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Syftet med denna litteraturstudie är att skapa en bild av vilken påverkan utomhuspedagogik 

har på undervisningen. Studier visar att lärare och pedagoger upplever utomhuspedagogik 

som främmande och obekvämt, och irrelevanta argument hör till vanligheten. Detta trots att 

forskning visar på att elever utvecklas positivt både socialt och kunskapsmässigt ute i 

naturen. 

Metoden vi använt oss av är en kvalitativ litteraturstudie där forskning från främst Sverige 

har analyserats. Vi valde framförallt svensk forskning då vårt intresse varit den svenska 

skolan och dess läroplan. I läroplanen står det att undervisningen ska anpassas efter varje 

enskild individs behov och erfarenheter. Utomhuspedagogik kan vara en sådan anpassning 

och resultatet vi fått fram pekar på att arbetssättet till störst del gynnar elevernas utveckling, 

både socialt och kunskapsmässigt. Både det sociokulturella- och det konstruktivistiska 

perspektivet av lärande talar för att utomhuspedagogik kan vara till stor fördel när det gäller 

kunskapsinhämtning för elever. Samhället blir allt mer mångkulturellt och detta syns även 

i klassrummet där det talas mer än bara ett språk. Vår studie prövar därför även hur 

utomhuspedagogik kan vara stöd vid integrering av nyanlända elever med bristande 

kunskaper i svenska språket.  

Slutsatsen är att lärare måste bli medvetna om utomhuspedagogikens fördelar. Att använda 

sig av naturen som redskap gynnar såväl den enskilda eleven som hela gruppen. Studien 

avslutas med en diskussion där resultatet jämförs med de tidigare erfarenheter och 

kunskaper vi har. Resultatet vi erhållit har gjort att vi båda funnit ett intresse för 

utomhuspedagogik och vi hoppas kunna applicera detta på vår framtida roll som lärare i 

årskurs 4–6.   

Sökord: Utomhuspedagogik, lärande, utveckling, socialt samspel, integrering 
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1. Inledning 

 

Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om skolbarns hälsovanor visar 

att de flesta barn och unga i Sverige mår bra och att de allra flesta 

levnadsvanorna bland skolbarn i Sverige har förbättrats över tid. Men en 

levnadsvana som inte har förbättrats är den fysiska aktiviteten. Tvärtom. 

Unga rör sig allt mindre i vardagen. 

 

Fridolin, G. & Wikström, G. (2016). Barn som rör sig mer presterar bättre. Dagens 
samhälle. 3 (40), 22-23. 

 

Vi är två lärarstudenter som läser grundlärarprogrammet med inriktning på NO samt SO. 

Under vår matematikkurs fick vi ta del av ett flertal föreläsningar som handlade om 

utomhuspedagogik. Vi båda fann detta mycket intressant och ville läsa in oss mer på 

området för att senare använda det i vår framtida roll som lärare. Efter vad vi erfarit på vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är vår uppfattning att lärare sällan använder 

utomhuspedagogik, vilket gör att eleverna kan gå miste om de lärorika lär-tillfällen som 

finns. Under en lektion utomhus blir fler sinnen stimulerade samt att eleverna kan bli mer 

delaktiga i undervisningen.  

Skolan ska främja elevernas utveckling, detta genom att driva en varierad undervisning 

med blandat innehåll och arbetsformer (Skolverket, 2011b, s. 7). Vid ett 

undervisningstillfälle är platsen ofta given, klassrummet. Samtidigt är barn mer 

stillasittande idag än någonsin tidigare. Den sträcka de rör sig på en dag kan vara sträckan 

mellan hemmet, köpcentret och skolan (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s. 9). Skolan kan 

genom utomhuspedagogik, använda den närliggande utomhusmiljön för att bredda 

elevernas rörelsemönster samtidigt som undervisning sker.  I skolans läroplan anges det att 

skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen (Skolverket, 2011b, s. 9). Genom att bedriva delar av undervisningen utomhus 

så får eleverna en varierad undervisning där fler sinnen stimuleras (Szczepanski, 2013, s. 

5). 
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Under vår VFU blev det tydligt för oss båda att den situation som råder i mellanöstern har 

bidragit till att det idag finns ett flertal elever i varje klass som inte har de svenska språket 

som sitt modersmål. Ett flertal lärare uttryckte svårigheter med att finna 

undervisningsmaterial som både stimulerar och inkluderar de nyanlända eleverna i klassen. 

Med denna bakgrund vill vi vidare studera utomhuspedagogikens roll i det svenska 

klassrummet, samt titta på hur det kan användas för att gynna det sociala samspelet 

eleverna emellan. Vår litteraturstudie är baserad på vad tidigare didaktiskt forskning 

belyser om utomhuspedagogik. Vi har valt att fokusera vår litteraturstudie på den svenska 

grundskolan och på elever i årskurs 4–6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utomhuspedagogik kan undervisas på flera olika platser till exempel på skolgården, i en 

djurpark eller i skogen. Att ha undervisningen utomhus bidrar inte bara till att eleverna får 

kunskaper i det ämne de faktiskt undervisas i. Det ger även eleverna en miljömedvetenhet 

och bidrar till rörelse som i sin väg ger ökad koncentrationsförmåga och bättre hälsa.  I 

boken Individ, skola och samhälle (Hartman & Lundgren, 2002, s. 9-11) redogörs 

pedagogen John Deweys tankar om att teori, praktik, reflektion och handling hör samman. 

Genom att använda sig av ett så kallat intelligent agerande, får eleven möjlighet att 

synliggöra problemet för att sedan pröva sig fram till den bästa lösningen. Dewey menar 

att all kunskap på något vis måste ha en verklighetsanknytning, och att eleverna genom 

utomhuspedagogik får möjlighet att använda alla sina sinnen.  
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2. Syfte  

Syftet med litteraturstudien är att undersöka forskningen kring vilken påverkan 

utomhuspedagogik har på undervisningen, med fokus på årskurs 4–6. Att använda sig av 

utomhuspedagogik i undervisningen är inte obligatoriskt, men ett flertal forskare menar att 

varierad lärmiljö bidrar till ökad kunskap och intresse bland eleverna. I läroplanen står det 

att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Genom 

utomhuspedagogik får eleverna möjlighet att använda sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Vi vill därför undersöka om utomhuspedagogik även kan vara till fördel vid 

integrering av nyanlända elever, som inte har svenska som sitt modersmål.  

