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I 

Förord 

 

Då var arbetet klart! Nu är jag lärare i Idrott och hälsa samt Geografi, för senare år. Det ska 

bli spännande att börja något nytt och kliva in i yrkeslivet i den roll jag valt, som lärare. Jag 

skulle vilja tacka dem som hjälpt mig med arbetet under hösten. Min VFU-skola, min 

handledare där och alla elever som har bidragit till arbetet. Lärarna som jag intervjuat vill jag 

även tacka och mina gamla klasskamrater i Luleå. Alla har varit tillmötesgående och positiva 

till att ställa upp. Jag vill också tacka min mor som hjälpt mig med arbetet här uppe i mörkret, 

kiitos!  

 

Sist, men inte minst, ett stort tack till min handledare Inger Karlefors i Luleå. Med hennes 

stora kunnande och rutin, som forskare och lärare, har hon gett mig den kritik till arbetet som 

behövs för att det ska utvecklas och bli bra. 

 

 

Kiruna i Januari 2007 

 

Lars-Peter Skogfält 

 

 



II 

Abstrakt 

 

Syftet med den här undersökningen är att studera lärare och elevers syn på utomhuspedagogik 

i skolans senare år. Jag valde att inrikta mig på två intervjuer med lärare i matematik och 

naturorientering. Elevernas synpunkter fick jag till mig genom en enkät, som elever i årskurs 

nio fick svara på. Resultatet visar att eleverna är positiva till att vara ute i skolan, framför allt 

pojkarna. De känner sig piggare och mår bättre, vilket gör att de tror att de skulle orka mer i 

skolan om de fick vara mer utomhus. Varken elever eller lärare kan dock tydligt säga att de 

lär sig bättre utomhus. De talar mer om upplevelser som är viktiga i skolan. De mest lämpliga 

ämnena för utomhuspedagogik är, enligt eleverna, Idrott och hälsa samt naturorientering. 

Lärarna anser att alla ämnen går att integrera i utomhuspedagogiken. De är mycket positiva 

till de sociala vinsterna man får när man är ute med eleverna. Att vara ute på strapatser härdar 

eleverna både mentalt och fysiskt. Dessutom ser lärarna andra sidor av eleverna och de är 

tillsammans på ett annorlunda sätt än i skolan. Att starta en termin med en övernattningstur är 

ett bra sätt att träna samarbete och få en god sammanhållning i klassen. Eleverna anser dock 

inte att mer samarbeten och grupparbeten skulle göras utomhus, trots att de är positiva till att 

vara mer ute i skolans senare år. Lärarna ser också positivt på utomhuspedagogik och jobbar 

med lägerturer och andra strukturerade former av utomhuspedagogik. Nackdelarna med 

utomhuspedagogik är bland annat att det kräver mycket tid av lärarna till planering och 

anskaffning av material. Det ska också fylla ett syfte med undervisningen att vara utomhus i 

skolan. 
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Inledning 

 

Mitt intresse för friluftsliv har vuxit under åren. Jag har också läst en del om hur viktigt det är 

att vara utomhus och hur det ger en mer varierad undervisningsform, så att den kan nås av fler 

elever. Alla kan nog säga att de flesta barn är ute och rör på sig, men att det också avtar med 

ålder. I grundskolans senare år och på gymnasiet har ungdomarna tillgång till bl.a. 

uppehållsrum och är således mer inomhus. Jag vill, i min blivande yrkesroll, få med mig 

eleverna ut ur klassrummet för att jag tror det är hälsosamt och för att det blir mer varierad 

undervisning i en skola för alla. Jag tror att det är sunt för kropp och själ att vistas utomhus, 

samtidigt som det ger eleverna ökad samarbetsförmåga och teorier kan lättare omsättas i 

praktiken. I dagens samhälle med konkurrens från medier som tv och dataspel är det av än 

större vikt att ge eleverna motion, frisk luft och rörelse i skolan, även i de senare årskurserna. 

Detta stödjer också Fjörtoft (2001) som slår fast vid att barn som är ute mycket mår bra av 

det. Detta borde betyda att ungdomar och vuxna också mår bra av det. Det är av det skälet jag 

gör denna undersökning vid skolans senare år, för att få en bild av vad lärare och elever tycker 

om utomhuspedagogik i skolan. Några citat ur läroplanen är stöd för mina tankar. 

 

1. Bakgrund 

1.1 Läroplanen 

I läroplanen för den obligatoriska skolan, lpo 94, kan man bland annat utläsa följande; 

 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.  

 

Dessa kunskaper blir naturliga, mer påfallande och verklighetsbaserade utomhus, vilket också 

är en viktig uppgift för skolan;  

 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.  

 

Skolan ger mycket fakta och teorier om hur saker och ting förhåller sig i verkligheten. Med 

utomhuspedagogik kan dessa fakta ge en ökad förståelse och även djupare kunskaper om ett 

ämne.  
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Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas 

på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 

balanseras och blir en helhet (lpo94).  

 

Enligt Dahlgren (1997) finns det i utomhuspedagogiken kvaliteter som inte går att skapa på 

samma sätt i klassrummet. Utomhuspedagogiken kan förena teorier, erfarenheter och 

förtrogenhetskunskaper. Samspelet mellan dessa uttrycks- och kunskapsformer ger utrymme 

för samtliga elever i en skola för alla.  

 

Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande.  

 

Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt 

och tillsammans med andra. (lpo94). 

 

Att utforska i verkligheten ger en djupare kunskap. Det ger även en social samvaro mellan 

personer på ett annat sätt än i klassrummet. Dessutom påpekar läroplanen om vikten av att 

erbjuda alla elever fysisk aktivitet dagligen, vilket utomhuspedagogiken ofta innebär. 

 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter 

att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (lpo94) 

 

Idrott och hälsa erbjuder fysisk aktivitet och är därför självklart i utomhuspedagogiken. 

 

1.3 Kursplaner och betygskriterier 

Jag har studerat alla ämnens kursplaner och betygskriterier och har hittat kopplingar till 

utomhuspedagogik främst inom Idrott och hälsa samt Naturorientering. Idrott, friluftsliv, 

motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn och ungdomar behöver utveckla 

kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv 

bidrar till fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ämnet Idrott och hälsa är ett av ämnena i skolan 

som syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga. Ämnet ska också 

ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan.  
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Ämnets syfte är också att skapa förutsättningar för alla elever att delta i olika aktiviteter på 

sina egna villkor. De ska utveckla gemenskap, samarbetsförmåga och ha förståelse och 

respekt för andra. 

