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Forskning visar att elever, på många skilda 

sätt, kan ha nytta av att delta i undervisning 

utomhus, vilken ger komplement till den 

traditionella undervisningen i klassrummet. 

Trots det får eleverna mindre undervisning 

utomhus ju äldre de blir. Det har i tidigare 

studier undersökts vad som hindrar lärare från 

att komma ut, vilket gör det intressant att 

fortsätta studera hur eventuella hinder kan 

överkommas. Syftet med den här studien är 

därför undersöka på hur lärare i årskurs 4–6 

arbetar för att komma förbi hinder för 

utomhusundervisning. Undersökningen har 

genomförts med en pragmatisk teori om att 

kunskap blir till när det finns en balans mellan 

teori och praktik. I fenomenologiska intervjuer 

har fem lärare, med erfarenhet av 

utomhusundervisning, berättat om hur de 

kommer förbi hinder för den här typen av 

pedagogik och vad de anser skulle underlätta 

för att bedriva utomhusundervisning. 

Resultatet visar utöver likheter med tidigare 

forskning, att samarbete i arbetslaget, och 

tydliga läranderum utomhus är viktiga 

komponenter för att övervinna hindren.   

Research shows that pupils, in many ways, 

benefit from participation in outdoor 

education, which makes a complement to 

the traditional pedagogy in the classroom. 

Nevertheless, our pupils get less outdoor 

education the older they become. In earlier 

studies barriers for outdoor educations have 

been investigated, which make it interesting 

continue study how to overcome possible 

barriers. Thus, the aim of this study is to 

investigate how teachers in grade 4-6 work 

around barriers for outdoor education. The 

investigation was performed assuming a 

pragmatic theory with the belief that 

knowledge is acquired by a balance between 

theory and practice. In phenomenological 

interviews five teachers, with experiences 

from outdoor education, have contributed 

with their solutions to overcome barriers, 

and what they find facilitate outdoor 

pedagogy. The results show, besides results 

from earlier research, that cooperation 

among colleagues, and distinct places for 

learning are of great importance to 

overcome the barriers. 

 

 

 

 

Keywords: outdoor education, barriers, practical knowledge, teaching variation, places for learning 

Sökord: utomhusundervisning, hinder, praktisk kunskap, undervisningsvariation, läranderum 



 
 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ..................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund ..................................................................................................................... 2 

2.1 Definition av begreppet utomhuspedagogik ............................................................. 2 

2.2 Fördelar med utomhusundervisning.......................................................................... 3 

2.3 Vetenskapliga teorier ................................................................................................ 5 

2.4 Utomhusundervisning och styrdokument ................................................................. 5 

2.5 Tidigare forskning om hinder för utomhuspedagogik .............................................. 6 

2.5.1 Ekonomiska aspekter ......................................................................................... 6 

2.5.2 Brist på tid .......................................................................................................... 7 

2.5.3 Saknaden av stöd från ledning och läroplan ...................................................... 7 

2.5.4 Säkerhetsaspekter samt lärares och elevers inställning till utomhuspedagogik 7 

2.5.5 Väder .................................................................................................................. 8 

2.6 Tidigare forskning om lösningar på hinder för utomhuspedagogik .......................... 8 

3. Syfte och frågeställningar ......................................................................................... 10 

4. Metod ........................................................................................................................ 11 

4.1 Kvalitativ metod ...................................................................................................... 11 

4.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ............................................................ 11 

4.3 Urval........................................................................................................................ 12 

4.4 Presentation av intervjuade lärare ........................................................................... 12 

4.5 Datainsamling ......................................................................................................... 12 

4.6 Forskningsetik ......................................................................................................... 13 

4.7 Analys ..................................................................................................................... 13 

5. Resultat ..................................................................................................................... 15 

5.1 Rutiner och tydlig information ................................................................................ 15 

5.2 Anpassningar och flexibilitet .................................................................................. 16 



 
 

5.3 Möjlighet att låna utrustning från klasskamrater eller skolan ................................. 17 

5.4 Material för utomhusundervisning .......................................................................... 17 

5.5 Planering och samarbete ......................................................................................... 18 

5.6 Lärarnas och elevernas inställning till undervisning utomhus ................................ 19 

5.7 Anpassade platser för utomhusundervisning .......................................................... 20 

5.8 Resultatsammanfattning .......................................................................................... 21 

6. Diskussion................................................................................................................. 22 

6.1 Metoddiskussion ..................................................................................................... 22 

6.2 Resultatdiskussion ................................................................................................... 23 

6.2.1 Rutiner och tydlig information ........................................................................ 23 

6.2.2 Anpassningar och flexibilitet för att kunna vara ute i alla väder ..................... 24 

6.2.3 Möjlighet att låna utrustning ............................................................................ 25 

6.2.4 Anpassade platser för utomhusundervisning ................................................... 25 

6.2.5 Planering och samarbete .................................................................................. 26 

6.2.6 Lärarnas och elevernas inställning ................................................................... 27 

6.2.7 Material ............................................................................................................ 28 

6.2.8 Studiens relevans för yrkesrollen ..................................................................... 28 

6.2.9 Fortsatt forskning ............................................................................................. 28 

Referenser ......................................................................................................................... 30 

Bilagor ................................................................................................................................ 1 



1 
 

1. Inledning 

Var undervisningen ska genomföras står det inte särskilt mycket om i grundskolans 

styrdokument. Om det ger lärare frihet i valet av platsen för sin undervisning eller om det 

begränsar antalet timmar utomhus kan diskuteras. Det finns dock forskning som visar att 

utomhusundervisning är ett bra komplement till den traditionella undervisningen inne på 

skolorna (Szczepanski, 2013). Det finns till exempel mycket som visar på positiva effekter 

av dels den variation som utomhusundervisning erbjuder, dels positiva hälsoeffekter 

(Chawla, 2015). I ett tidigare arbete har jag och en annan student beskrivit vanligt 

förekommande hinder som kan stå i vägen för genomförande av utomhusundervisning, 

utifrån hur forskningslitteratur skildrar dem. Studien resulterade i att vanliga hinder för att 

komma ut och bedriva undervisning utomhus är: vädret, ekonomiska aspekter, kulturella 

aspekter, säkerhetsaspekter, elevers inställning, lärares inställning och tidsaspekter 

(Carstensen & Petersson, 2018). Något som vi fann intressant att undersöka vidare i slutet 

av vår studie var hur hindren går att överkomma (Carstensen & Petersson, 2018). Med 

utgångspunkt i de hinder som vi fann i vår föregående studie har jag i den här studien 

fokuserat på hur lärare som undervisar mycket utomhus gör för att inte begränsas av olika 

hinder. Genom fenomenologiska intervjuer har fem lärare fått berätta om vilka lösningar 

de har för att komma över hindren som finns för utomhusundervisning. Eftersom arbetet 

är gjort på tio veckor har det avgränsats till ett fåtal intervjuer. I arbetet presenteras både 

lärares enkla och mer omfattande idéer om hur hindren kan överkommas. Målet är att både 

jag och andra lärare lättare ska kunna använda oss av den stimulerande lärmiljö som 

naturen erbjuder. Fantastiskt är att om barn får möta naturen i undervisningen utvecklar de 

intresse och en större respekt för den och för en hållbar utveckling (Berg och Fägersam, 

2013)    
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras studiens definition av begreppet utomhuspedagogik, 

fördelarna med undervisning utomhus, de vetenskapliga teorier som undersökningen 

grundar sig på, tidigare forskning om hinder för utomhuspedagogik och för lösningar på 

hinder för undervisning utomhus samt hur den typen av pedagogik lyfts i skolans 

styrdokument.        

2.1 Definition av begreppet utomhuspedagogik  

Utomhuspedagogik kan definieras på olika sätt beroende på valet av aktiviteter och var de 

ska genomföras. Två citat, som var för sig är tänkta som definitioner av begreppet 

utomhuspedagogik, utgör i kombination med varandra den definition av begreppet som 

antas i den här studien. Det första citatet lyfter platsens betydelse, växelspelet mellan teori 

och praktik samt uterummets betydelse för lärande:  

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.  

(Nationellt centrum för utomhuspedagogik [NCU], 2017) 

Det andra citatet förtydligar att platsen inte nödvändigtvis begränsar vilka ämnen och 

aktiviteter som undervisningen kan behandla och att förhållandet mellan människa och 

natur får betydelse för den enskilda människans syn på naturen:   

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) 
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Till tolkningen hör att utomhusundervisning inte nödvändigtvis behöver genomföras i 

naturmiljö utan, som NCU (2017) uttrycker det, även kan genomföras i samhällsliv där 

skolgårdar och parker ingår.     

