden kontakt med naturen kan förbättra hälsan. Begreppet hälsa kan ha 

olika betydelser beroende på hur man själv tolkar det, men det kan vara ett 

tillstånd där man mår bra, både psykiskt och fysiskt. Rydqvist och Winroth 

(2003) menar att ”hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för 

att klara vardagens krav – och för att kunna förverkliga sina personliga mål” 

(s.16).  

 

Man kan dela upp begreppet hälsa i flera delar, och vi väljer att utgå ifrån den 

psykiska hälsan och den fysiska hälsan. Båda dessa hälsoaspekter kan främjas 

genom utomhusvistelse och naturupplevelser. Dahlgren och Szczepanski 

(1997) menar att vi av hälsoskäl borde vistas mer utomhus. ”Vi kan ana att vår 

hälsa är globalt hotad på samma sätt som vår planet, om vi inte ökar vår 

kontakt med naturen” (s.46), fortsätter de.  

 

Fysisk hälsa 

Fysisk aktivitet är viktigt och har flera positiva effekter med sig. Nordlund, 

Rolander och Larsson (1997) menar att fysisk aktivitet för barn bland annat 

minskar förhöjt blodtryck, motverkar fetma, minskar insulinbehov vid 

diabetes och förbättrar astmabarns situation. Man kan också läsa att 

regelbunden aktivitet förbättrar skelettet. De skriver även att rörelse bidrar till 

ökad uthållighet och syreupptagningsförmåga. Brügge, Glantz och Sandell 

(2002), menar att i naturen blir inte rörelsen så prestationsfixerad eftersom de 

inte utgår ifrån ett uppgjort regelsystem. ”Man brukar inte tala om vem som är 

bäst i att vandra, grilla korv eller lukta på blommor” ( Brügge, Glantz och 

Sandell, 2002, s. 199). Rörelse i kombination med friluftsliv bidrar alltså till 

att den fysiska hälsan får en harmonisk utveckling utan krav (Brügge, Glantz 

och Sandell, 2002). 
 

Utomhuspedagogik ger dessutom en möjlighet att förebygga bland annat benskörhet 
och fetma så vi slipper få en ”benlös generation”. Den som har stark benbyggnad som 
ung kan räkna med starka ben även på äldre da’r och därigenom få bättre livskvalitet. 
(Dahlgren och Szczepanski 1997 s. 47).  
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Psykisk hälsa 

Friluftslivet bidrar till god hälsa eftersom det ger tillfälle att lära känna sig 

själv, få perspektiv på livet och skapa meningsfullhet. Friluftslivets främsta 

betydelse för barn och ungdomars hälsa skulle där med vara att de erbjuder 

dem en ökad livskvalitet. Naturen fungerar då som en fristad dit vi kan söka 

oss bort från vår komplexa verklighet, samhällets kaos och vardagens 

problem. Friluftslivet bildar alltså en motvikt till vårt vardagliga liv och vi kan 

därför uppleva balans i tillvaron (Brügge, Glantz och Sandell, 2002). 

 

Nordlund, Rolander och Larsson (1997) skriver att fysisk aktivitet ökar 

förmågan att övervinna svårigheter, självkänslan och jagmedvetandet. De 

menar att den psykiska balansen förbättras när barnet är aktivt. Utemiljö som 

inbjuder till fysisk aktivitet har en positiv inverkan på vår psykiska hälsa. 

 

”För mycket stillasittande och brist på utomhusaktiviteter är ett 

folkhälsoproblem. Både fysiskt och psykiskt” (s.3) skriver Norling (2001). 

Han menar att vi fortfarande rent biologiskt är stenåldersmänniskor vilket gör 

att vårt behov av rörelse och naturupplevelser ännu är stora. Han skriver 

vidare att forskningen visar att en naturbaserad livsstil är bästa försäkringen 

för ett friskare liv. ”Trötthet, värk, koncentrationssvårigheter, ångest, 

depression och många andra stressreaktioner minskar när vi rör oss i naturen” 

(s.3).  

 

Lärandeperspektivet 

Utomhuspedagogik handlar till stor del om att utveckla eleverna och deras 

kunskap. Forskning och litteratur visar att det är mycket lämpligt att flytta ut 

lektionerna till naturen. 

 

Szczepanski (1994) skriver att utomhuspedagogik under utövande blir ett 

viktigt metodiskt redskap som kan levandegöra läroplanens intentioner. 

Pedagogerna kan använda sig av många konkreta metoder för att träna 

eleverna att ute i landskapet tolka och analysera processer och fenomen. Han 

menar vidare att denna metod ger en upplevelsemässig aspekt åt 
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inlärningsprocessen eftersom det blir tematiskt och ämnesöverskridande. 

Utomhuspedagogik kan som metod därmed skapa möjligheter att förena 

begreppskunskap, teoretisk kunskap och erfarenhets- eller 

förtrogenhetskunskap (Szczepanski 1994). 
 

Det konstruktivistiska synsättet löper som en röd tråd genom 

utomhuspedagogiken, där lärarna lär den studerande att undersöka och 

observera. Här får inlärningen inte sluta med namnet på ett föremål utan skall 

resultera i en ”inlärningsväv” kring föremålet. I den konstruktivistiska teorin 

är undervisning och lärande fokuserad på sammanhangen (kontexten) och 

processen. Grundtanken i den konstruktivistiska idén är att man konstruerar 

”mentala modeller” av sin omgivning. Nya erfarenheter och upplevelser tolkas 

och förstås i relation till dessa mentala modeller (Dahlgren och Szczepanski 

1997). 

 

Socialt perspektiv 

Utomhuspedagogik bidrar inte bara till ökat lärande och bättre hälsa, även den 

sociala färdigheten tränas. Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver att det 

byggs upp en tätare social gemenskap i en utomhusmiljö. De påstår också att; 

 
 I naturens inlärningskontext skapas ett beroendeförhållande mellan gruppens 
medlemmar, vilket bidrar till att utveckla personligheten, skapa trygghetskänsla och 
tillit i förhållande till varandra. (s.46) 

 

De menar vidare att när den enskilde gruppmedlemmen får insikt om sin egen 

förmåga så blir det positivt för hela gruppens prestationer och måluppfyllelser. 

En annan aspekt av det sociala perspektivet kan vara mobbing, vilket man 

enligt Nordlund, Rolander och Larsson (1997) kan kringgå om man utvecklar 

barns rörelseschema. De menar att barn som av sig själva och andra betraktas 

som klumpiga är också ofta överviktiga. Dessa barn värderas ofta lågt i 

kamratkretsen, de misslyckas i lekar, väljs sist i laget och så vidare. Genom att 

få klättra över stockar och sten kan deras fysik och deras sociala situation 

förbättras. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I vår uppsats utgår vi från den konstruktivistiska teorin som innebär att man 

lär genom att göra, precis som Dewey (1997) menar när han säger ”learning 

by doing”. I det konstruktivistiska synsättet bygger individen själv upp och 

konstruerar sitt kunnande genom att ofta vistas i verkligheten. Detta 

överrensstämmer mycket med utomhuspedagogikens filosofi och 

utbildningsmål (Dahlgren och Szczepanski, 1997).  

 

Evenhaug och Hallen (2001) menar att den konstruktivistiska ståndpunkten 

innefattar arv och miljö, (mognad och inlärning), som lika nödvändiga 

faktorer i utvecklingen. Teorier som inryms i detta synsätt ger ofta barnen 

större roll vid konstruktionen av sin egen utveckling.  

 

Jean Piaget 

Jean Piaget var en före detta biolog från Schweiz. Han blev tidigt intresserad 

av naturvetenskap och var endast 21 år när han doktorerade i naturvetenskap. 

Några år senare stod hans livsmål klart vilket var att förstå hur kunskap 

uppstår och utvecklas. Som ung började han sin karriär som medarbetare till 

Alfred Binet, i Paris. De studerade barns intelligens, och här såg Piaget, 

tillskillnad från sina kollegor, att de fel barnen gjorde var lika viktiga som de 

rätta. Han var intresserad av hur barnen tänkte och vad de kunde berätta om de 

svar de gett på olika frågor. Detta lade grunden till hans teori om 

konstruktivismen (Oddbjörn Evenshaug & Dag Hallen, 2001). 
 

