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I den här studien har vi tagit fram de hinder som begränsar möjligheterna för 

utomhusundervisning för elever i grundskolan, med fokus på årskurs 4-6 och middle school. 

Syftet med studien var att synliggöra vilka hinder som kan stå i vägen för utomhusundervisning 

samt visa på behov av vidare forskning i området. Forskningsfrågan som vi har försökt svara 

på är: Vad utgör hinder för utomhusundervisning med elever i grundskolan, med fokus på 

årskurs 4-6 och middle school? Studien bygger på den pragmatiska teorin om hur undervisning 

genomförs. Forskningslitteratur har analyserats, sorterats och kategoriserats. Materialet som har 

analyserats är av varierande struktur, såsom doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar och 

forskningsrapporter utifrån både kvalitativa och kvantitativa metoder. I resultatet presenterar vi 

hinder i olika kategorier så som litteraturen har framställt dem. De hinder som litteraturen visar 

på är relaterade till: ekonomi, kultur, läroplan, plats, utbildning, tradition, samarbete, säkerhet, 

elevers och föräldrars inställning till utomhusundervisning, tid, väder samt lärares inställning. 

Avslutningsvis kan ifrågasättas huruvida högskolan erbjuder utbildning om utomhuspedagogik 

och läroplanens implicita framställning av utomhusundervisning, eftersom en lösning på dessa 

barriärer skulle omfatta flertalet av hinder. 

Nyckelord: utomhusundervisning, utomhuspedagogik, hinder, ämnesöverskridande 

undervisning, middle school 
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1 Inledning 

Undervisning utomhus är ett område där det har funnits en nyfikenhet och ett allt större behov 

av att utforska närmare. Dock verkar detta område inte vara högprioriterat (Dyment, 2005, s. 

37). Som samhället ser ut idag har stillasittande och överdriven vistelse inomhus blivit ett allt 

vanligare fenomen. Dagens barn och ungdomar går miste om den naturliga tillgången till 

utomhusvistelse och den fysiska aktivitet det bidrar med. Vidare leder detta till ohälsa och bildar 

en nedåtgående spiral för lusten att lära (Szczepanski, 2014, s. 26).  

Utifrån VFU-erfarenheter (Verksamhetsförlagd utbildning) tycker vi oss se att ju äldre eleverna 

blir, desto mindre undervisning utomhus får de. På en av skolorna, där vår VFU var förlagd, 

ingick dock utomhusundervisning en förmiddag i veckan. Fördelarna med detta var att det var 

en schemalagd aktivitet där föräldrar, elever och pedagoger var inställda på upplägget. Eleverna 

som inte hade en lika framträdande roll inne i klassrummet tog för sig på ett annat sätt när de 

växlade till utomhusmiljö. Enligt Jordet (2007, s. 261) utvecklas den sociala kompetensen av 

att tillbringa tid tillsammans utomhus. Dessutom bidrar stunden som eleverna och lärarna 

lämnar klassrummet till att sammanhållningen i klassen stärks (Bentsen, Mygind & Barfoed 

Randrup, 2009, s. 34; Fägerstam, 2012, s. 66). Dock kunde andra elever uppleva att det var 

besvärligt att ta sig ut och tyckte rent allmänt att det var bekvämare inomhus.  Det ser vi som 

ett problem eftersom forskning visar att utomhuspedagogiken är en tydlig väg från den abstrakta 

kunskapen som eleverna inhämtar i klassrummet till den mer konkreta kunskapen som eleverna 

får erfara genom att pröva och uppleva i en annan miljö än inomhus (Szczepanski, 2014, s. 25). 

Forskning visar även på den hälsoeffekt som vistelse i naturen ger samt miljöombytet i sig som 

ger positiva effekter, då eleverna lämnar klassrummet för att gå utomhus till exempelvis den 

närliggande skolgården (Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & Öhman, 2011, s. 18; 

Dahlgren & Szczepanski, 2004, s. 9). 

Styrdokumenten innehåller moment som kräver viss utomhusvistelse vilket innebär att 

nyttjandet av andra miljöer utanför skolans fyra väggar måste nyttjas. Detta är något som 

explicit går att finna i kursplanerna för bland annat idrott- och hälsa, biologi, fysik, kemi och 

geografi (Skolverket, 2017, s. 51; 159-161; 169-170; 180-181; 193). Trots detta återstår frågan 

varför utomhusundervisning, med fokus på årskurserna 4-6, inte bedrivs i lika stor omfattning 

som de lägre åldrarna eller inomhusundervisning. 
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Vi vill ha en bredd och ett varierat urval av vetenskapliga texter. Vidare har vi valt att ej 

fokusera på specifika ämnen, utan se mer generellt till hur utomhuspedagogik utgör eventuella 

hinder för undervisning utomhus överlag i grundskolans årskurs 4-6 och middle school. 

Därefter har vi kategoriserat möjliga hinder som har påvisats i de vetenskapliga texterna vi har 

valt att analysera. De vetenskapliga texter som vi har valt att analysera är från Sverige, 

Danmark, Norge,  Australien, England, Kanada och USA. Vi har inte gjort en större 

begränsning dem emellan, utan har analyserat dem på samma sätt utifrån vårt analysverktyg (se 

bilaga 3). Som vissa studier uttrycker behöver vi vara medvetna om att de olika texterna som 

vi har valt att analysera är ”gjorda under förhållanden som kan skilja sig från de svenska” 

(Öhman, 2011, s. 128-129). Exempelvis skiljer sig kulturen beträffande vistelsen i naturen från 

land till land. Mellan länderna finns det skillnader i olika undervisningstraditioner i skolorna 

samt vissa skillnader i läroplanerna (ibid, 2011, s. 128-129). 
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2 Syfte och frågeställning 

När det då finns så mycket som är gynnsamt med undervisning utomhus; hur kommer det sig 

då att det inte bedrivs i lika stor utsträckning som traditionell undervisning inomhus? Och hur 

kommer det sig att undervisning utomhus minskar ju äldre eleverna blir i grundskolan? En del 

hinder kanske är verkliga hinder, medan andra endast utgör föreställningar om vad som skulle 

kunna vara egentliga hinder. 

Syftet med denna studie är att granska vilka hinder för utomhusundervisning som forskning 

behandlar. Detta för att visa på behov av vidare forskning kring temat. 

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställning: 

Vad utgör hinder för utomhusundervisning med elever i grundskolan, med fokus på 

grundskolans årskurs 4-6 och middle school? 
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3 Bakgrund 

Hittills har forskning berörande utomhuspedagogik till största del fokuserats på de positiva 

aspekterna (Bentsen et al., 2009 , s. 35).  

I 3.1 presenteras därför nyttan av utomhusundervisning. Vidare behandlas i stycke 3.2  

definitioner av utomhuspedagogik, i 3.3 pragmatismen som bakomliggande teori och i 3.4 hur 

styrdokumenten berör ämnet.  

 

3.1 Nyttan av utomhusundervisning 

Utomhuspedagogik är en form av lärande som ger eleverna möjlighet att uppleva och erfara 

undervisningssituationer med alla sina sinnen. Vistelsen i utomhusmiljö leder dessutom till en 

friskare och sundare hälsa. Förståelsen för vad som ingår i lärandesituationen fördjupas genom 

utomhusundervisning. Här vill vi lyfta några positiva aspekter av utomhusundervisning som vi 

har funnit i litteraturen, vilka utgör bakgrunden till det som kommer att mynna ut i olika hinder; 

hinder för att i praktiken utföra utomhusundervisning. Arbetet handlar om varför elever inte får 

undervisning utanför klassrummet i större omfattning, trots att forskning visar på att 

utomhuspedagogik har många positiva effekter.  

Forskningen visar att bara en liten stunds utevistelse ger eleverna bättre förutsättningar för att 

koncentrera sig när de väl kommer in i klassrummet igen (Szczepanski, Malmer, Nelson & 

Dahlgren, 2006, s. 94). Värt att tänka på är också att elever spenderar mesta delen av sin vakna 

tid i skolan, vilket medför att det är av stor vikt att den tiden förläggs på ett genomtänkt sätt i 

form av exempelvis utomhusförlagd tid (Gustafsson, Szczepanski, Nelson & Gustafsson, 2011, 

s. 63; Berg & Fägerstam, 2013 s. 9).  Elever som har undervisats utomhus har betydligt starkare 

minnesbilder av vad de lärt sig (Lättman-Masch & Wejdmark, 2011, s. 11). Forskning visar 

även på att involvering av flera sinnen stärker inlärningen och gör det lättare för eleverna att 

minnas vad de har lärt sig (Åkerblom, 2004, s.119). 

För att komma undan den traditionella undervisningen, i form av vanliga texter från läroböcker 

inne i klassrumsmiljö, kan undervisningen utomhus ge eleverna möjligheten att genom ”sinnlig 

erfarenhet” fördjupa kunskaperna (Szczepanski et al., 2006, s. 90). Eleverna får i och med 



 

5 

 

 

undervisning utomhus möjligheter att skapa sig sina egna erfarenheter till skillnad från att 

enbart ta del av abstrakt material såsom böcker och internet (Åkerblom, 2004, s.120). Att erfara 

och lära är något som går hand i hand. När eleverna får möjlighet att vara delaktiga genom 

utomhusundervisningen är de således medskapare i kunskapsinhämtningen. Detta leder till 

personliga upplevelser som är lättare för eleverna att dra lärdom av (Lundegård, 2004, s. 88). 

Ämnesöverskridande perspektiv är möjligt och leder till en helhetssyn som väver samman 

verkligheten utanför och innanför skolans värld (Strotz & Svenning, 2004, s. 36). Då eleverna 

får en verklig upplevelse blir det tydligare och mer meningsfullt vid tillfället när lärande sker. 

Enligt forskning är undervisning utomhus motiverande för eleverna då det berör eleverna på ett 

känslomässigt plan vilket leder till bättre förutsättningar vid lärandesituationer. Utevistelse är 

dessutom något som ger individer positiva effekter på hälsan, stärker deras immunförsvar samt 

bidrar till en sundare livsstil genom att det kan öppna upp för möjligheter att vilja vara ute i 

större mån på fritiden (Mårtensson et al., 2011, s. 18; Wahlgren, 2012).  