 

Idrott och hälsa står för en helhetssyn på människan. En syn på där kroppen, känslorna, 

intellektet och tankarna är beroende av varandra. Denna helhetssyn kan medverka till att 

elevernas kroppsuppfattning utvecklas. Ämnet har också starka kulturella svenska traditioner 

att vistas i naturen. Dessa friluftsverksamheter ger eleverna upplevelser, kunskaper och 

erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv (www.skolverket.se/a).  

 

Utomhuspedagogiken bygger på friluftsliv och olika pedagogers filosofier om en helhet i 

lärandet. Denna helhet hittar vi också inom de naturorienterande ämnena. De ämnena lämpar 

sig bra för utomhuspedagogik då det beskriver delar av det i kursplanen för ämnet. Det 

naturorienterande ämnesområdet kopplas samman med kunskaper och uttrycksformer inom 

skolans andra ämnen. Denna integration mellan ämnen lämpar sig väl för utomhuspedagogik. 

Naturvetenskapen kan både fascinera och stimulera människors nyfikenhet på naturen och 

göra denna lätt att förstå. Naturvetenskapliga studier ger utrymme att utforska naturen och 

upptäckandets glädje. I mål att sträva mot inom de naturorienterande ämnena står att skolan 

ska sträva efter att eleven utvecklar en omsorg och ett ansvar till naturen 

(www.skolverket.se/b). 

http://www.skolverket.se/a
http://www.skolverket.se/b


4 

2. Utomhuspedagogik 

2.1 Utomhuspedagogikens historia och definition 

Lloyd Burgess Sharp, en doktorand vid Columbia University i New York på 1920-talet, 

integrerade filosofierna om upplevelser och lärande av John Dewey och andra ”nya” 

pedagoger i de utbildningar för ungdomar som han var involverad i. Denna kombination av ny 

pedagogik och lärande utomhus kom att kallas för utomhuspedagogik (Carlson, 2005). 

Utomhuspedagogik är en av de få pedagogiska arbetssätt som benämns med lärandets 

lokalisation, var lärandet sker (Dahlgren, 1997). 

 

Den amerikanska pragmatikern John Dewey menade att praktisk kunskap är lika mycket värd 

som teoretisk. Inom utomhuspedagogiken utgår man från att man får en del av kunskapen i 

utemiljön. ”Lära genom att göra”, är John Deweys begrepp (Dahlgren, 1997). Det kopplar 

ihop teorin med det praktiska handlandet. Det är huvudsyftet med utomhuspedagogik 

(Brugge, 2002).  

 

Utomhuspedagogiken försöker att återskapa en direktkontakt med naturen och dess autentiska 

situationer. Jean-Jacques Rousseau poängterade också hur viktigt barnets möte med 

verkligheten är under uppväxten. Ellen Key var också en stark förespråkare för att använda 

andra läromiljöer än klassrummet. Denna alternativa pedagogik hade fältstudier som 

utgångspunkt för lärande och kunskap (Brugge, 2002). Dessa nämnda pedagoger är några av 

centralfigurerna inom sentida bildningsteori. De har en varierande syn på naturkontaktens 

betydelse, men alla lyfter fram sinnena, fantasin och handens kunskap i olika sammanhang 

(Dahlgren, 1997). Denna direktkontakt med naturen och verklighetsförankring i lärandet kan 

jämföras med friluftslivet i skolan. 

 

2.2 Friluftslivets utveckling i skolan 

Vi människor har i alla tider lärt av landskapet och de möten vi haft i den. Intryck har blivit 

till uttryck och de har sedan blivit avtryck i historien, som olika kulturella tidsåldrar. Vår 

utbildning av idag, inom fyra väggar, är en ganska ung företeelse i vår utbildningshistoria. 

Den allmänna folkskolestadgan tillkom 1842. Före det pågick folkundervisningen i kyrklig 

regi.  
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Folkskolestadgan betydde inte att det var allmän skolplikt, men alla barn som studerade 

hemma var tvungna att infinna sig i skolan för att få sina kunskaper och färdigheter 

kontrollerade. Parallellt med folkskolan fanns också statliga läroverk och flickskolor. 

Realskolan utvecklades från folkskolan, men 1962 beslutades att skolorna skulle ersättas av 

en 9-årig kommunal grundskola. Folkskolan, flickskolan och realskolan avvecklades 

(Richardson, 2004).  

 

Det svenska friluftslivet växte fram under 1900-talets början. Det var ett resultat av 

urbaniseringen under industrialiseringen. Stadsbefolkningen behövde friluftslivet under sin 

fritid, som också den var mer konkret efter industrialiseringen. Friluftslivet kom snart att 

användas som pedagogisk metod av olika organisationer, som Friluftsfrämjandet (Sandell, 

1999).  

 

Vad är friluftsliv då? Enligt friluftsfrämjandet betyder friluftsliv; 

 

Friluftsliv är att vistas i naturen på ett sådant sätt att det ger naturupplevelser, rekreation 

och motion. Friluftsliv bedrivs i samklang med naturen och andra människor enligt 

allemansrättens grundprincip Inte störa - Inte förstöra, och skapar livskvalitet för utövaren 

(www.frilufts.se/c). 

 

Huvudskälet till att använda det som pedagogisk metod var att friluftsliv ansågs ge kroppsligt 

och själsligt välbefinnande. Några decennier in på 1900-talet spreds detta till skolan och har 

sedan dess haft en stor roll i framför allt idrottsämnet. Det fanns inga uttalade mål för 

friluftsverksamheten och därför följde den idrottsämnets syften. Friluftslivsaktiviteter sågs 

som en parallell till lekar, spel och andra kroppsövningar. Det främsta hälsomotivet var att 

eleverna skulle få vistas i den friska luften. 1942 infördes också obligatoriska friluftsdagar i 

folkskolan, då man kunde genomföra olika tävlingar i till exempel friidrott och olika bollspel. 

Omkring 1950 började friluftslivet särskiljas från idrottsämnet. Idrottsrörelsen hade vuxit och 

dess aktiviteter kunde ses som olika specialiseringar, ofta utförda inom skolans fyra väggar. 