Piagets teori om kunskap 

Sjöberg (2000) menar att Piaget själv kallar sin teori konstruktivistisk och att 

han tänker sig att kunskapen växer fram i samspel mellan biologisk mognad 

och aktiv konstruktion. 

 

         Verklig kunskap (förståelse och insikt), är för Piaget inte något statiskt utan mer 
att likna vid en process. Förståelse konstruerar barnen själva när de ställs inför 
konkreta uppgifter som de kan hantera. Piaget talar i detta sammanhang om 
operativ kunskap som man tillägnar sig genom logisk inlärning. Det är motsats 
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till figurativ kunskap som utgörs av faktakunskaper /---/. (Evenshaug & Hallen, 
2001, s 18) 

 

 I Piagets teori finns många olika begrepp som behöver förklaras då de är av 

stor vikt för teorin. Han menar att det kognitiva, det vill säga det som 

handlar om förnuft och intelligens är organiserat i en struktur. Denna 

struktur kallar Piaget för schema. Dessa scheman förändras i individens 

växelverkan med omgivningen. Denna växelverkan kallas adaption. Piaget 

säger att adaptionen har två sidor, assimilation och ackommodation. Med 

assimilation menas att de nya intrycken passar in i den redan existerande 

strukturen. Ackommodation däremot passar inte in och det uppstår ett behov 

att förändra strukturen. Det är den förändringen som kallas lärande (Sjöberg, 

2000). 

 

Den centrala delen i Piagets teorier är att barnen själva konstruerar sin 

verklighetsförståelse. Den teoretiska beskrivningen av hur tänkandet 

utvecklas kallas konstruktivism. Vi kan aldrig bara ta över andras kunskaper 

eller färdigheter, utan vi måste själva vara aktiva konstruktörer. Denna 

aktiva konstruktion äger rum hos varje individ och sker i ett socialt, 

historiskt, språkligt och kulturellt sammanhang. Denna process är en viktig 

del i konstruktivismen. (Evenshaug & Hallen, 2001). 

 

Vi har valt att luta oss mot konstruktivismen därför att utomhuspedagogiken 

grundar sig på att man bygger kunskapen genom praktiskt arbete och att 

teorin blir verklig. Ska man till exempel lära sig om temperaturförändring så 

är det lättare att förstå om man får uppleva förändringarna med hela kroppen 

än om man läser om det inne i klassrummet.  
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Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ enkätundersökning då vi vill se hur 

pedagogens tänker och handlar när det gäller att arbeta med 

utomhuspedagogik. Kvale (1997) skriver att man i en kvalitativ metod kan 

”täcka både det faktiska planet och det meningsplanet” (s.36). Han menar 

också att man får nyanserade beskrivningar och att man kommer mer på 

djupet av problemet. En kvantitativ metod passar inte då allmänhetens intresse 

är djupare än vad resultatet av en sådan studie kan ge. Trost (2001) skriver att 

det kvantitativa handlar om sådant som man kan uttrycka i siffror och vårt 

syfte är inte att mäta några fakta i siffror som tid eller antal, utan istället 

försöka få fram hur pedagogerna arbetar med utomhuspedagogik.  

 

Urval 

Vi har valt att göra undersökningen i en och samma kommun, beroende på att 

de har samma förutsättningar gällande till exempel ekonomi. De jobbar under 

samma arbetsgivare och har därför likadana riktlinjer att jobba utifrån. Starrin 

och Svensson (1994) säger att det inte finns någon särskild vetenskaplig 

metod, och inte heller någon ovetenskaplig, när det gäller att göra urval. Det 

enda kriteriet är enligt dem att innebörden av urvalet mynnar ut i ett bra sätt 

att besvara frågeställningarna på.  

 

För att kunna få ett så bra resultat som möjligt valde vi att lämna ut tre enkäter 

till varje skola i kommunen. Fördelningen på pedagogerna på skolorna blir 

följande; en från förskoleklass, en från år två och en från år fem. Vi väljer att 

fördela materialet på detta sätt då det kan finnas olika undervisningstraditioner 

i de olika åldrarna. Hade vi valt att gå ut till alla klasser, det vill säga från 

förskoleklass och upp till år sex, hade vi fått ett så stort material att vi inte 

hade kunnat bearbeta det inom de tidsramar vi har.  
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Enkät 

Då det sammanlagt blev 42 pedagoger insåg vi snart att en enkätundersökning 

var bäst lämpad med tanke på tiden vi hade till förfogande just då. Enkäten 

(Bilaga 2) blev en kvalitativ undersökning där vi ville närma oss våra 

frågeställningar. Starrin och Svensson (1994) säger att det är frågorna som 

avgränsar och ger forskningen en inriktning, som i vårt fall mot det 

kvalitativa. Frågorna var öppna för att ge utrymme för pedagogens egna 

tankar. Vi valde enkät för att vi i det första skedet närmade oss 

skolavslutningen och alla pedagoger hade fullt upp med 

avslutningsförberedelser. Att få in en intervju i deras tidsplan var svårt, men 

med en enkät kunde de i lugn och ro svara på frågorna när de själva har tid. 

Enkäter kan vara bra ur ännu en synvinkel. Fördelen med det är enligt Trost 

(2001) att det man inte vågar prata om kanske är lättare att skriva, det blir inte 

lika känsligt. Om skolan av tradition inte arbetar aktivt med 

utomhuspedagogik kan det hända att pedagogerna vill bespara sin egen skola 

den eventuella kritiken och därför väljer att förfina verkligheten. Det kan bli 

så att vi påverkar pedagogerna om vi intervjuar dem, att vi styr dem i vårt eget 

sätt att tänka och tala och med vårt engagemang i ämnet. Med en enkät kan vi 

ställa neutrala frågor som inte leder dem in i speciella tankebanor.  

 

Trots att vi fick utförliga svar av de deltagande pedagogerna hade det kunnat 

bli annorlunda om vi valt en annan metod. Hade vi valt att göra intervjuer 

kunde vi ha fått mer uttömmande svar än vad enkäten har givit oss. Vi hade 

kunnat ställa följdfrågor för att förstå svaret de ger på frågan, och kommit 

djupare och närmare det problemet vi utgick ifrån. Däremot hade vi inte fått 

samma bredd och antal deltagare då det hade tagit för lång tid i anspråk. Vi 

behövde så många av kommunens pedagoger som möjligt, ur de utvalda 

årskurserna i vår undersökning. Detta var grundorsaken till att vi valde 

enkätundersökning.  
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Utdelning och konfidentialitet 

För att försäkra oss om att vi skulle få in så många svar som möjligt åkte vi ut 

och presenterade oss och vår enkät. Vi överlämnade dem personligen 

tillsammans med ett frankerat kuvert med färdigifylld adress. De fick också ett 

brev (Bilaga 1) där vi repeterade det vi sagt till dem personligen, etiska 

förhållningsregler, tidsplan med mera. Vi poängterade starkt att vi håller på 

konfidentialiteten. Kvale (1997) menar att ”konfidentialitet i forskning 

betyder att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte 

kommer att redovisas” (s.109).  I brevet fanns också information om hur de får 

tag i oss om oklarheter uppstår. Frågan om vi får kontakta dem igen vid behov 

var också med. När vi var ute fick vi positiva reaktioner från pedagogerna som 

skulle delta, de uppskattade hänsynen vi tog till deras pressade schema och sa 

att det underlättade för dem. Vissa hade inte ställt upp överhuvudtaget om det 

hade varit en intervju eller om enkäten skulle fyllas i på en gång.  