Att ge eleverna möjlighet till återkommande möten med växter och djur har stor betydelse för 

deras förmåga att läsa av naturen och detta förbereder dem för att ta ansvar för den biologiska 

mångfalden (Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2015, s. 216-217). Något som 

utmärker vår svenska kultur är allemansrätten som ger oss unika möjligheter att vistas i naturen. 

Allemansrätten lär oss att ta ansvar och att bete oss hänsynsfullt för att värna om natur, djur och 

miljö (Naturvårdsverket, 2011, s. 7). 

Dessutom utvecklar utomhuspedagogik de sociala relationerna; dels mellan eleverna och dels 

mellan lärare och elever. Även relationen gentemot naturen och miljön utvecklas i takt med 

elevernas känsla för ansvarstagande (Fägerstam, 2012, s. 20). Utomhusundervisning har alltså 

en positiv verkan på den sociala aspekten som social kompetens, utveckling och lärande (Jordet, 

2007, s. 261). 

Internationell forskning visar på fysisk, mentalt och socialt välmående hos barn som får vistas 

utomhus i naturen (Chawla, 2015, s. 434-435). Enligt Chawla (ibid, s. 435) bidrar naturen till 

att lägga grunden för goda vanor redan i barndomen. Relationen mellan barnen, djur, växter 

och natur utvecklar deras omtanke och förståelse för sin omgivning (ibid, s. 435). Vidare finns 

flera positiva aspekter, bland annat i hur utomhusmiljön och vistelsen i naturen bidrar till att 

människor inte dör i förtid, ger en bättre hälsa, förbättrar kroppslig rörelse, utvecklar sinnena 
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och de kreativa förmågorna (ibid, s. 435). Förmågan till omtanken om andra arter och 

människor utvecklas. Chawla (2015, s. 435) menar att ett bredare register av känslor utvecklas; 

alltså inte bara känslan av exempelvis en rädsla eller oro för naturen, utan en utökning av 

positiva känslor kopplade till upplevelserna barnen får i naturen. Fler fördelar är utvecklingen 

av förmågan av kritiskt tänkande, omtanken för andra människor samt kunna leka, skratta och 

njuta av rekreationen som naturen ger (ibid, s. 435). Gill (2014, s. 13-14) har i en stor 

undersökning kommit fram till att utomhusundervisning bidrar till ett lekfullt lärande med 

positiva effekter på elevernas miljömedvetenhet, hälsa och växande intresse för NO-

undervisningen.  

 

3.2 Definitioner  

I den här studien har begreppet utomhuspedagogik beskrivits enligt två olika definitioner som 

vi anser kompletterar varandra. Dels: 

Nationellt Centrum för miljö- och Utomhuspedagogiks (NCU) definition för begreppet 

utomhuspedagogik lyder: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion 

grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt 

forskningsutbildningsområde som bland annat innebär: 

att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, samt 

att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.  

 (NCU, Nationellt Centrum för Miljö- och utomhuspedagogik) 
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Dels: 

Utepedagogik innebär att läranderummet är utemiljön, men innehållet i undervisningen kan hämtas från 

såväl språk som matematik, naturvetenskap, fysik, fostran, historia och konst. Vidare kan utepedagogiken 

beskrivas som en kombination av samhörighet mellan människor och natur, utveckling av förhållningssätt 

som innebär att man bryr sig om omgivningen, och förmåga att använda naturresurser så att det kommer 

både människor och samhälle till nytta. 

(Björklid, 2005, s. 148) 

 

De här olika definitionerna står bakom vår tolkning av begreppet utomhusundervisning. Till det 

här vill vi ytterligare framföra att utomhusundervisning i studien inte nödvändigtvis behöver 

förläggas i naturmiljö, även skolgårdar och parker ingår i vår tolkning. Vidare har vi direkt 

översatt det danska begreppet udeskole till utomhusundervisning. Dessutom syftar traditionell 

inomhusundervisning till undervisning inomhus i klassrumsmiljö. Outdoor education går att 

finna i de internationella texterna och definieras som ”… is in education in, about, and or, the 

out of doors” (Ford, 1986, s. 2). Det betyder att outdoor education definierar var undervisningen 

håller hus, vilket ämne det berör samt syftet med aktiviteten. Vidare beskrivs att definitionen 

outdoor education används som en förlängning till läroplanerna i Kanada, Australien, England 

och Skottland för att inkludera friluftslivet i form av; vandring, camping och kanotfärder till 

exempel (ibid, s. 2-3). 

 

3.3 Pragmatism 

Pragmatismen beskrivs som en tradition fokuserad på koppling mellan tanke och upplevelser 

via sinnena. Pragmatism trycker på att kunskap bygger på handlingar i praktiken och ett 

problemlösande förhållningssätt (Godfrey-Schmidt, 2015, s. 803). I den här litteraturstudien har 

vid upprepade tillfällen teorier baserade på John Deweys och Ellen Keys pragmatiska synsätt 

inom ämnet utomhuspedagogik påträffats. Sekelskiftet innebar en övergång från det mer agrara 

samhället till ett industrisamhälle, vilket väckte idéer hos bland annat John Dewey (USA) och 
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Ellen Key (Sverige). Både Dewey och Key banade väg för reformpedagogiska teorier under 

första hälften av 1900-talet (Key, 1996, s. 24–25). John Dewey förespråkade ett ömsesidigt 

utbyte mellan individen och samhället, där avståndet mellan skola och samhälle skulle 

förminskas samt där skolan skulle erbjuda den enskilda individen ett deltagande i sin utveckling 

och ett ansvarstagande för samhället (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004, s.15–23). Dewey 

menar att det finns gott om tillfällen att ta till vara barnens egna intressen för att leda dem in på 

nya kunskapsområden. En förutsättning för det är att låta barnen experimentera vilket han 

menar naturen är bra på att erbjuda dem. Dessutom menar Dewey att klassrumsväggarna skulle 

kunna ta kål på barnens egna entusiasm till lärande (Dewey, 2004, s. 72–83).  

Ellen Key var inne på liknande spår som Dewey om hur skolan skulle vara utformad utifrån 

elevernas erfarenheter och omvärldens verklighet (Key, 1996, s. 8). Key nämner även vikten 

av sammanhang i skolan. Med det menade hon att kunskap förankrades hos eleverna om de fick 

syn på sammanhang i såväl vardagen som ”mellan naturen och människolivet” (ibid, s. 191). 

Likt Dewey förespråkade Key användandet av barnens intresse för att förvalta kunskap och 

bildning som varade i längden (ibid, s. 192). 

 

3.4 Styrdokument 

Enligt läroplanen ska eleverna ges möjligheter till att vistas ute för att främja fysisk aktivitet. 

Eleverna ska få möjligheter att lära sig på ett variationsrikt sätt för att alla elever ska få 

förutsättningar och motivation till fortsatt lärande. Skolan ska erbjuda lärandesituationer som 

ger eleverna sammanhang och mening (Skolverket, 2017, s. 11). Här skulle 

utomhusundervisningens nytta kunna förenas med läroplanens mål för att uppnå ovan nämnda. 

Vidare ska skolan enligt läroplanen ge alla elever möjlighet att utvecklas och lära. Eleverna ska 

få "en livslång lust att lära" (ibid, s. 7). Vidare har skolan som uppdrag att främja eleverna i 

deras utveckling och lärande (ibid, s. 9). Eleverna ska erbjudas daglig form av rörelse, få 

använda sin kreativitet och nyfikenhet, våga pröva idéer och få självförtroende (ibid, s.7). Att 

arbeta individuellt såsom med andra är ytterligare faktorer som belyses i läroplanen och som 

går att härröra till utomhusundervisningen (ibid, s. 9). Enligt skollagen ska eleverna erbjudas 

en likvärdig utbildning oberoende av var eleverna bor och har sin skolgång (Skolverket, 2017, 

s.8; SOU 2010:800, kap 1, paragraf 9). Enligt läroplanen ska inte bara elevers teoretiska 
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färdigheter uppmärksammas, även de ”praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna” är av vikt 

(Skolverket, 2017, s. 10). Fältstudier av olika slag går att finna i kursplanerna och är dessutom 

något som har positiv betydelse för elevers inlärning och deras långtidsminne (Skolverket, 

2017, s. 51; 159-161; 169-170; 180-181; 193; Mygind, 2007, s. 3). Däremot har läroplanens 

beskrivning av utomhusundervisning inte en tydligt framträdande definition vilket bidrar till 

skilda tolkningsmöjligheter. 
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4 Metod 

Det här är en litteraturstudie med syftet att ta reda på vad som hindrar lärare från att bedriva 

undervisning utanför skolans väggar. Den forskning som tidigare gjorts på området visar till 

största delen på positiva aspekter av utomhuspedagogik. Eftersom den här studien syftar till att 

hitta de hinder som kan stå i vägen för undervisning utomhus har vi sökt information i litteratur 

som berör ämnesområdet, detta för att kunna samla olika faktorer som hindrar bedrift av 

utomhuspedagogik utifrån skilda perspektiv. Kriterier för inklusion i det här arbetet var att 

litteraturen skulle ha vetenskaplig grund.  

 

4.1 Informationssökning 

Här följer exempel på sökord och sökningar som har använts:  

Utomhuspedagogik, Utomhusundervisning, Outdoor education, Outdoor learning, Learning 

outside the classroom, upplevelsebaserat lärande, experiential learning, AND middle school, 

AND hinder, barriers (för ytterligare information se bilaga 2). 

Databaser som använts när vi sökt efter information är Google Scholar, ERIC, Swepub, Primo, 

PsycINFO och Libris. De här söktjänsterna har även använts för vidare sökningar, såsom 

kedjesökningar utifrån referenslistor och författarsökningar.  

Vidare följer exempel på författarsökningar:  

Rickinson et al (2004) AND outdoor*, Anders Szczepanski, Fredrika Mårtensson, Ebba Lisberg 

Jensen, Margareta Söderström, Johan Öhman (se bilaga 2). 

 

 



 

11 

 

 

4.1.1 Kriterier för inklusion, exklusion och urval 

Det som varit avgörande för det analyserade materialet är att det ska behandla någon typ av 

hinder för genomförandet av utomhuspedagogik. Vidare behandlar materialet grundskolan med 

fokus på årskurs 4–6, liksom i de internationella texterna fokus på middle school. Syftet med 

vår undersökning var att ta reda på de hinder som förekommer för att komma ut med äldre 

elever i grundskolan, därför har årskurs 1–3 exkluderats. Då det var svårt att hitta texter som 

enbart fokuserade på årskurs 4–6,  respektive middle school, har även texter som behandlar 

årskurs 7–9 inkluderats; eftersom årskurs 7-9 ändå kan bära samma hinder för 

utomhusundervisning som årskurs 4-6. Materialet består av en varierad form av litteratur då vi 

har tittat på doktorsavhandlingar, forskningsrapporter, tidskriftsartiklar, böcker samt 

konferensbidrag. Texter på engelska, svenska, danska och norska har påträffats. Därav har 

litteratur på dessa språk legat till grund för litteraturstudien. 