2.1 Frågeställningar 

För att besvara studiens syfte kommer vi att problematisera och använda oss av följande 

frågor: 

• Vad innebär lärande med hjälp av utomhuspedagogik i den svenska skolan? Vilka 

för- och nackdelar medför det? 	

• Kan utomhuspedagogik gynna nyanlända elever i sin integreringsprocess? 
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3. Bakgrund 

I denna del av litteraturstudien definieras begreppet utomhuspedagogik samt förklaring, 

innebörden och syftet med utomhuspedagogik. Här redogörs även den teoretiska 

bakgrunden, lärandeteorierna samt läroplanens tolkningar utifrån frågeställningarna. Det 

sociokulturella- samt det konstruktivistiska perspektivet klargöres då dessa två är mest 

framträdande i den litteratur vi studerat. Även delar av Deweys tankar är inkluderade, då 

han var en stor filosof och inspiratör inom utomhuspedagogiken. 

3.1 Definition av begreppet "utomhuspedagogik" 

Begreppet "utomhuspedagogik" används för att beskriva ett pedagogiskt, organiserat lär-

tillfälle som bedrivs utomhus, där platsen spelar stor roll för lärandet.  Utomhuspedagogik 

kan undervisas i både en tillrättalagd miljö, exempel i en park, eller i en mer okonstlad 

miljö, som i en skog. Genom att undervisningssättet förutsätter mer rörelse betonas ofta 

den positiva inverkan på elevernas hälsa (Utomhuspedagogik, 2017).  

Utomhuspedagogik är i ett teoretiskt perspektiv ett av de få - om inte det enda 

- exemplet på hur en pedagogik preciseras med ett uttryck som anger lärandets 

lokalisation; dess var.  

(A. Szczepanski, s. 91, 2006) 

I uppsatsen används begreppen "utomhus" och "natur" och de ses som jämlika. Med 

begreppen väljer vi att syfta till att undervisningsmiljön utspelas i en annan miljö än 

klassrummet. Denna miljö kan vara på skolgården, ute i skogen eller på annan plats 

utomhus. Sandell, Öhman och Östman (2003) beskriver däremot hur man även kan se 

naturen som ett element eller en process i en miljö, inte på eller i särskilda områden. 

Författarna beskriver vidare hur ”naturen” kan göra sig påmind även inne i skolans 

lokaler, då i form av till exempel tyngdlagen eller silverfiskarna på skoltoaletten 

(Sandell, Öhman, Östman, 2003, s. 32-33). Detta känns relevant, men i denna uppsats 

syftar begreppen ”utomhus” och ”natur” på den miljön som man finner utanför skolan 

och dess lokaler.  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Skolans undervisning baseras på olika teorier om lärande och vi har valt att belysa 

utomhuspedagogik från två olika perspektiv; sociokulturellt perspektiv och 

konstruktivistiskt perspektiv. Eftersom denna studie omfattar barns lärande med hjälp av 
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utomhuspedagogik är det relevant att undersöka vad olika forskare har för erfarenhet 

gällande begreppet. De teorier som presenteras är de som är mest frekvent använda i både 

litteratur samt verklighet när undervisning sker utanför klassrummet.  

3.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har enligt Jakobsson (2012, s. 153) sitt ursprung i Lev 

Vygotskij (1896–1934) och hans lärandeteorier. Vygotskij menade att lärande uppstår 

genom att det lärs ut i ett sammanhang där barnet får pröva sig fram genom att använda 

sig av olika strategier. Vygotskij var tydlig med att lärande inte ska vara något abstrakt, 

lärandet ska vara något som sker i samband med andra och med en aktivitet i centrum. 

Även Säljö (2003, s. 79) hänvisar till Vygotskij som skriver att vi bemöter vår omgivning 

på olika sätt beroende på våra tidigare erfarenheter av omgivningen. Det är möjligt att se 

utomhuspedagogik ur ett sociokulturellt perspektiv då lärandet sker i ett sammanhang där 

eleverna får pröva sig fram till ett svar eller resultat.  

3.2.2 Konstruktivistiskt perspektiv 

Jean Piaget (1896–1980) är den som främst förknippas med det konstruktivistiska 

perspektivet. Konstruktivism innebär enligt Säljö (2003, s. 82) att kunskap är något som 

människor aktivt skapar, det är inget som finns färdigpackat och redo att tas emot. Det 

konstruktivistiska perspektivet bygger på idén att det är barnet som konstruerar kunskapen.  

Det som skiljer konstruktivismen från det sociokulturella perspektivet är att Piaget menar 

att barn lär sig genom sin egen aktivitet. Vygotskij menar istället att barnen får sin kunskap 

genom att bli bekant och kommunicera med omvärlden (Säljö, 2003, s. 72). 

3.3 John Deweys teorier 

Amerikanen John Dewey, som var en av vår tids största filosofer och pedagoger, levde 

mellan åren 1859–1952. Det var Dewey som myntade begreppet ”learning by doing” 

(Hartman & Lundgren, 2002, s. 9). Dess grundtanke handlar om att eleverna lär genom 

att få göra. Detta är en så kallad aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion och 

handling hänger ihop. Dewey ansåg att det är ytterst viktigt att eleverna, både på egen 

hand men även i grupp, får undersöka och experimentera dess närmiljö (Hartman & 

Lundgren, 2002, s. 11).  
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Individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, lär sig benämna 

denna omvärld, lär sig sociala regler, lär sig förstå sammanhang osv. (...) I 

utbildningen måste då eleven ges möjlighet att aktivt pröva och experimentera. 

Det är ingen fri och kravlös utbildning Dewey förespråkar utan en utbildning 

där individens intresse och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat 

arbete där lärarna aktivt stimulerar, breddar och fördjupar elevens kunskap.  