 

Gensvar på enkäterna 

När vi ringde runt till de olika skolorna och frågade om de ville delta i vår 

undersökning fick vi nej av tre skolor. Sedan visade det sig att några skolor 

saknade vissa av de klasser vi ämnade göra studien på, man hade i vissa fall 

ingen femte klass då man flyttar elever mellan skolor när de börjar 

mellanstadiet. Detta bidrog till ett lägre deltagande än vad vi räknat med från 

början, 28 pedagoger blev det tillslut som svarade, varav sex förskoleklasser, 

nio från år två och sju från år fem.  

 

Då vi valde att lämna enkäterna med frankerade kuvert hoppades vi på ett 

stort gensvar från de deltagande pedagogerna. Trost (2001) säger att 

frankerade kuvert bidrar till att de som skall svara ser undersökningen som 

mer värdefull och blir därmed mer benägna att svara. Han betonar också 

vikten av att både kuvert och enkät skall se prydliga ut för att de som skall 

delta ska känna sig utvalda. 
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Vi antog i början att alla skolor ville delta och i sådana fall hade det blivit 42 

pedagoger. Men eftersom tre av skolorna tackade nej och på grund av att vissa 

skolor saknade klasser blev det tillslut 28 enkäter att dela ut. Alla pedagoger 

utom sex som ställde upp skickade tillbaka sin enkät, vilket innebar att vi fick 

22 besvarade enkäter. Bortfallet utifrån de enkäter vi delade ut blev alltså inte 

alltför stort och vi fick ett bra material att arbeta med.  

 

Hantering av material 

Vi grupperade svaren efter de olika årskurserna som deltog. Därefter sorterade 

vi enkätfrågorna utifrån våra tre frågeställningar och sökte efter samband. Vi 

valde att koda skolorna för att lätt kunna arbeta med dem utan att bryta mot 

sekretessen. Kvale (1997) säger att skydda undersökningspersonerna genom 

att ändra namn och andra identifierande drag är ett viktigt inslag vid 

redovisningen. Att vi kodade gav också en möjlighet i att lättare kunna se 

eventuella samband mellan skolornas geografiska läge då uppdelning byggde 

på det. Skolorna var mer eller mindre centralt belägna och fick sin kod efter 

det.  

 

Val av analys 

Vi valde att sortera efter våra frågeställningar. För att få ett mönster genom 

arbetet valde vi att börja med fråga ett och dela upp i underrubrikerna hälsa, 

lärande och social utveckling. Vi kunde se att det är de områden som 

pedagogerna belyser mest, och därför valde vi att utgå från dem. Vi valde att 

tolka och analysera pedagogernas svar utifrån de tre perspektiven. Starrin och 

Svensson (1994) säger att man i analysen skall upptäcka företeelser, 

egenskaper och innebörder. Vi fortsatte på samma sätt genom hela arbetet. 

Varje fråga har därför fått samma utgångspunkt och hantering vilket vi tror 

har gett en rättvisare bild av resultatet än om vi hade analyserat våra 

frågeställningar på olika sätt.  
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Resultat 

Vi har tre olika frågeställningar. Den första handlar om hur naturen används 

som det tredje klassrummet. Den andra frågeställningen handlar om de vinster 

och förluster som pedagogerna kan se när det rör sig om 

utomhusundervisning. I den tredje frågan vill vi studera om pedagogerna ser 

några hinder och möjligheter med att använda naturen i undervisningen, och i 

så fall vilka.  

 

Vi kunde se att det skiljer sig mellan skolorna, och också mellan olika 

pedagoger på samma skola. En tendens var tydlig, man är ute mest i 

förskoleklassen, mindre i andra klass och minst under det femte året. 

 

 
 

På vilket sätt arbetar pedagogerna med utomhuspedagogik? 
 

Vi har studerat hur pedagogerna använder naturen som det tredje klassrummet 

ur tre olika perspektiv, det vill säga hälsa, lärande och socialt perspektiv. I 

enkäten har vi kunnat se vad de väljer att arbeta med utomhus och under vilka 

ämnen. Nedan presenteras hur de arbetar sett ur de tre perspektiv vi utgått 

ifrån. 

Hälsoperspektivet 

Samtliga skolor går utomhus för att främja hälsan hos eleverna. Skillnaden vi 

kan se mellan pedagogerna är att vissa vill gå ut för att den friska luften 

eleverna får gör att de jobbar bättre när de kommer in. Detta ses inte bara ur 

hälsosynpunkt för elevernas skull, utan också ur lärarnas synpunkt, även om 

det inte uttrycks klart. Lärarna upplever barnen som lugnare, mer välmående 

och mer fokuserade när de kommer tillbaka in efter att ha varit ute, det krävs 

mindre kraft av lärarna att fortsätta dagens lektioner. ”Friskvård, hälsa, 

tåligare barn, utrymme, rum för alla”, skriver en pedagog. En annan skriver 
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”frisk luft, inget stillasittande, mycket rörelse ger friska barn”. ”Mindre 

huvudvärk piggare elever”, skriver en tredje. Då kan man med uttrycket 

tåligare barn anta att de menar barn som har starkare motståndskraft mot 

infektioner. Drougge (1999) menar att  

 
Behoven av utevistelse, av dagsljus och av rörelse är stora för dagens barn. Det 
har visat sig att både rörelse och naturligt ljus stimulerar hjärnans utveckling. 
Frisk luft stimulerar aptiten och man sover mycket bättre om kroppen är fysiskt 
trött (s. 28). 

 

Andra ser hälsofördelarna i just den stunden som man vistas ute. En stor 

hälsofördel som många ser är att man övar motoriken. ”Roliga pippistigar 

(klättring och balansgång)” skriver en pedagog. Man utnyttjar alltså kuperad 

terräng för att få övning i att behärska sin kropp. Flera av klasserna har 

uppgett att de har olika aktivitetsbanor där man får pröva olika moment med 

sin kropp. Det är mestadels de yngre barnen som får motorisk övning under 

styrda former, men att tillexempel cykla, idrotta och spela bandy som de äldre 

barnen gör är också träning i motorik. Lundegård, Wickman, Wohlin red. 

(2004) menar att man i utomhuspedagogiken ofta använder fysiska aktiviteter 

och förbättrad hälsa som ett argument för undervisning i naturen och för 

friluftsliv. Många klasser promenerar eller cyklar till de platser där aktiviteten 

skall utföras. Rydqvist och Winroth (2003) skriver att kroppen är byggd för att 

röra på sig, och att vi är beroende av rörelse för att må bra. Kondition, styrka, 

rörlighet och koordination är enligt dem grunden för hur vi mår mentalt. 

 

Flera av pedagogerna ser att om man bara vistas ute i naturen så ger det i sig 

självt ett välbefinnande vilket påverkar hälsan positivt. Lärarna upplever 

barnen som lugnare, mer välmående och mer fokuserade när de kommer 

tillbaka in efter att ha varit ute.  

 

Lärandeperspektivet 

Vi kan se att man använder naturen för lärande på två olika sätt. Det finns 

pedagoger som ser naturen som ett läromedel, man använder innehållet till att 

få kunskap om just det området, alltså rena naturstudier. ”Artkännedom, 

undersöker naturrutor, bygger fågelholkar, experiment, trädgårdsodling” 
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skriver en lärare. När barnen är ute handlar det ofta om att få vara praktisk och 

lära sig genom att använda sin kropp och sina sinnen på samma gång. En klass 

får använda verktyg som hammare, såg och kniv vilket är något som är svårt 

att lära sig om man inte prövar själv. Flera klasser bruka göra upp eld för att 

laga mat vilket också kräver sin teknik. Annars handlar det mycket om att 

barnen i sin egen takt, åtminstone de yngre, får uppleva, upptäcka och finna 

nya intressanta företeelser i sin egen takt.  

 

När man bedriver naturvetenskaplig utbildning i skolan måste man anpassa sig 
till det sätt som barnen på låg-, och mellanstadiet brukar lära sig saker på. 
Alltså ett samspel mellan att tänka och att göra (Harlen, 1996, s. 14).   
 