 

4.1.2 Materialanalys 

Utifrån den bakomliggande litteraturen har vi valt att fokusera på olika kategorier som 

återkommer i texterna. Typiskt för en kvalitativ studie är att ta fram kategorier utifrån materialet 

(Backman, 2016, s. 62). Alla texter tar inte upp alla kategorier. För att lättare kunna jämföra 

och urskilja vilka kategorier som nämns i vilka texter har vi sammanställt dem i ett 

analysverktyg (se bilaga 3).  

 

 

4.2 Analyserade arbeten 

De analyserade arbetena presenteras här dels i text dels i tabell.  
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4.2.1 Kort presentation av analyserade arbeten 

Bentsen, Søndergaard Jensen, Mygind och Barfoed Randrup  (2010) har genomfört en dansk 

studie om vad begreppet udeskole innebär och hur det har spridits i det danska skolsystemet. 

Studien omfattar en enkät utskickad till lärare i 2082 skolor i Danmark 

Bentsen, Mygind & Barfoed Randrup (2009) har i en litteraturstudie fokuserat på att studera 

hur begreppet udeskole kan tolkas utifrån ett internationellt perspektiv sam hur udeskole kan 

användas som ett komplement till traditionell klassrumsundervisning.    

Berg & Fägerstam (2012) utvärderar projektet skogen som klassrum, där de genomfört 382 

fortbildningsdagar för 4712 pedagoger och det från över 350 skolor i 59 kommuner. 

Björneloo (2007) är en doktorsavhandling som behandlar hållbar utveckling. Dock lyfter 

Björneloo vissa hinder som berör vårt arbete kring utomhusundervisning. 

Dyment (2005) har i sin forskning undersökt huruvida skolträdgårdar kan minimera de hinder 

som förekommer för undervisning utomhus. Studien har genomförts i Kanada med utskickade 

enkäter (149 enkäter blev besvarade). Enkäterna följdes upp med 21 intervjuer på fem olika 

skolor.    

Fägerstams (2012) doktorsavhandling syftar till att ta reda på hur lärare uppfattar elevers 

upplevelser av naturen i samband med utomhusundervisning. I avhandlingen görs en jämförelse 

mellan australiensk och svensk utomhusundervisning på högstadiet, i vars åldrar inte har gjorts 

studier i någon större omfattning tidigare.  

Lugg och Martin (2001) har genomfört en studie med kombinerad kvalitativ och kvantitativ 

metod. De har skickat ut en enkät till 461 secondary schools i Australien. 

Mårtensson, Jensen, Söderström & Öhman (2011) är en rapport som i samarbete med 

Naturvårdsverket lyfter vad de fyra forskarna (författarna) vill bidra med inom de olika 

områdena; humanekologi, medicin, miljöpedagogik och miljöpsykologi. Rapportens syfte är att 

visa på vad olika vetenskapliga perspektiv kan ge för barn och unga i deras kontakt med naturen. 

Neill (1997) är ett konferensbidrag där det diskuteras vad utomhusundervisning kan bidra med, 

bland annat vad som utgör hinder. Sammanfattningsvis diskuteras behov av vidare forskning 
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då mycket av den forskning som finns framställs ur en positiv synvinkel, vilket innebär att 

positiva aspekter lyfts trots att utomhusundervisning inte ger särskilt stora förbättringar 

resultatmässigt hos eleverna.  

Szczepanski & Dalgren (2011) skriver i sin artikel om en empirisk studie över lärares 

uppfattning om utomhuspedagogik. I studien är två grundskolor involverade och där ifrån 15 

respondenter. 

Waites (2010) resultat bygger på tre empiriska studier, där den första studien omfattar en stor 

kvantitativ undersökning som har genomförts på 1933 skolor med barn i åldrarna 2-11 år i 

sydvästra England. 

Wilhelmssons (2012) doktorsavhandling syftar till att ta reda på anledningar till lärares 

utomhusundervisning och deras pedagogiska mål. Avhandlingen består av två delstudier och 

har genomförts med semistrukturerade intervjuer och observationer. Fyra årskurs 4-6 lärare från 

olika delar av Sverige har deltagit, från skolor med en storlek på 200 elever vardera.  

 

 

4.2.2 Tabell över analyserade arbeten 

Författare År Publikationstyp Titel 

Bentsen, Søndergaard 

Jensen, Mygind & Barfoed 

Randrup 

2010 Tidskriftsartikel The extent and dissemination of 

udeskole in Danish schools 

Bentsen, Mygind & 

Barfoed Randrup 

2009 Tidskriftsartikel Towards an understanding of 

udeskole: education outside the 

classroom in a Danish context 

Berg & Fägerstam 2012 Forskningsrapport Skogen som klassrum 

Utvärdering av projektet 2009-

2012 
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Björneloo 2007 Doktorsavhandling Innebörder av hållbar utveckling 

En studie av lärares utsagor om 

undervisning 

Dyment 2005 Tidskriftsartikel Green school grounds as sites for 

outdoor learning: Barriers and 

opportunities 

Fägerstam 2012 Doktorsavhandling Space and place  

Perspectives on outdoor teaching 

and learning 

Lugg & Martin 2001 Tidskriftsartikel The nature and scope of outdoor 

education in Victorian schools 

Mårtensson, Jensen, 

Söderström & Öhman 

2011 Forskningsrapport Den nyttiga utevistelsen? 

Forskningsperspektiv på 

naturkontaktens betydelse för 

barns hälsa och miljöengagemang 

Neill 1997 Konferensbidrag Outdoor education in the schools: 

What can it achieve? 

Szczepanski & Dahlgren 2011 Tidskriftsartikel Lärares uppfattningar av lärande 

och undervisning utomhus 

Waite 2010 Tidskriftsartikel Losing our way? The downward 

path for outdoor learning for 

children aged 2-11 years 

Wilhelmsson 2012 Licentiatavhandling Teachers’ intentions for outdoor 

education: conceptualizing 

learning in different domains 
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5 Resultat 

Utifrån litteraturstudien har hinder, för att bedriva utomhusundervisning, sorterats i sju olika 

kategorier som benämns: ekonomiska aspekter, kulturella aspekter, säkerhetsaspekter, elevers 

inställning till utomhusundervisning, tidsbegränsning, väder samt lärares inställning (se bilaga 

3).  

5.1 Ekonomiska aspekter 

Ett av de hinder som framträtt i de analyserade studierna är av ekonomisk karaktär. Vid 

återkommande tillfällen pekas det på resurser, transport och material som hinder för 

undervisning utomhus.  Szczepanski och Dahlgren (2011, s. 29) samt Bentsen, Søndergaard 

Jensen, Mygind och Barfoed Randrup (2010, s. 14) visar på att ekonomin är det största hindret 

för utomhusundervisning. Gemensamt för de båda rapporterna är att de tar upp kostnader för 

extra resurser, alltså kostnader för extra personal, som krävs för att kunna genomföra 

undervisningen utomhus. Bentsen et al. (2010, s. 14) tar även upp transporter och utbildning 

för lärare som tillkommande kostnader. Transporter menar också Fägerstam (2012, s. 68) 

innebär ett ekonomiskt hinder. Dessutom lyfter hon fram bristen på utrustning för 

utomhusundervisning i NO-ämnena (Fägerstam 2012, s. 68). Bristen på bra material tas också 

upp som ett hinder i Lugg och Martins (2001, s. 46) artikel, där de menar att detta är ett av de 

största hindren. Till skillnad från den föregående, menar Neill (1997, s. 5) att kostnader går att 

komma förbi med god planering och utvärdering. Även Dyment (2005, s. 39) anser att 

kostnader, till exempel i form av kostnader för transporter, inte utgör ett större hinder. Vidare 

anser Neill (1997, s. 5) att det är viktigt att skapa goda relationer till kommun och sponsorer för 

att få sponsring och stöd åt verksamheten (Neill, 1997, s. 5). 

 

5.2 Kulturella aspekter  

I det här stycket behandlas kulturella aspekter. Med kulturella aspekter (i det här fallet) avses 

styrdokument, plats, sociala relationer och utbildning. 
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5.2.1 Läroplan 

Huruvida läroplanen tar upp undervisning utomhus påverkar hur utomhusundervisning bedrivs. 

I flertalet av de texter vi analyserat framgår lärares efterfrågan om att utomhusundervisningen 

tydligare ska få ta utrymme i läroplanen. Dyment (2005, s. 29) och Bentsen et al. (2009, s. 35) 

nämner exempelvis att det inte står utskrivet i läroplanen som ett obligatoriskt moment. Då 

läroplaner i de olika länderna har ett ”tätt innehåll”, vilket innebär att de innehåller en stor 

mängd kunskapskrav som lärarna måste förhålla sig till, resulterar det i att de riktar stort fokus 

på målen och de nationella proven. I och med rädslan för att gå miste om något i läroplanen 

prioriteras inte utomhusundervisning, då den inte tydligt står med i läroplanen som ett 

obligatoriskt moment. Detta gör att lärarna inte vågar släppa taget om traditionell 

inomhusundervisning (Dyment, 2005, s. 37; Bentsen et al., 2009, s. 35).   

 

5.2.2 Plats och samarbete med kommun och markägare 

Samarbetet med kommuner och markägare kan också ses som en kulturell aspekt. Bentsen et 

al. (2010, s. 17) menar att den här aspekten är avgörande för hur undervisning utomhus blir av. 

Vikten av kontakter härstammar i behovet av plats och områden att bedriva undervisning 

utomhus på. Enligt Waite (2010, s. 119) kan tillgången till naturområden vara bristande.   

Bentsen et al. (2009, s. 37) tar upp platsen ur ett annat perspektiv. De menar att det finns en 

brist på forskning kring platsen som en av de didaktiska frågorna - nämligen var? (ibid, 2009, 

s. 37). Szczepanski och Dahlgren (2011, s. 25) har därefter lyft fram platsen som en viktig 

didaktisk fråga i sin forskning. Istället för de tre frågor som vanligtvis ligger till grund för 

didaktiska val i undervisningen (vad, hur och varför) menar de att didaktiken borde bestå av 

fyra didaktiska frågor: vad, hur, varför samt var. 