2.2 Fördelar med utomhusundervisning 

Det finns många fördelar med utomhusundervisning och några av dem är att:  

• Det kan inspirera elever till lärande genom en variation i undervisningen (Waite, 

2010; Wilhelmsson, 2012).  

• Det kan ge eleverna fördjupad förståelse genom att undervisningen kopplas till 

”verkligheten” och på så vis ger ett helhetsperspektiv (Wilhelmsson, 2012).  

• Närheten till naturen bidrar till att eleverna bryr sig om och tar ansvar för naturen 

och miljön (Cheng & Monroe, 2010; Berg & Fägersam, 2013).  

• Utomhusundervisning är samarbetsfrämjande och leder många gånger till 

hälsosamma aktiviteter (Gill, 2014: Aronsson, Waite & Tighe Clark, 2015; 

Chawla, 2015).  

• Det lärande som sker utomhus ger eleverna möjlighet att uppleva och erfara 

undervisningssituationer med alla sina sinnen (Åkerblom, 2004).  

Här nedan följer en djupare beskrivning av vad de olika fördelarna innebär. 

Undervisning utomhus gör att eleverna aktivt använder alla sina sinnen i lärandet, vilket 

gör det lättare för dem att minnas vad de lärt sig (Åkerblom, 2004). Enligt Lättman-Masch 

och Wejdmark (2011) har elever som fått undervisning utomhus, till skillnad från 

traditionell undervisning, markant starkare minnesbilder av vad de lärt sig. I och med det 

kan eleverna få en djupare förståelse för det de lär sig utomhus, i jämförelse med 

traditionell undervisning (Åkerblom, 2004). Författaren menar att eleverna där får 

konkreta erfarenheter att koppla sin kunskap till, i motsats till den kunskap som böcker och 

annat abstrakt material kan bidra till. Den djupare förståelsen trycker även Lundegård 

(2004) på och menar att eleverna i samband med undervisning utomhus blir engagerade i 

undervisningen, vilket leder till personliga upplevelser som både gör att de minns det 

inlärda bättre och dessutom får en djupare förståelse för det inlärda.  
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Elever lär sig på olika sätt. Att flytta undervisningen till naturen, parker eller skolgården 

öppnar upp för en variation i undervisningen (Wilhelmsson, 2012). Den här typen av 

pedagogik ger stora möjligheter till ett ämnesöverskridande arbete (Strotz & Svenning, 

2004). Att möjliggöra för eleverna att koppla samman det som händer i skolan med det 

som händer utanför skolan gör undervisningen meningsfull för eleverna ur ett större 

perspektiv (Strotz & Svenning, 2004). Utomhuspedagogiken leder till en mer holistisk 

undervisning, vilket ger eleverna ett helhetsperspektiv på tillvaron (Wilhelmsson, 2012). 

Dessutom ger barns minnen från naturupplevelser minnesbilder som de sedan i sitt vuxna 

liv kan tänka tillbaka på och genom det minnas vad de lärt sig (Chawla, 2015).        

Närhet till naturen kan både vara ett sätt att öppna upp för ett lekfullt lärande samt för att 

väcka intresse för de naturorienterande ämnena hos eleverna (Gill, 2014). Det lekfulla 

lärandet är en socioekonomisk tillgång menar Wilhelmsson (2012). Enligt henne kan en 

del aktiviteter utomhus vara sätt att främja den sociala tillhörigheten och sätt att skapa 

intresse medan andra aktiviteter utomhus är uppföljning av tidigare kunskap och sätt att 

skapa en djupare förståelse (Wilhelmsson, 2012). Berg och Fägersam (2013) menar att 

barn när de får vistas i skog och mark utvecklar ett större intresse för växter och djur vilket 

i sin tur ofta leder till ett respektfullt förhållande till naturen. Utevistelse bidrar till att barn 

i större utsträckning utvecklar miljömedvetenhet och ett ansvarstagande för naturen 

(Cheng & Monroe, 2010). 

Även elevernas hälsa blir bättre vid utomhusundervisning, både fysiskt, psykiskt och 

psykosocialt. Enligt en översiktsartikel av Gill (2014) finns det en stark överensstämmelse 

i forskning relaterad till utomhuspedagogik när det gäller hur aktiviteter utomhus har god 

verkan på elevers hälsa.  Aronsson, Waite och Tighe Clark (2015) menar att elever uppnår 

mycket högre rörelseaktivitet vid undervisning utomhus till skillnad från i ett klassrum 

samt att rörelseaktiviteten ökar ytterligare om undervisningen hålls i närliggande 

skogsområden till skillnad från på skolgården. Chawla (2015) har i sin översiktsartikel 

belyst resultat som pekar på att barns tillgång till naturen har bromsande effekt när det 

gäller utvecklingen av allergi och astma. Vidare lyfter hon barns balans- och 

motorikutveckling som goda effekter av utomhusundervisning samt hur kontakten med 

naturen har positiv påverkan på den kognitiva förmågan (Chawla, 2015). 
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2.3 Vetenskapliga teorier  

En vanligt förekommande teori bakom forskning om undervisning utomhus är det 

pragmatiska perspektivet på lärande. Det som kännetecknar det pragmatiska synsättet är 

att kunskap utvecklas mellan tanke och upplevelse där sinnena kan ses som verktyg. Enligt 

Godfrey-Schmidt (2015) innebär det pragmatiska perspektivet på kunskap och lärande att 

handlingar utförs i praktiken med ett problemlösande förhållningssätt. John Dewey från 

USA och Ellen Key från Sverige är återkommande namn i de studier som ligger bakom 

den här undersökningen.  

Dewey stod för en teori om att kunskap blir till genom kopplingen mellan teori och 

handling och att människan och språket inte går att skilja från verkligheten. ”Världen är 

ständigt föränderlig och därför måste också vår kunskap om världen skapas i relation till 

det föränderliga, d.v.s. i handling. […] Praktiken är inte underordnad teorin utan är i själva 

verket den teoretiska kunskapens förutsättning”. (Öhman, 2006, s.95)  

Ellen Key förespråkade en skola med jämlikhet och individuellt anpassad undervisning där 

närhet till verkligheten sågs som en av de viktiga ingredienserna för en lyckad skolgång 

(Kroksmark, 2011). I barnets århundrade skriver Ellen Key:   

Endast den, som genom kunskapen fått syn på det stora sammanhanget i tillvaron, 

sammanhanget mellan naturen och människolivet, mellan naturen och forntiden, mellan 

folken och mellan idéerna, den kan inte mista sin ”bildning”. Denna bildning kan vara 

vunnen på det mest regellösa sätt; kanske vid aftonbrasan eller på ängen; vid havsstranden 

eller i skogen; kan vara hämtad ur gamla luntor eller ur naturen själv; den kan ha stora luckor 

eller mycken ensidighet – men hur levande, personlig, själfärgad, rik är den icke mot deras, 

som i femtonåriga lärokursers cirkelgång med tillbunden mun tröskat axen från andras åkrar. 

(Key, 1995, s. 111)  

2.4 Utomhusundervisning och styrdokument    

I studier om hinder för undervisning utomhus har det diskuterats huruvida styrdokumenten 

kan ses som hinder inom området. Läroplanen för svensk skola lyfter bara undervisning 

utomhus konkret i kursplanen för idrott och hälsa. Däremot ska eleverna under sin skoltid 

lära sig vad ett miljömedvetet förhållningssätt innebär samt om landets kulturella värden.  
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Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

• har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått 

grundläggande kunskaper om de nordiska språken, 

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, 

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 

samhället […]. 

(Skolverket, 2011 rev. 2018, s. 13) 

Att undervisa i naturen är en del av den svenska kulturen. Enligt Sandell och Öhman (2010) 

har vi i svenskt kulturliv under lång tid haft en tradition av närhet till naturen, både i 

undervisning och friluftsliv. Vidare är variation viktigt vid undervisning. ”Skolans arbete 

måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet” (Skolverket 2011, rev. 2018, s. 8). 

2.5 Tidigare forskning om hinder för utomhuspedagogik 

Det finns en hel del forskning om vad som hindrar lärare från att använda utomhusarenan 

som en tillgång för att bedriva undervisning. Hinder för utomhusundervisning kan vara 

kopplade till: Ekonomiska aspekter, kulturella aspekter, säkerhetsaspekter, elevers 

inställning till utomhusundervisning, tidsbegränsning, väder samt lärares inställning. En 

del av hindren är mer begränsande än andra och till viss del är de också beroende av 

varandra.   