 

”Vi undersöker skogen, träden, sten, mossa, knoppar med mera” berättar en 

pedagog. ”Vi låter barnen uppleva naturen i fri lek och gör dem 

uppmärksamma på växter, djur, årstidsväxlingar” skriver en annan pedagog 

från förskoleklassen. De äldre barnen lär sig under mer lektionslika former där 

läraren är mer aktiv med en planering, men det utesluter inte att barnen är 

aktiva, de deltar i allra högsta grad. Man gör exkursioner, håvar insekter, har 

artkännedom med mera. Harlen (1996) menar att en aktiv klass ofta är en 

lycklig klass och synnerligen givande för barnen så väl som för läraren. En 

skola skriver att de; 

 

 ”målar, lagar mat på stormkök, eldar, lyssnar/tittar på fåglar, leker, orienterar, 
idrott, fadderverksamhet, promenader, cyklar till aktiviteter, skriver dikter 
läser, fotograferar, letar spår, vårtecken, upplever”. 
 

Harlen (1996) frågar vad det är som vi egentligen vill uppnå med lektioner i 

naturvetenskap och menar att man ska ge barnen en möjlighet att utveckla sin 

förmåga att föra ett resonemang, öka deras skicklighet i att lösa problem på ett 

vetenskapligt sätt i takt med sin intellektuella utveckling samt låta dem ta itu med nya 

företeelser och nya erfarenheter på sina egna villkor. Lärarens uppgift blir alltså att 

skapa ett nära samarbete med barnen, att berika barnens miljö med 

stimulerande hjälpmedel, ställa rätt frågor vid rätt tillfälle, samt att uppmuntra 

barnen att göra färdigt sina undersökningar (Harlen, 1996). 
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Det finns också pedagoger som använder naturen som en arena för att barnen 

skall lära sig mer och utveckla sig själva inom alla ämnen, inte bara 

naturvetenskap. Det rör sig om samtliga ämnen, bild, svenska, historia, 

engelska, idrott och geografi. En lärare säger att de är ute under alla ämnen 

och att det handlar om att ”gripa tillfällen i flykten och ta upp det man hamnar 

i”.  

 

Många av klasserna i alla tre årskurserna utnyttjar naturen som ett medel i sin 

matematiska inlärning. Man har praktisk matte där man själv får skapa sig en 

bild av begrepp som längd, vikt och massa. ”Vi mäter, beräknar med hjälp av 

kroppen saker i naturen” menar en lärare. En annan skriver att de arbetar med 

problemlösning och ytterligare en att de har praktisk matematik.  Vi kan 

uttyda att lärarna är måna om att eleverna skapar sig en egen bild av 

verkligheten och får se, känna och reflektera själva. En av pedagogerna 

uttrycker det som att de har ”skapande undervisning” vilket sammanfattar det 

hela väldigt bra, barnen skapar sig en kunskap under deras undervisning 

utomhus. 

 

Vi kan också se att de som främst använder naturen som ett medel för planerat 

lärande är pedagogerna med äldre barn, de som har mer teoretisk inriktning 

och mer behov av att lära sig faktakunskaper. Barnen i förskoleklass har en 

mer lekfull och spontan tradition och använder naturen under mer fria och 

lekfulla former.  

Socialt perspektiv 

Vi kan se att pedagogerna använder sig av utomhuspedagogik för att få 

träning i socialt samspel och kommunikation. De klasser som betonar den 

sociala utvecklingen mest är förskoleklasser. De arbetar mycket med 

samarbetsövningar och annan social träning. ”Samarbetsövningar - 

tillsammans klarar vi det mesta, tillexempel dra stora stockar med hjälp av 

rep” skriver en pedagog. ”Mycket lekar där man får samarbeta större och 

mindre barn” skriver en annan. Vikten verkar ligga vid att skapa en trygg och 

harmonisk grupp, att lägga in övningar som stärker trygghets- och 

tillitskänslan för gruppen är därför viktigt. En annan sak som också skapar 
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trygghet är fadderverksamheten som finns i flera av skolorna, det vill säga att 

en äldre elev får ta hand om en yngre och hjälpa den under skoltiden, man har 

läsövningar tillsammans, faddrarna tar ansvar för fadderbarnen vid 

gemensamma skolaktiviteter och så vidare. I det sammanhanget får båda 

parter träna på att umgås med barn i olika åldrar, lyssna på andra och förklara 

så andra förstår. 

 

Det är inte bara förskoleklassen som har ett socialt tränande syfte med sin 

utevistelse, alla klasser har lekar av olika slag, mer fri lek när de är små, och 

regellekar och idrottslekar när de blir äldre. Lek är oerhört socialiserande, 

framför allt den fria leken som sker utan vuxnas medverkan (Knutsdotter-

Olofsson, 1992). 

 
I leken kan man öva, pröva, uttrycka och lära sig bemästra sina känslor. 
Mycket lek handlar om känslor, särskilt de starka farliga känslorna, som man 
måste ha under kontroll; rädsla, skräck, hot och aggression. I lekens form kan 
man prova olika känslor (Knutsdotter-Olofsson, 1992, s. 145). 

 

I leken blir eleverna tvungna att verkligen lyssna för att ta till sig reglerna som 

gäller för att kunna delta i lekarna som förekommer under bland annat 

rasterna. Pedagogernas uppfattning av lekens funktion styrks av Lillemyr 

(1999) som skriver att barnen övar upp sin självständighet och förmåga att ta 

ansvar vilket är en viktig målsättning i förskola och skola.  

 

Många barn promenerar eller cyklar tillsammans när de ska ut på aktiviteter, 

under den tiden finns många tillfällen att prata med varandra, umgås, läsa av 

varandras kroppsspråk och helt enkelt träna hela sin sociala förmåga. Så även 

om det är aktiviteter som inte är avsedda för social träning i första hand så får 

man det ofta på köpet.  

 

Hinder och möjligheter samt förluster och vinster 

Vi har valt att slå ihop vår andra och tredje frågeställning då vi såg att svaren 

blev lika. Pedagogerna uttrycker ofta att en förlust blir ett hinder på samma 

sätt som en vinst kan bli till en möjlighet. I dessa frågeställningar var vår 

tanke att studera hur de olika pedagogerna tänker inför sin uteaktivitet. Vad är 
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deras mål med aktiviteten? Hur känner de inför att gå ut med sin klass? Är det 

okomplicerat eller finns det orostankar? Kan detta i så fall leda till att någon 

väljer bort utomhusaktiviteter eller lektioner. Vad upplever pedagogen efteråt, 

blev det bra eller dåligt? Uppnådde de målen? Vi vill alltså veta vilka vinster 

de upplever, men också det de förlorar med att flytta ut verksamheten.  

Hinder och förluster 

Vi har valt att presentera de två negativa delarna av våra två 

frågeställningarna, vad pedagogen ser för hinder och förluster, tillsammans. 

Med hinder menar vi det som gör att pedagogen inte utnyttjar naturen som det 

tredje klassrummet, det som gör att man stannar inomhus. Är det något som 

man redan i planeringsstadiet är medveten om? Det andra begreppet, förluster, 

handlar om det man upplever sig missa när man går ut. Det kan röra sig om 

praktiska saker som dator och skrivmaterial eller att pedagogen inte får 

eleverna fokuserade på uppgiften. 

 

Hälsoperspektivet 

Ingen av pedagogerna har uttryckt något som tyder på att utomhusvistelser är 

negativ för hälsan, de ser varken några hinder eller förluster med att vara 

utomhus. 

 

Lärandeperspektivet 

Pedagogerna ser flera hinder och förluster i att lägga undervisningen utomhus. 

Många anser att det är svårare att få eleverna koncentrerade när de undervisar 

utomhus. Flera pedagoger upplever att eleverna får mycket annat att titta på 

och tappar därför intresset för det som skall läras in. ”Svårare att få med alla i 

aktiviteten ibland speciellt om det är mer lektionslikt” skriver en pedagog.  

