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Sammanfattning 
 
Inledning: Utomhuspedagogik är på olika sätt ett intressant och aktuellt ämne att analysera. 
Utomhuspedagogik utgår från lärande där sinnliga upplevelser är i fokus och där lärandet 
flyttas utomhus.  
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka pedagogers syn på användandet av utomhuspedagogik i 
de naturorienterande ämnena i förskoleklass och i årskurs 1-3. Vilka hinder begränsar 
pedagoger att bedriva utomhuspedagogik och vilka möjligheter ser pedagoger med att bedriva 
utomhuspedagogik? 
 
Metod: Vi har valt att använda en kvantitativ metod i form av undersökningsredskapet 
webbenkät, riktad till pedagoger som arbetar i årskurs F-3. Svar från 135 respondenter har 
analyserats. 
 
Resultat: Majoriteten av respondenterna ser möjligheter med att bedriva utomhuspedagogik. 
Däremot är det ett fåtal respondenter som ser utomhuspedagogik som ett hinder. Merparten av 
respondenterna bedriver utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena på skolan som de 
arbetar på. Knappt hälften av respondenterna bedriver utomhuspedagogik 1 gång/vecka som 
grund i de naturorienterande ämnena. Drygt hälften av respondenterna upplever att kollegor 
och rektorer i mindre grad eller inte alls uppmuntrar till utomhuspedagogik.  
 
Abstract 
 
Introduction: Outdoor education is in various ways an interesting and relevant topic to 
analyze. Outdoor education is based on learning, where sensual experiences are in focus and 
where learning is moved outdoors.  
 
Purpose: The purpose of the study is to examine the teachers view on the use of outdoor 
education in science in primary school. What obstacles limit teachers to practice outdoor 
education and what opportunities do teachers see to practice outdoor education? 
 
Method: We have chosen to use a web survey, a quantitative method, aiming towards 
teachers who are working in primary school. Answers from 135 respondents have been 
analyzed.  
 



 
 

 
Results: The majority of the respondents see opportunities to practice outdoor education. 
However, there are a few respondents who see outdoor education as a limit. The majority of 
the respondents practice outdoor education in science at the school they work at. Almost half 
of the respondents practice outdoor education 1 time a week as a basis in science. About half 
of the respondents perceive that colleagues and principals, to a lesser degree or not at all 
encourage outdoor education. 
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INLEDNING 
 
Utomhuspedagogik är på olika sätt ett intressant och aktuellt ämne att analysera. Denna studie 
fokuserar på pedagogers syn på användandet av utomhuspedagogik i de naturorienterande 
ämnena i förskoleklass och i årskurs 1-3. Vi är intresserade av att ta reda på vilka hinder som 
begränsar pedagoger att bedriva utomhuspedagogik och vilka möjligheter pedagoger ser med 
att bedriva utomhuspedagogik. Vi ser undervisning utomhus som en naturlig 
undervisningsform i de naturorienterande ämnena. Det utgår från lärande där sinnliga 
upplevelser är i fokus och där lärandet flyttas utomhus. Szczepanski (2007) menar att 
utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i samverkan mellan 
upplevelser och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i verkliga situationer. 
Utomhuspedagogik bidrar till en kreativ skolutveckling, idag har vi ett alltför statiskt 
utbildningssystem menar Szczepanski. Pedagogers utmaning är att skapa lärmiljöer som är 
kreativa för elever, alla kompetenser ska komma till uttryck. Nystén (2013) framhåller i sin 
artikel ”Naturen stärker och läker”, att naturen för många är en plats som förknippas med 
välmående och återhämtning. Barn, vuxna och äldre påverkas positivt av att vistas och röra 
sig i naturen.  
 
Som blivande pedagoger anser vi att det är betydelsefullt att eleverna får möta 
utomhuspedagogik i skolan, för att de ska få möjlighet att upptäcka naturen med alla sinnen. 
Szczepanski (2007) belyser att nyfikenheten och självkänslan stimuleras, eleverna får en nära 
relation till naturen och utvecklar sin kunskap genom att vistas där. Skolans styrdokument 
anger att det är viktigt att bedriva undervisning som gör att eleverna utvecklar kunskaper om 
olika biologiska sammanhang, nyfikenhet på, och intresse för, att veta mer om sig själva och 
naturen. Detta får eleverna möjlighet att utveckla genom att delta i undervisning utomhus. 
Under våra praktikperioder har vi båda erfarit att undervisning utomhus inte är så vanligt 
förekommande. Därför anser vi att en studie om vilka hinder pedagoger möter när de vill 
förlägga undervisningen utomhus är intressant och relevant. 
 

Avgränsningar 
 
Studien har avgränsats till att enbart gälla de naturorienterande ämnena, eftersom vi anser att 
det är naturligt att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena utomhus. Vi ansåg även att 
undersökningsområdet skulle bli för brett om vi hade valt att undersöka pedagogers syn på 
användandet av utomhuspedagogik i alla skolans ämnen. Vi har också valt att begränsa 
studien till att bara gälla undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3, och det är verksamma 
pedagogers syn på användandet av utomhuspedagogik som vi undersökt.  
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SYFTE 
 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers syn på användandet av utomhuspedagogik i 
de naturorienterande ämnena i förskoleklass och i årskurs 1-3. Vilka hinder begränsar 
pedagoger och vilka möjligheter ser de med att bedriva utomhuspedagogik? 
 
  

Studien utgår från följande frågeställningar: 
  

• Vilka hinder begränsar pedagogerna att bedriva utomhuspedagogik? 
 

• Vilka möjligheter ser pedagogerna med att bedriva utomhuspedagogik? 
 
 

Begreppsdefinitioner 
 
Utomhuspedagogik: är ett förhållningssätt som ska vara grundat på konkreta erfarenheter. 
Lärandet flyttas utomhus och en samverkan mellan de sinnliga upplevelserna betonas 
(Szczepanski 2007).  
 
Naturorienterande ämnen: även kallat naturvetenskapliga ämnen vilket är ett 
samlingsbegrepp för ämnena biologi, fysik och kemi i grundskolan (Lgr 11, rev 2016). 
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TEORETISK FÖRANKRING MED LITTERATURÖVERSIKT 
 

Det pragmatiska perspektivet 
 
Säljö (2012) skriver att pragmatismens filosofiska utgångspunkt är hur kunskaper fungerar för 
människor i deras vardag. Kunskap är det som människor kan använda sig av och som hjälper 
dem att hantera och lösa problem. Praktik och teori är integrerade med varandra och praktiska 
handlingar är inte möjliga utan reflektion. Pragmatismen förknippas ofta med den 
amerikanske författaren och filosofen John Dewey (1859-1952). Utifrån formuleringen 
”learning by doing”, redogör Säljö (2012) för att Dewey menade att pragmatismens 
pedagogiska idé innebär att praktiska inslag ska användas vid studier av ämnen som 
naturvetenskap för att underlätta för elever att tillägna sig kunskaper. Dewey menade att det är 
viktigt med sinnliga upplevelser, såsom skapande arbete i skolan. Undervisningen ska bygga 
på ett problembaserat lärande och elevaktiva undervisningsmetoder, att lära sig utföra 
systematiska experiment eller undersökningar är exempel på detta. En pedagog bör möta 
elevers frågor och integrera deras erfarenheter i undervisningen så att deras kunskaper 
utvecklas.  
 
Det pragmatiska perspektivet knyter an till vårt undersökningsområde, eftersom det belyser 
att teori och praktik bör vara integrerade med varandra. Dewey menade att det är viktigt med 
sinnliga upplevelser och elevaktiva undervisningsmetoder, vilket vi anser kan kopplas 
samman med utomhuspedagogik.  
 

Organisationsteori i skolverksamheten 
 
Fibæk Laursen (2004) skriver att en skolas olika ramar kan utgöras av storleken på skolan, 
skolorganisationen, ledningen, skolans pedagogiska inriktning, arkitekturen och de fysiska 
ramarna. ”Atmosfären” eller ”stämningen” på skolan hör också till skolans ramar. När en 
skola fungerar väl är stämningen formad av en ömsesidig tolerans och öppenhet. Öppenhet 
ger skolans ramar utrymme för utvecklingsmöjligheter.  
 