2.5.1 Ekonomiska aspekter  

Huruvida ekonomin framstår som hinder för undervisning utomhus varierar i de 

undersökningar som gjorts. Skillnaden i resultaten beror delvis på hur definitionen av 

utomhusundervisning; om definitionen syftar på naturlig miljö eller om även närområdet 

och skolgården är medräknad som en utomhusmiljö att bedriva undervisning på. Behövs 

transporter till och från grönområden blir det en stor kostnad för skolorna att bedriva 

utomhusundervisning, kan de däremot använda sig av närområdet behöver inte 

kostnaderna bli så stora för transporter (Bentsen, Söndergard Jensen, Mygind & Barfoed 

Randrup, 2010). Även Fägerstam (2012) lyfter tid och kostnader för transport men framför 

allt kostnader för utrustning till NO-undervisningen utomhus. Likaså lyfter Lugg och 

Martin (2001) brist på material som en problematik, samtidigt som de menar att det blir 

kostnader för den extra personal som behövs och utbildning för att bedriva 

utomhusundervisning.  
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 2.5.2 Brist på tid 

Även tiden kan få hindrande effekter på utomhuspedagogiken. Uppstyrningen  med 

scheman och tiden det tar för att förflytta sig kan bli till hinder (Bentsen et al., 2010; 

Fägerstam, 2012). Samtidigt ska allt som ryms inom kursplanerna hinnas med vilket sätter 

press på lärarna (Bentsen, et al., 2010). Dessutom har barnens ålder betydelse för huruvida 

schemaläggningen innebär problem för utevistelsen.  Berg & Fägerstam (2013), Björneloo 

(2007) samt Fägerstam (2012) menar att det är lättare att undervisa de yngre barnen 

utomhus, eftersom de är mindre styrda av scheman och dessutom oftast har en och samma 

lärare i flertalet av skolans ämnen. 

2.5.3 Saknaden av stöd från ledning och läroplan  

Saknaden av stöd från läroplanen för var undervisningen ska bedrivas kan ses som ett 

hinder eftersom läroplanen inte lyfter varet specifikt utan förutsätter tolkning (Bentsen et 

al., 2010; Dyment, 2005; Waite, 2010). Dessutom kan brister i samarbetet på skolan och 

brister i engagemang från ledningen påverka i vilken grad utomhusundervisning bedrivs 

och därmed ses som ett ytterligare hinder (Waite, 2010) 

2.5.4 Säkerhetsaspekter samt lärares och elevers inställning till utomhuspedagogik  

Lärare kan känna en oro och rädsla över det ansvar de bär på när de tar med sig elever ut i 

naturen (Waite, 2010). Dyment (2005) menar att lärare ofta känner en osäkerhet i hur de 

ska använda sig av naturen som plats för undervisningen och att det finns en bekvämlighet 

i att hålla sig till traditionell undervisning, det vill säga den undervisning som bedrivs 

innanför klassrummets fyra väggar. Det finns en rädsla för att inte lyckas få eleverna att nå 

alla kursplanernas mål och en rädsla för att tappa kontrollen i samband med 

utomhusundervisning (Dyment, 2005). Berg och Fägerstam (2013) har till skillnad från 

lärares rädsla sett lärares osäkerhet i hur de ska följa upp och bedöma resultaten av 

elevernas prestationer vid utomhusundervisningen. Wilhelmsson (2012) lyfter att det finns 

en problematik i bristande vetenskap om vad som ger vilken kunskap utomhus; vilka 

aktiviteter som leder till vilket kunnande och vilka redskap som kan användas för att uppnå 

en viss kunskap. Dessutom finns det forskning som visar att lärare upplever att det kan 

vara svårt att hitta inspiration till att bedriva utomhusundervisning i sina ämnen (Berg och 

Fägerstam, 2013).  

Elever kan också uppleva rädsla i samband med utomhusundervisning. Till skillnad från 

lärarna upplever elever ibland rädsla för att vistas i naturen och en känsla av obehag vid 
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kontakten med organiskt material (Öhman, 2011). Det kan handla om en rädsla för att 

träffa på giftiga ormar och giftiga växter eller en rädsla för att gå vilse i skog och mark 

(Öhman, 2011). Även ointresse från elevernas sida har nämnts som ett eventuellt hinder, 

men enligt Berg och Fägerstam (2013) blir dock elevernas ointresse sällan ett hinder för 

genomförandet av utomhusundervisning. Fägerstam (2012) menar att det tar ungefär tre 

månader för eleverna att vänja sig vid den här typen av pedagogik.   

2.5.5 Väder 

Även vädret tas vanligtvis upp i samband med undersökningar om hinder för 

utomhuspedagogik. I de flesta undersökningar som gjorts framkommer det dock inte som 

ett stort problem för att kunna genomföra den här typen av undervisning. Hur mycket 

vädret framstår som hinder för utomhusundervisning i forskning är till stor del beroende 

av var i världen forskningen gjorts, men också beroende på de deltagande lärarnas 

inställning. I Sverige och andra länder med liknande klimat har framförallt kyligt väder 

lyfts som förekommande hinder (Berg & Fägerstam, 2013; Dyment, 2005). Både Waite 

(2010) och Wilhelmson (2012) nämner vädret som ett förekommande hinder men menar 

att det vanligtvis går att överkomma med god planering.              

2.6 Tidigare forskning om lösningar på hinder för 

utomhuspedagogik  

Forskning om hur hindren för utomhusundervisning går att bemästra har genomförts i 

begränsad mängd men det finns några få resultat.   

Edward-Jones, Waite och Passy (2018) har i en kvalitativ studie på tolv olika skolor i 

England undersökt vilka strategier som används för att bemästra de utmaningar som 

utomhusundervisning kan leda till. Studien fokuserades på hinder relaterade till: politik, 

människor, plats och resurser. De kom fram till att om lärare får effektiv träning i hur 

utomhusundervisning kan genomföras och stöd i hur de kan organisera utomhuslektioner 

som grundar sig i kursplanerna blir de bekvämare i att ta med sig sina klasser ut. 

Uppmuntran till reflektion var även en viktig aspekt för att kunna bemästra svårigheter 

kring utomhusundervisningen (Edward-Jones, Waite och Passy, 2018).  

Thomas (2010) menar att läraren behöver inta en mer assisterande ledarroll för att klara av 

att hantera de situationer som kan uppstå vid undervisning utomhus, varken rollen som 

lärare, ledare eller problemlösare.   
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När det gäller lärares inställning till att undervisa utomhus och att vistas i naturen har 

upplevelserna av naturen från den egna barndomen påverkan. Om lärare som barn fått 

uppleva naturen är det oerhört mycket större chans att de senare i livet har intresse av att 

vistas där och med det undervisa ute i naturen (Chawla, 2015).  

Som lärare kan utbildning vara inspirerande källor till att skapa intresse och engagemang 

för utomhuspedagogiken. I en utvärdering av projektet Skogen som klassrum framkommer 

att utbildning inom utomhuspedagogik kan ge inspiration till att undervisa utomhus samt 

ge kunskap och idéer om vad som kan göras där (Berg & Fägerstam, 2013). Erfarenheten 

som kommer med utbildning kan också ge mod att våga gå ut i skogen med sina elever 

(Berg & Fägerstam, 2013).   

Forskning visar alltså på att utomhusundervisning har många fördelar men att det finns 

hinder för genomförande av den. Mängden forskning om hur lärare ska bemästra hindren 

är dock begränsad vilket leder till syftet med den här studien.                  
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3. Syfte och frågeställningar  

I tidigare studier har både fördelar för utomhuspedagogik och hinder för dess 

genomförande beskrivits. Den här studien syftar därför till att, genom intervjuer, 

analysera och undersöka hur lärare i årskurs 4–6 uppfattar, samt tar sig förbi hinder 

som eventuellt förekommer vid genomförande av utomhusundervisning. Syftet avses 

besvaras med följande frågeställningar:  

• Hur bemöter lärare, som undervisar utomhus, de olika hinder som kan uppstå i 

samband med utomhusundervisning? 

• Vilken uppfattning har lärare om utomhuspedagogik? 

• Vilken uppfattning har lärare om vad elever tycker om utomhusundervisning?  
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod  

Det här är en kvalitativ studie där intervjuer med lärare, som i någon form och med viss 

kontinuitet undervisar utomhus, ger underlag till resultatet. En kvalitativ intervju har enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) inte som mål att uppnå kvantitet snarare att ge en beskrivning 

av det specifika. Enligt Bryman (2011) ger intervjuer även möjlighet till viss flexibilitet, 

vilken genom kvantitativa studier blir svår att erhålla. Forskning som kvalitativ är enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) en ny metod som genomgått stort motstånd gentemot 

kvantitativ forskning. Kvalitativa metoder ger dock människor möjlighet att besvara frågor 

mer personligt och på ett djupare plan (ibid.). Intervjuerna kommer genomföras utifrån 

Kvale och Brinkmanns (ibid.) fenomenologiska intervjumetod. Valet av metod bygger på 

att syftet med undersökningen är att synliggöra lärares olika sätt att bemästra de hinder 

som kan stå i vägen för genomförandet av utomhusundervisning. En fenomenologisk 

intervju är ett bra sätt att synliggöra den levda vardagsvärlden (ibid.). Projektet bygger på 

sju steg: Tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. 