5.2.3 Utbildning om utomhusundervisning 

Enligt Bentsen et al. (2009, s. 36) har flertalet lärare inte erfarenhet av utomhusundervisning. 

Bentsen et al. (2010, s.14) menar att hur mycket undervisning som sker utomhus till stor del 

beror på den individuella läraren. Vidare menar Bentsen et al. (2010, s. 14) samt Szczepanski 

och Dahlgren (2011, s. 29) att då utomhuspedagogik inte är ett obligatoriskt innehåll i 
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lärarutbildningarna kan det orsaka hinder. Nyutexaminerade lärare vet då inte hur de ska 

använda sig av uterummet.  

 

5.2.4 Tradition, skolledning och kollegialt samarbete 

Enligt Bentsen et al. (2010, s. 16) är ledningen inte ett större hinder. Å andra sidan menar 

Dyment (2005, s. 39–40) att ledningen utgör ett hinder då de ej uppmuntrar till 

utomhusundervisning. Szczepanski & Dahlgren (2011, s. 29) menar att det finns brist på stöd 

från ledare och kollegor därav upplevs det bland lärare som ett hinder. Likaså framkommer det 

i Öhman (2011, s. 126) att kollegiala konflikter utgör hinder för undervisning utomhus. Waite 

(2010, s. 119) tar upp mängden av administrativt arbete som ett hinder då det på grund av 

tidsbrist minskar motivationen till utomhusundervisning.  

 

5.3 Säkerhetsaspekter 

Något som skulle kunna utgöra ett hinder är risk för elevernas säkerhet, genom att skador kan 

tänkas uppkomma. Enligt Szczepanski & Dahlgren (2011, s. 29) finns det en rädsla och oro för 

elevernas säkerhet. Lärare kan i och med det ansvar de bär vid utomhusundervisning känna en 

rädsla (Waite, 2010, s. 119). I flertalet studier har dock forskare pekat på att säkerhet inte utgör 

ett hinder för att bedriva utomhusundervisning. Dyment (2005, s. 37) menar att det går att 

omdirigera planering och val av utomhusområden för att minimera risken för skador och brist 

på översikt över elever. Det här kan till exempel göras genom att placera en kompost på ett 

strategiskt utvalt ställe för att undvika bin eller genom att plantera träd och buskar så att de ej 

hindrar sikt (Dyment, 2005, s. 37). I Australien fanns en rädsla för farliga djur och giftiga växter 

(Fägerstam, 2012, s.68) medan det i Sverige sällan togs upp som hinder. En av Bentsens et al. 

(2010, s. 14) hypoteser för studien var att säkerhet ansågs vara ett hinder, men när studien var 

genomförd visade sig att så inte var fallet.  
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5.4 Elevers inställning till utomhusundervisning 

Berg och Fägerstam (2013, s. 28) menar att elevers ointresse för utomhusundervisning inte 

upplevdes som ett hinder. I Fägerstams doktorsavhandling (2012, s. 68) framkommer att det tar 

ungefär tre månader för eleverna att ställa in sig på att utomhusundervisningen är en del av den 

vardagliga skolan. Därför kan det under den första tiden utomhus vara svårt att få eleverna 

engagerade och fokuserade på rätt aktivitet. Enligt Öhman (2011, s. 131) kan elever som är 

ovana vid att vistas i naturen uppleva rädsla och osäkerhet. De kan också känna sig obekväma 

när de hanterar naturligt material och ”vistas i miljöer som de upplever som smutsiga eller 

stökiga” (Öhman 2011, s. 131). Dessutom menar Öhman (2011, s. 131) att det är skillnad på 

äldre och yngre elever vid utomhusundervisning. Det är lättare att engagera yngre elever medan 

de äldre eleverna ofta ser undervisningen utomhus som en variation till den traditionella 

inomhusundervisningen, istället för att fokusera på innehållet. Vidare kan kulturella skillnader 

påverka elevers inställning till utomhusundervisningen (Öhman, 2011, s. 131). Dock minskade 

all form av rädsla ju mer eleverna deltog i utomhusundervisningen (ibid, s. 132).  

 

5.5 Tidsbegränsning – schemamässiga hinder och tid för planering 

Flertalet av de analyserade texterna i den här litteraturstudien påpekar aspekten av att det är 

svårt att styra upp scheman för utomhusundervisning (Bentsen et al., 2010, s. 14; Berg & 

Fägerstam, 2013, s. 28; Björneloo, 2007, s. 49; Fägerstam, 2012, s. 68; Szczepanski & 

Dahlgren, 2011, s. 29; Lugg & Martin, 2001, s. 46). Enligt Björneloo (2007, s. 49) är det enklare 

att komma ut i de lägre åldrarna tack vare att de lägre årskurserna inte är lika styrda 

schemamässigt med de krav som tillkommer i kursplanerna vad gäller betygskriterier och 

kursplanemål. När det gäller de högre årskurserna blir det kortare undervisningspass med flera 

inblandade ämneslärare, vilka måste kunna samarbeta över ämnesgränserna för att kunna 

organisera undervisning utomhus (ibid, s. 49). Även Berg och Fägerstam (2013, s. 68) trycker 

på att det blir svårare att organisera utomhusundervisning ju äldre eleverna blir då deras 

scheman blir svårare att ändra på.  
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Fägerstam (2012, s. 68) menar att lektionerna är för korta för att omfatta tid till transport, 

undervisning och avslutning av lektionerna utomhus. Vidare menar hon att det finns ett behov 

hos lärare av tid avsatt för kollegial reflektion i samband med utomhusundervisningen (ibid, s. 

68). Neill (1997, s. 5) menar att med ett gott lärarsamarbete behöver tidsbegränsningen inte 

vara ett stort bekymmer.  

 

5.6 Väder 

Som ytterligare ett hinder, men av enklare karaktär, nämns i ett flertal studier att väder kan 

påverka hur undervisning utomhus är möjlig att genomföra. Berg och Fägerstam (2013, s. 28) 

tar upp kyligt väder som ett möjligt hinder. Dyment (2005, s. 39-40) skriver om Kanadas klimat 

och att undervisning utomhus är beroende av årstiderna. Waite (2010, s. 119) nämner vädret 

som ett hinder och det gör även Wilhelmsson (2012, s. 36). Wilhelmsson (2012, s. 36) menar 

dock att det här hindret är överkomligt i samband med god planering. 

 

5.7 Lärares inställning till utomhuspedagogik 

Waite (2010, s. 112) ifrågasätter varför elever ska stängas in mellan fyra väggar när inlärning 

och kunskapsinhämtning ska ske, varpå hon menar att kunskap, historiskt sett, till stor del, har 

inhämtats genom praktiska genomföranden. I början av 1900-talet ifrågasattes 

katederundervisning och instrumentell memorering. John Dewey, reformpedagog, 

förespråkade en pragmatisk teori där samhälle och individ skulle leva i symbios. De behöver 

varandra, liksom skolan och samhället har behovet av ett samspel. Med andra ord, för att skolan 

ska forma samhällsmedborgare behöver skolan också vara en del av samhället (Hartman et al., 

2004, s.15. I svensk kultur spelar naturen en avgörande roll, vilket leder till att naturen som 

plats för undervisning har betydelse (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s. 25). I flertalet av de 

studier vi undersökt framkommer dock att lärare ofta bär på en osäkerhet inför att bryta mot 

den traditionella inomhusundervisningen. Enligt Dyment (2005, s. 37) är vanliga anledningar 

till att lärare tvekar inför att bedriva utomhusundervisning osäkerhet och brist på 

självförtroende. Det här lyfter även Fägerstam (2012, s. 69) samt Szczepanski och Dahlgren 

(2011, s. 29) i sina studier. Lärares osäkerhet kan delvis bero på oplanerade situationer som kan 



 

20 

 

 

uppstå utomhus och de frågor de inte har kunnat förbereda sig på. Även stora elevgrupper kan 

bidra till orosmoment (Berg & Fägerstam, 2013, s. 28). Vanligt är lärares oro för att missa något 

från läroplanen när de väljer att gå utanför klassrummet (Dyment, 2005, s. 38). Fler upplevda 

hinder är att det inte för lärarna känns självklart att gå utomhus när de är vana vid den 

traditionella inomhusundervisningen. Lärare kan känna en bekvämlighet i den traditionella 

undervisningen samtidigt som de upplever att klassrummen ger en känsla av trygghet och 

tillhörighet, vilket hindrar dem från att flytta ut eleverna och undervisningen. Utomhus finns 

det en risk att tappa kontrollen och det ansågs finnas säkerhetsrisker med att bedriva 

undervisning utomhus med det ansvar lärarna kände över eleverna (Dyment, 2005, s. 38.) 

Bentsen et al. (2010, s. 16) menar att det finns en brist på kännedom om utomhusundervisning 

då det inte är ett obligatoriskt moment i lärarutbildning. Vidare menar Bentsen et al. (2009, s. 

30) att det finns ett behov av forskning om möjligheter med utomhusundervisning. Berg & 

Fägerstam (2013, s. 28) anser att lärare har svårt att hitta inspiration i sitt ämne utomhus. Vid 

ett annat tillfälle tar Fägerstam (2012, s.68) upp att lärare efterfrågar tid för reflektion. Ett 

problem med utomhusundervisning kan vara att lärare behöver mer kunskap om vad som ger 

eleverna vilken kunskap utomhus (Wilhelmsson, 2012, s. 48). Det finns ett behov av att 

förbättra lärarnas sätt att använda sina verktyg till fullo för att konkret uppnå de tänkta målen 

de har med sin undervisning (ibid, s. 48). 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

En svaghet i urvalet kan vara att bara vissa länder är representerade vilket innebär en 

begränsning för studien. Å andra sidan har vi valt att ta med forskning från länder som för en 

liknande utomhusundervisning, likt den som bedrivs i Sverige, eftersom en del av vårt syfte är 

att i vidare forskning kunna överbrygga dessa hinder. Vår forskningsfråga har begränsats till 

källor som har tagit upp något om hinder för att bedriva utomhusundervisning. Utifrån det 

urvalet vi har gjort har vi funnit kategorier av hinder varav somliga förekommer i ett flertal av 

källorna medan andra bara tas upp i ett fåtal. Vi har själva positiva erfarenheter kring 

utomhuspedagogik och en positiv inställning till eget användande av utomhusundervisning i 

vår egen framtida undervisning. Detta kan givetvis påverka vår tolkning av materialanalysen 

och de slutsatser vi har dragit därifrån. Det är dock något vi har haft i åtanke under hela 

processen vilket har bidragit till ett objektivt förhållningssätt.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis vad gäller kulturella aspekter: I de studier där de tar upp att 

lärarutbildningarna saknar utomhuspedagogik, som obligatoriskt moment, är alla samstämmiga 

om att det begränsar användandet av uterummet (se bilaga 3). Lärare behöver också tydligare 

stöd från läroplanerna, vilka skiljer sig åt mellan länderna. Överlag efterfrågar lärare tydligare 

stöd både från ledning och läroplan för att motivera till ett genomförande av undervisning 

utomhus. Beträffande frågan: var? tar Szczepanski och Dahlgren (2011, s. 25) samt Bentsen et 

al. (2009, s. 37) upp platsens betydelse och dess avsaknad i de didaktiska frågorna (Vad? Hur? 