Idrottsämnet blev mer prestations- och tävlingsinriktat. Friluftslivet kom, i kursplanerna, att 

handla mer om lägerliv och terrängvandringar. Det skulle nu ge mer naturupplevelser och 

kunskaper om naturvård. Dess positiva effekt på hälsan var att det ansågs härdande och 

stärkande, men samtidigt att det var en motvikt till vardagslivet i staden.  

http://www.frilufts.se/c
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Naturen gav friskvård och rekreation, vilket blev en motpol till industrisamhällets 

ohälsosamma förhållanden. Friluftslivet skulle behövas för att stärka utarbetade, moderna 

människor i de allt större städerna.  

 

Friluftslivspedagogik byggde på två pedagogiska förhållningssätt. För det första att se 

friluftslivet som en metod att uppnå specifika syften, t.ex. hälsa. Det andra handlade om att se 

friluftslivet som ett mål i sig. Mötet med naturen, med sig själv och andra människor i 

friluftslivet hade ett värde. Friluftslivet ger unika upplevelser, som har djup inverkan på 

människors livskvalitet. I skolan förekommer friluftsliv mestadels som metod att uppnå vissa 

syften (Sandell, 1999). Den mest kända organisationen för utomhuspedagogik i skolan är 

Friluftsfrämjandet och dess ”I ur och skur”-verksamhet. 

 

2.3 Friluftsfrämjandets I ur och skur verksamhet 

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation som funnits i över 100 år. Dess ändamål är 

fortfarande att främja en aktiv fritid och bidra till en bättre folkhälsa och därmed livsglädje 

(www.frilufts.se/b). Grundidén med Friluftsfrämjandets förskoleverksamhet ”I ur och skur” är 

barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap. Detta tillfredsställs genom vistelse i naturen.  

Pedagogiken bygger på att barnen skall få hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i 

naturen. Där lär de sig att balansera, krypa, hoppa och klättra. De får känna gemenskap och de 

övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta och lyssna. De får också jämföra sådant 

som finns runt omkring dem, på ängen, i skogen och vid sjön. Allt detta ger barnen en 

inbyggd känsla för naturen, som de för med sig i livet.  

 

Det finns ingen bättre lekplats än naturen! 

(www.frilufts.se/a) 

 

Utomhuspedagogiska utbildningar har blivit mycket populära för rekreation, utveckling och 

av terapeutiska skäl. Det som ofta sammanlänkas med utomhuspedagogik är att deltagarna 

upplever många fördelaktiga effekter av det. Den direkta erfarenheten och upplevelsen är 

viktig, men också att erfarenheten ligger till grund för kommande upplevelser. Den främsta 

erfarenheten är att personer får en bättre självkänsla och självbild, som är värdefull i 

framtiden. Det är viktigt för andra studier i andra ämnen och de får också bättre förhållanden 

till andra människor (Jelley, 2004).  

http://www.frilufts.se/b
http://www.frilufts.se/a
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Holan (2005) har i en studie sett att deltagarna i vildmarksäventyr upplevde en höjd 

motivation och bättre självförtroende, som var direkt kopplat till vildmarksäventyret. Många 

uttryckte att de hade fått en bättre förståelse för andras svagheter och olika egenskaper och att 

respekten och tilliten till andra människor ökat. 

 

2.4 Lärande utomhus 

2.4.1 Barn av idag 

Vuxna minns tiden som barn, då leken nästan alltid var förlagd utomhus. Man lekte i 

lekparker, skogsdungar, stränder och på gatorna. Trafiken var mindre omfattande då och 

fritiden var mindre organiserad. Kontakten med naturen var mer naturlig för barn förr i tiden. 

Nu är trafiken tätare och gamla lekplatser har fått ge utrymme för bostäder och 

parkeringsplatser. Det finns mycket annat som kräver barnens uppmärksamhet i dag, som TV, 

datorer eller en organiserad fritidsaktivitet. Föräldrarna har inte heller alltid den tid som krävs 

att vara ute med sina barn. Heltidsjobb och hushållssysslor tar tid. Det gör att många barn idag 

får kontakt med naturen genom TV-rutan (Ericsson, 2002). Barnen spenderar 

uppskattningsvis tre timmar per dag framför datorer, TV och annan elektronisk media. Detta 

mönster har förändrats drastiskt de senaste 10-20 åren (Fjörtoft, 2001).  

 

Förr var det viktigt med naturen vid sin sida för överlevnads skull. Nu är naturen underställd 

människan och får maka på sig. Skillnaden mellan det moderna samhället och naturen har 

blivit mer abstrakt. Det kan handla om socialt umgänge, motion, spänning och utmaning. 

Människor som inte har något förhållande till naturen, förstår heller inte den och vet inte hur 

den ska bevaras. Det är på så vis viktigt att attityder och inställningen till naturen formas i 

barndomen. Här har förskolor och skolor ett ansvar, eftersom de har hand om barnen under 

lång tid. Barn bör få attityden att uppskatta naturen, för det man tycker om vill man också 

bevara (Ericsson, 2002).  

2.4.2 Upplevelser 

Det är den direkta upplevelsen som är basen och utgångspunkten för lärande ute, 

utomhuspedagogik (Ericsson, 2002). Berman (2005) tror att deltagare i utomhuspedagogiska 

aktiviteter ofta söker sig ifrån det vardagliga livet.  
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Upplevelsernas positiva förändringar fokuserar på hur människor kan hjälpas åt att växa och 

bli starkare, men också må bättre. Upplevelsen berör hela människan och alla dess sinnen, 

känslor, tankar och värderingar. Det ger varaktiga kunskaper. Barnets lärande ökar om 

upptäckarglädjen tas tillvara och motivationen ökar. Vuxna är här en viktig pusselbit som 

utmanare och medupptäckare (Ericsson, 2002). Denne kan levandegöra platser budskap 

genom att skapa sammanhang och förståelse i inlärningssituationer som inte är styrda av 

regler. Det öppnar för upplevelser (Dahlgren, 1997). Den vuxne har ofta lätt att motivera barn 

i utomhusverksamheter och det ges många tillfällen till skratt och lek, som blir bestående 

minnen i många år. I utomhusverksamheten har ledaren eller läraren en stor roll som förebild 

och för att ge tryggheten till barnen. Ledaren bör känna sin grupp och deras vana av att vistas 

utomhus. Denne bör också utgå från barnen och ge dem den uppmärksamhet och engagemang 

de behöver i sitt lärande. Ledaren bör låta barnen välja och ta initiativ och själv finnas till 

hands för de otrygga som inte hittar någonting att utgå från. Olika övningar och lekar, utan 

prestationskrav, ger barnen en positiv naturupplevelse (Ericsson, 2002).  