Enligt Kvale och Brinkmann (ibid.) kan en ny intervjuforskare bli hjälpt av att dela in 

processen i flera sekvenser varpå de presenterar en struktur med de sju nämnda linjära 

stegen.  

4.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Både reliabilitet och validitet är viktigt att uppnå i framför allt kvantitativa studier medan 

det diskuterats huruvida de i kvalitativa studier kan uppnås eller om tillförlitligheten då bör 

mätas på annat vis. Kort sagt har en undersökning hög reliabilitet om den är pålitlig och 

ger samma resultat vid replikation (Bryman, 2011). Att uppnå hög reliabilitet i en kvalitativ 

studie är svårt eftersom undersökningen genomförs i en social kontext vilken om den 

ändras kan komma att påverka resultatet. 

Validitet handlar om att det som ska mätas verkligen är det som mäts (ibid.). I 

intervjustudier, som den här, handlar det bland annat om att frågorna som ställs är rätt 

formulerade för att ge svar på just det som undersöks. Att bygga en undersökning på enbart 

kvalitativa studier och i synnerhet ett fåtal intervjuer med begränsad utbredning leder 

möjligtvis inte till någon generaliserbarhet, men däremot innebär det inte att studien är utan 
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betydelse ur ett vetenskapligt perspektiv, eftersom de svar som kommer fram genom 

intervjuerna kan användas i en jämförelse med varandra; både som motsatser till varandra 

och som förstärkande likheter (Kvale och Brinkmann, 2009).   

4.3 Urval  

I den här undersökningen har ett bekvämlighetsurval gjorts eftersom lärare som engagerar 

sig i just utomhuspedagogik innebar en begränsning i tillgänglighet. Ett flertal skolor 

kontaktades via mejl utan resultat. Däremot vid kontakt genom bekanta svarade fem lärare, 

med kunskap om och erfarenhet av utomhusundervisning, att de kunde tänka sig att ställa 

upp på att delta i intervjuer. Enligt Bryman (2011) är vanligtvis bekvämlighetsurvalet ett 

resultat av brist på tillgänglighet eller vid problem med att få kontakt med en viss kategori 

människor.   

4.4 Presentation av intervjuade lärare 

I den här undersökningen har fem lärare för årskurs 4–6 intervjuats. I tabellen nedan 

presenteras vilka ämnen respektive lärare undervisar i samt om de arbetar i stads- eller 

landsbygdsskola.  

Tabell 4.1 Beskrivning av vilka ämnen lärarna undervisar i. Ifyllda rutor indikerar vilket 

ämne/ vilka ämnen lärarna undervisar i.  

 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Idrott och hälsa      

Matematik      

Naturorienterande 

ämnen 

     

Samhällsorienterade 

ämnen 

     

Svenska      

4.5 Datainsamling 

Data har samlats in med hjälp av intervjuer som spelats in. Den tematiska utgångspunkten 

för intervjuerna utgjordes av de hinder för utomhusundervisning som framkommit i 

tidigare forskning (se avsnitt 2.4). För att komma ihåg alla de hinder som tidigare forskning 
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visat förekommer användes i förväg bestämda intervjufrågor. Frågor ställdes om huruvida 

de intervjuade lärarna tagit sig förbi hindren, vilka lösningar de använt sig av för att lyckas 

med utomhusundervisningen samt hur de och deras elever ser på utomhusundervisning.  

4.6 Forskningsetik 

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, så som: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kvale 

och Brinkmann (2009) förespråkar en öppenhet inför de dilemman, mångtydigheter och 

konflikter som under en forskningsprocess kan uppstå, vilket gör att ett stort fokus ligger 

på forskarens etiska potential.     

De lärare som deltagit i intervjuerna har tagit del av och skrivit under en samtyckesblankett 

(se bilaga 2). Genom blanketten fick de ta del av syftet med undersökningen samt hur den 

skulle genomföras. Dessutom framgick av blanketten hur intervjumaterialet skulle komma 

att hanteras; att deltagaren kommer att framstå som anonym samt att medverkandet är helt 

frivilligt och att deltagaren när som helst har rätt att avbryta sin medverkan utan att ange 

anledning.  

För att kunna synliggöra vilken intervju som ligger bakom vilket uttryck, utan att riskera 

lärarnas konfidentialitet, har intervjupersonerna numrerats; från ett till fem (se tabell 4.1)        

4.7 Analys 

Intervjuerna spelades in och har transkriberats i sin helhet samt skrivits ut på papper. I 

intervjutexterna markerades först alla lösningar på hinder för utomhusundervisning. 

Lärarnas sätt att komma förbi hindren kodades (Steg fem av sju, se avsnitt 4.1). Kodning 

är en jakt efter likheter och olikheter och görs i flera steg för att sedan leda till utformandet 

av några få kategorier (Kvale & Brinkmann, 2009). Både likheter och skillnader inom 

samma intervju och mellan de olika intervjuerna sorterades för att sedan kategoriseras. I 

sorteringen formades sju kategorier, vilka visar lärarnas olika lösningar på hinder för 

utomhusundervisning. De sju kategorierna är:  

• rutiner och tydlig information  

• anpassningar och flexibilitet 

• möjlighet att låna utrustning från klasskamrater eller skolan  
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• undervisningsmaterial  

• planering och samarbete  

• lärarens och elevernas inställning  

• anpassade platser för utomhusundervisning       



15 
 

5. Resultat 

Resultatet redovisas i löpande text, indelad i avsnitt utefter kategoriseringen. Studiens syfte 

är att analysera och undersöka hur lärare i årskurs 4–6 uppfattar, samt tar sig förbi hinder 

som eventuellt förekommer vid genomförande av utomhusundervisning. Alla lärare som 

deltagit i studien har en positiv inställning till utomhuspedagogik och vet många gånger 

hur de kan hantera hindren, om inte alla hinder så en del av dem i alla fall, för att lyckas 

med undervisning ute. I de flesta fall ser de inte hindren som just hinder för att komma ut, 

utan snarare som utmaningar och ibland som begränsningar i vad som är möjligt att 

genomföra utomhus. En av de aspekter som varit ledande genom intervjuerna är rutiner för 

när undervisningen kommer att genomföras utomhus. 

5.1 Rutiner och tydlig information 

Tydlig information och god struktur underlättar både för läraren och eleverna.  

[…] man får ju gå med den inställningen att, visst vi har dragit in någon gång när det varit 

riktigt skyfall men samtidigt så vet de om att de här gångerna är det uteidrott och då har man 

kläder därefter också faktiskt. Jag har försökt vara rätt tydlig med det att de här datumen 

gäller just för att jag inte ska ha halva gruppen med inneskor och halva gruppen med 

utomhusskor och så står man mitt emellan. (Lärare ett) 

Rutiner för när undervisningen kommer flyttas ut är avgörande för hur den kommer att 

fungera. Genom att ha bestämda dagar eller perioder för utomhusundervisningen blir det 

lättare för lärare att planera undervisningen samt för eleverna att komma ihåg vad det är 

som gäller för dagens/periodens undervisning och vilka kläder som behövs. Enligt lärare 

ett skulle det bli svårt för eleverna att göra en tolkning utifrån morgonens väder och 

därifrån konstatera var undervisningen för dagen ska komma att bedrivas; det ligger under 

lärarens ansvar och eleverna måste få tydlig information som sedan följs i undervisningen. 

Enligt lärare tre är det nödvändigt att prata mycket med eleverna om när undervisningen 

kommer att bedrivas utomhus och vilka kläder som kan vara lämpliga vid olika 

väderförhållanden; informationen behöver därför vara tydlig.  

Vi pratar väldigt mycket, att det står ju i kursplanen att man ska klä sig efter aktiviteten […] 

Framför allt nu när det börjar bli att vi ska gå ut och så där. Så får man ju säga typ att nu får 
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ni titta ut på morgonen innan det är dags, då när vi ska ha idrott. Då får ni kolla: Är det kallt 

och regnigt då kan man ju inte ta på sig shorts och T-shirt. (Lärare tre) 

 Att följa sin planering är också avgörande menar lärare två som sa: 

Jag tror att det är lättare att planera att vädret spelar ingen roll men skulle man tycka att vädret 

spelar roll då blir det ju svårare att planera då kanske man får ändra när man kommer på 

morgonen: Oj då, blev det så här? Nu måste jag…   

För elevernas skull underlättar det med rutiner för vilka veckodagar eller perioder 

undervisningen bedrivs utomhus. Lärare fyra uttryckte:  

Det bästa är ju, om man ska ha utomhuspedagogik, att man har det en dag, så är det ju bra 

att alla vet att torsdagar går vi ut och då ska man ha med sig en frukt och man ska ha med 

sig en vattenflaska och man har gummistövlar på sig, eller vad det nu kan vara. Det är klart 

att den rutinen är ju jättebra och att man inte ena gången så är vi ute nästa så är vi inte ute. 