 

”Det är enklare att samla gruppen och ha en genomgång om t.ex. Gustav Vasa 
inne i klassrummet istället för ute i skogen. Då ser jag mer (inbillar jag mig i 
alla fall) att jag ”har alla med mig” koncentrerade, ute i naturen brister 
uppmärksamheten på just det här (det vi jobbar med nu), på grund av annat 
som finns att se.” 
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Det finns många olika anledningar till att elever blir oroliga och tappar 

koncentrationen på uppgiften när de är ute. Brenden (2001) skriver att 

uteundervisning är en arbetsform som eleverna behöver tränas upp till. Hon 

menar att det kräver mycket arbete när man börjar gå ut och det krävs god 

planering och struktur, men efter hand kommer eleverna att klara det bra.  

Vi kan tolka det som att pedagogerna tycker sig missa det ”koncentrerade, 

fokuserade och enskilda arbetet”. Detta är ju som tidigare nämnts en följd av 

att eleverna hittar annat att titta och lägga intresset på. ”Många elever blir 

oroliga, hittar på alternativ verksamhet.” Det verkar också som att antalet 

vuxna som följer med ut har stor inverkan på hur det kommer att fungera ute, 

och är i vissa fall helt avgörande för om man går ut överhuvudtaget. Är det för 

mycket barn och inte tillräckligt många vuxna krävs det för mycket av den 

ansvarige pedagogen och undervisningen hamnar i skymundan.  

 

Det är lättare att göra det man vill inomhus då det kräver mindre arbete. 

Många tycker att det kräver mycket tid till planering av utomhusverksamhet. 

Här kan man se att det finns svårigheter med att planera verksamheten. En 

pedagog skriver ”mer att planera på grund av vad som behövs tas med”. En 

annan säger ”kräver ofta större förberedelser och efterarbete”. Vi tolkar det 

som att de inte nyttjar utomhuspedagogik kontinuerligt vilket i sin tur gör att 

de inte får någon rutin så att arbetet löper lättare.  

 

”Naturen som klasserom gir store muligheter og utfordringer men det stiller 
også store krav til laereren som skal styre aktivitetene.” (Brenden, 2001, s. 8).  

 

Sedan finns det några enstaka pedagoger som anser att det är en förlust att inte 

kunna använda datorn och annat skrivmaterial som inte går att ta med ut i 

skogen. Brenden ( 2001) skriver att ”det som skiller uteskolepedagogiken fra 

klasseromspedagogiken er at de faste rammene med putter, böker og pc –er 

icke er tillgjengelige i undervisningssituasjonen.” (s. 9). 

 

I den här delen av arbetet kan vi se att de förluster som kretsar kring lärandets 

perspektiv är sådant som lärarna anser gå förlorat för deras egen skull. Det är 

deras tid som går åt till förarbete och efterarbete. De känner ett behov av att 
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kunna kontrollera gruppen och vad eleverna tar till sig, detta upplevs svårare 

när man vistas ute. Vi kan alltså se att läraren får mer arbetsbörda när de skall 

undervisa utomhus. Flera säger sig ha bristande intresse och kunskap vilket 

leder till att de väljer den enklare vägen och stannar inomhus. 

 

Socialt perspektiv 

Inte heller här kan vi hitta något som pedagogerna anser vara negativt för den 

sociala utvecklingen. Man ser helt enkelt inga hinder för att gå ut ur ett socialt 

perspektiv och inte heller några förluster när det gäller att utvecklas socialt 

utomhus. 

 

Övriga hinder – de avgörande 

Vi har kunnat se hinder som varken rör hälsan, den sociala utvecklingen eller 

lärandet. Vi kan se att många pedagoger ser ett hinder i sig själva. De kan ha 

brist på erfarenhet och kunskap inom området. Flera uttrycker att de gärna vill 

ha vidareutbildning för att få nya tips, idéer och tillvägagångssätt. ”Vi känner 

ofta att vi skulle kunna gå ut oftare och använda oss av utomhuspedagogiken. 

Vi har det inte gratis i vårt ”tänk” utan ramlar in i det som vi är förtrogna 

med” menar en pedagog. En annan skriver ”Jag skulle gärna vilja arbeta mer 

med utomhuspedagogik, än vad jag gör idag. Gärna mer kompetensutbildning 

i ämnet, för att få nya idéer och kunskaper”.  

 

Dessutom finns det organisatoriska hinder som att det skall passa med övriga 

lärare, ledningens inställning och att de inte får stöd uppifrån. Flera är 

beroende av transportmedel för att kunna ta sig till och från de aktuella 

platserna. Vissa måste hyra buss för att komma till sin egen skolskog. ”Det tar 

lång tid för oss att gå till närmaste skogen eller åka till skogen (dyrt med 

buss)”. Detta kostar pengar och aktiviteten får oftast stå undan för ekonomin. 

Tidsbrist är ett annat vanligt hinder. Det kan ta väldigt lång tid för barnen att 

komma ut. ”Det kan ta väldigt lång tid i tamburen med ombyte, speciellt när 

det regnar” säger en pedagog.  
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Vädret har ofta en stark påverkan och utgör ett stort hinder. För en del 

pedagoger är vädret avgörande, redan i planeringen bestämmer de om de skall 

gå ut vid dåligt väder och har en reservplan för att vara inne. En pedagog som 

inte är lika positivt inställd till utomhuspedagogiken har lättare att ställa in än 

de som är mer positiva. För en lärare kan det räcka med duggregn medan 

andra stannar inne först när det har börjat eller är stor risk för åska. En 

pedagog skriver ”vädret styr oftast vår utomhusvistelse”. En annan menar; 

 

”Förra terminen gick vi ut varannan vecka och hade målsättningen att vi skulle 
fortsätta även denna terminen, men på grund av dåligt väder med väldigt blöta 
marker så har vi inte kommit igång igen”.  

 

 Flera lärare anser att blåsten är negativ, det blir svårt att höras. Många elever 

har dessutom dålig utrustning eller ingen alls. Vissa vägrar använda den 

utrustning de har. När barnen blir våta och kalla blir de gnälliga enligt 

pedagogerna och det blir svårare att genomföra det man har planerat. Brügge, 

Glantz och Sandell (2002) skriver att den som är våt, kall och hungrig struntar 

fullständigt i alla vackra blommor, spännande torpruiner eller intressanta 

myror.  

Möjligheter och vinster 

Till skillnad mot hinder och förluster ser vi att pedagogerna ser betydligt mer 

vinster och möjligheter med att vara utomhus. Med möjligheter menar vi det 

man vet att man kan utnyttja i undervisningen för att barnen skall uppnå syftet 

man har när man går ut. Med vinster menar vi det man upplevde blev bra med 

den genomförda aktiviteten jämfört med hur det blivit om man gjorde samma 

planering inomhus. Vi använder samma upplägg som vi gjort hittills i arbetet, 

det vill säga att vi tolkar pedagogernas syn på möjligheter och vinster i 

naturen efter perspektiven hälsa, lärande och social utveckling.  

Hälsoperspektivet 

Samtliga pedagoger ser många och klara vinster och möjligheter för elevernas 

hälsa som de uppnår när de arbetar utomhus. De upplever att frisk luft, rörelse, 

motion, motorisk träning och mindre huvudvärk är några av de positiva följder 

som påverkar elevernas hälsa till det bättre. ”Frisk luft, inget stillasittande, 
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mycket rörelse ger friska barn” skriver en pedagog. En annan menar att 

”mindre huvudvärk, piggare elever” är en klar vinst med att arbeta utomhus. 

Det är inte bara de verksamma pedagogerna som ser positiva effekter av 

utomhusvistelse. Norling (2001) skriver;  

 

”Forskningen visar att en naturbaserad livsstil är bästa försäkringen för ett 
friskare liv. Trötthet, värk, koncentrationssvårigheter, ångest, depression och 
många andra stressreaktioner minskar när vi rör oss i naturen” (s. 3).  