Lärare anser att ledningen bör vara lyhörd och stöttande, den har en betydande roll för att få 
till en bra sammansättning av kollegor. Vidare menar Fibæk Laursen att fyra delar är särskilt 
viktiga för att man ska kunna utvecklas professionellt som lärare, dessa är: betydelsen av det 
kollegiala samarbetet, den pedagogiska inriktningen på skolan, betydelsen av ledningen och 
den så kallade stämningen. Genom att ha en gemensam pedagogisk grundsyn främjas en allt 
högre grad av kollegialt samarbete samt ett utbyte av pedagogiska tankar och idéer.  
 
Under större delen av 1900- talet arbetade lärarna i huvudsak individuellt i skolan. Det var 
vanligt att undervisa i ett stängt klassrum och kollegorna lade sig inte i varandras 
undervisningsmetoder. Idag är lärarna i hög utsträckning organiserade i team och samarbetar, 
men än i dag vill många lärare arbeta enskilt och är skeptiska till samarbete. Trots detta 
behöver de flesta lärare känslomässigt stöd i form av kollegialt samarbete, det är den 
viktigaste förutsättningen för lärarens arbete (Fibæk Laursen 2004). Även Wilhemson och 
Döös (2013) menar att användningen av metoder som stöttar lärare i kollegiala sammanhang 
är av vikt för att skapa skolutveckling. Skolans ledning, med sitt pedagogiska ledarskap har en 
viktig roll för att skapa goda lärandemiljöer. Det handlar bland annat om att undanröja 
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organisatoriska problem såsom fastlåsta scheman eller avsaknad av tid. Arbetet som sker på 
skolan utgår och organiseras enligt regler, vanor och rutiner av den anledningen att dessa tros 
vara rationella. Kompetensen finns i lärarnas relationer på arbetsplatsen, inte enbart i varje 
enskild person.  
 
Lahdenperä (2014) skriver att rektorers pedagogiska ledarskap kan brista, eftersom de ofta 
lägger fokus på enskilda elevers behov, snarare än på att agera som skolans drivande kraft i 
kompetens- och utvecklingsarbete. De bör skaffa sig kunskaper gällande skolans 
undervisningsformer, så att de ska kunna föra samtal med lärarna om förbättringsåtgärder. 
Rektorerna är av stor betydelse för både studieresultat, arbetsmiljö och personalbeslut. 
 

Uteklassrummet- en lärmiljö 
 
Szczepanski (2007) anger att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i 
samverkan mellan upplevelser och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i verkliga 
situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt utbildningsområde, vilket bland annat 
innebär att lärandet flyttas utomhus, att samverkan mellan de sinnliga upplevelserna och 
boklig bildning understryks och platsens betydelse för lärandet lyfts fram. Utomhuspedagogik 
bidrar till en kreativ skolutveckling, idag är utbildningssystemet alltför statiskt. Pedagogers 
utmaning är att skapa lärmiljöer som är kreativa för eleverna och där alla kompetenser ska 
komma till uttryck. Vidare menar Szczepanski att vi genom att skaffa oss tidiga erfarenheter 
och vistas ute i naturen kan lägga en grund för en förändrad livsstil. Genom att vistas utomhus 
skapas en alltmer kreativ lärprocess där den fysiska kontakten med naturen får en större 
betydelse. 
 
Enligt Szczepanski (2007) förmedlar många pedagoger kunskap till eleverna via texter. Men 
det främjar inte vår hälsa att befinna sig i sterila miljöer som består av raka linjer, långa 
korridorer och symmetriska fasader. Detta förstärker inte känslan av sammanhang, utan leder 
istället till att lärande och verklighet skiljs åt. Elever får sällan arbeta praktiskt eller använda 
sig av erfarenheter de har. När pedagogerna däremot låter naturen bli ett klassrum och ett 
läromedel, får eleverna möjlighet att använda alla sina sinnen som bland annat smak, lukt, 
känsel och kroppsspråk. 
 
Carrier, Tugurian och Thomson (2013) redogör för en studie som genomfördes i en årskurs 5 i 
USA. Där dokumenterades elevernas naturvetenskapliga undersökningar som utfördes både 
inom- och utomhus. Studien redogör för rektorers och pedagogers syn på naturvetenskaplig 
utbildning. Resultatet visade att trots att pedagogerna hade goda avsikter med att undervisa 
utomhus, var det i praktiken svårt att genomföra detta. Pedagogerna kände sig begränsade i 
sitt arbete, på grund av tidsbrist och de höga mål som eleverna skulle uppnå. Pedagogerna 
valde därför att inte undervisa i naturkunskap utomhus. Brist på egna kunskaper om 
utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena skapade rädsla och negativa attityder till 
utomhuspedagogik. Även personalbrist gjorde att pedagogerna valde att inte bedriva 
undervisning utomhus i lika stor utsträckning som de bedrev inomhuspedagogik, då 
elevgrupperna ansågs vara för stora att hantera på egen hand. Sutterby (2009 se Carrier, 
Tugurian, Thomson 2013) menar vidare att föräldrars oro har ökat de senaste åren gällande att 
låta sina barn få vara utomhus. Oron över att vistas på offentliga platser har ökat på grund av 
olika mediers rapportering om händelser i världen. Denna oro sprider sig och påverkar 
undervisningen i skolan. 
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Eleven och naturen 
 
Grahn (2007) skriver att många föräldrar försöker få sina barn att leka utomhus en stund varje 
dag, ändå vistas barnen inte utomhus i lika stor utsträckning som förr. Det behövs tid för att 
barn ska få möjlighet att genomföra lekar och upptäcka utan att bli störda. De behöver tid till 
att bearbeta sina känslor och för att kunna utmana verkligheten, undersöka, försöka, reflektera 
och fundera. Många barn upplever idag att tiden går fort, dagar och veckor består till stor del 
av resor och aktiviteter till den grad att de upplever att de inte hinner med. Grahn menar 
vidare att det inte längre finns någon tid till att reflektera och utvecklas i sina relationer till 
utomhusmiljön. Han ställer sig frågan om det idag är möjligt att ge barnet tid och plats? 
Skolgården är den utomhusmiljö som elever oftast befinner sig i när de vistas utomhus. 
Många elever tillbringar en stor del av sin tid på skolan, därför är kanske skolgården den enda 
utomhusmiljö som elever får leka och befinna sig i under veckan.  

Idag har sociala medier fått en framträdande roll i barnens vardag. Statens medieråd (2015) 
anger i sin studie ”Småungar & medier 2015”, att det har skett en markant ökning av andelen 
barn i gruppen 5-8 år som har en egen surfplatta jämfört med år 2012/13. År 2012/13 hade 7 
% i åldrarna 5–8 en egen surfplatta. Andelen barn med egna surfplattor i denna åldersgrupp 
har fyrdubblats sedan mätningen 2012/13. Ser man till den totala tillgången till surfplattor i 
hemmet (barn 0–8 år som har egen eller som delar med andra), är ökningen också kraftig. 
Bland barn i åldersgruppen 5–8 år har 84 % tillgång till en surfplatta i hemmet. Detta 
motsvarar ungefär en fördubbling av barns tillgång till surfplattor i hemmet jämfört med 
2012/13. Vi menar att informations- och kommunikationsteknik (IKT) inte behöver ses som 
något negativt, men IKT har fått en stor roll i vår vardag, vilket kan ha lett till att 
utomhusvistelsen har kommit i skymundan. 