 

I dag har tidsåtgången stor betydelse för vad barnen får eller inte får möjlighet att uppleva. 

Oftast går det snabbare för den vuxne att göra det barnen skulle ha fått göra och uppleva. 

Dessa upplevelser är dock viktiga för barnens fortsatta utveckling, att de får prova och känna 

på. Dessa upplevelser skapar en grund för framtida kunskaper (Braute, 1997). Upplevelser är 

underskattade i vårt samhälle av idag, menar Dahlgren (1997). Börge Dahle, vid Norges 

Idrottshögskola, säger:  

 

-Det centrala är livskraft, livsglädje och upplevelse. Vi måste sträva efter att få barnen ut i 

naturen och förmedla naturglädje, gemenskapsglädje och upptäckarglädje (Dahle, 2003, s. 

13). 

 

2.4.3 Verklighetsförankring 

Inom utomhuspedagogiken är sinnesupplevelsen centralt för inlärning av naturen och kulturen 

i verklig miljö (Dahlgren, 1997), Denna ”hands on, minds on-pedagogik” är en del i skolans 

mål att ge en verklighetsförankrad undervisning. Utomhuspedagogiken ger eleverna 

kunskapen och uppfattningen av att det de lär sig i skolan går att använda i vardagslivet. Den 

direkta upplevelsen är utgångspunkten och utemiljön är ett komplement till klassrummet. 

Detta gör att utomhuspedagogiken varierar inlärningsmiljöerna och värdet av det.  
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Omvärldsanknytning är utgångspunkten för utomhuspedagogiken lärande. Det stimulerar till 

att använda alla intelligenser, ger bättre självkänsla och samarbete i en grupp (von Otter, 

2003). Eskilsson (1999) menar att grundförutsättning för lärande är nyfikenhet. I 

utomhusmiljöns skiftande uttryck och sinnenas upplevelse av den kan förutsättningen 

stimuleras. De fortsätter med att utomhuspedagogiken karakteriseras av handlingsinriktade 

lärandeprocesser. Helheter, tematisk integration och den direkta upplevelsen mellan den 

lärande och föremålet är centralt i utomhuspedagogiken. Dahlgren (1997) anser att 

utomhuspedagogiken utgår från erfarenheter och ett handlingsinriktat bildningsideal. 

Läroplanen trycker också mycket på att mäta barn och ungdomars förståelse av helheter och 

sammanhang (lpo94). Det är lärarens uppgift att välja metod för att nå dessa strävande- och 

uppnåendemål. Barn och ungdomar lär på olika sätt och variationer i undervisningsformer kan 

vara helt avgörande om dessa uppnår skolans mål.  

 

Utomhuspedagogiken ger här fler möjligheter än den traditionella undervisningsmiljön. Att 

barn och ungdomar får ökad frihet intellektuellt och fysiskt utomhus, motiverar och engagerar 

dem (Ericsson, 2002). Oavsett om det gäller en stund i lekparken, ett besök vid ett museum, 

eller vid en miljöstation känner lärare att vetenskapliga studier kan vara inspirationsfyllda. 

Det kan bli ett äventyr som stödjer en variation av lärande och ger elever verklighetsförankrad 

kunskap (Lakin, 2006). Utomhuspedagogikens betoning ligger i att skapa problemsituationer, 

som inte går att skapa på konstgjord väg inom klassrummets fyra väggar (Eskilsson, 1999). 

 

2.5 Ämnesintegrering utomhus 

Undervisning och lärande utomhus är inte bundet till ett särskilt ämnesområde. Verkligheten 

blir ett läromedel och endast tänkandet sätter gränser. Ute är det oftast lättare att konkretisera 

olika fenomen för barn och ungdomar, jämfört med det som finns i läroböcker och andra 

konstruktioner (Ericsson, 2002). I Tidskrift för gymnastik och idrott nr. 10 (von Otter, 2003) 

beskrivs utomhuspedagogik som ett ämnesövergripande lärande och ett komplement till den 

traditionella pedagogiken. Utomhuspedagogiken ger en verklighetsanpassad undervisning 

genom att det är en pedagogik som kombinerar teori, praktik och fysisk aktivitet. 

Undervisning och pedagogik utomhus kan genomföras i alla ämnen. Det kan innebära att 

använda tematiska arbetssätt där upplevelsen är det centrala.  



10 

Det är inte bara idrottsläraren som ensam ska ta ansvar för uteaktiviteter. Denne ska söka 

samverkan med andra ämnen och öppna möjligheter för att arbeta tematiskt (Wiberg, 2004). 

Idrottsundervisning med friluftsprofil är lättare att genomföra i mindre arbetslag och där 

schemat inte är indelat efter ämnen. Denna form av undervisning kan ta en halvdag eller flera 

dagar. Idrottslärarens schema ger ofta ingen möjlighet till att göra dessa ändringar i scheman 

eller vara flexibel. Idrottslärare måste ofta undervisa över flera arbetslag och har därför inte 

kontroll och makt över skoldagen, som idrottslärare i ett arbetslag har. Dessutom blir ofta 

idrottsläraren ensam på en skola, när kommunerna omorganiserar skolor till årskurserna 0-9 

(Karlefors, 2002). 