 
 
Vi kan se att eleverna får träna sin motorik. Pedagogerna har valt att utnyttja 

naturens kuperade terräng så att eleverna tränar motoriken utan att vara 

medvetna om detta. ”Får mycket motorisk träning på köpet”, skriver en 

pedagog. Att träna sin motorik är viktigt, Nordlund, Rolander och Larsson 

(1997) skriver att motorisk träning har betydelse för begreppsutvecklingen, 

rumsuppfattningen, självförtroendet och koncentrationsförmågan. Motorik 

och rörelse kommer ofta hand i hand. Det tränas samtidigt, och rörelse har en 

mycket positiv effekt på hälsan. Det märker pedagogerna, främst när man 

kommer in igen. ”Bättre koncentration när de kommer in” skriver en lärare. 

Man kan tolka det som att lärarna uppfattar det som att elevernas 

allmäntillstånd blir bättre när de har kontinuerlig utomhusaktivitet. Nordlund, 

Rolander och Larsson (1997) säger att fysisk aktivitet för barn bland annat 

motverkar fetma, minskar förhöjt blodtryck, minskar insulinbehov vid 

diabetes och förbättrar astmabarns situation.  

 

Pedagogerna ser också naturen som en möjlighet till rekreation. De upplever 

att eleverna finner en inre ro, och det finns pedagoger som går ut endast för att 

uppnå det tillståndet. ”Eleverna får en chans att hämta andan och ladda 

batterierna igen” menar en pedagog. En annan skriver: ”Härligt att vistas ute. 

Mer avslappnad atmosfär”. Norling (2001) skriver att grönområden har positiv 

effekt på flera områden, och återhämtning från stress är en utav dem. Även 

pedagogerna upplever sig må gott av att vara ute, få frisk luft och rörelse. 

 

Övriga vinster man ser är att få ett miljöombyte, att komma ut ur klassrummet 

och se nya miljöer vilket framkallar en inre frid enligt en del av pedagogerna. 
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”De får njuta av naturen och lära sig respektera den” skriver en pedagog. En 

annan utrycker sig att vinsterna är ”lugn, mindre stress och konflikter, 

miljöombyte, omväxling” 

 

Lärandeperspektiv 

En klar vinst som pedagogerna ser är att barnen kan koncentrera sig bättre när 

de väl kommer in, de upplever att lektionerna blir lugnare och eleverna mer 

fokuserade. ”Barnen springer av sig och kan koncentrera sig bättre när vi 

jobbar inne” säger en lärare. Drougge (1996) skriver att Grahn gjorde en 

studie med barn i en I Ur och Skur-förskola som visade att barn lekte bättre i 

grupp, hade mer fantasiinspirerade lekar och bättre koncentrationsförmåga. 

Det har alltså visat sig tydligt att barn får lättare att koncentrera sig efter 

utomhusvistelse. 

 

Kunskap utan omväg 

Många pedagoger tycker att kunskapen befästs på ett bättre sätt då man lär på 

plats, man får göra det man pratar om direkt, det blir mer konkret än om man 

tittar på film eller läser i böcker. Brenden (2001) är inne på samma spår och 

skriver:  

 

”Naturen er et levende klasserom. Dette klasserommet har ingen vegger som 
setter begrensninger. Det er et rom som stimulerer barnsas naturlige 
nysgerrighet, og her kan barna bruke kroppen og sansene på en helt annen måte 
enn inne” (s. 15).  

 

Man upplever att barnen får en kunskap som inte har tagit några omvägar 

eftersom den inte behöver upprepas flera gånger. Szczepanski (1994) menar 

att direktkontakt och konfrontation med fenomen och processer genom 

vistelse i utemiljön ger en upplevelsemässig aspekt åt inlärningsprocessen. 

Skolans lärande inom fyra väggar är en mycket ung företeelse i människans 

bildnings- och utvecklings historia.  

 

Vi kan se att pedagogerna finner en klar vinst i att kunna laborera mer med 

olika inlärningsmetoder då många elever behöver alternativa sätt att lära sig 
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på. ”Teori omvandlas till praktik är en vinst” skriver en pedagog. Ytterligare 

en lärare skriver: ”Vi har under vissa perioder också jobbat med utematte. 

Barnen gillar det, tar uppgifterna på allvar. Det känns bra att kunna variera 

matten för de barn som har lite svårt att koncentrera sig över matteböckerna 

inomhus”.  

 

Lärarna ser också en möjlighet i att variera sin undervisning med hjälp utav 

naturen och utomhuspedagogiken. Lillemyr (2002) skriver att ”lärande bör 

kopplas till skapande, med möjligheter att experimentera, utforska, hitta på. 

Lärande bör förstärkas (underhållas) genom varierade former av lek och 

lärande” (s. 57). Även vår läroplan, Lpo94, betonar vikten av varierad 

undervisning, man kan läsa att  

 

”utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 
undervisningen. Läraren skall sträva efter att i undervisningen integrera 
kunskaper i sina olika former” (s. 11).  

 

Vi tolkar pedagogernas svar som att de har sett tydliga skillnader i elevernas 

inlärningsprocess beroende på om de har haft enbart teori eller kombinerat 

teori med praktik. Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver att ””the doing 

side” måste kopplas till ”the thinking side” för att tänkandet till görandet skall 

leda till verklig kunskap” (s. 33). De påstår också att den traditionella 

inlärningsmiljön med böcker har flera brister, de menar att kunskaperna blir 

ytliga, kortvariga och blir inte det betydelsefulla tillskott till elevens 

utveckling som det skulle kunna vara.  

 

Omtanke om naturen 

Pedagogerna ser vinster utöver de som handlar om att förbättra den teoretiska 

inlärningen. Då vårt samhälle bygger mycket på media och dess influenser 

känner många pedagoger att barnen behöver lära sig att vistas och handskas 

med natur och djur i vår omvärld. En pedagog skriver ”alla barn behöver lära 

sig att vistas i naturen, att klä sig rätt och att det finns mycket man kan göra 

ute. Lära sig att vara rädd om naturen”. Brügge, Glantz och Sandell (2002) 

skriver att ”det är nog ingen tillfällighet att det är ett stort pedagogiskt 

intresse, både i Sverige och internationellt, för ”upplevelse baserad kunskap”, 
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”kunskap i landskap”, ”utomhuspedagogik” med mera”. (s. 13). Eleverna får 

dessutom kunskap om att utrusta sig rätt och att se vad de behöver för kläder. 

Det ser pedagogerna som ännu en vinst då det inte är något man kan lära sig 

om man inte går ut.  

 

Planera och organisera 

För att man skall kunna fungera i dagens samhälle är det viktigt att kunna 

planera och organisera. Detta får barnen öva sig i när de är med och planerar 

för de kommande utomhusaktiviteterna. De får bland annat planera maten, 

vem som skall ta med vad och göra vad. Behövs ved? Var får man i så fall tag 

på det? De olika uppgifter man skall göra kanske kräver visst material och då 

ska det med ut. Detta ligger ofta på barnens ansvar att med stöd av vuxna 

klara av. Flera pedagoger säger att de brukar grilla eller laga mat på stormkök. 

Brügge, Glantz och Sandell (2002) menar att med tid och stöd klarar barnen 

att laga mat själv vilket gör dem självständiga och mer benägna att klara sig 

på egen hand.  

 

Upplevelser 

Många pedagoger ser en klar fördel och möjlighet i att barnen på plats får se, 

känna och reflektera. Naturen bjuder på många upplevelser av olika slag, och 

lärarna menar att kunskaperna barnen befäster sitter djupare och längre. ”Vi 

får göra övningarna på plats istället för teoretiskt i klassrummet” skriver en 

lärare. En annan pedagog menar att ”det man lär med kroppen sitter i 

knoppen”. Brenden (2001) skriver att barnen är ”aktive med hele seg, og de 

får större mulighet til å laere med både kropp og sanser” (s. 9). Flera 

pedagoger upplever också att naturen inte har några som helst gränser för 

lärande utomhus, flera skriver att man kan göra precis allt. ”Man kan göra allt 

ute i skog och mark. Bara man tar vara på möjligheterna” skriver en pedagog. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att de deltagande pedagogerna ser flera 

möjligheter i att använda sig utav naturen för att uppnå ökat lärande hos 

eleverna. De får in mer direkt inlärning, får uppleva på plats, de kan lättare 

variera sin undervisning och eleverna får tillfällen att lära sig att organisera 

och planera. 
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Socialt perspektiv 

Pedagogerna ser möjligheter i att utnyttja utomhuspedagogik för att utveckla 

barnens sociala förmågor. Pedagogerna utrycker att de får se sina elever i 

andra miljöer och kan där få en uppfattning av hur de fungerar i grupp och 

med sina kamrater. Pedagogerna ser att det i barngrupperna blir mindre stress 

och färre konflikter när de har varit ute. Barnen blir lugnare, och kommer 

bättre överens. Det kan bero på flera saker. Dahlgren och Sczcepanski (1997) 

skriver  

 

”i naturens inlärningskontext skapas beroendeförhållande mellan gruppens 
medlemmar, vilket bidrar till att utveckla personligheten, skapa trygghetskänsla 
och tillit i förhållande till varandra. Gruppmedlemmar får en insikt om den 
egna förmågan att mobilisera de beteenden som bedöms positiva för hela 
gruppens prestationer och måluppfyllelse” (s. 46). 