Utan har man bestämt att vi ska vara ute så är vi ute.   

Lärare fyra och fem menar att rutiner och tydlig information är nödvändigt vid 

utomhusundervisningen men att det är viktigt även inne. Lärare fyra sa: ”Ja men rutiner är 

ju säkerhetsaspekt, […] att man vet att nu gör vi så här om det händer något. Idag gör vi 

detta. Det är ju jätteviktigt: Tydligheten. Men det är ju i allt, även inne” (Lärare fyra).     

5.2 Anpassningar och flexibilitet 

Utan att ändra rutiner efter vädret kan lektionerna anpassas där efter. Lärare fem menar att 

anpassningar är nödvändiga för att få undervisningen att fungera när vädret inte blir som 

det var tänkt i planerandets stund. Lärare två uttryckte: 

Ja men ska vi hoppa längdhopp då om det är fem grader och spöregn då står inte alla i ett led 

och väntar utan då har vi någon mer aktivitet och så där så att man rör på sig hela tiden. Eller 

skulle det vara trettio grader och stekande sol, ja men då tar vi det lite lugnare och så hoppar 

vi lite längdhopp för annars dör vi i värmen. Då får man ju anpassa efter vädret så klart. 

(Lärare två) 

Vilket ämne som undervisas i synnerhet vilken aktivitet som ska genomföras utomhus har 

betydelse för vilka anpassningar som behöver göras. Lärare fem menar att det blir mycket 

anpassningar för att få utomhusundervisningen att fungera. ”Det är nog mer […] att man 

går ut och gör och sedan går in och dokumenterar” (Lärare fem). Lärare två och fem 
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försöker också planera de lektioner som är beroende av uppehållsväder, där efter. Det är 

framför allt regn som orsakar att anpassningar behöver göras på grund av vädret. ”Planerar 

man att ha en skrivlektion […] ute så kan det ju vara ett hinder om det ösregnar till exempel 

men å andra sidan går det ju att vara flexibel och hitta på något annat. Så oftast, eller alltid 

(för jag är ganska principfast) går vi ut ändå även om det är dåligt väder” (Lärare fyra).    

För att det ska fungera att göra anpassningar efter vädret menar lärare två dock att det är 

nödvändigt att läraren besitter kunskap om och har tillgång till idéerna om hur 

anpassningarna kan genomföras.   

5.3 Möjlighet att låna utrustning från klasskamrater eller skolan  

Trots tydlighet händer det att en del elever glömmer eller inte har kontroll över vad som 

gäller för dagens undervisning (Lärare ett, två och tre). Ett sätt att komma förbi problemet 

med att alla elever inte har med sig vad de behöver, för att kunna delta i undervisningen 

utomhus, är att de lånar utrustning; antingen från skolan eller från varandra. Lärare två sa: 

”Jag har några extra tjocktröjor och några extra långbyxor som de kan få låna och det gör 

ju många barn. […] Det kan vara skönt att ha om det är kallt” (Lärare två). Skulle någon 

ha glömt något finns även möjligheten att springa hem och hämta något de glömt. ”Ibland 

är de hem och hämtar grejer så de klarar av det, eller så lånar man av någon kompis” 

(Lärare ett). Lärare två och tre menar att elever ganska snabbt lär sig vilka kläder som 

behövs vid olika väderlekar. Eleverna kan behöva en påminnelse ibland och skulle de ha 

glömt någon gång kan de springa in och hämta sin jacka (lärare tre).      

5.4 Material för utomhusundervisning 

I intervju med lärare två framkom att det är lite bökigare att driva igenom undervisning 

utomhus men med kunskap och bra material går det att genomföra. Hon uttryckte: ”har 

man bara kunskapen och materialet […] visst det är ju lite bökigare men det behöver ju 

inte alltid vara enkelt”. Material kan vara bristande och påverka i vilken omsättning 

utomhusundervisning bedrivs samt vad som är möjligt att genomföra ute. I idrott blir det 

inte ett hinder för att komma ut, däremot blir det en begränsning i vilka aktiviteter som är 

möjliga att genomföra. I matematik och NO kan material, till skillnad från i idrotten, 

begränsa antalet gånger en lärare går ut med sin klass, även för de här lärarna som har stort 

intresse i att vara ute. Lärare två sa: ”Vi har inte ens skivor, det skulle man ha, att lägga 
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papper att skriva på”. Framförallt blir vädret ett bekymmer om det inte finns material som 

håller för det menar lärare ett och fem.    

Har du så du vill […] skriva och anteckna någonting är det svårt när det regnar, då kan vädret 

vara ett problem samtidigt ska du gå ut och göra en friluftsaktivitet då är inte vädret nått 

hinder för då ska man kunna vistas ute i olika miljöer, i olika årstider och i olika väder. 

(Lärare ett)  

Lärare fem lyfter att datorer och läsplattor inte håller för regnigt och blött väder men 

nämner plastfickor som en lösning vid regnigt väder. Däremot ser hon inte det som den 

perfekta lösningen efter att ha erfarit att det kan bli ganska blött ändå. Hur materialet är 

anpassat för att användas utomhus samt vad som prioriteras att införskaffas på skolorna 

har betydelse menar lärare två. 

Lärare fyra å andra sidan anser att speciellt anpassat material inte behövs i samma 

utsträckning vid utomhusundervisning som inomhus eftersom naturen i sig själv har ett 

fantastiskt erbjudande vad gäller kostnadsfritt material.  

5.5 Planering och samarbete  

Ett bra samarbete gynnar utomhusundervisningen. På frågan om till exempel ett samarbete 

med fritids skulle kunna underlätta vid undervisning utomhus menar lärare två att det 

absolut skulle vara positivt och att det skulle kunna förbättra tillgången till bra material 

eftersom de också har ett behov av material för utomhusaktiviteter. Samarbete av god 

kvalitet i arbetslaget gör dessutom att varken tid eller behov av mer personal blir till hinder 

för att komma ut och inte heller för vilka aktiviteter som går att genomföra. 

Här kommer ju det här fantastiska in nu då med detta fantastiska arbetslag som jag jobbar i 

här. Då är det ju inget problem. Och när vi gör friluftsdagar ibland, jag planerar upp, de 

andra hänger på, säg vad vi ska göra, vi hjälper till, alla hjälps åt. Så funkar det ju inte i alla 

arbetslag. (Lärare två) 

Både i intervju ett och två lyfter lärarna vikten av samarbete och flexibilitet i arbetslaget 

som en förutsättning för att det ska fungera att bedriva utomhusundervisning. Det kan 

handla om schemaförändringar som behöver göras eller om att det i vissa aktiviteter är 

nödvändigt att vara fler vuxna. Lärare tre, som till skillnad från de andra lärarna bara 

undervisar i ämnet idrott och hälsa, har också erfarenhet av vinst genom ett samarbete över 
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ämnesgränserna. Däremot kunde lärare tre inte se någon större vinst i ett samarbete med 

fritids i just det här sammanhanget:  

Lärare tre: Ja, fast kanske inte just med fritids men man skulle kunna om man till exempel 

tar den här, vi hade med oss sexorna ute till exempel då, då fick jag med mig deras lärare så 

hade de ju med sig matteuppgifter så körde vi ute-matte olika grupper och sen så körde de 

en del grupper allemansrätten, sen så snurrade vi runt lite, så då bakade vi ju ihop lite fler 

ämnen i samma då.  

Intervjuare: Gjorde det att du fick mer tid ute? 

Lärare tre: Ja det gjorde det, för då hade vi ju dubbelklasser. Och då fick jag ju med mig två 

till lärare så det var ju kanon.  

Samarbetet påverkar också genomförandet av planeringen för utevistelsen. På frågan om 

huruvida planeringen blir svårare att göra för undervisning utomhus än för traditionell 

undervisning svarade läraren i intervju två: ”Jag har ju den förmånen att vara i ett så 

fantastiskt arbetslag, där man alltid hjälps åt, så då är det ju inte jobbigare att göra det.”  

Att vara ensam om att brinna för utevistelse påverkar vad som prioriteras, till exempel 

vilka inköp som prioriteras. I intervjun med lärare två framkom även att ett engagemang 

från kollegor hade varit positivt. Lärare två menar att ett större samarbete också skulle 

kunna vara inspirerande och ge ett stöd för att komma på idéer om vilka aktiviteter som 

kan genomföras.   