 

I Tidningen för gymnastik och idrott finns genom åren en del artiklar om ämnessamverkan 

eller ämnesintegrering utomhus. Sven-Gunnar Furmark beskriver i Upplevelsebaserat lärande 

- Äventyrsmetodik (nr. 10, 1997) olika metoder för ämnesintegration i naturen. Pia Ottosson 

tar i samma nummer av tidningen upp praktiska exempel på hur matematik och idrott kan 

samverka i  Ämnessamverkan i praktiken – Idrott och matematik. Också Christian Gärtzen 

och Fredrik Swärdh tar upp samverkan i En helhetssyn på kunskap. Intern samverkan, utifrån 

sju idrottslärare. Idrottslärarna är där positiva till samverkan. Claes Annerstedt skriver i 

Idrottsämnet och yrkeskåren – utveckling eller avveckling (nr. 5, 1997) om att idrottslärarna 

samarbetat för lite med andra lärare, vilket gjort att idrottsämnet hamnat perifert i förhållande 

till övrigt skolarbete. I Uteverksamheten i lärarutbildningen i Umeå (nr. 6, 1996) tar Lena 

Eliasson upp ämnesintegrering vid uteverksamhet. Dessa artiklar är några i raden av de 

senaste som tar upp ämnessamverkan i skolan. Ämnet debatteras fortfarande och var också ett 

argument för en flerämnesutbildning för idrottslärare (Karlefors, 2002). 

 

2.6 Utomhus för god hälsa 

En svensk studie av 80 daghem visade att de daghem som tillämpade friluftsfrämjandets ”i ur 

och skur-pedagogik” hade mindre och kortare sjukperioder än i traditionella daghem. Det 

påvisas också att mycket av materialet i byggnaderna ger gasbildning som försämrar 

luftkvaliteten, s.k. ”sjuka hus”. Luftkvaliteten har stor betydelse för hälsan och 

arbetsförmågan hos barn. Deras motståndskraft mot luftvägssjukdomar är lägre än hos vuxna 

(Braute, 1997). Samma studie visar också att de vuxna inte är lika trötta efter en dag ute som 

inne med barnen. Det kan dock ha flera orsaker. Ute är det mindre buller och leken utformas 

på ett annat sätt. Luftkvaliteten ute är också bättre.  
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Fjörtoft (2001) har i en studie i Skandinavien också fått ett resultat som visar att vara det är 

bra att vara ute i naturliga miljöer. Dahlgren (1997) indikerar att barn i utomhus-förskolor är 

friskare än i traditionella förskolor. Huitfeldt (2004) menar att vi idag lever i ett snabbt tempo, 

med många beslut att ta gällande vardagslivets frågor. Dessutom använder vi hjärnan till en 

del onaturliga saker, som TV och datorer. Folk har kommit ifrån våra basala behov som att 

äta, älska och sova. En väg tillbaka till det enkla och naturliga är att vara ute. 

 

2.6.1 Motorik och inlärningsförmåga 

Barn behöver röra på sig på ett naturligt sätt. Timmarna framför datorn och tv:n bör 

kompletteras med rörelse. I storstäder är trafiken så intensiv att den dagliga promenaden till 

och från dagiset eller skolan byts ut mot skjuts i bil eller med kollektivtrafik. Många av 

barnens utemiljöer idag är så tillrättalagda och konstgjorda, att de skulle behöva kompletteras 

med aktiviteter i skogen för att utveckla koordinationen och kroppsuppfattningen (Ericsson, 

2002). Utevistelsen i skolan innebär oftast en strapats. Det ställer särskilda krav på deltagarna, 

speciellt om det sker under en längre tid och i mer primitiva förhållanden än de vi är vana vid. 

Utomhuspedagogiken kan ses som ett formellt och informellt lärande (Eskilsson, 1999).  

 

I Fjörtoft (2001) står det att naturliga miljöer står för ett dynamiskt och tufft leklandskap, som 

utmanar barnens motoriska färdigheter. Det har positiva effekter på barnen, då de blir mer 

kreativa i leken och att lekens variation ökar. Ledare som arbetar med barn bör tänka på 

barnens fysiska utveckling och växande, samt deras motoriska utveckling. Ledaren bör beakta 

sinnenas betydelse för rörelse och integrering mellan sinnena och motoriken. Dahlgren (1997) 

ser också ett samband mellan motorik och lärande. Barn med en omväxlande utomhusmiljö är 

friskare och kan koncentrera sig bättre än barn i förskolor med mindre stimulerande 

utomhusmiljö. Ericsson (2002) anser att fysisk aktivitet är viktigt och en källa till glädje. Att 

må fysiskt bra främjar en högre koncentration och därmed en höjd inlärningsförmåga. Fysisk 

aktivitet förbättrar uthålligheten och förmågan att skärpa barnens uppmärksamhet. Fysiska 

färdigheter är bra för barn i skolarbetet, men också i vardagssituationer. Det ger ofta 

möjligheter att träna socialt umgänge och samarbete med andra. Medvetenheten om sig själv 

och andra ökar, både fysiskt och psykiskt. Rörelse är aldrig isolerat, utan följs av 

känslomässiga och varseblivande upplevelser. Barnen lär sig förstå instruktion genom att höra 

och se. Denna kroppsuppfattning och kroppskontroll är viktiga för inlärning.  
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Dahlgren (1997) tycker att vi borde vistas mer utomhus av hälsoskäl. Rörelse i uterummet ger 

möjlighet att förebygga benskörhet och fetma. Det finns också ett klart samband mellan 

motorisk utveckling och begreppsbildning. 

 

2.7 Social träning utomhus 

2.7.1 Relationer 

I den normala skolsituationen skapas en social ordning bland barnen i en grupp. Det bildas ett 

mönster och en rangordning som stabiliseras över tid. Den ordningen visar sig i roller och 

relationer mellan barnen. Det ger många barn en plats i gruppen, men kan också ge brister i 

prestationsförmåga eller färdigheter. Utomhus förändras bilden, då roller och relationer i 

gruppen löses upp. Invanda mönster bryts. Andra prestationer och färdigheter krävs i denna 

situation, vilket kan uppmuntra många barn som inte kommer till sin rätt i den normala 

skolsituationen (Ericsson, 2002). De kan hjälpa dem som annars inte klarar av den styrda och 

prestationsinriktade skolan, i bl.a. idrottshallen (Dahlgren, 1997). Då det finns större ytor och 

fler alternativ i utemiljön tonas ofta konflikter ner. Negativa sociala mönster bryts då 

förutsättningarna för umgänge är annorlunda. Sammanhållningen i gruppen blir annorlunda 

och de gemensamma upplevelserna blir bestående minnen. Man hjälps åt att göra arbetet och 

lösa problem som uppstår på vägen (Ericsson, 2002). Sheard och Golby (2006) skriver att 

förtjänsterna av utomhuspedagogik kan indelas i tre kategorier; ledarskap, personlighet och 

självkänsla.  