 

Vi kan se att när det gäller den sociala utvecklingen ser pedagogerna vinster i 

de lekar och övningar man kan göra utomhus. Man gör ofta 

samarbetsövningar där alla deltar i olika gruppkonstellationer, vilket stärker 

gruppkänslan. I naturen finns inga väggar som stoppar dem utan det finns rum 

för alla. Pedagogerna ser att det är starkare gemenskap utomhus, att man får 

bygga gemensamma upplevelser som man sedan kan diskutera och arbeta 

kring. ”Sammanhållning och vi-känsla ökar – vi får gemensamma minnen” 

skriver en lärare. ”Många bra samarbetsövningar kan göras och olika 

grupperingar vid arbetsuppgifterna” säger en annan.  Brügge, Glantz och 

Sandell (2002) skriver att utomhus lär sig att ta hänsyn och hjälpa varandra, 

alla får plats och kan titta på samma saker. De skriver vidare: ”I gruppen 

kommer man varandra så nära att alla känner värmen från samma eld och 

medan den falnar pratar man om de egna funderingarna – om människor, 

naturen och livet. Detta svetsar samman deltagarna” (s. 36).  

 

En annan stor vinst pedagogerna ser är att man får se olika sidor hos eleverna. 

De upplever att barn som har svårt att fungera i stora grupper inomhus kan ha 

lättare att delta i gruppen utomhus då det inte finns några väggar som 

begränsar dem.  Pedagogerna använder även naturen som utrymme för 
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samarbete, både i styrda samarbetsövningar och genom att ha gruppövningar i 

de vanliga ämnena. Samarbetsövningarna gör de klassvis, eller för att lära 

känna barn i andra åldrar. Pramling-Samuelsson och Sheridan (1999) skriver 

”genom att leka tillsammans utvecklar barnen sin sociala kompetens och de 

lär sig att leva med andra människor, skratta, bli arga utan att slåss, 

kompromissa, känns sympati och empati” (s. 86).  

 

Vi ser att pedagogerna strävar efter att laga mat och sedan äta den tillsammans 

vilket är något av det mest sociala man kan göra, och något människan gjort i 

alla tider. ”Man gör något tillsammans och för andra och lär sig samtidigt ta 

hänsyn, medansvar och gemenskap. Att duka fint (även om det är på gräset), 

se till att man äter samtidigt och att fördela maten så att den räcker till alla är 

en god träning”. (Brügge, Glantz och Sandell, 2002, s. 54) 

 

Diskussion 

Våra huvudfrågor i undersökningen var: 

 

• På vilket sätt används naturen som det tredje klassrummet?  

• Vilka vinster och förluster ser pedagogerna med att använda naturen i 

undervisningen? 

• Vilka hinder och möjligheter ser pedagogerna för att använda naturen i 

undervisningen? 

 

Vad vi kan se av enkätundersökningen är att alla pedagoger ser fördelar med 

att gå ut, och nästan alla har det inplanerat i sin verksamhet. Alla är överens 

om att utomhuspedagogik främjar hälsa, lärande och social utveckling på ett 

positivt sätt. De arbetar mer eller mindre med utomhuspedagogik utifrån de 

förutsättningar de har. Vissa ser många möjligheter i närmiljön där de tar vara 

på elevernas vetgirighet, dessutom har de sett positiv koppling mellan 

utevistelsen och elevens välbefinnande. En vinst som pedagogerna kan se är 

att eleverna är lugnare, mer harmoniska och håller sig friskare när de vistas 

regelbundet utomhus. Detta i sin tur leder till en bättre inlärning.  
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Vi kan tydligt se att pedagogernas syn på utomhuspedagogik stämmer väl 

överens med tidigare forskning. Pedagogerna liksom forskningen säger att 

barnen genom mångfalden och de konkreta metoderna lär lättare. Båda parter 

betonar att upplevelsen är en viktig aspekt i inlärningsprocessen då den är 

tematisk och ämnesövergripande. Aktuell forskning pekar på att rörelse och 

utomhusvistelse är viktigt för människan. Vi kan se att både fysisk och 

psykisk hälsa hänger tätt ihop med utomhusaktiviteter. De deltagande 

pedagogerna har tydligt uttalat sig om att eleverna mår bättre, får bättre 

koncentrationsförmåga och mindre huvudvärk när de vistas ute regelbundet. 

Dessutom främjar aktiviteterna som sker utomhus den sociala utvecklingen. 

Den forskning vi har tagit del av och de svar våra deltagande pedagoger har 

givit oss säger att man får en tätare social gemenskap utomhus då man arbetar 

mycket i grupp. I utomhusmiljön finns utrymme att röra sig, alla får plats 

vilket bidrar till färre konflikter.  

 

Vi kan se att pedagogernas synsätt även sympatiserar med den 

konstruktivistiska då den teorin handlar om att bygga sin egen kunskap. 

Pedagogerna, liksom förespråkaren Piaget betonar vikten av att eleverna får 

studera och undersöka. Piaget ansåg att barnet själv skulle konstruera sin 

kunskap, och att pedagogens roll därmed blev att endast tillrättalägga 

situationer för att stimulera barnets konstruktiva processer (Sjöberg, 2000). 

Pedagogerna har uppgett att barnen lär sig lättare när de själva får delta aktivt, 

och enligt Piagets teorier innebär det att barnet i växelverkan (adaption) med 

omgivningen antingen ser saker och företeelser som de redan känner till 

(assimilation) eller att de ser något som förändrar deras tankestruktur 

(ackommodation) och därmed lär sig någonting nytt.  

 

Vi ville göra en undersökning som ger en rättvis bild av hur verkligheten ser 

ut för den kommun som vi valt att göra undersökningen på. Vi fick en rättvis 

bild över just den här kommunen, men det är svårt att generalisera och påstå 

att det är likadant i samtliga kommuner i landet. Alla skolor har olika 

förutsättningar för att arbeta med utomhuspedagogik, beroende på skolans 

läge och undervisningstraditioner.   
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En del av våra enkätsvar har varit svåra att placera då de har passat in under 

flera av våra frågeställningar. Ibland har svaren på frågor om hinder även 

passat under frågor om förluster. Vi kan fråga oss om det beror på våra 

formuleringar i enkäten, eller verkligheten ser ut på det sättet. Det kanske är 

så att det man ser som en förlust också hindrar en från att utföra en viss typ av 

aktivitet. Vi kan också dra slutsatsen att utomhuspedagogik betyder olika för 

olika personer och tror därför att om vi hade uttryckt oss tydligare om 

begreppet utomhuspedagogik och vad det betyder för oss i denna studie, så 

kanske vi hade fått andra svar på några av våra frågor. Ett exempel är att en 

pedagog svarar att de är ute tre gånger per vecka och vid dessa tillfällen får 

eleverna välja på att promenera, spela bandy eller fotboll. Pedagogen är inte 

själv aktiv under aktiviteten, eleverna får klara sig själva och det finns inget 

pedagogiskt syfte med aktiviteten förutom själva rörelsen. Hade vi formulerat 

oss på ett annat sätt hade den aktuella pedagogen istället kunnat svara att 

hon/han inte går ut med en pedagogisk planering. På så sätt hade vi kunnat se 

varför pedagogen inte går ut och fått större möjligheter att dels få en större 

bredd på forskningen, och dels för att kunna se hur den enskilde pedagogen 

resonerar kring företeelsen utomhuspedagogik. I övrigt har vår enkät hög 

reliabilitet då våra frågor var enkla och konkret formulerade, vilket leder till 

enkla och konkreta svar. Svaren behöver inte tolkas och läsas mellan raderna 

för att man skall förstå innebörden. Det som pedagogerna har skrivit är det de 

menar. Därför tror vi att vi har fått fram ett resultat som stämmer väl överens 

med verkligheten. 