Szczepanski (2007) skriver att i Sverige är forskningen relativt ung gällande 
utomhuspedagogik, däremot har utomhuspedagogisk forskning bedrivits utomlands under ett 
flertal år. Enligt tidigare forskning är det betydelsefullt att eleverna får möta 
utomhuspedagogik i skolan, för att de ska få möjlighet att upptäcka med alla sinnen. 
Nyfikenheten och självkänslan stimuleras, de får en nära relation till naturen och utvecklar 
kunskap genom att vistas där. Elevernas koncentration utvecklas när de får möjlighet att vistas 
utomhus. De blir piggare och uppmärksamheten påverkas positivt.  
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Förankring i skolans styrdokument 
 
Skollagen 4 § (2010:800) klargör att utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära. 
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011, rev 2016) anges 
att skapande arbete och lek är väsentliga, särskilt under de tidigare skolåren har leken stor 
betydelse för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda 
alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. En viktig uppgift för skolan 
är att ge eleverna överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Skolan 
ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och 
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. I skolarbetet ska de intellektuella 
såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. I de 
naturorienterande ämnena anges att naturvetenskapen har sitt ursprung i människans 
nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och om sin omvärld. Utifrån denna 
bakgrund blir det tydligt att syftet med denna studie, att undersöka pedagogers syn på 
användandet av utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena i förskoleklass och i 
årskurs 1-3 är välmotiverat. 
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METOD  
 
I denna studie användes en kvantitativ metod och undersökningsredskapet webbenkät. Vi ville 
undersöka pedagogers syn på användandet av utomhuspedagogik i de naturorienterande 
ämnena. Björkdahl Ordell (2007) skriver att enkät som redskap är lämpligt i de sammanhang 
när man är intresserad av att mäta hur vanligt förekommande ett fenomen är. Det är lämpligt 
när gruppers inställning till olika företeelser ska undersökas eftersom många människor kan 
nås samtidigt på kort tid. Hultåker (2007) framhåller att datorn som redskap kan användas för 
att dela ut enkäter på ett effektivt sätt.  
 

Genomförande och bearbetning 
 
Innan enkäterna delades ut utfördes en pilotstudie och provenkäter delades ut till ett mindre 
antal lärarstudenter vid Högskolan i Borås (Campus Varberg). Detta gjordes för att kontrollera 
att upplägget av studien fungerade väl. De synpunkter vi fick tog vi hänsyn till när enkäten 
utvecklades. Webbenkäten delades ut på Facebook- sidorna “Utomhuspedagogik. Tips och 
idéer”, “Grej Of The Day”, “NO frökens undervisning: Tips och idéer!”, “Idébank för 
natur/teknik och utemiljö i förskola/skola”, “Lärare i förskoleklass - i Göteborg”. Det fanns 
sammanlagt 72 464 medlemmar i dessa Facebook-grupper. Det var ett miljömedvetet och ett 
ekonomiskt val att inte dela ut enkäterna i pappersform. Enkäten bestod av 17 frågor och 
utifrån den pilotstudie som genomfördes beräknades tidsomfattningen för att svara på den 
vara cirka 5 minuter. 
 
Vår enkät innehöll både standardiserade och strukturerade frågor. De standardiserade frågorna 
var slutna med fasta svarsalternativ. De strukturerade frågorna var öppna frågor som gav 
respondenterna möjlighet att själva beskriva ett fenomen. Frågorna var öppna för tolkning. 
Trost (2012) menar att genom att blanda öppna och slutna frågor ges respondenterna 
möjlighet att både svara på frågor med fasta svarsalternativ och tillägga egna tankar. Detta ger 
möjlighet att få en klarare uppfattning om respondenternas syn på undersökningsområdet. 
 
Vi fick in sammanlagt 141 enkäter, varav 135 var fullständigt besvarade. De enkäter som inte 
hade besvarats fullständigt har inte använts i undersökningen. När enkätsvaren hade sänts in, 
fördes data över till ett USB- minne. När de besvarade enkäterna sändes in till programmet 
Google formulär, sammanställdes de slutna frågornas data i tabeller. De öppna frågorna 
sammanställdes dels i en sammanfattande text, men också i ett kalkylark i Excel.  
 
De öppna frågorna i enkäten, där respondenterna fick besvara frågan med löpande text, krävde 
omfattande bearbetning vid analysen. Sökfunktionen i Excel användes, där sökte vi på ord och 
begrepp som respondenterna hade använt sig av, för att se hur vanligt förekommande dessa 
var. Svaren kategoriserades utifrån detta och de ord som vi ansåg var synonymer 
sammanställdes i en och samma kategori. I resultatdelen redovisar vi dessa kategorier i 
stapeldiagram. Detta var ett tidskrävande arbete då vi bearbetade 135 respondenters svar på de 
öppna frågorna. Det var däremot enklare att bearbeta de slutna frågorna, då dessa automatiskt 
sammanställts i diagram i Google formulär. Samtliga svar överfördes till Excel, där 
respondenternas svar listades i nummerordning, vilket gjorde det enklare för oss att överblicka 
och bearbeta materialet. Vi har även valt att redovisa utvalda citat från några av 
respondenterna.  
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Vi fick in ett rikt material av besvarade enkäter, men tidsramen vi hade för att skriva detta 
arbete var begränsad. Därför har vi inte kunnat bearbeta hela materialet. De frågor som vi inte 
hunnit behandla, redovisas inte i resultatdelen, dessa finns i stället tillgängliga i bilaga 3.  
 

Urvalsgrupp 
 
Enkäten spreds via Facebook- grupper och de som besvarade den gjorde detta spontant. Vi 
vände oss till pedagoger som arbetar i årskurs F-3, och både kvinnor och män gavs möjlighet 
att besvara enkäten. De som deltog i undersökningen informerades om de etiska 
individskyddskraven och att deras svar behandlades konfidentiellt. Trost (2016) skriver att 
respondenterna helst inte ska ha någon relation till undersökaren, eftersom undersökningen 
kan behandla känsliga områden. Det kan upplevas som besvärande eller hämmande för 
respondenterna att besvara känsliga frågor om de känner den som frågar. Det är viktigt att 
respondenterna inte är negativa till studien, för att så många som möjligt ska besvara enkäten. 
Formulering av missivbrev och enkät spelar här en viktig roll, så att respondenterna ska få en 
så positiv bild av undersökaren och undersökningen som möjligt. Missivbrevet (se bilaga 1) 
fanns tillgängligt och synligt i enkätformuläret. För att kunna få fram ett tillförlitligt resultat 
behövde många respondenter nås. Därför valdes webbenkät som metod.  
 

Forskningsetik- de etiska individskyddskraven 
 
Vetenskapsrådet (2016) anger fyra viktiga krav som ska tas i beaktande när en vetenskaplig 
undersökning genomförs. Björkdahl Ordell (2007) redogör för kraven. Dessa är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenten om syftet med studien. 
Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen har rätt att bestämma över om de 
vill delta eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att de som ingår i undersökningen ska ges 
konfidentialitet i hög grad, deras personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del 
av dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast 
får användas i forskningssyfte.  
 
Vi har tagit hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet genom att respondenterna 
informerades om studiens syfte i ett missivbrev samt genom att vi informerade dem om att 
deltagandet i enkäten var frivillig, att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Vi tog även 
hänsyn till konfidentialitetskravet, eftersom respondenternas uppgifter förvarades så att 
obehöriga inte kunde ta del av dem. Uppgifterna fanns endast tillgängliga på en dator och 
fördes sedan över till ett USB- minne. Enkätsvaren som samlades in fick varsitt nummer, vi 
vet inte vem som skickat in ett enskilt enkätsvar. Nyttjandekravet tog vi hänsyn till då de 
insamlade uppgifterna endast har använts i forskningssyfte. När vårt arbete blivit godkänt för 
publicering, kommer samtliga uppgifter att makuleras.  
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Validitet och reliabilitet 
 
Kihlström (2007) anger att begreppet validitet används för att belysa hur väl studien har 
kunnat mäta och ge kunskap om det som avsågs mätas. För att data ska ha validitet bör 
datainsamlingen hanteras på rätt sätt. Respondenternas svar ska dokumenteras och registreras 
korrekt och överföras utan fel till databasen för analys. Undersökningens giltighet ökar om en 
vetenskapligt utbildad person granskar undersökningsinstrumenten. Begreppet reliabilitet är 
starkt sammankopplat med validitet (Karlsson 2007). Reliabiliteten beror på mätinstrumentets 
giltighet och på om forskningsresultatet kan ses som giltig kunskap. Undersökningens 
giltighet stärktes av att en handledare från Högskolan i Borås har varit till stöd under 
arbetsprocessen och fått oss att reflektera över den valda metoden samt hjälpt oss att utveckla 
enkätfrågorna.  
 
Datainsamlingen hanterades korrekt, genom att datamaterialet i Google formulär överfördes 
till Excel. Här dokumenterades och registrerades det för vidare analys. Det fördes över till ett 
USB- minne för att säkerställa att ingen data gick förlorad. Det som också har ökat giltigheten 
är att en pilotstudie genomförts. Erfarenheten från pilotstudien bidrog till att enkäten 
förbättrades i den egentliga studien.  
 