 

2.7.2 Konflikter 

Utomhuspedagogik och äventyr utvecklar den psyko-sociala funktionen hos deltagarna. När 

barn är ute i naturen uppstår få onödiga konflikter och de leker i andra konstellationer än 

annars. Barnen varierar grupperna mer än inne på det vanliga skolområdet och de hjälper 

också varandra mer, då de stöter på nya utmaningar. Det är bra att dessa aktiviteter kommer 

naturligt i stället för att styras upp på något medvetet sätt. Både barn och vuxna är 

tillsammans på ett annat sätt, då de får vara ute och uppleva saker tillsammans. 

Naturupplevelser kan också ge en bättre sammanhållning i en personalgrupp (Braute, 1997).  

Aktiviteter i landskapet leder till arbetsglädje. Det har klara statistiska samband med en bättre 

fungerande arbetsplats och således en bättre fritid (Eskilsson, 1999).  
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2.8 Nackdelar med utomhuspedagogik 

2.8.1 Lärarens roll 

Trots att helheter och sammanhang blir mer tydliga i naturen, vågar många pedagoger inte 

lämna den normala situationen i klassrummet. Tryggheten i klassrummet vill man inte gärna 

byta ut mot det okända och främmande i naturen. Upplevelser i en större omgivning gör att 

barn förstår sammanhang bättre och ser helheter i allt. Dagens skola är traditionellt med 

uppstyrda scheman, arbetspass och läromedel (Ericsson, 2002). Karlefors (2002) menar att det 

utgör ett hinder, för idrottslärare, att genomföra utomhuspedagogik. Under Lgr 80 var 

möjligheterna att ha lektioner på andra ställen än skolan större än efter införandet av Lpo 94. 

De ekonomiska resurserna var större då och den garanterade undervisningstiden tolkas på ett 

annat sätt. Friluftsdagarna har också blivit färre i och med Lpo 94. I dagens skola finns också 

mer pedagogiska hjälpmedel som läraren använder. Dessa finns också utomhus, men lärarna 

har inte sett dem. Utomhus agerar lärarna ofta ”rastvakter” och är passiva i utomhusmiljön 

(Dahlgren, 1997). Detta ger inte barnen samma helhetsbild av ett lärande utomhus. 

Utomhusverksamheten bör därför vara en naturlig del i undervisningen. Det man gör ute kan 

struktureras och dokumenteras inne för att därmed bygga upp nästa utomhusaktivitet.  

 

2.8.2 Lärandets lokalisering 

Att flytta ut lärandet behöver inte innebära långa och jobbiga förflyttningar. Närmiljön runt en 

skola ger ett nytt perspektiv på lärandet. Upplevelsen i närmiljön blir utgångspunkten och 

helheter blir lika tydliga som enskilda delar. Inomhus försöker man konkretisera fenomen och 

göra dem begripliga för barn. Ute öppnar sig en ny värld för upplevelser med alla sinnen 

(Ericsson, 2002). Skolgårdar kan dock vara stereotypa och sterila i sin utformning, men 

utomhuspedagogik kan också bedrivas i stadsmiljöer och som stadsvandring. Det är också 

kopplat till direktupplevelser mellan miljön och människan (Dahlgren, 1997). I en studie 

(Eskilsson, 1999) om biologiundervisning av forskaren och landskaparkitekten Patrik Grahn, 

anser dock lärarna att lämpliga områden för utomhuspedagogik är det största hindret för att 

utföra aktiviteterna. I siffror visar undersökningen att 65 % av lärarna inte klarar av att 

bedriva utomhuspedagogik i skolans senare år. Vid låg- och mellanstadiet, samt förskolan, är 

siffran 20-25 %. Detta kan bero på brister i lärarnas utbildningsbakgrund, anser Grahn 

(Eskilsson, 1999).  
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2.8.3 Olycksrisker 

Enligt Education journal (2005;89) finns också en rädsla att genomföra olika skolresor. 

Olycksriskerna är en av de stora orsakerna till en nedgång för olika resor under skoltid. 

Marshall (2005) påpekar också att många skolor är rädda för att erbjuda skolresor på grund av 

hälso- och olycksrisker, men också på grund av byråkratin som råder kring en del skolor. Han 

anser att utomhuspedagogiken bör utformas varsamt och välplanerat av välutbildade lärare. 

Karlefors (2002) nämner i sin avhandling Att samverka eller…? att olycksriskerna i 

friluftslivet kräver att eleverna har kunskaper och färdigheter, innan de kan ta ett eget ansvar 

och arbeta självständigt. 
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3. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna undersökning är att få lärare och elevers syn på utomhuspedagogik i skolans 

senare år. 

 

• Vad säger läroplanen och olika kursplaner om utomhuspedagogik? 

• Vad är utomhuspedagogik? 

• Hur påverkar utomhuspedagogik elevers lärande? 

• Inom vilka ämnen är utomhuspedagogik lämpligt/inte lämpligt? 

• Hur påverkar utomhuspedagogik elevers hälsa? 

• Hur påverkar utomhuspedagogik elevers samarbetsförmåga? 

• Hur arbetar min VFU-skola med utomhuspedagogik? 

• Hur arbetar en friluftsskola med utomhuspedagogik? 

• Finns det några nackdelar med utomhuspedagogik? 

 

3.1 Metod 

3.1.1 Enkät och intervjuer 

Undersökningen utgår från elevers och lärares syn på utomhuspedagogik. Jag har, under min 

VFU, använt mig av en enkät som berör syftet i undersökningen. Jag valde att göra en 

gruppenkät för att belysa många sidor av problemet och för att ha kontroll över eleverna som 

svarar på den. Svarsfrekvensen blir också hög vid gruppenkäter (Ejlertsson, 2005). Frågorna 

var strukturerade, då de innehöll fasta svarsalternativ (Patel, 1991). Sista delen av enkäten 

innehöll övriga fria synpunkter i ämnet. Enkäten är lätt att sammanställa och är lätt att 

utforma ur frågeställningarna i arbetet. Enkäten kan göras med ett stort urval, i förhållande till 

kostnad och tid. Det som kan vara en nackdel med enkäter är att den svarande inte kan ställa 

motfrågor, om det är något denne inte förstår. I detta fall var jag dock på plats under enkäten 