Lärare fem tar även upp samarbetet med en naturskola i närheten av skolan. De besöker 

naturskolan någon eller ett par gånger per termin. Besöken där medför att hon kan få en 

annan roll eftersom de som arbetar på naturskolan planerar och sköter undervisningen 

(vilken förhåller sig till läroplanen). ”Då kan man interagera med sin grupp på ett annat 

sätt, när man inte håller i undervisningen själv så” (Lärare fem).    

5.6 Lärarnas och elevernas inställning till undervisning utomhus 

Både lärarnas och elevernas inställning har betydelse för den undervisning som bedrivs 

och många gånger så är lärarnas inställning till naturen, väder och vind avgörande för om 

undervisning flyttas ut eller inte. Lärare ett uttryckte: ”Ser du det som att `Jag tycker inte 

att det är kul att vara ute´ ja då är vädret ett större hinder än vad det kanske egentligen är” 
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i likhet med lärare ett sa lärare två: ”jag känner att det måste bara vara personligt, att man 

själv tycker att det är jobbigt […] Ja att det är det som sätter stopp”. Lärare fem menar att 

lärare behöver motivera sig och ta tag i sig för att komma till skott med 

utomhuspedagogiken. Samtidigt menar hon att klädseln kan ha betydelse. ”Sen är det ju 

också det här att man klär sig. Likadant som eleverna kan tycka att det är jobbigt att gå ut 

på grund av att man fryser eller blir blöt, så att man har rätt utrustning med sig även som 

pedagog liksom skulle nog vara viktigt” (Lärare fem). 

När det gäller elevernas inställning uttryckte lärare ett:   

Det är ju mycket vad man själv kan förmedla. Förmedlar du att det är tråkigt så speglar det 

ju rätt mycket gruppen. Kan du få det till en positiv grej så stärker det ju gruppen, då kan du 

ju ofta vända några elever. Sen är det ju givetvis så att det kan finnas elevgrupper som har 

ett stort motstånd mot att gå ut.  

Vidare menar han att några få elevers missnöje inte ska få förstöra för de elever som lättare 

lär sig genom att få se och göra. Lärare fem menar att eleverna kan göra lite motstånd innan 

en utelektion eller utedag men att de oftast är positiva när de väl kommit ut.  

Elevernas inställning hindrar sällan att undervisningen genomförs utomhus men den kan 

ha påverkan på lärarens inställning. Lärare fem sa: ”Man gör det men det tar ju mer energi 

av mig att försöka motivera”. Likaså sa lärare fyra: ”Deras inställning är negativ, är den, i 

början. Men vet de om att, ja, vi går ut oavsett väder, […] tre gånger så vet de det att, nej, 

det är ingen idé att gnälla, å, ja, det var ju ganska roligt det här.” 

Lärare två menar att elevernas inställning inte är ett hinder men att den kan påverka hur 

läraren känner inför att gå ut med eleverna. ”Men sen blir det ju mycket roligare givetvis 

om eleverna är positiva” (Lärare två). Vidare uttryckte både lärare två och fem att det tar 

mycket energi från läraren att motivera elever som har en negativ inställning. 

För att som lärare inte tappa sitt engagemang för utomhusundervisning handlar det mycket 

om att motivera sig själv. Lärare två sa: ”Det handlar om att motivera sig själv, för jag kan 

tycka att kommer man väl ut så blir det oftast väldigt bra.” 

5.7 Anpassade platser för utomhusundervisning 

Något som också framkommit i intervjuerna är att det finns ett behov av anpassade platser 

för just utomhusundervisning ute på skolorna. I intervju två framkommer att ett anpassande 



21 
 

av skolgården skulle förbättra möjligheterna till att bedriva utomhusundervisning. Genom 

att skapa platser ute på skolgården som är anpassade för just undervisning skulle det bli 

lättare att ta sig an mer undervisning i utomhusmiljö. ”Vi har ingen bra samlingsplats, där 

vi kan samla eleverna på, det hade ju varit toppenbra” (Lärare två). En samlingsplats skulle 

kunna vara bara ett par bänkar där eleverna vet, som lärare två sa: ”Här samlas vi. Här 

utgår vi ifrån” (Lärare två).  

Lärare fem menar att de har en plats där de brukar samlas vilket underlättar vid 

utomhusundervisningen. Lärare har tillgång till ett uteklassrum vilket han anser är till stor 

nytta. På frågan vad uteklassrummet har för betydelse för att bedriva undervisning utomhus 

svarade han så här: ”Det gör jättemycket. Och det är ju känt för alla eleverna från det att 

de går i förskoleklassen så att man säger det: Vi träffas i uteklassrummet, där börjar 

lektionen. Så är de där borta. Så det är rätt skönt. Och då kan man lita på tiden med.”  

5.8 Resultatsammanfattning 

I resultatet har lärares lösningar på hinder presenterats och samlats i sju olika kategorier, 

vilka är: rutiner och tydlig information, anpassningar och flexibilitet, möjlighet att låna 

utrustning, anpassade platser för utomhusundervisning, planering och samarbete, lärarnas 

och elevernas inställning samt material. De här kategorierna utgör tillsammans en 

sammanfattning av de lösningar som lärarna använder sig av för att bemästra de svårigheter 

som hindrar dem från att bedriva utomhusundervisning. De två nya kategorierna som 

framkommit i min studie, utöver kategorier som nämnts i tidigare forskning, är behovet av 

anpassade platser för den här typen av pedagogik samt vinsten av samarbete med kolleger 

i arbetslaget.       
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Styrkan i att göra fenomenologiska intervjuer är att nå fram till intervjupersonernas 

vardagsvärld och på så vis kunna få förståelse för en annan människas historia mer precist 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna i den här studien har dock en svaghet i att jag 

som intervjuare är oerfaren. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är intervjuandet ett 

hantverk som bygger på kunskap och erfarenhet, vilket kan påverka kvaliteten på 

intervjuerna. Det kan handla om min förmåga, som intervjuare, att höra intervjupersonen 

samt om vilka andrafrågor som ställts (ibid.).  

Vilka frågor som ställts i intervjuerna kan alltså ha påverkat resultatet. Enligt Bryman 

(2011) ska ledande frågor undvikas eftersom det kan påverka svaret i en felaktig riktning. 

Kvale och Brinkmann (2009), å andra sidan, menar att ledande frågor kan vara till nytta 

för att testa trovärdighet samt för att kontrollera om en viss tolkning stämmer överens med 

intervjupersonens uppfattning. Därför har ledande frågor ställts dels för att ta reda på om 

min tolkning av deras svar stämde överens med intervjupersonernas uppfattning, dels för 

att testa i vilken grad de upplevt olika hinder som just hinder. I intervjuerna försökte jag 

att vara flexibel och öppen för vad de intervjuade sagt, för att jag sen skulle kunna ställa 

välformulerade andrafrågor anpassade till intervjufrågorna och svaren. Exempel på 

andrafrågor som ställdes är: Vad har du gjort för att ta dig förbi det hindret? Hur gör du 

för att det inte ska bli ett hinder? Hur skulle du göra om det problemet uppstod? Samt 

Varför då? 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet allteftersom de genomförts. Att 

transkribera allt är enligt Bryman (2011) inte alltid nödvändigt men det minskar risken att 

gå miste om något viktigt i intervjun. Det är det dessutom, i kvalitativa intervjuer, en fördel 

att transkribera vartefter de genomförts eftersom teman som kommer upp i en intervju kan 

nyttjas vid frågeställandet i de kommande intervjuerna (ibid.). Det här ledde till att 

reliabiliteten i delar av resultatet kunde stärkas något genom att lärarna i de senare 

intervjuerna fick chans att dela med sig av sina tankar om samma temaområden som 

kommit upp i de tidigare intervjuerna. En svaghet i transkriberingarna är att jag 

genomförde dem själv med bristande erfarenhet från tidigare transkriberingar. Genom att 
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vara noggrann, lyssna om flera gånger samt genom att ta vara på det jag lärt mig från 

litteraturen har jag försökt kompensera för det.  