(Hartman & Lundgren, s. 15, 2002) 

 

Deweys pedagogiska skrifter gavs ut på svenska 1947. Den svenska skolan hade under 

flera år försökt omforma sin reform för att svara mot den snabba samhällsutvecklingen 

som skedde i landet. Deweys skrifter var en stor inspirationskälla för de kommande 

förändringarna inom den svenska skolan (Hartman & Lundgren, 2002, s. 12).  

 

 

Jag tror att en av de största svårigheterna med det nuvarande sättet att 

undervisa i naturkunskap, är att materialet presenteras i en rent objektiv form 

(...) i verkligheten är naturkunskap av värde.  

(Hartman & Lundgren, s. 44–45, 2002) 

 

3.4 Läroplanen om utomhuspedagogik 

Läroplanen säger att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och 

förutsättningar. Utomhuspedagogik kan vara en sådan anpassning eftersom ett flertal 

elever koncentrerar sig bättre utanför klassrummet och finner naturen som en trygg plats. 

I kursplanen för idrott står det att "fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är 

grundläggande för människors välbefinnande" (Skolverket, 2011b, s. 48).  

I kursplanen för biologi beskrivs det att eleverna ska ges möjlighet att ställa frågor om 

naturen utifrån egna upplevelser och aktuella händelser (Skolverket, 2011b, s. 156).  Får 

inte eleverna vara ute i naturen och uppleva autentiska miljöer går de miste om det kravet. 

I den tidigare läroplanen; Lpo 94, står det i kursplanen för geografi att eleverna ska ges 

möjlighet att se samspel mellan människa och natur samt eleverna ska lära sig att se på 

miljön utifrån ett hållbart perspektiv (Skolverket, 1994). Utöver finns det inte mycket mer 

att hitta om utomhuspedagogik i tidigare kursplanerna, det finns betydligt mer om 
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undervisning utomhus i den aktuella läroplanen. Det skulle kunna bero på att man insett 

värdet i att flytta ut undervisningen utomhus först nu. 

Utomhuspedagogik kan främja det sociala samspelet och i kommentarmaterialet till 

kursplanen i svenskämnet finner man belägg på varför det sociala samspelet spelar stor roll 

i dagens samhälle. Språket förändras och utvecklas kontinuerligt och människor från hela 

världen berikar vårt land med olika kulturer. Det blir lärarnas roll att förbereda eleverna på 

ett samhälle där kulturer möts och socialt samspel står i fokus (Skolverket, 2011a, s. 6). 
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4. Metod 

I följande del tar vi upp vilken sökteknik vi har använt oss av, hur vi har använt den samt 

varför vi valt de sökord vi gjort.  

4.1 Informationssökning 

När sökningen efter relevanta publikationer påbörjades uppmärksammades snart att 

sökorden inte var tillräckligt specificerade och att resultaten till störst andel var för breda. 

Det fanns mycket material om utomhuspedagogik som undervisning, men färre på hur 

utomhuspedagogik kan vara till nytta för samspelet mellan nyanlända och svenskfödda 

elever. Det blir snart tydligt att ämnet fortfarande är relativt nytt och att utbudet på 

vetenskapliga publikationer var begränsat. Dock erhölls ett flertal examensarbeten som 

behandlade området som är intressant för uppsatsen, och det möjliggjorde kedje-sökning i 

deras referenslistor. Det fanns några återkommande namn i uppsatserna som är till grund i 

denna uppsats; Anders Szczepanski har skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar som varit 

relevanta, samt John Dewey som lade grunden för utomhuspedagogiken. Det underlättade 

att ha några namn vid informationssökning då vissa publikationer hade citerat dessa och 

på så sätt hitta nyare publikationer.  

Sökord vi använde oss av vid informationssökningen var ord som har en relation till elever, 

skolverksamhet, utomhuspedagogik samt socialt samspel. Tack vara de artiklar vi fann 

genom våra sökord, kunde vi sedan finna ytterligare sökord som hjälpte oss vid vidare 

sökningar. Vi sökte även med engelska begrepp för att vidga resultaten. Vi använde oss av 

”Outdoor education” AND pupil* som resulterade i internationella artiklar. Det blev dock 

tydligt för oss att ämnet är störst i Norden och att det fanns svårigheter i att finna forskning 

från andra delar av världen. Materialet som samlats in kommer ursprungligen från främst 

två databaser, Swepub samt Diva. De är båda två enkla att använda sig av vid 

informationssökning på så sätt att det på ett tydligt sätt går att urskilja olika typer av texter 

och få fram relevant material. Vi testade även andra databaser så som Eric och Google 

Scholar som dock inte gav lika givande resultat. 

 

 
Figur 1: Sökexempel 

 

SKOLA* AND ELEV* AND UTOMHUS* 



 

9 
 

 

4.2 Analysprocess 

För att filtrera bort material som inte är relevant för denna uppsats har en kritisk 

innehållsanalys genomförts. En artikel som verkat relevant vid första anblick kan senare 

sorterats bort då den inte bidragit till att svara på uppsatsens syfte eller frågeställningar. 

Kravet på materialet som inkluderats i uppsatsen har varit att det ska syfta till elever samt 

utomhuspedagogik av något slag. Syftet från början var att integration skulle varit en stor 

del i uppsatsen. Materialet som erhölls om integrering var dock inte tillräckligt väsentligt, 

vilket är anledningen till att integrering endast är en mindre gren i uppsatsen. Materialet 

som erhållits har vi oberoende av varandra läst och sedan diskuterat anknytningen till 

uppsatsen och dess syfte. 

För att få vägledning i hur strukturen bör vara upplagd i uppsatsen har vi tagit hjälp av 

Samhällsvetenskapliga metoder (2011) samt Att lyckas med seminarieuppsatsen (1997). 