(Ejlertsson, 2005). 
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Jag har intervjuat två lärare med samma arbetsområde, men på olika skolor. Enligt Trost ska 

urvalet vara heterogent inom en viss ram. Det ska finnas variation, men inte att flera personer 

är avvikande eller extrema. Dessutom är det bra att begränsa sig till färre intervjuer, då 

materialet blir lättare att bearbeta och mindre tidsödande. Färre väl utförda intervjuer är mer 

värda än flera intervjuer som är mindre bra utförda (Trost, 1997). Intervjun till denna 

kvantitativa studie har hög standardisering, det vill säga att de formulerade frågorna är 

utskickade på förhand till den intervjuade och den intervjuade svarar på dem i samma ordning 

(Ejlertsson, 2005). Min första tanke var att observera friluftsskolan och hur de arbetar med 

utomhuspedagogik. Observationer är dock tidskrävande och de är ofta svåra att veta när de är 

representativa för undersökningen. Det är svårt att fånga in och förutsäga spontana beteenden 

(Patel, 1991). Enkäten och intervjuerna ger mig den information jag behöver för att svara på 

frågeställningarna.  

3.1.2 Försökspersoner 

Enkäten gick till 85 elever i årskurs nio (bilaga 5). Fördelningen var 49 flickor och 36 pojkar. 

Att jag valde elever i årskurs nio för att svara på enkäten beror på att de är mitt i utbildningens 

senare år, med gymnasiet inräknat. De har erfarenheter av högstadiet och kommer att få 

erfarenheter i gymnasiet. De har svarat anonymt på enkäten, endast kön har angetts för att jag 

ska kunna se om det finns någon väsentlig skillnad eller likhet på vad pojkar och flickor 

svarat (Backman, 1998). Jag har intervjuat en lärare i matematik och naturorientering vid 

samma skola för att belysa problemet ytterligare och för att jämföra informationen från 

elevernas enkät. På detta sätt får jag veta om elever och lärare har samma syn på 

utomhuspedagogik. Vidare har jag gjort ett besök vid en friluftsskola. Där har jag också 

intervjuat en lärare i matematik och naturorientering om dennes arbetssätt och syn på 

utomhuspedagogik. 

3.1.3 Material 

Enkäten, i sin helhet, finns i bilaga 3. Intervjuerna ses i bilaga 1 och 2. Intervjuunderlaget jag 

använde ses som bilaga 4. 

3.1.4 Procedur 

Jag har under vecka 43 gått ut med enkäten till alla elever i årskurs 9, vid min VFU-skola. 

Intervjuerna har jag gjort under VFU-perioden vecka 39-43. 
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4. Resultat 

 

De båda lärarna jag intervjuat anser att det är tydligt i läroplaner och en del kursplaner att 

eleverna ska lära på olika sätt och i olika miljöer. De ska också få möjlighet att uppleva med 

alla sinnen. I kursplanerna för Idrott och hälsa samt Naturorientering är det tydligast beskrivet 

att man ska bedriva och främja friluftsliv och fältarbeten utomhus.  

 

Utomhuspedagogik är en kombination av nya pedagogers filosofi och lärande utomhus. Den 

kopplar ihop teorin med det praktiska handlandet, vilket är huvudsyftet med 

utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik är ämnesövergripande, ett komplement till traditionell 

pedagogik, verklighetsanpassat och kombinerar teori – praktik - fysisk aktivitet. 

Utgångspunkten för utomhuspedagogiken lärande är omvärldsanknytning. Helheter, 

ämnesintegration och den direkta upplevelsen är centralt i utomhuspedagogiken. Att lära med 

alla sinnen. 

 

4.1 Utomhuspedagogik och lärande 

Tabell 1. Elevers syn på lärande utomhus (%) 

 Ja Nej Vet ej 
Tror du att du kan 
lära dig alla 
skolämnen ute i 
samhället eller i 
naturen? 
 

26 38 36 

Lär du dig bra i 
samhället eller ute i 
naturen? 
 

34 9 57 

Tycker du att du 
skulle lära dig mer i 
skolan om en del 
lektioner varit 
förlagda utomhus? 
 

39 19 42 

Skulle du vilja vara 
mer utomhus i skolan 
för att lära dig bättre? 
 

38 18 44 
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De flesta eleverna vet inte om de lär sig bättre utomhus. 38 % har också svarat att det inte går 

att lära sig alla skolämnen utomhus i samhället eller naturen (tabell 1).  

 

I dessa frågor har jag sett att pojkarna är mer positiva (bilaga 3), utom i frågan om de skulle 

vilja vara mer utomhus i skolan för att lära sig bättre (39 %). De vill vara utomhus, men inte 

för att lära sig bättre i skolan. Lärarna kan inte heller riktigt svara på hur utomhuspedagogik 

påverkar elevers lärande. De har i ett fall inte kommit så långt i sitt arbete. En lärare anser 

dock att eleverna har blivit bättre förberedda och lärt sig mer om friluftsliv på senare år då de 

kommer till skolan. Denne pekar mer på upplevelserna som eleverna får på turer de gör. Det 

smittar av sig till andra elever på skolan, som gärna vill ha samma upplevelser. Den andra 

skolan försöker få eleverna att ta del av deras hemkommun och lära sig kring det. De brukar 

även ha några timmar ”skoldag” på deras lägerturer, då de lär sig något ur ett ämnesområde 

som råder för den platsen. Det kan handla om t.ex. biologi.  

 

Anledningen att eleverna inte vet om de lär sig något utomhus kan vara att eleverna ser 

utevistelserna som en dag utan skola. De ser kanske dagarna ute som rekreation och att det är 

roligt att få ett miljöombyte. Det har också en del elever angett under övriga synpunkter i 

enkäten (bilaga 3). Lärarna säger också under intervjuerna att eleverna, till största del, är 

positiva till att vara ute i skolan. De anser dock att det går att lära sig ute i naturen och de krav 

den ställer.  

 

4.2 Utomhuspedagogik och ämnesintegrering 
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Diagram 1 – Elevers syn på vilket ämne de anser mest lämpligt för utomhuspedagogik. 
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På frågan om vilket ämne eleverna anser det mest lämpligt att använda sig av 

utomhuspedagogik svarar 13 flickor Idrott och hälsa. Elva flickor anser att naturorienterande 

ämnen är mest lämpligt för utomhuspedagogik.  