Varför?). Beroende på vad undervisningen syftar till har platsen betydelse för vad eleverna lär 

sig, men också för hur lärare väljer att lägga upp sin undervisning (Wilhelmsson, 2012, s. 37). 

I flera studier är tillgången till platsen för utomhusundervisning ett hinder. Bentsen et al. (2010, 

s. 17) föreslår ett engagemang i att skapa samarbete med lokala markägare; detta för att få 

platser att bedriva utomhusundervisning på i närheten av skolan.  
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Det är inte helt självklart hur hindren ska kategoriseras då det ena hindret inte är oberoende av 

de andra. De ekonomiska och de tidsmässiga aspekterna hänger ihop liksom mastigheten i 

styrdokument och lärares lust och möjligheter till utomhusundervisning. Osäkerhet hos lärare 

kan kopplas till dels tidsaspekten, dels deras tidigare erfarenheter och tillgång till utbildning.    

Precis som i frågan om ekonomi är transport en fråga om tid. Går det att överbrygga hindret 

med mer ämnesöverskridande och tematisk undervisning där lärare samarbetar över gränserna? 

Till att börja med vill vi klargöra att begreppet utomhuspedagogik kan tolkas på olika vis. 

Beroende på hur det tolkas kan det också påverka huruvida kostnaden respektive tiden är ett 

hinder eller ej. Enligt vår tolkning skulle undervisning på skolgården likväl som undervisning 

i grönområden (såsom skogen eller en åker) kunna utgöra plats för utomhuspedagogik.  

Det finns teorier om att ekonomi kan vara det största hindret för utomhusundervisning 

(Szczepanski & Dahlgren, 2011, s. 29; Bentsen et al., 2010, s. 14). Å andra sidan finns det 

studier som har kommit fram till att det ekonomiska hindret går att kringgå med hjälp av 

utvärdering, planering, sponsorer och goda kontakter (Neill, 1997, s. 5; Dyment, 2005, s. 39). 

Utifrån vår analys är de ekonomiska aspekterna ett större hinder i de skandinaviska länderna än 

i Australien och Kanada. Eftersom det finns både de som ser den ekonomiska aspekten som ett 

hinder, men också de som ser att det går att hitta ekonomiska lösningar på hindret anser vi det 

relevant att anta att skolor behöver ha ett större utbyte mellan varandra både nationellt och 

internationellt för att på så vis hjälpa varandra med olika lösningar på problemet. Liksom det 

Dewey och pragmatismen förespråkar ser vi också vinsten med ett större samarbete och 

växelverkan mellan skolan, naturen och samhället.  

Bentsen et al. (2010, s. 17) nämner att det finns ett kunskapsglapp mellan lärare och markägare, 

där lärare har den pedagogiska kunskapen och markägaren har kunskap om sina marker och 

naturen. Med anledning av allemansrätten borde inte skolor i Sverige ha större hinder att 

komma ut än skolor i länder som inte har något motsvarande den svenska allemansrätten.  

Vad gäller elevers inställning till utomhusundervisning är det enbart ett fåtal författare som har 

tagit upp det perspektivet. Vi har dock valt att ta med det då vi har ett vidare intresse, inför 

kommande studier, att återkomma till detta. När elevperspektivet inte tas upp i någon större 

utsträckning är det svårt att veta om det faller utanför författarnas studier, eller om det helt 
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enkelt inte genererar till något hinder. Att det är få författare som tar upp elevers åsikter gör det 

svårt för oss att göra en korrekt jämförelse mellan hinder respektive inte hinder. 

Väderaspekten är beroende av landets skillnader i väder vid olika årstider. I de till exempel 

skandinaviska och det kanadensiska klimatet skulle det kunna påverka i vilken omfattning 

undervisningen bedrivs utomhus. De flesta författarna ger en hint om att vädret skulle kunna 

påverka i hur stor utsträckning undervisning genomförs utomhus. Flertalet av dem förespråkar 

dessutom att det med god planering går att överbrygga dessa hinder (Wilhelmsson, 2012, s. 36; 

Berg & Fägerstam, 2013, s. 28; Dyment, 2005, s. 39-40). Utifrån hur liten plats vädret fått ta i 

studierna är det relevant att anta att vädret egentligen inte är något stort hinder.  

Om man sätter säkerhetsaspekten ur ett australienskt perspektiv mot ett svenskt perspektiv är 

det relativt ofarligt att vistas utomhus i Sverige. I Australien finns till exempel giftiga och farliga 

ormar medan exempel i Sverige kan vara huggormen och getingstick som utgör hot av oerhört 

enklare karaktär. Dessutom bidrar undervisning utomhus till kunskap om hur eleverna kan 

hantera de hot som de möter i naturen. Det är ett ypperligt tillfälle för eleverna att få lära sig 

vad som är lämpligt att ha på sig samt vilken utrustning som kan användas i olika terränger och 

vid olika tillfällen. Ju mer eleverna utsätts för vistelse i utomhusmiljöer desto större tilltro till 

naturen och sig själva får de (Öhman, 2011, s. 131). Utifrån detta är det relevant att anta att om 

lärare har gott samarbete, goda relationer samt en väl planerad undervisning bör inte säkerhet 

respektive yttre faktorer såsom vädret påverka hur undervisning utomhus går att genomföra. 

Däremot kan man ifrågasätta i vilken grad frågor har ställts till föräldrar, i synnerhet föräldrar 

i svensk skola, då det enbart framkommer i ett fåtal texter. 

Bentsen et al. (2010, s. 19), Bentsen et al. (2009, s. 38–39) samt Neill (1997, s. 5) menar att det 

finns ett behov av forskning om möjligheter med utomhusundervisning. Om man alltid går in 

med en positiv syn på forskning inom området utomhuspedagogik, skulle man kunna ifrågasätta 

hur verklighetstrogen bilden blir. Därför är det viktigt att det tillkommer mer forskning inom 

området med en neutral utgångspunkt för att ge en rättvis bild om utomhuspedagogik. 

I flertalet studier återkommer lärares osäkerhet vid att förflytta undervisningen från den 

traditionella inomhusundervisningen i klassrummet till utomhusmiljön, deras oro för att missa 

något i läroplanen samt vad i undervisningen som ger eleverna vilken kunskap utomhus 

(Wilhelmsson, 2012, s. 48).  
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Utifrån våra egna erfarenheter upplever vi att det är lättare att undervisa i något som vi själva 

har upplevt och har positiva erfarenheter av. Om lärarutbildningarna erbjöd mer 

utomhuspedagogik anser vi att fler lärare skulle våga nyttja utomhusmiljön som ett 

kompletterande klassrum. Det handlar inte om att utesluta den traditionella 

inomhusundervisningen utan snarare att vidga vyerna och dra nytta av de möjligheterna 

utomhusundervisning genererar. Flertalet av de studier vi har analyserat pekar på en vinst i den 

växelverkan som en varierad undervisning ger, vilket bland annat Dyment (2005, s. 41) anser.   

Eftersom många lärare upplever att kollegor och ledning kan stå i vägen för förändring av 

trender blir utomhusundervisning lidande. Skulle man däremot arbeta för att uppnå ett större 

samarbete över ämnesgränserna tror vi att man skulle kunna göra en stor vinst både tidsmässigt 

och kunskapsmässigt. På det viset skulle det gå att fördela tiden mer flexibelt över ämnes- och 

lektionsgränserna. I det verkliga livet och i samhället finns det inga ”ämnesgränser” (så som vi 

har delat upp det i skolan). I och med ett mer temainriktat arbete i skolan skulle det gå att bygga 

en djupare förståelse, vilket skulle ge eleverna en mer realistisk bild av hur verkligheten utanför 

skolan egentligen ser ut. Till exempel menar Dewey (2004, s. 81) att en kombination av 

konstnärliga instinkter och kommunikationsinstinkter skulle bidra till att fånga elevernas 

intresse och på så vis bidra till djupare förståelse.  Det här skulle till exempel kunna genomföras 

med kopplingar för hur historiska händelser har påverkat naturen, vilket knyter ihop geografi 

med biologi, eller genom att koppla samman de naturorienterade ämnena med de 

samhällsorienterade ämnena. Naturen skulle dessutom kunna användas som inspirationskälla 

vid skapandet av text och bild, i ämnena svenska och bild, genom det man ser och upplever i 

naturen. Eller, varför inte ha en historialektion på engelska genom att studera byggnader i 

närområdet? Eleverna skulle i och med det kunna få kunskaper om närområdets betydelse för 

samhället idag.  

Vår analys pekar på att lärarna gärna skulle vilja ha utomhusundervisning i större utsträckning 

än vad som genomförs idag. Trots skillnader i styrdokument länder emellan framkommer det i 

litteraturen att läroplanen utgör ett hinder i ett flertal länder.  