 

Vi hade en hypotes om hur det såg ut i verkligheten. Vi trodde att många 

pedagoger av bekvämlighetsskäl valde att inte gå ut med sina elever. Detta 

visade sig vara fel. Vi blev överraskade av att så många pedagoger ansåg 

utomhusaktiviteterna vara så oerhört viktiga. Det som pågår i verksamheterna 

varierar väldigt mycket, allt från vanliga promenader till tematiska 

skogutflykter där barnen är aktiva upptäckare. Vi trodde att det skulle skilja 

mellan skolornas geografiska läge, att de skolor som ligger centralt skulle vara 

ute mer sällan, och de som ligger på landet skulle vara ute nästan varje dag. 

Inte heller detta visade sig stämma då det i vissa fall var tvärtom.  
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Ämnet vi har arbetat med är enormt stort, och det finns inga gränser för hur 

stor undersökningen skulle kunna bli. Vi ser behov av fortsatt forskning i 

ämnet och skulle kunna tänka oss att själva forska vidare. Det vore intressant 

att fortsätta på samma sätt, med flera kommuner, för att kunna jämföra dem 

emellan. Man skulle även kunna välja ut ett visst antal pedagoger ur vissa 

årskurser och ur de kommuner som i så fall skulle delta, ge dem en 

fortbildningskurs i utomhuspedagogik och därefter studera resultatet i 

undervisningen. Vi har sett ett stort behov hos pedagogerna i att vidareutbilda 

sig, och därför vore bra att utgå ifrån det.  

 

Vår studie visar att utomhusaktiviteter främjar hälsan och därför är det viktigt 

att börja redan i skolåldern med denna typ av aktivitet. Människor som lärt sig 

att vara ute redan som små, men tappar det i tonårsperioden kommer ofta 

tillbaka till det som vuxna och för vidare det till sina egna barn. De som tyvärr 

inte har med sig detta från barndomen lär inte heller sina barn att vistas 

utomhus då de själva inte är vana. För dessa barn är skolans 

utomhusaktiviteter viktiga då det är de enda tillfällena de har möjlighet att 

komma ut i naturen. Eftersom vår undersökning betonar värdet av 

utomhuspedagogik och dess positiva inverkan på hälsan anser vi studien vara 

viktig ur allmänhetens intresse.  

 

 

Tack 

Vi vill tacka alla pedagoger som har haft vänligheten att delta i vår 

undersökning om hur naturen används som det tredje klassrummet. Vi vill 

också ge ett stort tack till Lisbeth Lunneryd som har handlett oss genom hela 

arbetet. Utan henne hade vi inte lyckats lika bra. Vi vill även tacka våra 

familjemedlemmar som har stått ut med oss när vi har spritt ut våra böcker 

och lagt beslag på datorerna under den här tiden. Tack! 
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Bilaga 1 
Xxxxxxxx  2005-05-09 
 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter som läser till lärare vid högskolan i Vänersborg. Vi heter Jennifer 
Enderhag och Veronica Wallberg. Vi är i slutet på termin sex och har nu kommit fram till vår 
c-uppsats. Vårt arbete kommer att handla om utomhuspedagogik och vårt intresse ligger i att 
se hur det ser ut i kommunen gällande det ämnet. Därför är det viktigt att vi får så utförliga 
svar som möjligt av Dig för att kunna göra en rättvis studie. Så även om Du kanske inte 
jobbar så mycket med utomhuspedagogik så är ändå Ditt tänkande och deltagande viktigt. 
Allas åsikter och sätt att arbeta är lika mycket värda.  
 
Vi är väldigt tacksamma om Du vill hjälpa oss genom att fylla i den här enkäten. Vi har tagit 
del av de forskningsetiska principer och regler som finns och vi håller hårt på Din anonymitet. 
Det innebär att de uppgifter som Du lämnar till oss kommer att användas i arbetet men inget 
kan ledas tillbaka till Dig. Varken skola eller enskild pedagog kommer att nämnas i arbetet 
och Du blir därmed helt anonym. Däremot är det viktigt för vår uppsats att kunna se vilken 
skola och årskurs varje enkät tillhör för att kunna göra en korrekt analys, det är därför dessa 
uppgifter skall besvaras i frågeformuläret. Alla enkäter kommer att förstöras så fort vi är klara 
med vår c-uppsats. 
 
Vi är tacksamma om ni returnerar enkäten till oss i det färdigifyllda kuvertet inom en vecka! 
 
Om Du har frågor om enkäten eller om det är något annat Du undrar över får Du gärna höra 
av Dig till oss. Är du intresserad av det slutgiltiga arbetet får du också höra av dig framåt 
hösten så kan vi maila över den till dig! Du kan nå oss på följande sätt: 
 
Jennifer: xxxx-xxxxx, xxxx-xxxxxx 
               e-mail: jennifer.enderhag@student.htu.se 
 
Veronica: xxxx-xxxxx, xxxx-xxxxxx 
                e-mail: veronica.wallberg@student.htu.se 
 
 
 
Återigen, ett stort tack för att Du vill ställa upp! 
 
 
Med Vänlig Hälsning: Jennifer och Veronica 



 

Bilaga 2 

Enkätfrågor till C-uppsats 
 
 

1. Vilken skola och årskurs arbetar du i? 
 
 

2. Vad har du för utbildning utöver grundskolan? 
 
 

3. Vad tänker du när du hör ordet utomhuspedagogik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ingick utomhuspedagogik i din yrkesutbildning? I såna fall, ungefär hur 
mycket och vilka typer av aktiviteter var det? 

 
 
 
 
 
 

5. Vilken utomhusundervisning fanns det när du själv gick i skolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Är ni utomhus ibland under skoltid i din klass förutom under inplanerade 
friluftsdagar? 

 
 

JA  NEJ 
 
 
 
 
Om du fyllde i JA kan du fortsätta på fråga 7. Fyllde du i NEJ går du vidare till fråga 13 



 

Du som svarade JA fortsätter här; 
 

7. Hur ofta går ni ut? 
 
 

8. Var är ni när ni är utomhus? 
 
 
 
 

9. Vad gör ni när ni är ute? Ge exempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Upplever du att ni (både lärare och elever) vinner något med att vara ute, och 
i så fall vad? 

 
 
 
 
 
 
 

11. Finns det någon förlust med att undervisa utomhus? I så fall, vad är det ni 
missar då ni går ut? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
12.  Under vilka ämnen väljer ni att gå ut? Eller är det ämnesövergripande 

utevistelse? 
 
 
 
 
Nu kan du gå vidare till fråga 16. 



 

 

 

Du som svarade NEJ fortsätter här: 
 

13. Vilka orsaker ser du till när ni inte går ut/använder naturen i 
undervisningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Finns det någon förlust med att undervisa utomhus? I så fall, vad är det ni 
missar då ni går ut? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Upplever du att ni (både lärare och elever) kan vinna något med att vara ute, 
och i så fall vad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
16. Om du har fler synpunkter eller något annat du vill tillägga får du gärna skriva det 
här. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sista fråga: Om det är något mer vi undrar över, går det bra om vi genom din rektor 
kontaktar dig igen?  
 
 
Vi vill återigen säga TACK för din medverkan! Du har hjälpt oss en bra bit på väg! 
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