 

4.3 Materialanalys 

Tabell 1: Översikt över granskat material 

  

Författare Titel Publikationstyp Årtal 
Anders 

Jakobsson 
Sociokulturella 

perspektiv på lärande 
och utveckling - 
Lärande som 

begreppsmässig 
precisering och 

koordinering 

Vetenskaplig 
artikel 

2012 

Anders 
Szczepanski, 
Karin Malmer, 
Nina Nelson, 

Lars Owe 
Dahlgren 

Utomhuspedagogikens 
särart och möjligheter 
ur ett lärarperspektiv - 
En interventionsstudie 

bland lärare i 
grundskolan 

Vetenskaplig 
artikel 

 

2006 
 

Anders 
Szczepanski 

Lärares uppfattningar 
om landskapet som 

lärandemiljö 

Vetenskaplig 
artikel 

2008 

Anders 
Szczepanski, 

 

Platsens betydelse för 
lärande och 

undervisning ett 
utomhuspedagogiskt 

perspektiv 

Vetenskaplig 
artikel 

2013 

Barbara 
Humberstone, 

Ina Stan 

Outdoor learning: 
primary pupils' 

experiences and 

Artikel (Peer 
revied) 

2011 
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teachers' interaction in 
outdoor learning  

 
Blair Dorothy The child in the garden 

– An evaluative review 
of the benefits of the 

school gardening 

Vetenskaplig 
tidsskrft 

2009 

Justin Dillon, 
Marian Morris, 
Lisa O’Donnell, 
Alan Reid, Mark 

Rickinson, 
William Scott 

Engaging and learning 
with the outdoors: The 

final report of the 
outdoor classroom in a 

rural context action 
research project. 

Vetenskaplig 
rapport 

2004 

Emilia 
Fägerstam 

Space and place; 
Perspectives on 

outdoor teaching and 
learning 

Vetenskaplig 
artikel 

2012 

Jane Brodin Kan 
utomhuspedagogik 
stödja lärande och 

inkludering? Personer 
med intellektuella 

funktionsnedsättningar 

Vetenskaplig 
rapport 

2011 

Klas Sandell, 
Johan Öhman 

An educational tool for 
outdoor education and 
environmental concern 

Vetenskaplig 
artikel 

2012 
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5. Resultat 

Här redogörs för det resultat som framkommit utifrån de två frågeställningar som ställdes 

i studiens syftesdel. Resultatet är kopplat till tidigare forskning från övervägande svenska 

forskare, då tanken var att studera hur den svenska skolan arbetar med utomhuspedagogik. 

Granskning har skett av material skrivet av två brittiska forskare, som har arbetat med 

ungdomar som bedrivit sin undervisning utomhus på den brittiska landsbygden. Forskarna 

har sedan genom intervjuer och observationer samlat in material kring ungdomarnas 

upplevelse.   

5.1 Lärande med hjälp av utomhuspedagogik 

Szczepanski (2013, s. 3) menar att utomhuspedagogik möjliggör ett platsbaserat lärande 

som i sin tur resulterar i att eleverna får en undervisning som både är intellektuell samt 

fysisk. Undervisningen blir autentisk för eleverna och möjliggör en växelverkan mellan 

teori och praktik. Utomhuspedagogik kan finnas i både editerade¹ landskap och platser som 

djurparker, botaniska trädgårdar eller museer som är till för pedagogiska syften och 

aktiviteter. Utomhusundervisning kan också finnas i icke-editerade landskap som kan 

utgöras av exempel städer, odlingsmarker, skogar samt vattenlandskap (Szczepanski, 

2006, s. 91).  

Brodin (2011, s. 448) menar att du lär dig genom rörelse. Hon poängterar hur samspelet 

mellan fysiska upplevelser och teoretiska kunskaper förstärks när undervisningen flyttas 

ut i naturen. Kunskapen om sina sinnen utvecklas så som smak, lukt, beröring, syn och 

hörsel. Detta håller Szczepanski (2013, s. 5) med om och menar att utomhuspedagogik 

möjliggör sinnenas interaktion med den fysiska omgivningen, och vikten av det.  

Utomhuspedagogik gör att den lärandes fantasi utmanas och utvecklas till det mer kreativa, 

till skillnad från den mer klassiska ”klassrumsundervisningen” som låser lärandet i en 

striktare form (Szczepanski, 2013, s. 5). 

 

 

 

¹ Tillrättalagd 
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Det är inte enbart sinnena som påverkas av undervisningsmiljön, utan även hälsan. 

Forskning visar på att barn rör på sig för lite och Szczepanski (2006, s. 92) beskriver hur 

barn ökar allt mer i vikt. Eleverna tillbringar en stor del av sin dag i skolan och därför 

spelar skolan en stor roll i elevernas hälsoutveckling. Detta tror Szczepanski (2006, s. 92) 

kan vara en bidragande faktor till att Skolverket adderat natur och hälsa i en större 

omfattning till läroplanen. Vidare beskriver Szczepanski hur barnens huvudsakliga 

rörelsemönster ofta består av ett triangelformat mönster som går mellan hemmet, 

köpcentret och skolan. Szczepanski menar därför att undervisningen måste anpassas så 

denna ”triangulära livsform” bryts och istället skapa andra miljöer för lärande 

(Szczepanski, 2006, s. 92). 

Sandell och Öhman (2012, s. 42) skriver att det finns olika syften med att praktisera sin 

undervisning utomhus och att det är viktigt att läraren är medveten om vilket syfte 

utomhusundervisningen ska ha. Den första, av två teorier, är att utomhuspedagogik har 

ett instrumentellt värde, att det finns ett planerat syfte med undervisningen. Det kan vara 

att man till exempel beger sig till skidbacken för att åka skidor eller till stadsparken för 

att titta på änderna. Den andra teorin är att naturen skapar syftet, att man går ut i naturen 

utan att veta exakt vad som komma skall (Sandell & Öhman, 2012, s. 43). I figur 2 visas 

dessa två teorier. 

 
Figur 2: Två olika tillvägagångssätt att praktisera utomhuspedagogik. Den övre bilden 

visar hur läraren har ett planerat syfte med den valda platsen. Den undre bilden visar 

istället att naturen skapar syftet (Sandell & Öhman, 2012, s. 43). 
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Szczepanski (2006, s. 89) beskriver i sin interventionsstudie² Utomhuspedagogikens särart 

och möjligheter ur ett lärarperspektiv, hur elevernas motivation kan öka genom 

utomhuspedagogik och hur tidigare forskning har visat att en utomhusförlagd undervisning 

kan ha positiva effekter på elevernas välbefinnande.  