Det är relevant att anta att de hinder som skulle vara högst prioriterade att lösa är de 

läroplansrelaterade hindren inom de kulturella aspekterna samt lärarutbildningens obligatoriska 

innehåll, eftersom dessa hinder omfattar flertalet av de andra hinder som har tagits upp i 

litteraturen. Svensk skola ska erbjuda en likvärdig skola för alla (SFS 2010:800). Om lärare 
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erbjuder olika vidd vad gäller platsen för lärande, blir då skolan likvärdig och ”rättvis”? Enligt 

flertalet av studierna vi har analyserat framgår det att lärare efterfrågar mer explicit stöd i 

läroplanen för att bedriva utomhusundervisning. Vi anser att om utomhusundervisning stod 

med som obligatoriskt moment skulle det innebära att det fick högre prioritet, i och med att det 

delvis är kursplanerna som begränsar lärare från att komma ut med sina klasser. Vad gäller 

utbildning för lärare brister de i erbjudande om utomhuspedagogik. Enligt flertalet studier är 

detta också en stor orsak till varför lärare inte vågar nyttja utomhusarenan i sin undervisning. 

Om lärare själva har fått chansen att i lärarutbildningen prova olika aktiviteter utomhus är 

sannolikheten större att de använder sig av detta i sin egen undervisning (Berg & Fägerstam, 

2013, s. 28).  

Den här studien har fokuserat på vilka hinder som kan begränsa lärares användning av 

uterummet i sin undervisning. Tanken med vår studie är att vi ska kunna använda resultatet för 

vidare forskning. Vi har i resultatet kommit fram till ett antal olika hinder. Hur kan man komma 

förbi dessa hinder så att utomhusundervisningen får ta större plats i undervisningen? Den här 

studien har framförallt fokuserat på hur lärare ser på utomhusundervisning. Som framtida 

forskningsfrågor, hur ser egentligen elever på utomhusundervisning? Och hur ser föräldrar på 

utomhusundervisning? Hur kan effektivt lärande, inomhus respektive utomhus, värderas? 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Översikt över analyserad litteratur  

 

Författare 

Titel 

 Ev. tidskrift 

 Publikationsår 

 Land 

 Databas 

Syfte Design 

 Urval 

 Data-insamling 

  

 

 

Teoretisk 

bakgrund 

Resultat 

Peter Bentsen, Frank 

Søndergaard Jensen, Erik 

Mygind, Thomas Barfoed 

Randrup 

The extent and dissemination of 

udeskole in Danish schools 

En specifik form av 

utomhusundervisning – det danska 

udeskole – ingår i den danska 

läroplanen för barn mellan 7-16 år. 

Frågeställning: Vad innebär begreppet 

udeskole i danska skolor? Hur har 

udeskole spridits i danska 

skolsystemet? Vad är de största 

hindren för att utföra udeskole? 

Elektronisk enkät mailades ut 2007 

till 2082 skolor i Danmark. Danska 

lärare och experter/forskare 

respondenter. 52% svarade. Datan 

analyserades av ett program 

(Predicitive Analytics Software). 

Kvalitativ 

   Behövs mer kvantitativa metoder för att 

motivera till udeskole. Vad gäller resultat av 

vad som utgör hinder för udeskole 

kategoriserades 19 stycken, varav de 

ekonomiska utgjorde det största hindret. 
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Urban Forestry & Urban Greening 

Volume 9, Issue 3, 2010, Pages 235-

243 

Danmark 

 Primo 

Peer reviewed 

Peter Bentsen, Erik Mygind och 

Thomas Barfoed Randrup 

Towards an understanding of 

udeskole: education outside the 

classroom in a Danish context 

Education 3-13, 2009, pages 29-44 

Danmark 

Primo 

Peer reviewed 

Fokus på senaste utvecklingen av 

utomhusundervisning i Danmark (och 

Skandinavien) kallad udeskole. Syfte 

är att ge översikt över nuvarande 

kunskap om udeskole i Danmark 

riktad till en internationell publik. 

Analys och utvärdering av udeskole 

och dess effekter och 

tillhandahållande. Baserat på detta 

diskutera framtid, fortsatt praktisering 

av udeskole och forskning.  

Inledningsvis beskrivs den danska 

kontexten och begreppet udeskole. 

Därefter analyseras forskning och 

utvecklingsprojekt i udeskole. Sist 

diskuteras riktlinjer för framtida 

forskning inom ämnet. 

Litteraturstudie 

Kvalitativ 

 Dansk forskning i förhållande till 

utomhusundervisning och särskilt udeskole är 

begränsad. Resultatet visade att udeskole som 

ett tillägg till traditionell inomhusundervisning 

har potential att förbättra modern skolgång. Det 

verkar som att kombinationen ökar 

möjligheterna att uppnå de övergripande målen 

för det danska skolsystemet – särskilt hälso-, 

psykologiska och sociala perspektiv måste 

betonas. 
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Märta Berg och Emilia Fägerstam 

Utvärdering  

Skogen som klassrum 

Utvärdering av projektet 2009-

2012, 45 sidor 

Naturskyddsföreningen och 

Linköpings Universitet 

Stockholm, 2013 

 Primo 

 

 Syftet med det här projektet är att 

uppmärksamma värdet av 

undervisning i skogen och behovet av 

att tillgängliggöra och bevara skogar 

nära skolor och bostäder.  

 

 Inleds med beskrivning av 

projektet, följs av resultat på två 

delar och avslutas med diskussion. 

Enkäter och intervjuer. 

Respondenter/deltagare (4712) 

pedagoger i förskoleklass, skola år 

1-6 samt fritidsverksamhet. Även 

pedagoger i förskola, speciallärare 

samt lärare år 7-9. 

Kvantitativ och kvalitativ 

   I resultatet av projektet framkommer vilka 

begränsningar som kan stå i vägen för att 

bedriva undervisning utomhus. Dessutom finns 

i resultatet en slutsats om behovet av ytterligare 

stöd från politiker och ledning/kollegor. Utöver 

detta har projektet bidragit till att skapa goda 

kontakter mellan skolans värld och 

naturskyddsföreningar. 

Inger Björneloo 

Innebörder av hållbar utveckling En 

studie av lärares utsagor om 

undervisning. Doktorsavhandling, 

University of Gothenburg, 

Department of Education.   

Studie av begreppet hållbar utveckling 

såsom lärare använder sig av I sin 

undervisning. Vilka innebörder av 

hållbar utveckling kommer till uttryck 

I lärares beskrivningar av sin 

undervisning. 

Respondenter: 17 lärare med elever 

I åldrarna 5-16 år. Därefter har 

svaren tolkats och delats ini fem 

olika teman; holistiskt synsätt, 

deltagande under ansvar vad gäller 

hållbar utveckling, empati och 

förståelse, kommunikation samt 

fortsatt lärande.  

Hermeneutisk Resultatet ger inte ett slutgiltigt facit på hur 

undervisning om hur hållbar utveckling ska 

genomföras, snarare en efterfrågan på att hela 

tiden utveckla undervisningen om hållbar 

utveckling efter de förändringar som sker I 

samhället.  
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2007, 192 sidor 

Google Scholar 

Alla lärare I studien har med undervisning om 

hållbar utveckling I olika grad. 

Janet, E. Dyment 

Green School Grounds as Sites for 

Outdoor Learning: Barriers and 

Opportunities.  

Sökord: A review of research on 

outdoor learning (5 träffar) 

Artikel:  

2005, 19 sidor 

ERIC 

1. Utforska om/hur gröna skolgårdar 

går att använda som 

undervisningsplats. 

2. Identifiera hinder som står i vägen 

för att undervisa på gröna skolgårdar 

3. Undersöka hur dessa barriärer 

skiljer sig från de som Rickinson et. 

Al har tagit upp. 

Rickinson et al: 

Hälsa och säkerhet 

Lärares självsäkerhet och expertis 

Stöd från läroplan 

Tidsaspekter, resurser och stöd 

Enkäter och intervjuer om och hur 

utomhusundervisning används i 

stadsskolor i Canada. Respondenter: 

lärare, rektorer och föräldrar. 

Kvalitativ och kvantitativ 

 Utomhusundervisning utförs framförallt i 

exempelvis ämnen som idrott. Skillnader 

mellan skolor - engagerade lärare använde sig 

av utomhusundervisning i större utsträckning. 

Lärare efterfrågar mer stöd från läroplanen. 
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Större klasser, begränsade tider 

schemamässigt, betoning på ”back to 

basic” 

Emilia Fägerstam 

Space and place 

Perspectives on outdoor teaching 

and learning 

Doktorsavhandling, 101 sidor 

Linköping Studies in Behavioural 

Science No. 167 

Linköping University 

Department of Behavioural Science 

and Learning 

Linköping 2012 

 Primo 

 Utveckla lärare och elevers 

erfarenheter och uppfattningar om 

undervisning utomhus. Utveckla 

konsekvenserna av vanlig skolbaserad 

undervisning utomhus och inlärning i 

högstadiesammanhang. Finns behov 

av mer skolbaserad forskning om 

utomhusundervisning och inlärning. 

Följa utvecklingen av elever med 

stadsbakgrund i naturområden.   

 Genom lärares (NO-lärare) 

observationer av elever i 12-13-

årsåldern i Australien och 13-14-

årsåldern i Sverige. Skolor med 

olika socioekonomiska 

upptagningsområden och olika 

närhet till utomhusmöjligheter. Till 

hälften svensk, till hälften 

australiensk. Båda har en tradition 

av utomhusundervisning.  

Uppdelad i fyra olika områden 

Empirisk 
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Paper 1 Stadsbarn bekanta sig med naturliga 

miljöer. Australiensk 

miljöutbildningscenter.  

 

Intervjuer med lärare. 

Miljöutbildningscenter, en dags-

utflykter. 

Empirisk. 

 

 Stadsbarn upplever utomhusmiljö som lite 

obekvämt och skrämmande i början, men 

upplever också mycket positiva känslor 

Paper 2 Se skillnad på elever som undervisats 

i inomhus- respektive utomhusmiljö i 

Sverige.  

Intervjuer och frågeformulär med 

elever. Uppföljning efter fem 

månader. 

Kvalitativ 

 De elever som undervisats inomhus hade svårt 

att komma ihåg vad de hade haft för lektion för 

fem månader sedan. De elever som undervisats 

utomhus för fem månader sedan hade lättare att 

minnas vad de hade gjort, fler sinnen hade 

aktiverats. 

Paper 3 Högstadielärares erfarenheter av 

utomhusbaserad undervisning. 

Uppföljning efter ett år. 

Intervjuer med tolv högstadielärare 

före och efter ett år. Olika lärmiljöer 

såsom klassrum, skolgård, stads- 

och naturlig miljö. 

 Före ettårs projektet var lärare oroliga för att 

tappa elevers intresse och engagemang. 