Något som kan ha minskat metodens giltighet och tillförlitlighet är om de respondenter som 
besvarat enkäten inte tillhört den tänkta undersökningsgruppen för vårt studiesyfte. Vi kan 
inte med säkerhet fastställa vilka som har besvarat enkäten, det finns en risk att en del av 
respondenterna inte är utbildade pedagoger. Däremot tror vi att studiens giltighet har ökat då 
vi hade med frågor som gav oss svar på respondenternas utbildning, examensår samt vilken 
årskurs de arbetar i. Då dessa frågor fanns med och blev besvarade, tror vi att det är en större 
chans att det är pedagoger som har besvarat enkäten. Det var ingen av respondenterna som 
svarade att de var outbildade på frågan om vilken utbildning de har. Något som kan minska 
giltigheten på studien är dock ett av de svarsalternativ som fanns att välja på frågan om vilken 
årskurs pedagogerna arbetar i. Svarsalternativet ”Blandade årskurser” fanns med, vilket kan 
ha bidragit till att vissa respondenter arbetar i andra årskurser än F-3.  
 
Värt att nämna är att endast 0,2 % av alla medlemmar i Facebook- grupperna valde att besvara 
enkäten, vilket är en mycket liten andel. Undersökningsmetoden vi valt har även en annan 
nackdel. Det finns en risk för att de pedagoger som väljer att besvara enkäten är sådana som 
är särskilt intresserade av det område studien gäller, i detta fall utomhuspedagogik.  
 
Enkäten var utformad så att respondenterna kunde se samtliga enkätfrågor på en sida. Detta 
kan leda till att de har anpassat sina svar, så att de olika frågorna inte besvaras oberoende av 
varandra. Undersökningens giltighet minskar även, då vi som undersökare inte är 
vetenskapligt utbildade.  
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RESULTAT 
 
Syftet med denna studie är få pedagogers syn på användandet av utomhuspedagogik i de 
naturorienterande ämnena i förskoleklass och i årskurs 1-3. Det undersöks vilka faktorer som 
kan hindra pedagogerna från att bedriva utomhuspedagogik och vilka möjligheter de ser med 
att bedriva utomhuspedagogik. Nedan presenteras de resultat som vi sammanställt från 
enkätundersökningen med hjälp av diagram och text. Diagram 1-7 redovisas i hela procent. I 
diagram 8 redovisas resultatet i antal. I diagram 9 redovisas de mest frekventa ordkategorierna 
i antal. De ord som vi anser är synonymer har i tabellen sammanställts i samma kategori. I 
diagram 10-11 har de frågor som respondenterna besvarat i löpande text kategoriserats utifrån 
de ord som vi anser vara centrala i respondenternas svar. Vi fick in sammanlagt 135 enkäter 
som var fullständigt besvarade. 
 
 

 
 
Diagram 1 visar om utomhuspedagogik ingick i respondenternas utbildning: 
Resultatet visar att majoriteten svarade att utomhuspedagogik inte ingick i deras utbildning, 
något färre svarade att det ingick utomhuspedagogik i deras utbildning.  
 
 
 
 

 
 
Diagram 2 visar om respondenterna läst utomhuspedagogik efter sin utbildning: 
Resultatet visar att majoriteten svarade att de inte läst utomhuspedagogik efter sin utbildning, 
något färre svarade att de läst utomhuspedagogik efter sin utbildning. 

43%	  
57%	  

Ingick	  utomhuspedagogik	  i	  din	  utbildning?	  

Ja	   Nej	  

43%	  
57%	  

Har	  du	  läst	  utomhuspedagogik	  eLer	  din	  
utbildning?	  

Ja	   Nej	  
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Diagram 3 visar om utomhuspedagogik bedrivs i de naturorienterande ämnena på 
skolan respondenterna arbetar på:  
Resultatet visar att majoriteten svarade ja på frågan, knappt en tredjedel svarade nej. 
 
 
 
 

 
 
Diagram 4 visar hur respondenterna upplever utomhuspedagogik i verksamheten: 
Resultatet visar att majoriteten svarade att de upplever utomhuspedagogik som en möjlighet. 
Några få pedagoger svarade att de upplever utomhuspedagogik som ett hinder. 

70%	  

30%	  

Bedrivs	  utomhuspedagogik	  i	  de	  naturorienterande	  ämnena	  
på	  skolan	  du	  arbetar	  på?	  

Ja	   Nej	  

2%	  

98%	  

Hur	  upplever	  du	  utomhuspedagogik	  i	  verksamheten?	  

Som	  eN	  hinder	  	   Som	  en	  möjlighet	  
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Diagram 5 visar om respondenterna upplever att kollegor uppmuntrar till 
utomhuspedagogik i skolan: 
Drygt hälften av pedagogerna svarade att de i mindre grad och inte alls upplever att kollegor 
uppmuntrar till utomhuspedagogik. Knappt hälften svarade att de i hög grad och i ganska hög 
grad upplever att kollegor uppmuntrar till utomhuspedagogik.  
 
 
 
 

 
 
Diagram 6 visar om respondenterna upplever att rektor/rektorer uppmuntrar till 
utomhuspedagogik i skolan:   
Drygt hälften svarade att de i hög grad och i ganska hög grad upplever att rektor/rektorer 
uppmuntrar till utomhuspedagogik. Knappt hälften svarade att de i mindre grad och inte alls 
upplever att rektor/rektorer uppmuntrar till utomhuspedagogik. 
 
 
 
 

18%	  

30%	  37%	  

14%	  

Uppmuntrar	  kollegor	  Qll	  utomhuspedagogik	  i	  skolan?	  

I	  hög	  grad	   I	  ganska	  hög	  grad	   I	  mindre	  grad	   Inte	  alls	  

25%	  

30%	  

30%	  

15%	  

Uppmuntrar	  rektor/rektorer	  Qll	  utomhuspedagogik	  i	  skolan?	  

I	  hög	  grad	   I	  ganska	  hög	  grad	   I	  mindre	  grad	   Inte	  alls	  	  
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Diagram 7 visar hur ofta respondenterna bedriver utomhuspedagogik som grund i de 
naturorienterande ämnena: 
Knappt hälften av pedagogerna svarade att de bedriver utomhuspedagogik som grund i de 
naturorienterande ämnena 1 gång/vecka. Ungefär en tredjedel svarade att de mer sällan eller 
aldrig bedriver utomhuspedagogik. En femtedel av pedagogerna svarade att de bedriver 
utomhuspedagogik från 2-4 gånger/vecka till 5-6 gånger/vecka.  
 
 
 
 

 
 
Diagram 8 visar var respondenterna bedriver den utomhuspedagogiska verksamheten i 
de naturorienterande ämnena. De kunde välja fler än ett svarsalternativ eller hoppa 
över frågan om de aldrig bedriver utomhuspedagogik. Totalt 129 av 135 valde att 
besvara frågan: 
Majoriteten av pedagogerna angav att de bedriver utomhuspedagogik i de naturorienterande 
ämnena i skogen eller på skolgården. 52 pedagoger angav att de bedriver utomhuspedagogik i 
närliggande parker. 45 pedagoger skrev att de bedriver utomhuspedagogik på stranden och på 
annan plats. 

5%	  

15%	  

48%	  

27%	  

5%	  

Hur	  oLa	  bedriver	  du	  utomhuspedagogik	  som	  
grund	  i	  de	  naturorienterande	  ämnena?	  

5-‐6	  gånger/vecka	   2-‐4	  gånger	  /vecka	   1	  gång/vecka	   Mer	  sällan	   Aldrig	  

107	   121	  

24	  
52	  

21	  

0	  
50	  
100	  
150	  

På	  skolgården	   I	  skogen	   På	  stranden	   Närliggande	  
parker	  

Annan	  plats	  	  

Var	  bedriver	  du	  den	  utomhuspedagogiska	  
verksamheten	  i	  de	  naturorienterande	  ämnena?	  Du	  
kan	  välja	  fler	  än	  eN	  svarsalternaQv	  eller	  hoppa	  över	  
frågan	  om	  du	  aldrig	  bedriver	  utomhuspedagogik.	  	  