 

I Szczepanskis (2006, s. 95) studie genomför han två olika typer av intervjuer med lärare 

om utomhuspedagogik som han sedan jämför. Den ena gruppen; interventionsgruppen, 

består av sex lärare som får arbeta med planerad utomhuspedagogik under två år. Lärarna 

i gruppen fick även genomgå ett flertal kurser och utbildningar inom utomhuspedagogik. 

Denna grupp har han sedan intervjuat vid två tillfällen, en gång före interventionen och en 

gång efter.  Den andra gruppen; jämförelsegruppen, består av fem utbildade lärare. 

Resultatet av studien är tydligt, de intervjuer som genomfördes av Szczepanski (2006, s. 

97) före interventionen visar att majoriteten av lärarna anser att utomhuspedagogik är en 

bra lärmetod då eleverna får röra på sig samt vistas utomhus. De intervjuer som 

genomfördes efter interventionen visade att lärarna som deltog i studien nu ser bredare på 

begreppet utomhuspedagogik. De lärare som var i den andra gruppen, hade samma åsikter 

som tidigare.  I en av intervjuerna uttryckte en lärare, i interventionsgruppen, denna 

uppfattning;  

"Från början var det bara att gå ut och röra på sig och gå ut i naturen. Det är att kunna 

integrera flera ämnen och att man lär med alla sinnen, de ser och de gör och kan knyta an 

till. Vi har ju kunnat lära det mesta utomhus, det blev ett nytt tänk för mig" (Szczepanski 

2006, s. 100). Vidare beskriver Szczepanski hur han kan se, efter denna studie, att lärarna 

ser kvalitativa skillnader i lärandet inomhus och utomhus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

² Undersökning där deltagarna utsätts för en intervention, det vill säga någon åtgärd som 

prövas. 
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Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 

situationer.  

 

(A. Szczepanski, s. 90, 2006) 

 

För att undersöka hur barns inlärningsförmåga och sociala samspel påverkas av 

utomhuspedagogik genomförde Humberstone och Stan (2011, s. 534) en studie i England 

där de lät barn besöka Greenfield; ett center som ligger i en idyllisk miljö på landet. Centret 

ägs och förvaltas av ungdomsgårdar och har över 60 års erfarenhet av undervisning bland 

ungdomar. Barnen som deltog i studien fick under ett par dagar uppleva undervisning i 

naturen samtidigt som de deltog i intervjuer och observationer. 

Vid intervjuer uttryckte majoriteten av barnen att de upplevt vistelsen som något positivt 

och ett flertal barn menade på att de utvecklat en mer självständig sida och att de hade 

"vuxit upp". De berättar även att upplevelsen gett dem nya kompisar och de blivit bättre 

på att samarbeta med andra. Alla deltagare är överens om att aktiviteterna i naturen fått 

dem att upptäcka nya sidor av dem själva samt erhållit ny kunskap i naturen 

(Humberstone & Stan, 2011, s. 534).  

5.2 Utomhuspedagogik som redskap för att integrera nyanlända elever 

Lärare har berättat om att undervisning som hålls i anslutning till naturen ökar elevernas 

miljö- och ekologikunskaper och kan vara till stor hjälp i elevernas språkutveckling 

(Fägerstam, 2012, s. 20). Szczepanski (2008, s. 56) menar att utomhuspedagogik stärker 

barns personliga och sociala utveckling. Genom att dela upp eleverna i mindre grupper 

och dela ut olika former av samarbetsövningar så stärks inte bara elevernas självkänsla, 

det hjälper också eleverna att tillsammans i gruppen övervinna både mentala och fysiska 

hinder. Detta leder till att eleverna känner sig trygga i utomhusmiljön vilket i sin tur kan 

bidra till att nyanlända elever integreras i skolan (Szczepanski, 2008, s. 56). Fägerstam 

(2012, s. 48) beskriver vidare hur eleverna i allmänhet visar stort intresse och 

engagemang för utomhusundervisning. Många elever visar till en början rädsla och 

obehag till naturen men de finner sig snart i det nya sättet att lära. Undervisningssättet 
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ökar inte bara förståelsen utan även språkinlärningen och värdet av de gemensamma 

kunskaperna och erfarenheterna. 

Utomhuspedagogiken har förutsättningar att bli en integrativ, komplementär 

pedagogik i en pragmatisk och reformpedagogisk tradition, genom att den 

erbjuder elever och lärare möjligheter till lärande baserat på iakttagelser och 

erfarenheter i autentiska situationer.  

(A. Szczepanski, s. 91, 2006) 

Citatet ovan menar på att utomhuspedagogiken erbjuder eleverna att uppleva 

lärtillfället istället för att enbart läsa om lärandet. En studie som testat 

utomhuspedagogikens effektivitet på kunskapsinhämtning menar att elever tar till sig 

innehållet i undervisningen på ett annat sätt i naturen (Dillon et al., 2005 s. 20). Vidare 

skriver författarna att om ett barn ska lära sig hur man mjölkar en get, kan det vara 

svårt att förstå hur det går till enbart genom att läsa om det. Får barnet i stället testa att 

mjölka en get är det stor chans att kunskapen befästs. Detta delvis för att barnet fått 

arbeta praktiskt men även för att man vanligtvis minns när man genomför någonting 

första gången. Detta kan gå att koppla till integrering av elever i skolan. En elev som 

inte behärskar det svenska språket ännu kan omöjligt lära sig hur man mjölkar en get 

genom att läsa en svensk-skriven bok. Låter läraren en större del av undervisningen 

genomföras i utomhusmiljö kan dessa elever få utvecklas kunskapsmässigt på ett sätt 

som de inte kan i skolbänken. 