Hursomhelst, tre månader senare fann elever ro 

utomhus och kunde finna koncentration. 

Uppskattat komplement till traditionell 

undervisning. 

Paper 4 Hur inlärning och motivation 

påverkas utomhus respektive inomhus 

för högstadieelever i matematik under 

en tioveckorsperiod.  

Fem årskurs 7 varav två av klasserna 

undervisades utomhus i matematik, 

de andra inomhus. 

 Pekar på sämre resultat för utomhusklasserna 

än inomhusklasserna. 



 

7 

 

 

Självuppskattningsformulär och 

test.  

Kvantitativt 

Alison Lugg & Peter Martin 

The Nature And Scope Of Outdoor 

Education In Victorian Schools 

Australian Journal of Outdoor 

Education; Milton Vol. 5, Iss. 2, 

(2001): 42-48 

Australien 

Google Scholar 

Få en klarare förståelse för: vem lär ut 

utomhusundervisning, var, vilka 

program, vilka mål betonas samt vilka 

problem kan uppstå vid 

implementering av 

utomhusundervisning i Viktorianska 

skolor 

Enkäter skickades ut till 461 

secondary schools. 31% (143) 

skolor svarade. 

Kvalitativ och kvantitativ 

 De flesta lärare har ej utbildning för 

utomhusundervisning. Gruppsamarbete, 

självkänsla och ansvarstagande hos elever som 

mål utifrån lärare och rektorer. Problem med att 

lärare behöver arbeta utanför skoltimmarna 

med liten eller ingen kompensation. 
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Fredrika Mårtensson, Ebba 

Lisberg Jensen, Margareta 

Söderström och Johan Öhman 

Den nyttiga utevistelsen? 

Forskningsperspektiv på 

naturkontaktens betydelse för barns 

hälsa och miljöengagemang 

Rapport 6407, Januari 2011, 

Naturvårdsverket 

Primo 

 Syftet med den här studien var att ta 

reda på vad kontakten med naturen har 

för betydelse för barn och unga, både 

ur ett medicinskt och ett pedagogiskt 

perspektiv. Den huvudsakliga 

frågeställningen var:  "Vad känner vi 

till om sambanden mellan friluftsliv, 

hälsa och miljöengagemang, i  

synnerhet när det gäller barn och 

unga?"  

 

 Forskare från olika områden såsom 

humanekologi, miljöpsykologi, 

medicin och pedagogik presenterar 

vad forskning säger om kontakten 

med naturen och vad det innebär för 

barn i dagens samhälle. Kvalitativ 

   Med fokus på utomhuspedagogiska resultat: 

balansen mellan inomhusundervisning och 

utomhusundervisning för att göra lärandet 

meningsfullt. Platsens betydelse, även här en 

balansgång. Samma plats ger en viss trygghet 

och igenkänning, men nya platser öppnar upp 

för nyfikenhet och nya områden att utforska. 

En tydlig struktur och välplanerad 

undervisning utgör framgång vid 

utomhusundervisning. 

James T. Neill 

Outdoor Education in the Schools: 

What can it achieve? 

A paper presented to the 10th 

National Outdoor Education 

Conference, Sydney, Australia 

January 20-24, 1997 

Vad utomhusundervisning kan bidra 

till och jämföras med traditionell 

inomhusundervisning med för- och 

nackdelar samt kritiska faktorer för 

den individuella eleven. 

Konferensbidrag  Vad utomhusundervisning kan bidra med - ger 

upphov till mer framtida forskning då det ej 

finns tillräckligt med forskning som ger en 

rättvis bild av hur ämnet påverkar individuella 

elever. Mycket forskning framställs ur en 

positiv synvinkel av forskare som värderar 

utomhusundervisning högt.  
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Google Scholar 

Anders Szczepanski och Lars Owe 

Dahlgren 

Lärares uppfattningar av lärande 

och undervisning utomhus 

2011 

Didaktisk Tidskrift, 20(1), 21-48. 

Linköping University Electronic 

Press 

 Primo 

 Ta reda på lärares uppfattningar om 

begreppet utomhuspedagogik 

 Empirisk studie. Början: teoretiska 

perspektiv, exempelvis Dewey samt 

tidigare forskning. Respondenter 15 

lärare och två rektorer. Intervjuer. 

induktiv och kvalitativ 

Fenomenografisk  

Teori: Ökad 

kontakt med 

naturen – projekt 

”Landgrant” 

 Fyra huvudkategorier: olika fysiska miljöer 

som plats för lärande, olika sätt att lära, olika 

objekt för lärande samt olika former av 

kroppsligt lärande. Sammanfattningsvis har 

fördelar funnits: ökad ”autencitet”, 

förstahandsupplevelser, användandet av 

sinnena, sociala samspelet förbättras. 

Respondenternas svar stämmer överens med 

tidigare forskning inom området. 

Sue Waite 

Losing our way? The downward 

path for outdoor learning for 

children aged 2-11 years 

Journal of Adventure Education and 

Outdoor Learning: Vol 10, No 2. 16 

Dec 2010, s. 11-126 

 Värdet av utomhusundervisning. Att 

säkerställa att barn och ungdomar får 

möjligheter till utomhusundervisning 

under hela deras skolgång, trots 

förändringar i läroplaner. 

 Tre delar: Studie ett - Barn och 

elever i 2-11-årsåldern. Baserad på 

studier på hur nuvarande 

utomhusundervisning relaterade till 

syftet med utomhusundervisning i 

praktiken. Studie två - Kvalitativ 

fallstudie. Av intresse de som var 

mest engagerade. Barn och elever 4-

11-årsåldern. Studie tre – 4-6-

   För att utomhusundervisning ska bli mer 

integrerat behöver syftet och utvärdering av 

framgång i undervisningen vara mera 

överensstämmande. Ekonomi och plats 

behöver ej utgöra hinder. 
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 Peer reviewed 

Primo 

årsåldern. Möjligheter med 

utomhuspedagogik. 

Empirisk 

Birgitta Wilhelmsson 

Teachers’ intentions for outdoor 

education: conceptualizing learning 

in different domains. 

Doktorsavhandling/Licentiatavhand

ling, 60 sidor 

Department of Science and 

Mathematics Education, Umeå 2012 

 Primo 

 Syftet med studien: ta reda på 

anledning till lärares  

utomhusundervisning och deras 

pedagogiska mål. 

 Två delstudier. Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

   Flera positiva fördelar med 

utomhusundervisning bland annat eleverna får 

positiva känslor för naturen, fler sinnen 

aktiveras och samarbete gynnas.  

Visar olika lärartyper och vilken inverkan de 

har på undervisningen. 
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8.2 Bilaga 2. Söktjänster - Tabell 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

 

 

Resultat 

Publikationstyp 

Författare Vidare sökning 

Google Scholar Utomhus-

pedagogik* 

2520 Utomhusbaserat lärande och undervisning 

Kapitel i bok 

Anders Szczepanski Författar-sökning Anders Szczepanski 

Primo Anders 

Szczepanski 

97 Perspektiv på plats: 15 professorers uppfattningar 

Artikel  

Anders Szczepanski  

Swepub Utomhus-

pedagogik* 

AND hinder* 

1 Nationell enkät om friluftsliv som valdes bort då 

innehållet ej matchade vårt syfte och frågeställning 

  

Swepub Utomhus-

pedagogik* 

46  Rapport i forskningscirkeln. Genus och 

utomhuspedagogik Valdes bort då det behandlade 

förskolan 

  

Google Scholar Rickinson et al 

(2004) AND 

outdoor* 

1570 

 

Artikel: 

Green School Grounds as Sites for Outdoor 

Janet E. Dyment  
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Learning: Barriers and Opportunities 

 

 

  

Google Scholar 

 

Rickinson et al 

(2004) AND 

outdoor* 

 

1570 

 

Artikel: 

The extent and dissemination of udeskole in Danish 

schools  

 

Karen 

Barfoed, 

Niels 

Ejbye-Ernst, 

Lærke 

Mygind, Peter 

Bentsen 

 

Google Scholar 

 

Rickinson et al 

(2004) AND 

outdoor* 

 

1570 

 

Artikel: Towards an understanding of udeskole: 

education 

outside the classroom in a Danish context 

Peter Bentsen, Erik  

Mygind & Thomas B. Randrup 
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Google Scholar 

 

outdoor* AND 

education AND 

barrier* 

72100 Konferensbidrag: 

Outdoor Education in the Schools: What can it achieve?  

  

 

James T. Neill  

Google Scholar 

 

outdoor* AND 

education AND 

barrier* 

 

72100 

 

Artikel: 

The Nature And Scope Of Outdoor Education In 

Victorian Schools 

 

 Alison Lugg och Peter Martin  

Google Scholar outdoor* AND 

education AND 

barrier* 

 

72100 

 

Artikel: Losing our way? The downward path for 

outdoor learning for children aged 2–11 years 

 

Sue Waite  

Psyc-INFO Outdoor 

education* 

AND middle 

school* 

0    
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Psyc-INFO Outdoor 

education* 

Peer reviewed 

1058 High school teachers’ experience of the educational 

potential of outdoor teaching and learning 

Valdes bort men vidare sökning gjordes på 

författarnamnet 

Emilia Fägerstam 

Emilia Fägerstam Kedjesökning Emilia Fägerstam 

Google Scholar Emilia 

Fägerstam 

155 Space and Place 

Doktorsavhandling 

 

Utvärdering. Skogen som klassrum: Utvärdering av 

projektet 2009-2012 

Rapport Naturvårdsverket 

 

 

Emilia Fägerstam 

 

 

 

Emilia Fägerstam 

& 

Berg 
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Google Scholar Den nyttiga 

utevistelsen 

927 Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på 

naturkontaktens betydelse för barns hälsa och 

miljöengagemang 

Rapport 2011 

Fredrika Mårtensson, Ebba 

Lisberg Jensen, Margareta 

Söderström, Johan Öhman 

Gavs som tips via personlig 

kommunikation (Per Askerlund) 

 

Libris Utomhus-

pedagogik* 

319 Utomhusdidaktik 

Bok 

  

Libris Utomhus-

undervisning* 

259 Nærmiljøet som klasserom 

Doktorsavhandling 

Arne Nikolaisen Jordet  

Swepub Upplevelse-

baserat lärande 

8 Teachers’ intentions for outdoor education: 

conceptualizing learning in different domains 

Birgitta Wilhelmsson  

Primo Anders 

Szczepanski 

99 Lärares uppfattningar av lärande och undervisning 

utomhus 

Artikel 

Anders Szczepanski och Lars-

Owe Dahlgren 

 

Google Scholar Björneloo 2007 1 Innebörder av hållbar utveckling. En studie av lärares 

utsagor om undervisning 

Doktorsavhandling 

Inger Björneloo Gavs som tips via personlig 

kommunikation 

(Linnéa Westberg) 

Google Scholar 

 

Mygind AND 

Undervisning i 

folkeskolen 

 Udeundervisning i folkeskolen: Et casestudie om en 

naturklasse på Rødkilde Skole og virkningerne af en 

Eric Mygind 

 

Vidare sökning via Bentsen, P., 

Mygind, E. M. och Barfoed Randrup T. 