Var	  bedriver	  du	  den	  utomhuspedagogiska	  verksamheten	  i	  de	  naturorienterande	  ämnena?	  
Du	  kan	  välja	  fler	  än	  eN	  svarsalternaQv	  eller	  hoppa	  över	  frågan	  om	  du	  aldrig	  bedriver	  
utomhuspedagogik.	  	  
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Diagram 9 visar hur respondenterna definierar utomhuspedagogik. De skrev de tre 
första orden som de kom att tänka på. De mest frekventa orden redovisas i antal. De ord 
som vi anser är synonymer har i tabellen sammanställts i samma kategori: 
Resultatet visar att de tre mest förekommande ordkategorierna var “lärande/lära/lärorikt”, 
“roligt/kul/lustfyllt/glädje” och “ute/utomhus”.  
 
 
 
 

 
 
Diagram 10 visar vilka fördelar respondenterna ser med utomhuspedagogik. De mest 
förekommande orden redovisas i antal. Respondenterna fick besvara frågan med egna 
formuleringar. Ovan har vi kategoriserat ord från respondenternas svar. 
Resultatet visar att majoriteten nämnde ord som “frisk luft”, “rörelse”, “praktiskt” och “lär 
olika”. Dessa var de mest förekommande ordkategorierna.  
 
 
 
 

44	  
9	  

36	  
12	  

28	  
24	  

11	  
17	  

8	  
7	  

Lärande/lära/lärorikt	  

Upplevelse	  

Roligt/kul/lus\yllt/glädje	  

PrakQskt/laboraQvt/learning	  by	  doing/experiment/leka	  för	  aN	  lära	  

Ute/utomhus	  

Natur	  

Sinnen	  

Rörelse/rörligt	  

Frihet	  

Samarbete	  

Hur	  definierar	  du	  utomhuspedagogik?	  Skriv	  de	  tre	  första	  orden	  du	  
kommer	  aN	  tänka	  på:	  

Hur	  definierar	  du	  utomhuspedagogik?	  Skriv	  de	  tre	  första	  orden	  du	  kommer	  aN	  tänka	  på:	  
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kunskap	  

Vilka	  fördelar	  ser	  du	  med	  utomhuspedagogik?	  

Vilka	  fördelar	  ser	  du	  med	  utomhuspedagogik?	  
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Nedan redovisas citat från några respondenter: 
 

”Inga utrymmen som begränsar, praktiskt arbete, fysiskt arbete och frisk luft” (citat från 
respondent 10). 

 
”Eleverna jobbar mera utforskande med naturligt material. Elever lär sig genom att få prova 
och utforska med sina sinnen och med sin kropp, det är roligt. LEARNING BY DOING” (citat 
från respondent 101). 

 
”Utomhus får eleverna ett varierat arbetssätt jämfört med bänkundervisning. Barn mår gott 
utomhus och särskilt i skog och mark” (citat från respondent 99). 
 
”Eleverna får uppleva det vi talar om i klassrummet i den verkliga miljön utomhus i NO- ämnet. 
Detta gör att eleverna får ytterligare en dimension i sitt lärande kring exempelvis fenomen i 
naturen” (Citat från respondent 33). 
 
”Ger variation, naturupplevelse och tid för samarbete” (citat från respondent 14). 
 
 
 
 

 
 
Diagram 11 visar nackdelarna som respondenterna ser med utomhuspedagogik. De 
mest förekommande orden redovisas i antal. Respondenterna fick besvara frågan med 
egna ord. Ovan har vi kategoriserat ord från respondenternas svar. 
Resultatet visar att de mest frekventa ordkategorierna som angavs som nackdelar med 
utomhuspedagogik var ”fel kläder”, ”vädret” och ”personalbrist”. 28 pedagoger angav ”inga 
nackdelar”.  
 
 
 
 
 
 

28	  
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Nedan redovisas citat från några respondenter: 
 

”Många av mina elever uppfattar våra utomhuslektioner som rast, de lyssnar inte, de börjar 
leka osv.” (citat från respondent 17). 
 
”Går ej att genomföra som ensam pedagog med 25 bångstyriga elever. Är därför nästan aldrig 
ute, vilket är väldigt tråkigt” (citat från respondent 5). 

 
”Om man inte har en fungerande dialog med vårdnadshavarna kan det bli samma negativa 
bemötande från dem som från de skeptiska kollegorna. Bjud med föräldrarna, de tycker oftast 
att det är väldigt roligt och undrar om skolan verkligen får vara så här rolig” (citat från 
respondent 129). 
 
”Kallt om kläderna och skorna inte är ok” (citat från respondent 18). 
 
”Kan vara tungt om inte kollegorna har liknande intresse och ambitioner” (citat från 
respondent 135). 
 

Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis visar studien att majoriteten av respondenterna ser utomhuspedagogik 
som en möjlighet. 95 av 135 respondenter arbetar på en skola som bedriver 
utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena. Drygt hälften av respondenterna har inte 
läst utomhuspedagogik vare sig i eller efter sin utbildning. Vi kan inte se något samband 
mellan pedagogers utbildning och deras syn på utomhuspedagogik. Drygt hälften av 
respondenterna uppgav att de upplever att kollegor uppmuntrar till utomhuspedagogik endast i 
mindre grad eller inte alls. Majoriteten av de som svarat uppger att de upplever att kollegor 
uppmuntrar i liten grad eller inte alls, har även svarat att rektorerna uppmuntrar i liten grad 
eller inte alls. Det mest förekommande svaret på frågan “Vilka nackdelar ser du med 
utomhuspedagogik?” var ”inga nackdelar”. De mest frekventa orden som angavs som 
nackdelar med utomhuspedagogik var ”fel kläder”, ”vädret” och ”personalbrist”.  De mest 
förekommande orden kring fördelar med utomhuspedagogik var “frisk luft”, “rörelse”, 
”praktiskt” och “lär olika”. 
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DISKUSSION 
 
Diskussionsavsnittet är uppdelat i olika delar. Hinder som pedagogerna ser med att bedriva 
utomhuspedagogik samt vilka möjligheter de ser med att bedriva utomhuspedagogik 
diskuteras. Avslutningsvis sammanfattas diskussionsavsnittet. En del av resultatet relateras till 
tidigare forskning och teoretisk förankring.  
 

Hinder med att bedriva utomhuspedagogik 
 
Vår studie visar att majoriteten av respondenterna som deltog i studien ser utomhuspedagogik 
som en möjlighet. Endast ett fåtal av dem upplever utomhuspedagogik som ett hinder. 
 
Totalt 28 av 135 respondenter ser inga nackdelar med att bedriva utomhuspedagogik. Alla 
dessa respondenter bedriver utomhuspedagogik minst en gång per vecka och under alla 
årstider. De resterande respondenterna angav att de kan se att det finns vissa nackdelar med 
att bedriva utomhuspedagogik. De mest förekommande anledningarna som angavs som 
nackdelar var ”fel kläder”, ”vädret”, ”tidsaspekten”, ”attityden hos föräldrar och/eller 
kollegor”, ”koncentrationsbrist hos elever”, att utomhuspedagogik ”kräver extra planering” 
samt ”personalbrist”. Citat från en respondent: 
 

”Går ej att genomföra som ensam pedagog med 25 bångstyriga elever. Är därför nästan aldrig 
ute, vilket är väldigt tråkigt” (citat från respondent 5). 

 
Det kan kopplas till den studie Carrier, Tugurian och Thomson (2013) genomfört, där de fann 
att många pedagoger väljer att inte bedriva utomhuspedagogik på grund av personalbrist. 
Elevgrupperna anses vara för stora att hantera på egen hand, speciellt utomhus. 

Vårdnadshavares attityder 
 
En respondent skriver:  
 

”Om man inte har en fungerande dialog med vårdnadshavarna kan det bli samma negativa 
bemötande från dem som från de skeptiska kollegorna. Bjud med föräldrarna, de tycker oftast 
att det är väldigt roligt och undrar om skolan verkligen får vara såhär rolig” (citat från 
respondent 129). 