5.3 Hinder med utomhuspedagogik 

Trots att litteraturen beskriver många fördelar med utomhuspedagogik går det inte blunda 

för de hinder som kan uppstå. Många pedagoger är osäkra på hur man undervisar utomhus 

och när det är lämpligt att flytta ut klassrummet till naturen. Det är en risk att som ensam 

pedagog bege sig ut i naturen med en stor klass, vilket kan leda till att många väljer att 

avstå utomhuspedagogik. Szczepanski (2008, s. 55) skriver att barn ibland inte uppfattar 

att utomhusundervisning är ett lär-tillfälle, utan ser det mer som fritid. Många barn relaterar 

till korv-grillning och promenader när de tänker på natur, vilket självklart kan vara ett 

hinder när läraren flyttar undervisningen till naturen. Även lärare kan vara ett hinder då de 

kan vara tveksamma till att använda utomhusmiljön som en lärmiljö, de kanske anser att 

undervisning sker med penna och papper. Även Blair (2009 s. 35) bekräftar, i sin översikt 

om forskning om skolträdgårdar i undervisningen, att lärare många gånger anser att 
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utomhuspedagogik tar för mycket tid samt att de saknar intresset. Blair har skrivit en studie 

om barns påverkan på utomhuspedagogik. I sin översikt tar hon upp hinder som är vanliga 

inom utomhuspedagogiken i samband med skolträdgårdar. Majoriteten av sambanden 

stämmer överens med det Szczepanski diskuterar. För att lärare och personal på skolan ska 

finna intresse och engagemang krävs att skolan dels har en rektor som visar entusiasm för 

utomhuspedagogik. Det är också viktigt att det finns ett antal lärare på skolan som har 

erfarenhet och kan leda och motivera övrig personal samt att skolan erbjuder lärare kurser 

och utbildningar för att utvecklas inom området (Blair, 2009, s. 25). Ytterligare en faktor 

som försvårar utomhuspedagogik är att alla elever inte har tillgång till nödvändig 

utrustning så som gummistövlar, regnställ, vindjacka etc. (Szczepanski, 2008, s. 55).  

 

Klassrummet är för många lärare en trygg zon. Det går att observera alla elever och det 

finns teknik som gör det möjligt att tillge elever anpassat material. I naturen kan det bli 

problematiskt för läraren att observera alla elever och ge dem den anpassningen som krävs. 

Pedagoger nämner riskmoment som att bli överkörd i trafiken, försvinna eller att någon 

drunknar under vistelsen i naturen (Szczepanski, 2008, s. 55).  
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6. Diskussion 

I denna del av litteraturstudien redogörs för hur vi tolkar det resultat vi har fått fram. Vi 

svarar på de frågor som vi ställt i syftet och som lett fram till ett resultat. 	

6.1 Metoddiskussion 

Studien baseras på en kvalitativ litteraturstudie där främst svensk forskning har 

analyserats. Uppsatsen är till störst del baserad på svensk forskning då intresset låg i den 

svenska skolan och dess läroplan. Vid informationssökningen framgick det tydligt att 

ingen databas besitter all litteratur, och ett flertal databaser undersöktes för att finna det 

resultat vi eftersökte. Det var svårt att hitta väsentliga sökord, det blev antingen för brett 

eller för snävt för vår studie. Det fanns några forskare som ofta förekom i genom 

kedjesökningar. Vid senare sökning på specifikt dessa forskare påträffades då ett flertal 

studier av samma ämne. Det finns ingen stor kvantitet av tidigare forskning kring 

utomhuspedagogik som undervisningskälla, vilket resulterade i ett fåtal forskare som 

faktiskt studerat området. Detta kan resultera i att validiteten kan komma att ifrågasättas.  

Vi kom till insikt när vi analyserade allt material att det gick att hitta forskning som pekar 

på att utomhuspedagogik leder till något positivt. Vår tanke är att det beror på att området 

fortfarande är relativt nytt, i alla fall ur forskningsperspektiv. Det finns kanske ännu inte 

tillräckligt med studier om utomhuspedagogik för att någon ska säga motsatsen. Vi menar 

att det hade varit intressant att i framtiden få ta del av forskning som även kritiserar 

utomhuspedagogik, för att få ställa studierna mot varandra. 

Denna litteraturstudie ska senare i vår utbildning ligga till grund för vårt kommande 

examensarbete och vår tanke är att då kunna testa de olika teorierna på elever i 

grundskolan. Under examensarbetet finns möjlighet att genomföra intervjuer samt 

observationer vilket vi tror kan ge oss en djupare bild av utomhuspedagogik, samt dess för- 

och nackdelar.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi kan från resultaten konstatera att utomhuspedagogik gynnar elevernas inlärningsprocess 

samt att teori och praktik kompletterar varandra (Szczepanski, 2013, s. 4). Det finns ett 

flertal teorier om utomhuspedagogik och flera av dem pekar på att undervisningsmiljön 

spelar stor roll. Forskning visar på att platsen för utomhusundervisningen inte 

nödvändigtvis behöver vara planerad (Sandell & Öhman, 2012, s. 43). Det är viktigt att 
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som lärare våga lita på att naturen själv skapar syftet. Det är vanligt att lärare väljer syfte 

och därefter plats, att man är rädd för dels naturens, men även för elevernas, spontanitet 

(Szczepanski, 2006, s. 91). Vidare menar forskningen att utomhuspedagogik möjliggör 

sinnenas interaktion med den fysiska omgivningen (Szczepanski, 2013, s. 5). 

I den tidigare läroplanen från 1994 var bristen på utomhusaktiviteter påtaglig (Skolverket, 

1994). Det går att se tydlig förbättring på detta i den nuvarande läroplanen då skolan 

uppmanas anpassa undervisningen efter varje enskild individ, vilket möjliggörs genom 

utomhuspedagogik. Ett exempel på detta kan vara att vissa elever tycker det är svårt att 

koncentrera sig i klassrummet. Om undervisningen då flyttas ut i skogen så kan det vara 

den anpassningen som är nödvändig för att den eleven ska koncentrera sig, och därmed få 

ut maximalt av undervisningen. Det står även att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

socialt samspel, och studier (Bland annat av Humberstone och Stan, 2011) visar på att 

elever samarbetar bättre i naturen och lättare erhåller nya vänner.  Det finns elever som har 

svårt att uttrycka sig i klassrummet, men som upplever naturen som en trygghet där både 

teoretiska samt praktiska egenskaper spelar in. Detta leder till att alla elever får möjlighet 

att utveckla gemenskaper på en ny nivå, som vidare leder till social utveckling.  