B., (2009) 
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ugentlig obligatorisk naturdag på yngste klassetrin i 

perioden 2000- 2003 
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8.3 Bilaga 3. Appendix – Analysverktyg 

Hur ser de olika artiklarna (forskning) på: 

  Författare   År   Titel Ekonomiska aspekter 

Bentsen, P., Søndergaard 

Jensen, Mygind, E. & 

Barfoed Randrup, T. 

2010 The extent and dissemination of udeskole in 

Danish schools 

Det största hindret för undervisning utomhus är de ekonomiska aspekterna.  

 

Det som de nämner som extra kostnader för utomhusundervisning är extra lärare, transport 

och utbildning.  

Om skolor kunde använda lokala grönområden skulle kostnaden för transport och extra 

lärare vara möjlig att minska. De föreslår användning av gröna områden nära skolan och 

användning av skolgården. 

Bentsen, P., Mygind, E. & 

Barfoed Randrup, T. 

2009 Towards an understanding of udeskole: 

education outside the classroom in a Danish 

context 

Tid, resurser, ekonomi 

  Berg, M. & Fägerstam, E.    

2012 

  Skogen som klassrum 

  Utvärdering av projektet 2009-2012 

 

Björneloo, I. 2007 Innebörder av hållbar utveckling En studie av 

lärares utsagor om undervisning 
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Dyment, J. 2008 Green school grounds as sites for outdoor 

learning: Barriers and opportunities 

Inte mycket utgifter, lite tidskostnad, inget ytterligare stöd = inte ett stort problem 

Fägerstam, E. 2012 Space and place  

Perspectives on outdoor teaching and learning 

Brist på utrustning i NO-ämnen 

 

Tid o Kostnader för transport hinder ffa före denna studie 

Lugg, A. & Martin, P. 2001 The nature and scope of outdoor education in 

Victorian schools 

Kostnader för extra personal och material s. 46 

Behovet av bra material 

Kostnader för utbildning 

Mårtensson, F., Jensen, E. 

L., Söderström, M. & 

Öhman, J. 

2011 Den nyttiga utevistelsen? 

Forskningsperspektiv på naturkontaktens 

betydelse för barns hälsa och miljöengagemang 

 

Neill, J. T. 1997 Outdoor education in the schools: What can it 

achieve? 

Kostnader – går att komma förbi med bra planering och utvärdering 

Utvärderingen ger för framtida mål (ekonomiska aspekter) 

Upprätthålla/skapa goda relationer till kommun och sponsorer – sponsring och stöd åt 

verksamheten 

Szczepanski, A. & 

Dahlgren, L-O. 

2011 Lärares uppfattningar av lärande och 

undervisning utomhus 

Lärare uppfattar bristen på resurser som ett hinder för utomhusundervisningen. S.119 Detta 

är enligt Waits forskning det största hindret för att bedriva undervisning i utomhusmiljö. 

S.119 
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Waite, S. 2010 Losing our way? The downward path for 

outdoor learning for children aged 2-11 years 

Lärare har kommenterat ekonomi och stöd som ett hinder. 

Wilhelmsson, B. 2012 Teachers’ intentions for outdoor education: 

conceptualizing learning in different domains 

 

 

 

  Författare   År    Titel Kulturella aspekter 

Bentsen, P., Søndergaard 

Jensen, Mygind, E. & 

Barfoed Randrup, T. 

2010 The extent and dissemination of udeskole in 

Danish schools 

Eftersom undervisning utomhus inte är ett obligatoriskt innehåll i lärarutbildningarna kan 

detta utgöra ett hinder genom att de lärare som kommer ut inte känner att de vet hur de ska 

använda sig av uterummet.  

 

De föreslår ett arbete med att skapa samarbete med lokala markägare för att få tillgång till 

platser att bedriva undervisning på i närheten av skolan.  

 

Hur mycket undervisning som sker utomhus beror mycket på den individuella läraren. 

 

Skolledningen verkar inte vara ett stort hinder i den här studien. 
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Bentsen, P., Mygind, E. & 

Barfoed Randrup, T. 

2009 Towards an understanding of udeskole: 

education outside the classroom in a Danish 

context 

Ingår ej i läroplanen – därför har många lärare ej mött detta förut eller fått undervisning i. 

Detta trots att DK har lätt att komma i kontakt med skog o grönområden, cykling, ingen oro 

för giftiga växter el djur 

 

Brist på forskning om udeskole i sig – en anledning till så lite forskning är mer beroende på 

plats – ej vad hur o varför (did. Fråg) 

 

Stort fokus på test/prov i läroplan vilket gör att läraren inte vågar släppa taget om 

”traditionell inomhusundervisning” 

 

Tid, resurser ekonomi 

 

Platsbaserat – hinder 
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Bättre samverkan mellan ”skola, kommun, markägare” 

 

Ses som ett komplement till ”vanliga” skolan 

Berg, M. & Fägerstam, E. 2012 Skogen som klassrum 

Utvärdering av projektet 2009-2012 

Stora elevgrupper kan vara ett hinder för att komma ut.  

Björneloo, I. 2007 Innebörder av hållbar utveckling En studie av 

lärares utsagor om undervisning 

 

Dyment, J. 

(Kanada) 

2008 Green school grounds as sites for outdoor 

learning: Barriers and opportunities 

Att det ej står utskrivet i läroplanen utgör ett hinder i sig – de mer ”stillasittande” ämnena 

”det är inget för oss”, mer för naturvetenskapliga ämnen 

Fokus på traditionell undervisning i tex svenska engelska – lämnar lite utrymme för 

utomhusundervisning 

 

De medverkande i studien vill ha det inskrivet i läroplanen för att man ska komma ut och 

undervisa i utomhus-pedagogik 

 

Ledning som ej uppmuntrar 
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S 39-40 

Fägerstam, E. 2012 Space and place  

Perspectives on outdoor teaching and learning 

Brist på utrustning NO-ämnen 

 

Fylld läroplan - 

Lugg, A. & Martin, P. 2001 The nature and scope of outdoor education in 

Victorian schools 

Läroplanen innehåller inte i klarskrift  utomhus-undervisning  

Mårtensson, F., Jensen, E. 

L., Söderström, M. & 

Öhman, J. 

2011 Den nyttiga utevistelsen? 

Forskningsperspektiv på naturkontaktens 

betydelse för barns hälsa och miljöengagemang 

Kollegiala konflikter (s. 126 ref i Raffans, 1988) utgör hinder för undervisning utomhus 

Neill, J. T. 1997 Outdoor education in the schools: What can it 

achieve? 

 

Szczepanski, A. & 

Dahlgren, L-O. 

2011 Lärares uppfattningar av lärande och 

undervisning utomhus 

Stöd från kollegor och ledning upplevs av lärare som ett hinder. S.29 

Waite, S. 2010 Losing our way? The downward path for 

outdoor learning for children aged 2-11 years 

Hur läroplanen lyfter fram utomhusundervisning har stor betydelse för hur uterummet 

kommer till användning i undervisningen. S.111 

 

Press på grund av en packad läroplan och tester tar hon upp som ett hinder. S.115-116 
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Brist på stöd från ledning och kollegor kommenteras av medverkande lärare i 

undersökningen. Dessutom tar denna upp mängden av pappersarbete som ett hinder (kanske 

bör läggas under tid) 

 

Lärare ser även bristen på tillgång av naturområden som ett hinder för undervisning 

utomhus. S.119 

 

Wait ifrågasätter varför skolverksamheten ska stängas in innanför fyra väggar då vi i alla 

tider lärt oss praktiskt. S. 111 (Learning by doing)  

Wilhelmsson, B. 2012 Teachers’ intentions for outdoor education: 

conceptualizing learning in different domains 

s. 43 Konkurrens emellan lärartyper, teorier? 

 

 

   Författare   År   Titel Säkerhetsaspekter 

Bentsen, P., Søndergaard 

Jensen, Mygind, E. & 

Barfoed Randrup, T. 

2010 The extent and dissemination of udeskole in 

Danish schools 

Enligt den här artikeln är inte säkerhet något som utgör hinder för undervisning utomhus. 
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Bentsen, P., Mygind, E. & 

Barfoed Randrup, T. 

2009 Towards an understanding of udeskole: 

education outside the classroom in a Danish 

context 
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Lärares  
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Utomhuspedagogikens kognitiva effekter: hur mäter man effektivt lärande och hur jämföra 

med det som sker i klassrummet? 

Verksamheten måste hålla hög pedagogisk kvalitet 

Att flytta ut undervisningen är ngt som eleverna kommer ihåg i många år efteråt – men har 

det verkligen skett ett effektivt lärande? 

s. 129 

(Disinger 1987) undervisningsmomentet utomhus i sig ej tillräckligt  för att ge en signifikant 

kunskapsmässig ökning– utan i kombination med klassrumsundervisning kan skapa 

förutsättningar för effektivt lärande  

Neill, J. T.  1997  Outdoor education in the schools: What can it 

achieve?  
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Studien tar upp 4 olika lärartyper och vad de fokuserar på – hur påverkar elevernas 

inlärning… och hur eleverna engagerar sig i uppgifterna. beroende på vad för mål den 

pedagogiska undervisningen har och vilket fokus lärarna väljer (affektiv…) s. 38-41  

Beroende på hur lärarna lägger sin nivå på det som skall undervisas i inte alltid resulterar i 

det avsedda objektet av lärande de har tänkt sig (s. 42). Förespråkar mera samarbete mellan 

lärarna – kolloborativt lärande, få med fler lärartyper. Ska ses som ett KOMPLEMENT till 

klassrumsundervisning 
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