Analysen av materialet kan ha påverkats av min inställning till naturen och 

utomhusundervisning. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) har det betydelse för 

trovärdigheten i undersökningen hur självet framställs. Jag har själv en positiv inställning 

vilken jag har haft i åtanke under arbetets gång men trots medvetenheten kan det ha 

påverkat objektiviteten i tolkningen och analysen av materialet. Å andra sidan har jag haft 

en öppenhet för intervjupersonernas uttalade tankar, ställt andrafrågor för få bekräftelse på 

mina tolkningar och haft en nyfikenhet på just deras lösningar på hinder för 

utomhusundervisning. Det anser jag gett en reflexiv objektivitet till arbetet. ”Att sträva 

efter känslighet i fråga om sina fördomar, sin subjektivitet, är det samma som reflexiv 

objektivitet”. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.260) 

Urvalet i den här studien är ett bekvämlighetsurval (se stycke 4.2). Det finns en svaghet i 

den här typen av urval eftersom det inte går att generalisera resultaten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Däremot ifrågasätter de (ibid.) behovet av generalisering för att 

resultatet ska kunna kallas vetenskaplig kunskap. Den pragmatiska teorin tyder på att 

skapandet av kunskap är beroende av en social och historisk kontext och mötet mellan 

människor (Kvale & Brinkmann, 2009).               

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen har delats in i underrubriker som direkt motsvarar de sju kategorier 

som framkommit under intervjuerna. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

kommentar med idéer för framtida forskning.       

6.2.1 Rutiner och tydlig information 

Något som alla lärarna i den här undersökningen lyft i intervjuerna är den roll som rutiner 

och tydlig information spelar i samband med undervisning utomhus (se avsnitt 5.1). Vilket 

de menar har betydelse både för att eleverna ska veta vad de ska ha med sig till skolan, vad 

gäller kläder och annan utrustning och för att de ska veta vad som gäller om det händer 

något oväntat under genomförandet av aktiviteterna. Till skillnad från tidigare forskning, 

om lösningar på hinder för utomhusundervisning, har lärarna i den här undersökningen lagt 

stor vikt på rutiner och tydlig information, som de menar är av betydelse för hur 

undervisningen utomhus kommer fungera. Lärare fyra och fem nämner dock att rutiner 
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och tydlig information är viktigt även vid traditionell undervisning inomhus. Jag tolkar 

resultatet som att det redan byggts upp rutiner för undervisningen inomhus som både lärare 

och elever är trygga med. Andra rutiner behöver byggas upp för utomhusundervisningen 

samt informeras om för att problem, med till exempel vilka kläder eleverna ska ha med sig 

till skolan, ska kunna lösas.   

Det är också viktigt att följa det som planerats och kommunicerats till eleverna. Lärare två 

och fyra menar att det finns stora fördelar med att följa de planer som gjorts för 

undervisningen. Är det utomhusundervisning som planerats underlättar det för både 

eleverna och lärarna om det också blir utomhusundervisning som genomförs. Det skulle 

bli svårt för eleverna att veta vad som förväntas av dem om det inte finns struktur i skolans 

verksamhet. Rutiner gällande veckodag, hur information till hemmet formuleras, är 

exempel på rutiner som lärare fyra förespråkar. Lärare två menar exempelvis att det är 

mycket bättre att anpassa planeringen så att undervisningen kan ske ute oavsett väder, än 

att senare vara tvungen att anpassa undervisningen till rådande förhållanden, eller ändra 

planeringen och flytta in undervisningen. 

6.2.2 Anpassningar och flexibilitet för att kunna vara ute i alla väder 

I tidigare forskning har inte vädret varit något stort hinder för att undervisning ska kunna 

genomföras utomhus. I den här studien är det dock tydligt att vädret har betydelse 

framförallt i samband med aktiviteter som kräver att eleverna har med sig till exempel 

papper och penna ut. Lärare ett, två, fyra och fem menar att anpassningar av 

undervisningen och flexibilitet är en viktig del för att utomhusundervisning ska gå att 

genomföra oavsett väder. Det handlar om att kunna vara flexibel och med det kunna justera 

den planerade undervisningen efter de situationer som uppstår. Många anpassningar kan 

göras inom samma aktivitet menar lärare två som anpassar genom att ändra om i 

aktiviteterna, utan att byta ut dem mot någon annan aktivitet. Lärare fem gör ofta de delar 

av aktiviteten utomhus som inte förutsätter papper och penna, för att sen avsluta lektionen 

med att skriva det som ska skrivas inomhus. Lärare fyra byter ibland ut aktiviteter för att 

de inte passar att genomföra i väderleken som dagen erbjuder men går nästan alltid ut om 

det så är bestämt. Lärarna har här lite olika lösningar på problemet men min tolkning av 

detta går tillbaka till det ord som fyra av lärarna använt i sig av i intervjun: Flexibilitet, 

vilket får sammanfatta detta stycket.        
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6.2.3 Möjlighet att låna utrustning 

I samband med forskning om hinder för utomhusundervisning nämns ofta elevers tillgång 

till utrustning, till exempel kläder efter väder. Skulle eleverna komma utan rätt utrustning 

för dagens aktiviteter löser lärarna i den här undersökningen det på lite olika sätt. Några av 

de lösningar som kom på tal var möjlighet att låna kläder från skolan, möjlighet att låna av 

en klasskamrat samt att springa hem för att hämta lämplig utrustning. Men framför allt 

anser de att eleverna lär sig att ta med rätt utrustning när undervisningen hålls utomhus 

med någon form av regelbundenhet, vilket leder tillbaka till vikten av rutiner och tydlig 

information (se avsnitt 6.2.1) Brist på lämplig utrustning har inte varit ett stort hinder i 

tidigare forskning och är inte det i den här undersökningen heller, vilket jag tolkar som att 

lärare oftast löser det här utan att se det som ett hinder för utomhusundervisning.    

6.2.4 Anpassade platser för utomhusundervisning 

Intressant i den här studien är tillgången till och saknaden av lämpliga platser utomhus som 

är anpassade just för undervisning. Szczepanski (2013) menar att klassrummet ofta tas för 

givet för var undervisningen ska äga rum. Klassrum är vanligtvis anpassade för 

undervisning men varför anpassas inte skolgårdar och närliggande naturområden till 

genomförande av undervisning när det finns så mycket forskning som visar att 

utomhusundervisning har så många fördelar (se avsnitt 2.2)? Lärare två hade önskat att det 

fans en bra samlingsplats på skolgården där eleverna vet att de ska samlas vid 

utomhusaktiviteter. Att det inte finns en sådan plats anser jag mycket väl kan bero på att 

klassrummet, liksom Szczepanski (2013) menar, tas för givet. Dyment (2005) menar att 

eftersom klassrummet är den traditionella platsen för undervisning är det inte helt självklart 

för lärarna hur de gröna områdena runt skolan ska användas vid undervisning. Lärare fem 

å andra sidan berättade om deras samlingsplats vilken hon ansåg vara till nytta för att samla 

gruppen. Däremot vet hon inte om stenarna, som är placerade i cirklar, är avsedda för det 

här ändamålet eller för till exempel lek, men hon använder dem flitigt som samlingsplats. 

Det här visar också att samlingsplatsen inte nödvändigtvis behöver ha formen av ett 

klassrum. Stenarna blir en form av klassrum eftersom hon tillsammans med sina elever 

definierat det som ett klassrum. Lärare tre menar att i och med en förutbestämd 

samlingsplats, som deras uteklassrum, minskar bekymret med att det går åt mycket tid till 

att samla eleverna i samband med utomhusaktiviteter. Slutsatsen blir därmed att det viktiga 

för att övervinna hindret med avsaknad av ett uteklassrum är att läraren tillsammans med 

eleverna definierar en plats som uteklassrum. Lärare som uppmärksammas på att det inte 
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krävs en plats som är specifikt byggd för att vara uteklassrum, utan ett rum som definieras 

och uppfattas som uteklassrum av både lärare och elever räcker för att komma över detta 

hinder.  

6.2.5 Planering och samarbete 

Något som i min studie har visat sig ha stor betydelse för hur utomhusundervisning går att 

genomföra är planering och samarbete. Det kan ses som lösningen på flera av hindren och 

framför allt för att möjliggöra att två vuxna deltar vid aktiviteter som kräver det ur ett 

säkerhetsperspektiv (Lärare ett och två). Lärare fyra i min undersökning menar att det 

dessutom finns en stor vinst i att arbeta med större teman och därmed värdefullt att planera 

ämnesöverskridande. Björneloo (2007) menar dock att korta arbetspass och många 

inblandade lärare, som det ofta är i de högre årskurserna, gör det svårare att organisera 

ämnesöverskridande undervisning och att det är därför det är mindre utomhusundervisning 

ju äldre eleverna blir. Lärare fyra sa inte emot detta men menar att den tiden som går 

förlorad i planerande stund är många gånger vunnen, genom att flera ämnen kan behandlas 

samtidigt. Genom att koppla flera ämnen till det eleverna ser vid utomhusundervisningen 

får de ett större helhetsperspektiv (lärare fyra). Den synen på lärande stämmer överens med 

Keys (1995) teorier om vilken kunskap som har värde för hela livet. 