6.2.1 Vad innebär lärande med hjälp av utomhuspedagogik och vilka för- och 
nackdelar medför det?  

Lärande med hjälp av utomhuspedagogik innebär att undervisningen sker utanför 

klassrummets väggar. Ett flertal forskare beskriver hur lärande i form av 

utomhuspedagogik medför att eleverna skapar kunskap och utmanas både intellektuellt och 

fysiskt (Brodin, 2011, s. 449). Dewey var tydlig med att de största svårigheterna med att 

lära ut är när det görs i objektiv form, att läraren till exempel beskriver hur en fossil ser ut. 

Om eleverna istället får gå på en strand och själva finna en fossil så blir det mer konkret 

och lärdomen blir av mer värde för eleven (Hartman & Lundgren, 2002, s. 17). 

Utomhuspedagogik kan genomföras på två olika sätt, i ett editerat- och i ett icke-editerat 

landskap. Det första, det editerande landskapet, innebär att läraren väljer platsen utifrån 

syftet. Exempelvis undervisning i en djurpark, där syftet är att studera djuren och dess 

miljö. Den andra utförandeformen, det icke-editerande landskapet, innebär att naturen själv 

skapar syftet. Exempelvis om läraren väljer att flytta undervisningen ut i skogen och då 

låter skogen själv skapa syftet. Eleverna kan då samla mossa, pinnar och stenar och 

gruppen kan tillsammans diskutera fynden, skogen står då för lärandet (Szczepanski, 2006, 
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s. 91). Utomhuspedagogik går att göra ämnesövergripande, då man inom NO samt SO kan 

diskutera bland annat istiden och hur den format vårt landskap. Eleverna kan besöka 

klippblock för att se hur isen har slipat och format stenen eller rullstensåsar för att se 

efterlämningar från istiden. I engelska- och svenskämnet kan eleverna samla föremål som 

är adjektiv, som innehåller ett visst antal stavelser eller som är av en specifik färg etc. I 

matematik kan eleverna räkna med objekt, de kan samla stenar och skapa mönster. Vi anser 

att man inte bör se utomhuspedagogik som ett hinder, utan som en möjlighet att utmana 

och utveckla sin undervisning. 

Forskare är tydliga med att elevernas hälsa har blivit sämre, eleverna tillbringar mer tid 

framför datorer och mindre tid ute i naturen (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s. 9) Vidare 

forskning har visat att detta i sin tur leder till att elevernas koncentrationsförmåga 

försämras samt att eleverna ökar i vikt (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s. 17). Eleverna 

tillbringar den största tiden av sina dagar i skolan, om lärarna då väljer att applicera sin 

undervisning utomhus får eleverna både fysiska och teoretiska kunskaper. 

Utomhuspedagogiken bidrar även till att fler sinnen aktiveras, fler än vad klassrums-

undervisningen gör. I naturen kan elevernas syn, hörsel, smak-, lukt- och beröringssinnen 

få möjlighet att arbeta mer intensivt. Att förklara för en elev hur ett lingon smakar är en 

utmaning. Om undervisningen istället är placerad i en skog så räcker det att eleven själv 

letar upp en tuva lingonris och plockar ett bär för att smaka. Denna kopplingen gjorde Blair 

för att tydliggöra att undervisningen blir mer konkret i naturen (Blair, 2009 s. 35) 

Många lärare runt om i skolorna utbildades under Lpo 94 och lutar ofta sin undervisning 

delvis på den tidigare läroplanen. Det kan medföra att de ser utomhuspedagogik som något 

nytt och skrämmande, och därmed väljer att genomföra undervisningen inomhus. För att 

dessa lärare ska våga ta steget ut i naturen tycker vi att skolan till exempel kan erbjuda 

temadagar för att motivera till en mer varierad undervisning. Skolan kan även bjuda in 

gästföreläsare som har erfarenhet kring utomhuspedagogik för att väcka intresse och 

engagemang för samtliga lärare på skolan. Utomhuspedagogik är något alla lärare och 

pedagoger kan och bör använda sig av.  

Elevgrupperna i dagens skolor är stora, detta gör att lärare kan känna oro att ta med sina 

elever ut i naturen. Lärare talar även om en oro att elever försvinner och risker som 

drunkning- och trafikolyckor nämns. Studier (Szczepanski, 2008, s. 55) har visat att lärare 

har svårt att planera sin utomhusbelagda undervisning, eleverna ser därför 
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utomhusundervisningen som ett tillfälle för lek och skoj. Ett flertal lärare nämner även att 

rätt kläder kan vara ett hinder, vid utomhusaktiviteter krävs tex gummistövlar och regnställ, 

detta kan vara en ekonomisk fråga i vissa familjer och då bli ett hinder.  Detta kan ligga 

till grund för att lärare istället väljer att genom föra sin undervisning på ett klassiskt sätt, i 

klassrummet (Szczepanski, 2008, s. 55). Är man rädd för skogen kan man gå till en park, 

regnar det så kan man vänta tills nästa dag eller om det är för stora elevgrupper så kan man 

ta kollegor till hjälp. 

Utomhuspedagogik tillhör den nya generationens lärare. Efter att ha granskat studier går 

det påstå att man genom utomhuspedagogik når fram till fler elever. Även till de elever 

som inte finner ro i klassrummet eller inte behärskar det svenska språket, genom att 

undervisningen då är mer konkret och praktisk. Ett flertal forskare (Dahlgren & 

Szczepanski, 2004, s. 17) belyser hur lite eleverna rör på sig. Den skola vi hade vår VFU 

på hade ett par lektioner i veckan utomhus. De undervisningstillfällen som var utomhus 

var ofta under biologilektionerna, och vi var i skogen. Eleverna såg detta som ett mycket 

lärorikt, viktigt och roligt inslag i deras skolvecka. De elever som vanligtvis hade svårt att 

sitta stilla på sin stol eller hade som vana att störa sina klasskamrater fann skogen som 

något väldigt positivt, där fick de röra på sig samtidigt som de fick kunskap om naturen.   