 
Flera respondenter har motsvarande uppfattningar gällande vårdnadshavares åsikter om att 
vistas utomhus. Tänkbara förklaringar till detta kan vara att vårdnadshavarna anser att det är 
för stora barngrupper på för stor yta och med för få pedagoger eller att de upplever en oro när 
deras barn vistas på offentliga platser som de själva inte är så bekanta med. En annan tänkbar 
förklaring är att vårdnadshavarna sällan själva vistas ute i naturen, trots att många av dem 
kanske förstår vikten av att vistas utomhus. Sammanfattningsvis menar vi att vårdnadshavarna 
kanske har negativa attityder till att deras barn vistas utomhus utifrån en omsorgsaspekt, 
snarare än att det handlar om utomhuspedagogik som undervisningsform. 
 
Sutterby (2009 se Carrier, Tugurian, Thomson 2013) skriver att föräldrars oro har ökat de 
senaste åren gällande att låta sina barn få vara utomhus. Oron har ökat över att vistas på 
offentliga platser på grund av olika mediers rapportering. Denna oro sprider sig och kan 
påverka undervisningen i skolan. Grahn (2007) anger att många av dagens föräldrar förstår 
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vikten av att låta sina barn vistas utomhus dagligen och låter dem göra detta, men barnen 
vistas ändå inte utomhus i lika stor utsträckning som de gjorde förr. Det finns inte längre tid 
till att reflektera och utvecklas i sin relation till utomhusmiljön, många av barnen upplever att 
tiden går fort och att det behövs tid för att de ska kunna genomföra lekar och upptäcka utan att 
bli störda. En tänkbar förklaring till detta kan vara användandet av digitala verktyg. Statens 
medieråd (2015) rapporterar att 84 % av barnen i åldersgruppen 5–8 år har tillgång till en 
surfplatta i hemmet. Detta motsvarar ungefär en fördubbling av barns tillgång till surfplattor i 
hemmet, jämfört med 2012/13. Att barn inte vistas ute lika mycket som de gjorde förr, har 
skett parallellt med att surfplattetillgången ökat.   

Rektorer och kollegors uppmuntran till utomhuspedagogik 
 
Drygt hälften av respondenterna uppgav att de i mindre grad eller inte alls upplever att 
kollegor uppmuntrar till utomhuspedagogik. Ungefär hälften av respondenterna uppgav att de 
i mindre grad eller inte alls upplever att rektor/rektorer uppmuntrar till utomhuspedagogik. 
Majoriteten av pedagogerna som uppgett att kollegor i mindre grad eller inte alls uppmuntrar 
till utomhuspedagogik, har även angett att rektorerna i mindre grad eller inte alls gör det. En 
tänkbar förklaring till detta kan vara att kollegor i mindre grad eller inte alls uppmuntrar till 
utomhuspedagogik av den anledningen att rektorer inte gör det. 
 
Detta kan kopplas ihop med det Wilhelmson och Döös (2013) skriver, att metoder som stöttar 
lärare i kollegiala sammanhang är viktiga för att skapa en god skolutveckling. I lärarnas 
relationer på arbetsplatsen finner man mycket av kompetensen och dessa relationer grundar 
sig i interaktion. Skolledningen har en viktig roll för att skapa en god lärandemiljö. Det finns 
fortfarande svårigheter som bland annat organisatoriska problem, det kan vara exempelvis 
fastlåsta scheman och lärarnas tidsbrist. Det arbete som äger rum på skolan utgår och 
organiseras enligt vanor, regler och rutiner som tros vara rationella. Fibæk Laursen (2004) 
menar att en skolas olika ramar kan innebära bland annat storleken på skolan, 
skolorganisationen, ledningen, skolans pedagogiska inriktning, ”atmosfären” eller 
”stämningen” på skolan. Lärarna är i hög utsträckning organiserade i team och samarbetar, 
men än idag vill många lärare arbeta enskilt och är skeptiska till samarbete.  
 
Knappt hälften av respondenterna angav att de upplever att kollegor i ganska hög grad eller i 
hög grad uppmuntrar till utomhuspedagogik. Fibæk Laursen (2004) skriver att de lärare som 
har ett klart pedagogiskt syfte med sitt arbete, arbetar inom ramar som bidrar till att skapa en 
god undervisning. Betydelsen av det kollegiala arbetet, den pedagogiska inriktningen, 
ledningen och stämningen, bidrar till en gemensam pedagogisk grundsyn. Stämningen på 
arbetsplatsen utgår från en ömsesidig tolerans och öppenhet, där det finns utrymme för 
utvecklingsmöjligheter. Lärare uppger att rektorer bör vara lyhörda och stöttande. 
 
Studien undersöker pedagogers syn på användandet av utomhuspedagogik i de 
naturorienterande ämnena. Frågorna är riktade till pedagoger och gäller bland annat om de 
upplever att rektorerna uppmuntrar till utomhuspedagogik. Hade studien gällt rektorers syn på 
utomhuspedagogik hade frågorna istället riktat sig till dem. Nu har vi enbart fått svar gällande 
pedagogers upplevelser och inte rektorernas syn på utomhuspedagogik. Då drygt hälften av 
respondenterna uppger att rektorer i mindre grad eller inte alls uppmuntrar till 
utomhuspedagogik, kan en möjlig förklaring till detta vara att rektorerna inte samtalar med 
pedagogerna i tillräckligt hög grad eller att de inte är tillräckligt insatta i skolans 
undervisningsformer och dess förbättringsarbete. Lahdenperä (2014) anger att rektorers 
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pedagogiska ledarskap kan brista, eftersom de ofta fokuserar på elevers enskilda behov, 
istället för att agera som skolans drivande kraft i kompetens- och utvecklingsarbete. 
 

Möjligheter med att bedriva utomhuspedagogik 
 
131 av 135 respondenter ser utomhuspedagogik som en möjlighet men endast 95 av 135 
respondenter arbetar på en skola som bedriver utomhuspedagogik i de naturorienterande 
ämnena. Det som kan utläsas är att 36 respondenter ser möjligheter med att bedriva 
utomhuspedagogik, men arbetar på en skola som inte bedriver det. Flertalet av dessa 
respondenter uppger att kollegor och rektorer i mindre grad eller inte alls uppmuntrar till 
utomhuspedagogik. Anledningen till att dessa respondenter inte bedriver utomhuspedagogik 
kan alltså vara att de inte upplever tillräckligt med pedagogiskt stöd från kollegor och 
rektorer. 
 
Vi kan se ett mönster i de öppna frågorna i respondenternas svar, gällande vad de ser som 
möjligheter med att bedriva utomhuspedagogik. ”Frisk luft”, ”rörelse”, ”samarbete” och 
”motivation”, ansågs vara fördelar. Flertalet av respondenterna nämnde det ”praktiska 
lärandet”, ”lär olika”, ”det lustfyllda lärandet”, ”eleverna utvecklar många förmågor” och att 
de ”befäster kunskap”. Drygt hälften av respondenterna har inte läst utomhuspedagogik vare 
sig i eller efter sin utbildning, men majoriteten av dem ser ändå utomhuspedagogik som en 
möjlighet. Vi kan inte se något samband mellan pedagogers utbildning och syn på 
utomhuspedagogik.  

Den fysiska aspekten 
 
I likhet med en del respondenters svar menar Nystén (2013) att naturen för många är en plats 
som förknippas med återhämtning och välmående. Människan påverkas positivt av att vistas 
och röra sig i naturen. Forskning i utomhuspedagogik belyser att människor som har tillgång 
till grönområden i sitt närområde, upplever mindre stress. En respondent skrev: 
 

”Inga utrymmen som begränsar, praktiskt arbete, fysiskt arbete och frisk luft” (citat från 
respondent 10). 

 
Enligt Szczenpanski (2007) innehåller uteklassrummet läromedel och eleverna utvecklar en 
kreativ lärprocess genom att vistas utomhus. Den fysiska kontakten med naturen får en stor 
betydelse när eleverna vistas utomhus och utför praktiskt och fysiskt arbete och då stimuleras 
självkänslan och nyfikenheten. Elevernas koncentration utvecklas, de blir piggare och deras 
lek blir mer varierad och lustfylld. Citat från ytterligare en respondent:  
 

”Eleverna jobbar mera utforskande med naturligt material. Elever lär sig genom att få prova 
och utforska med sina sinnen och med sin kropp, det är roligt. LEARNING BY DOING” (citat 
från respondent 101). 
 