I tidigare forskning om hinder för utomhusundervisning framkommer också att 

undervisning utomhus är svårare att genomföra i de högre årskurserna på grund av många 

lärare och uppstyrda scheman (Berg och Fägerstam, 2013; Björneloo, 2007; Fägerstam, 

2012). I den här studien framkommer dock att flexibilitet kan vara en lösning på det 

problemet. Genom att ha en flexibilitet i sitt arbetslag, vilket jag tolkar som att ett gott 

samarbete i arbetslaget gör utomhusundervisningen lättare att genomföra.  

Samarbete är också en viktig aspekt för vilken inställning lärare får till att bedriva 

utomhusundervisning (Lärare fem och lärare två). I likhet med Waites (2010) resultat, visar 

min studie, att även om läraren i grunden har en positiv inställning till 

utomhusundervisning skulle det vara tyngre att bedriva den här typen av undervisning utan 

ett gott samarbete i arbetslaget och på skolan i sin helhet.  

Till skillnad från tidigare forskning som lyft problemet med många lärare och scheman 

som styr framkommer alltså i den här studien att kollegialt samarbete underlättar vid 

planering av utomhusundervisning. 
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6.2.6 Lärarnas och elevernas inställning 

Eleverna kan liksom Fägerstam (2012) påpekar vara i behov av en inställningsperiod innan 

de verkligen uppskattar undervisningen utomhus. Fägerstam (2012) menar att det är en 

inställningsperiod på tre månader. Lärare fyra i min undersökning upplevde att det 

behövdes ungefär tre utedagar innan eleverna ställt in sig på att det är utomhusundervisning 

som gäller. Lärare fem å andra sidan uttryckte att det kan handla om en negativ inställning 

innan de kom ut. När eleverna väl kommit ut brukar de vara positiva till 

utomhusundervisningen menade hon (lärare fem). Däremot nämner hon senare att ju mer 

eleverna får vara ute och komma i kontakt med naturen desto bekvämare blir de (Lärare 

fem). Vilket tyder på att även hon upplever att eleverna är i behov av en inställningsperiod. 

Enligt lärare ett påverkas elevernas inställning mycket utav vad läraren förmedlar. Däremot 

menade han att om en grupp till större delen har en negativ inställning till den här typen av 

undervisning måste läraren tänka om och kanske lägga upp undervisningen på ett annat 

vis, utan att för den delen välja bort utomhusundervisning totalt. De elever som har behov 

av att lära genom att göra har rätt att få undervisning som är anpassad till deras behov 

(Lärare ett)  

I min tolkning av det här finns det värde i att som lärare ha tålamod och kämpa med elevers 

inställning även om det är energikrävande. Å andra sidan skulle det kanske till en början 

vara lättare att stanna kvar inne i klassrummet och arbeta mer teoretiskt, men i det valet 

tappas teorin om att kunskap blir till genom kopplingen mellan teori och handling, vilket 

Öhman (2006) lyfter i en beskrivning av John Deweys teorier om lärande och kunskap.      

Eleverna kan enligt Öhman (2011) också känna en rädsla för att gå ut i skog och mark. I 

min studie är det ingen av intervjupersonerna som lyfter elevers rädsla för naturen som ett 

hinder. Detta kan bero på att frågan ställdes mer inriktad på elevers inställning och inte 

specifikt inriktad på elevers rädsla. Lärare fem menar dock att det finns elever som kan 

vara lite osäkra i samband med undervisning i naturen men att det snarare innebär olika 

förutsättningar för eleverna än ett hinder för att komma ut. Lärare fem har i sådana 

situationer arbetat med att motivera och skapa uppgifter som så småningom kan minska 

rädslan. Dessutom är eleverna som inte är rädda till hjälp om de kan visa glädjen som går 

att finna i utomhusundervisning (Lärare fem). Att se att eleverna behöver en 

inställningsperiod innebär därmed ett sätt att komma över de hinder som utgörs av att 

eleverna är ovana eller rädda för utomhusundervisning. 
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6.2.7 Material 

I tidigare forskning har bristen på rätt material framförallt lyfts som en kostnadsfråga vilket 

det till viss del framstår som i den här undersökningen. Det är dock inte bara en 

kostnadsfråga utan en fråga om intresse och vad som prioriteras menar lärare två.  Något 

som är intressant är hur lärare fyra vänder på det hela och lyfter tillgången till material som 

naturen erbjuder helt gratis. Det anser jag bör tas tillvara och värdesättas i undervisningen 

eftersom elevers kontakt med naturen, enligt Cheng och Monroe (2010) samt Berg och 

Fägersam (2013), leder till omtanke och ansvarstagande för naturen, vilket i sin tur ingår 

att vi ska förmedla till eleverna enligt skolans övergripande mål och riktlinjer. 

6.2.8 Studiens relevans för yrkesrollen 

Tidigare forskning har kartlagt vilka hinder som lärare brukar uppleva som begränsande 

för ett genomförande av utomhuspedagogik. Den här studien tar istället fram lösningar på 

det som problematiserar vägen ut. Flera av de lösningar som framkommer i 

undersökningen kan fungera som direkt överförbara till lärare på olika skolor, genom att 

de förenklar genomförandet av utomhusundervisningen. Andra lösningar är kopplade till 

lokala hinder men det behöver inte betyda att de inte kan vara till hjälp för att hitta 

inspiration och lösningar för en fungerande utomhuspedagogik. Dessutom har slutsatsen 

kopplats till nya idéer om forskning som kan komma att ge ytterligare stöd till lärare som 

vill undervisa utomhus.        

6.2.9 Fortsatt forskning 

En slutsats i den här studien är att hur platsen anpassats för undervisning får betydelse för 

om, samt hur mycket, den sen används för undervisning. Kopplas slutsatsen till tidigare 

forskning där Szczepanski (2013) lyfter en problematik i förgivettagande av klassrummet, 

som den rätta platsen för undervisning, blir det intressant att fortsätta undersöka hur 

tillgången till en uteplats, anpassad för just utomhusundervisning, påverkar elevernas syn 

på utevistelsen. Dessutom skulle det vara intressant att vidare undersöka vilka egenskaper 

platsen utomhus bör ha för att göra det mer attraktivt att bedriva undervisning där. Handlar 

det om en överenskommelse, ett didaktiskt kontrakt mellan lärare och elever, eller måste 

det vara i form av ett klassrum?    

Flera av lärarna uttrycker även att möjligheten att dokumentera arbetet som gjorts utomhus 

är ett hinder, främst genom att materialet som finns tillgängligt är papper som kan bli vått 

eller smutsigt men även datorer och läsplattor. Det skulle därför vara intressant att 
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undersöka hur datorer och läsplattor skulle kunna användas, och i vilken mån dessa kan 

göras väderoberoende. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor  

• Hur påverkar läroplanen användandet av platsen utomhus som utrymme för 

undervisning. 

• Hur överkommer du vädret som hinder för att undervisa utomhus? 

• Hur överkommer du problematik med att eleverna inte har kläder med sig som är 

anpassade efter vädret? 

• Hur överkommer ni de ekonomiska aspekterna?  

• Hur överkommer ni kulturella aspekter? 

• Hur överkommer ni säkerhetsaspekter? 

• Hur kan man arbeta för att inte få svårigheter med elevers inställning till 

undervisning utomhus? 

• Hur påverkar din inställning till att bedriva undervisning utomhus? 

• Är tidsbegränsning något som ni märker av och hur kommer man förbi den i så 

fall?  

• Varför väljer du att vara ute trots att läroplanen inte konkret uttrycker att man i NO 

ska undervisa utomhus? (den här frågan ställdes endast till de lärare som undervisar 

i NO) 

• Skulle man kunna hitta en form av samarbete mellan fritidshem och skolan som 

kan gynna ett varierat arbetssätt?  

• Hur mycket är det läroplanens förtjänst att ni kommer ut? Hur tolkar ni ordet 

fältstudier när det står så i läroplanen? 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett  

Hej! 

Jag är student vid Jönköping University och läser till grundlärare för årskurs 4–6. Just nu 

arbetar jag med ett examensarbete om utomhuspedagogik. Jag vill ta reda på hur det som 

kan upplevas som hinder för utomhuspedagogiken kan överkommas.  

Jag skulle vara tacksamma om du kunde tänka dig att vara med i projektet genom en 

intervju.  

Allt inspelat material kommer att avidentifieras. Dessutom kommer materialet att förvaras 

på ett säkert sätt. Materialet kommer bara att användas för forskning. 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och 

utan att ange någon anledning.  

Om du har frågor om projektet, hör gärna av dig till mig, Linnea Carstensen. 

Hälsningar 

Linnea 

Kontaktuppgifter 

Linnea Carstensen, mejl@mejl.se 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn: Namnförtydligande: 

______________________________________

 _______________________________

_______ 

Din e-mejl: 

_______________________________________________________ 