De hinder som några av de intervjuade lärarna nämnde tror vi handlar mer om ursäkter än 

hinder. Lärarna kan vara bekväma vid deras "vanliga" undervisningssätt och att de kan 

tycka det är omständligt att be en kollega om hjälp eller att se till att alla elever har bra 

kläder. Det är dock förståeligt varför lärarna kan tycka att lektionerna utomhus kan leda 

till stress kring hur eleverna når målen eller inte.  

6.2.2 Kan utomhuspedagogik gynna nyanlända elever i sin integreringsprocess? 

Att se utomhuspedagogik från ett sociokulturellt perspektiv gör att elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper kommer till användning. Eleverna lär genom att utföra 

aktiviteter enskilt eller i grupp, det viktigaste inom det sociokulturella perspektivet är att 

det eleverna ska lära, lärs ut i ett sammanhang (Säljö, 2003, s. 85). Genom att arbeta på 

detta sätt kan göra att de elever som inte är språkmässigt starka får en chans att uttrycka 

sig på andra sätt och pröva sig fram till ett resultat. Vi anser att teorin bör fungera i alla 

elevgrupper, då den tydligt pekar på att elever lär sig genom att pröva sig fram i olika 

situationer. 
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I naturen blir det mer naturligt att eleverna delas upp i mindre grupper då det vanligtvis 

förekommer samarbetsövningar. Detta stärker inte bara elevernas självkänsla, det kan även 

bidra till att nyanlända elever integreras in i den svenska skolan mer effektivt. Eftersom 

klassrummet många gånger är en trygghet för elever, utmanas de mentalt när 

undervisningen flyttas ut i naturen. Detta kan i sin tur bidra till att nyanlända elever och de 

svenskfödda elever får samma förutsättningar då språket inte nödvändigtvis står i centrum. 

Senare kan naturen bli en trygghet för eleverna och de kan ta in undervisningen på ett sätt 

de inte tidigare kunnat, tack vare att alla sinnen är aktiva (Szczepanski, 2008, s. 45).  

Många nyanlända elever kan känna sig begränsade i klassrumsundervisningen då de inte 

alltid behärskar det svenska språket. Dessa elever behöver istället få komma ut i naturen 

och uppleva att fokuset inte ligger på språket. Förhoppningen är att de då istället ska kunna 

applicera sina tidigare erfarenheter och kunskaper på de övningar och utmaningar som 

naturen erbjuder. Detta kan bidra till att de nyanlända eleverna då känner sig mer 

integrerade eftersom språket inte står i centrum, som det kan göra i en klassisk 

klassrumsundervisning. Elever från olika länder skulle kunna jämföra hur den svenska 

naturen skiljer sig åt från där de ursprungligen kommer från. Hur skiljer sig bergen och 

vattnet från deras land, och skiljer sig jordbruket från något annat land? Detta skulle kunna 

utveckla eleverna på ett högre plan än om de endast diskuterat den svenska naturen, samt 

att elever från olika länder kommer närmre varandra och en nyfikenhet skapas. Ett mål är 

givetvis att de elever med svenska som modersmål vågar se förbi hindret med språket och 

skapa nya vänskapsrelationer.  

Studier som genomförts utanför klassrummet och som utvärderats genom intervjuer och 

observationer pekar på att barn påverkas positivt av upplevelsen. Ett flertal barn uttryckte 

att de utvecklat en mer självständig sida samt att de lättare funnit nya kamrater. De menade 

dessutom att deras samarbetsförmåga förbättrats vid utomhusundervisning (Humberstone 

och Stan, 2011, s. 44). Dessa kompetenser kan vara tecken på att elevernas sociala 

utveckling tränas under utomhuspedagogik.  

En undervisning där alla elever är delaktiga är vad skolan strävar efter, och i klassrums-

miljön möjliggörs inte det på samma sätt som det görs i naturen. I naturen blir det naturligt 

för barnen att ställa frågor och det finns inte lika många rätt och fel. Naturen utstrålar ett 

mer öppet klimat som i sin tur bidrar till att eleverna lättare accepterar varandra och skapar 

en bättre samanhållning. I klassrummet arbetar eleverna ofta enskilt under tystnad vilket 
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inte bidrar till social utveckling på samma sätt som om eleverna vistas i naturen. Där 

arbetar de praktiskt med övningar som kräver tålamod, samarbete och kreativitet. Lgr 11 

tar ett flertal gånger upp vikten av att arbeta med andra elever samt att skolan ska hjälpa 

eleverna med att få förståelse för andra människor (Skolverket, 2011b, s. 7). Genom att 

använda sig av utomhuspedagogik får eleverna möjlighet att arbeta i olika 

gruppkonstellationer, då lär de sig att samarbeta med alla sina klasskamrater och får en 

förståelse för varandra.  

Att se utomhuspedagogik utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan ge en ökad social 

utveckling i en grupp. Genom att arbeta med teorin om att eleverna själva skapar 

kunskapen gör att mycket lämnas åt eleverna (Säljö, 2013, s. 80). Om det är en bra dynamik 

i elevgruppen kan det leda till en mycket bra undervisningssituation, där läraren håller sig 

i bakgrunden och observerar gruppen. Då olika elever ligger i olika utvecklingsstadier kan 

gruppmedlemmarna lyfta varandra och genom att de delar med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter blir gruppen starkare och alla elever känner sig behövda (Säljö, 2013, s. 81). 

Utomhuspedagogik bör vara spontant, och att läraren ska våga lita på att naturen ibland 

själv skapar syftet. Väl ute i naturen sker en mängd olika lär-tillfällen parallellt, och läraren 

kan inte alltid förhålla sig till planeringen och med det inte uppnå det spontana i 

utomhuspedagogiken. Att flytta ut undervisningen utanför klassrummets väggar kan ha 

stor betydelse för elevernas utveckling. Naturen är något som alltid kommer finnas runt 

oss, så varför inte använda sig av den fantastiska naturliga lärmiljön som hjälpmedel i vår 

undervisning! 
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