Dewey menade att utifrån formuleringen ”learning by doing”, är det viktigt med sinnliga 
upplevelser, som exempelvis skapande arbete, i skolan. Undervisningen ska utgå från ett 
problembaserat lärande och olika undervisningsmetoder där eleverna tillåts vara aktiva. De 
tillåts exempelvis att vara det då de utför systematiska experiment eller undersökningar. 
Kunskaper utvecklas när pedagogen möter eleverna med frågor och tar tillvara deras egna 
erfarenheter och kopplar samman dessa med undervisningen (Säljö 2012). 
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Platsens betydelse 
 
Majoriteten av pedagogerna som deltog i undersökningen bedriver utomhuspedagogik i 
skogen eller på skolgården. En del pedagoger bedriver utomhusundervisningen i närliggande 
parker. Ett fåtal väljer att bedriva undervisningen på stranden eller annan plats.  
En respondent skriver: 
 

”Utomhus får eleverna ett varierat arbetssätt jämfört med bänkundervisning. Barn mår gott 
utomhus och särskilt i skog och mark” (citat från respondent 99). 
 

En möjlig förklaring till att större delen av pedagogerna bedriver utomhuspedagogik i skogen 
eller på skolgården, kan vara att de har tillgång till skogsområden som ligger i nära anslutning 
till skolan. Att utomhusundervisning inte bedrivs i lika stor utsträckning på stranden, i 
närliggande parker eller på annan plats, kan kanske bero på att dessa miljöer inte ligger på 
bekvämt avstånd från skolan. Szczepanski (2007) menar att utomhuspedagogik är ett 
förhållningssätt som syftar till lärande i samverkan mellan upplevelser och reflektion. 
Utomhuspedagogik innebär att lärandet flyttas utomhus, att samverkan mellan de sinnliga 
upplevelserna och platsens betydelse för lärandet lyfts fram. Säljö (2012) skriver vidare att 
Deweys pedagogiska idé innebär att praktiska inslag kan förenas med studier av ämnen som 
naturvetenskap, för att underlätta för eleverna att tillägna sig kunskaper. Nystén (2013) 
skriver att naturens betydelse är av vikt för människans välmående. 
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Metoddiskussion 
 
Den valda metoden diskuteras och reflekteras i relation till vårt undersökningsområde. I denna 
del diskuteras hur vår respondentgrupp ser ut, enkät som redskap samt validitet och 
reliabilitet.  

Respondentgrupp  
 
När enkäten delades ut fanns vid tillfället sammanlagt 72 464 medlemmar på de olika 
Facebook-grupperna vi använde oss av. Det går inte att fastställa hur många av dessa som är 
medlemmar i fler än en grupp. 135 enkäter var fullständigt besvarade, vilket är endast 0,2 % 
av det möjliga antal vi skulle ha kunnat få in. Vi vet inte hur många som valde att inte besvara 
enkäten trots att de såg den, och vi vet inte hur många som var inloggade under det dygn som 
enkäten var tillgänglig så det egentliga bortfallet är inte möjligt att ange.   
 
En annan nackdel med denna undersökning är att det inte går att säkerställa vilka som faktiskt 
besvarat enkäten. Det är troligt att gruppmedlemmarna är pedagoger som arbetar i årskurs F-
3, då de deltar i slutna grupper som riktar sig till pedagoger verksamma inom förskoleklass 
och årskurs 1-3, men detta är något som inte kan tas för givet. Samtliga grupper där enkäten 
lades ut, förutom “Idébank för natur/teknik och utemiljö i förskola/skola” var slutna. Om 
enkäten hade delats ut inom fler offentliga Facebook-grupper, är det troligtvis större risk att 
enkäten hade besvarats av personer som inte är pedagoger. Det är också troligt att de 
pedagoger som besvarat enkäten och som återfinns i Facebook-grupperna 
”Utomhuspedagogik- tips och idéer”, ”Idébank för natur/teknik och utemiljö i förskola/skola” 
samt ”NO frökens undervisning: Tips och idéer”, är extra intresserade av utomhuspedagogik. 
Vi kan anta att medelåldern på de som besvarade enkäten är yngre än genomsnittet, eftersom 
vi har utformat en webbenkät och lagt ut den på en digital plattform som vi tror används flitigt 
av den yngre generationen. 
 
Enkäten innehöll inte några obligatoriska frågor, eftersom vi inte visste att den funktionen 
fanns för enkätprogram. Detta resulterade i att vi tog bort sju enkäter av totalt 142, eftersom 
en del respondenter inte besvarade samtliga frågor och vi valde att inte ta med några svar från 
dessa. Fråga 14 och 15 (se bilaga 2) formulerades så att respondenterna kunde avstå från att 
besvara dessa. Frågorna var avsedda för de respondenter som utför utomhuspedagogik. De 
som inte utför utomhuspedagogik kunde därför välja att hoppa över dessa frågor. 
 

Enkäten 
 
De flesta av frågorna i enkäten var var slutna med fasta svarsalternativ. Detta valdes på grund 
av att enkäten inte skulle bli alltför omfattande och att det då är lättare att analysera resultatet. 
En fördel med webbenkät som redskap är att de besvarade enkäterna kunde registreras direkt 
via Google formulär vid insändandet av enkäten. Vi ville nå ut till så många personer som 
möjligt som kunde besvara frågorna och metoden gav oss denna möjlighet. 
 
Studiens syfte var att undersöka pedagogers syn på användandet av utomhuspedagogik i de 
naturorienterande ämnena i förskoleklass och i årskurs 1-3. Utifrån det resultat vi fick kan vi 
se att vi till stor del enbart har fått pedagogernas syn på utomhuspedagogik överlag och inte 
deras syn på utomhuspedagogik i just de naturorienterande ämnena. I efterhand anser vi att 
enkäten borde ha innehållit fler frågor som hade gett oss svar på pedagogers syn på NO- 
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undervisning kopplat till utomhuspedagogik. De öppna frågorna hade vi även kunnat 
formulera annorlunda, för att få en tydligare bild av pedagogers syn på användandet av 
utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena i förskoleklass och i årskurs 1-3. En fråga 
löd till exempel: “Vilka fördelar ser du med utomhuspedagogik?”. Den hade istället kunnat 
formuleras “Vilka fördelar ser du med utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena?”.  
 
Studiens frågeställningar var “Vilka hinder begränsar pedagogerna att bedriva 
utomhuspedagogik?” och “Vilka möjligheter ser pedagogerna med att bedriva 
utomhuspedagogik?”. I enkäten fanns en fråga som löd “Hur upplever du utomhuspedagogik i 
verksamheten?”. Här kunde respondenterna välja att svara “Som ett hinder” eller “Som en 
möjlighet”. Två andra frågor löd “Vilka fördelar ser du med utomhuspedagogik?” samt “Vilka 
nackdelar ser du med utomhuspedagogik?”. I efterhand önskar vi att vi hade varit 
konsekventa gällande begreppsanvändningen och endast använt orden “hinder” respektive 
“möjligheter”, då det är dessa som använts i våra frågeställningar.  
 

Didaktiska konsekvenser 
 
Med det här arbetet har vi fått kunskaper om pedagogers syn på användandet av 
utomhuspedagogik. Genom att ha tagit del av tidigare forskning kring utomhuspedagogik och 
organisationsteori, utvecklade vi en förförståelse för vårt tänkta undersökningsområde. Vi har 
blivit positivt överraskade över att det är så många pedagoger som bedriver 
utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena och att nästan hälften av de som besvarat 
enkäten bedriver det en gång i veckan eller mer. Som snart nyexaminerade pedagoger har vi 
kunskaper som kan bidra till en kompetensutveckling i det pedagogiska arbetet. Vår 
förhoppning är att få arbeta på en skola där vi får möta pedagoger som är öppna för att testa 
nya arbetssätt och metoder. Vi anser att det är viktigt att ha ett gott samarbete med kollegor 
för att kunna skapa ett gemensamt pedagogiskt synsätt.  
  
Som Fibæk Laursen (2004) skriver så är det kollegiala samarbetet betydelsefullt. Om man har 
en gemensam pedagogisk grundsyn, främjas ett utbyte av pedagogiska tankar och idéer. 
Wilhelmson och Döös (2014) menar också att användningen av metoder som stödjer 
pedagoger i kollegiala sammanhang är betydelsefulla för att skapa en god skolutveckling.  
Skolans ledning med det pedagogiska ledarskapet har en betydande roll för att skapa goda 
lärandemiljöer. En orsak till att pedagoger upplever att rektorer inte uppmuntrar till 
utomhuspedagogik kan enligt Lahdenperä (2014) vara att rektorer lägger stort fokus på 
enskilda individer och därför brister i sin pedagogiska ledarroll. En annan möjlig förklaring 
kan vara att rektorer inte har erfarenhet av utomhuspedagogik och därför inte förespråkar det.  
 
Om utomhuspedagogik introduceras tidigt för eleverna, tror vi att nackdelar som ”fel kläder” 
och ”vädret”, inte behöver uppfattas som ett så stort problem. Fördelarna som pedagogerna 
nämner med utomhuspedagogik är bland annat ”lärande/lära/lärorikt”, 
”roligt/kul/lustfyllt/glädje” och ”ute/utomhus”. Under vår utbildning har formuleringarna ”det 
lustfyllda lärandet” och ”leka för att lära” genomsyrat undervisningen. Det är positivt att se att 
även verksamma pedagoger har denna upplevelse av att bedriva utomhuspedagogik. 
Skollagen 4 § (2010:800) klargör att utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära.  I Lgr 11 (2011, rev 2016) poängteras att skapande 
arbete och lek är väsentliga, särskilt under de tidigare skolåren har leken stor betydelse för att 
eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper.  
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Utifrån studiens resultat ser vi det som viktigt att utomhusundervisningen inte enbart sker på 
skolgården eller i skogen. Det är betydelsefullt att använda den utomhusmiljö och det material 
som finns att tillgå för att bedriva utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena. Detta 
kan kopplas till det Säljö (2012) beskriver gällande Deweys pedagogiska idé. Praktiska inslag 
kan förenas med studier av ämnen som naturvetenskap, för att underlätta för eleverna att 
tillägna sig kunskaper. 
 
Under arbetets gång har vi funderat på vad studiens resultat kan ge läsare och oss som 
blivande grundskolepedagoger. Genom att ha fått ta del av pedagogers syn på användandet av 
utomhuspedagogik har vi fått en förståelse för, att trots att majoriteten av pedagogerna ser 
utomhuspedagogik som en möjlighet, finns det faktorer som hindrar pedagogerna från att lära 
in ute.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser termin sju på Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
årskurs F-3, vid Högskolan i Borås, Campus Varberg. Enkäten genomförs som underlag för 
ett examensarbete. Insamlade enkäter kommer endast att användas för forskningsändamål. 
 
Denna enkät vänder sig till dig som är verksam pedagog i årskurs F-3. Enkäten är beräknad att 
ta cirka 5 minuter. 
 
Syftet med denna enkät är att få pedagogers syn på utomhuspedagogik i de naturorienterande 
ämnena och om det finns hinder som kan begränsa pedagogerna att träda utanför den 
”traditionella” undervisningen. Vi tar hänsyn till de etiska individskyddskraven som är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Att besvara 
enkäten är förstås frivilligt men vi hoppas att du har tid att besvara, då den betyder mycket för 
oss. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt, inga namn kommer att finnas med och 
sammanställningen av enkäten används enbart i detta sammanhang, som en uppgift i 
utbildningen till lärare.  
  
Vid eventuella frågor kontakta oss gärna! 
Student Linnéa Foughman S140XXX@student.hb.se 
Student Cathrine Wikström S140XXX@student.hb.se 
Handledare Tobias Ruhtenberg. 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Bilaga 2 
 
Enkätfrågor: Pedagogers syn på användandet av utomhuspedagogik i de 
naturorienterande ämnena. 
 
1. Ålder 

20 - 29 år 
30 - 39 år 
40 - 49 år 
50 - 59 år 
60 - 65 år 
65 + år 

 
2. Examensår 

 

 
3. Utbildning 

Förskollärarexamen 
Grundskollärarexamen 
Fritidspedagogexamen 
Outbildad 
Annan utbildning 

 
4. Ingick utomhuspedagogik i din utbildning? 

Ja 
Nej 

 
5. Har du läst utomhuspedagogik efter din utbildning? 

Ja 
Nej 

 
6. Vilken årskurs arbetar du i? 

Förskoleklass 
Årskurs 1 
Årskurs 2 
Årskurs 3 
Blandade årskurser 

 
7. Hur definierar du utomhuspedagogik? Skriv de tre första orden du kommer att tänka 
på: 

 



 
 

 
 

 

8 Bedrivs utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena på skolan du arbetar på? 
Ja 
Nej 

 
9. Hur upplever du utomhuspedagogik i verksamheten?  

Som ett hinder 
Som en möjlighet 

 
10. Motivera gärna varför du upplever utomhuspedagogik som ett hinder/en möjlighet: 

 

 
11. Uppmuntrar kollegor till utomhuspedagogik i skolan? 

I hög grad 
I ganska hög grad 
I mindre grad 
Inte alls 

 
12. Uppmuntrar rektor/rektorer till utomhuspedagogik i skolan? 

I hög grad 
I ganska hög grad 
I mindre grad 
Inte alls 

 
13. Hur ofta bedriver du utomhuspedagogik som grund i de naturorienterande ämnena? 

5 - 6 gånger/vecka 
2 - 4 gånger/vecka 
1 gång/vecka 
Mer sällan 
Aldrig 

 
14. Under vilken/vilka årstider bedriver du verksamhet med utomhuspedagogik som 
grund i de naturorienterande ämnena? Du kan välja fler än ett svarsalternativ eller 
hoppa över frågan om du aldrig bedriver utomhuspedagogik. 

Vinter 
Vår 
Sommar 
Höst 

 
 



 
 

 
 

 

15. Var bedriver du den utomhuspedagogiska verksamheten i de naturorienterande 
ämnena? Du kan välja fler än ett svarsalternativ eller hoppa över frågan om du aldrig 
bedriver utomhuspedagogik. 

På skolgården 
I skogen 
På stranden 
Närliggande parker 
Annan plats 
 

16. Vilka fördelar ser du med utomhuspedagogik? 
 

 
17. Vilka nackdelar ser du med utomhuspedagogik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Bilaga 3 
 
Tabeller 

 
 
 

 
 
 

 

16%	  

21%	  

38%	  

21%	  

4%	  

Ålder	  

20-‐29	  år	   30-‐39	  år	   40-‐49	  år	   50-‐59	  år	  	   60-‐65	  år	  	  

9%	  

19%	  

27%	  

45%	  

Examensår	  	  

1977-‐1986	   1987-‐1996	   1997-‐2006	   2007-‐2017	  

25%	  

56%	  

14%	  

5%	  

Utbildning	  

Förskollärarexamen	   Grundskollärarexamen	  

FriQdspedagogexamen	   Annan	  utbildning	  	  



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
I tabellen ovan redovisas de respondenters svar som valde att besvara enkätfrågan (totalt 129 
av 135 besvarade enkäter).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

28%	  

19%	  
14%	  

11%	  

28%	  

Vilken	  årskurs	  arbetar	  du	  i?	  

Förskoleklass	   Årskurs	  1	   Årskurs	  2	   Årskurs	  3	   Blandade	  årskurs	  

0	  

50	  

100	  

150	  

Vinter	  	   Vår	   Sommar	   Höst	  

Under	  vilken/vilka	  årsQder	  bedriver	  du	  verksamhet	  
med	  utomhuspedagogik	  som	  grund	  i	  de	  

naturorienterande	  ämnena?	  Du	  kan	  välja	  fler	  än	  eN	  
svarsalternaQv	  eller	  hoppa	  över	  frågan	  om	  du	  aldrig	  

bedriver	  utomhuspedagogik.	  

Under	  vilken/vilka	  årsQder	  bedriver	  du	  verksamhet	  med	  utomhuspedagogik	  som	  grund	  i	  
de	  naturorienterande	  ämnena?	  Du	  kan	  välja	  fler	  än	  eN	  svarsalternaQv	  eller	  hoppa	  över	  
frågan	  om	  du	  aldrig	  bedriver	  utomhuspedagogik.	  
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