 

Av pojkarna har 17 också svarat Idrott och hälsa, sex pojkar har svarat de naturorienterande 

ämnena. Sju pojkar och sex flickor har svarat att utomhuspedagogik är lämpligt inom alla 

skolämnen. Ingen av pojkarna, men sex flickor, anser att det inte är lämpligt i något ämne. 

Läraren vid samma skola tycker också att det är Idrott och hälsa och Naturorientering som är 

mest lämpligt för utomhuspedagogik. På grund av det är svaren lika från elever och läraren 

(figur 1).  
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Diagram 2 – Elevers syn på vilket ämne de anser minst lämpligt för utomhuspedagogik. 

 

16 flickor har svarat att slöjd är minst lämpligt för utomhuspedagogik. Tolv flickor anser att 

hemkunskap är minst lämpligt för utomhuspedagogik, medan endast fyra pojkar svarat det. 

Två pojkar har svarat att slöjd är minst lämpligt för utomhuspedagogik. Detta trots att läraren 

vid skolan även integrerat slöjd och hemkunskap i utomhusverksamheten och att slöjd och 

hemkunskap varit uteaktiviteter ursprungligen. Däremot har tre pojkar svarat att de 

naturorienterande ämnena är minst lämpligt, trots att det är ett vanligt ämne de använder vid 

utomhuspedagogik (figur 2). Fem pojkar har på denna fråga också svarat att alla ämnen är 

minst lämpliga, trots att ingen pojke har svarat så i motsvarande fråga i figur 1.  

 

Det är en jämnare fördelning mellan pojkarnas svar, men de ämnen som fått flest röster är 

språk och matematik. Dessa går också att integrera, enligt lärarna, men är av tradition mycket 

teoretiska ämnen.  
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Pojkarnas svar är mer logiskt då dessa ämnen är traditionellt mer teoretiska, men det gäller 

dock att hitta ett sätt som fyller syftet med utbildningen och målen i ämnena enligt en av 

lärarna. Denne poängterar att man inte nödvändigtvis ska vara ute alltid i alla ämnen bara för 

att vara ute. Målen måste uppfyllas av eleverna och vissa uppfylls kanske lättare i den vanliga 

skolmiljön. 

 

Det är många elever som inte vet om skolan skulle integrera fler ämnen för att kunna bedriva 

mer utomhuspedagogik, enligt fråga 13 i enkäten (bilaga 3). 46 % vet inte, 34 % är positiva 

och 20 % tycker inte det. Lärarna anser dock att det går att genomföra i alla ämnen. En lärare 

tror att Idrott och hälsa, samt Naturorientering är mest användbart och ser också 

utomhuspedagogiken tydligast i kursplanerna för dessa ämnen.  

 

4.3 Utomhuspedagogik och hälsa 

Tabell 2. Elevers syn på deras hälsa utomhus (%) 

 Ja Nej Vet ej 
Känner du dig 
piggare av att vistas 
utomhus? 
 

80 5 15 

Tror du att du skulle 
må bättre av att vara 
mer utomhus under 
tiden i skolan? 
 

60 15 25 

Skulle du vilja vara 
mer utomhus i skolan 
för att hålla dig 
piggare? 
 

61 16 23 

 

Majoriteten av eleverna svarar positivt på frågorna angående utomhuspedagogik och hälsa. 

De känner sig piggare av att vistas utomhus och skulle må bättre av att vara mer utomhus i 

skolan (tabell 2). Jag kan se att framför allt pojkarna (70 %) skulle må bättre av att vara mer 

utomhus i skolan och de skulle också hålla sig piggare i skolan (85 %).  

 

Att eleverna är piggare och mår bättre bekräftas av de tillfrågade lärarna. De kan inte svara 

vetenskapligt, men de har dock en känsla av att eleverna mår bättre av att vara ute både 

mentalt och fysiskt.  
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En av lärarna tycker att de har en god närvaro på eleverna i skolan. Den andra läraren 

upplever sina elever som starka och friska i skolan, av den anledningen att de är mer utomhus 

i skolan. Lärarna tillsammans anser att eleverna är friskare och bygger upp ett bra 

självförtroende av att arbeta i utomhusmiljöer. De blir mentalt starkare av strapatser som 

utomhuspedagogiken ofta innebär. De lär sig bland annat att ”träningsvärk är ingen sjukdom”, 

enligt en lärare.  

 

Utomhuspedagogik påverkar elevernas hälsa på ett bra sätt, enligt dem själva. De får också 

stöd av de intervjuade lärarna. De som inte svarat att de mår bättre av det, kan ha andra 

anledningar till att de inte mår bra. Att hela 80 % känner sig piggare av att vistas utomhus 

borde dock göra saken självklar för skolan. Att vara ute mer med eleverna gör att de orkar 

mer i skolan! 

 

4.4 Utomhuspedagogikens sociala aspekter 

Tabell 3. Elevers syn på samarbete utomhus (%) 

 Ja Nej Vet ej 
Tycker du att fler 
grupparbeten skulle 
genomföras ute i 
samhället eller i 
naturen? 
 

54 16 30 

Ser du någon fördel 
att göra grupparbeten 
ute i stället för inne? 
 

44 27 29 

 

Majoriteten av eleverna anser att fler grupparbeten skulle genomföras ute i samhället eller i 

naturen och den största delen ser också någon fördel att göra grupparbeten ute i stället för inne 

(tabell 3). Pojkarna är också här mer positiva till grupparbeten utomhus (61 %). Majoriteten 

av pojkarna ser även någon fördel att samarbeta utomhus i stället för inne (53 %). Eleverna i 

enkäten tror dock att det är lättast att samarbeta med skoluppgifter i skolan, då 36 % svarat så 

i enkätens fråga 4 (bilaga 3). 25 % av eleverna tror att det är lättare i naturen, medan den 

största andelen (39 %) anser att det inte spelar någon roll.  
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Lärarna är tydliga. Sociala fördelar och vinster i samarbetsövningar ger en grund att stå på 

senare i klassrummet. Utevistelser och pedagogiska aktiviteter ger utrymme för 

samarbetsövningar och är mer effektiva i andra miljöer än i klassrummet, anser de.  

 

Lärarna har en klar uppfattning om hur utomhuspedagogik påverkar eleverna socialt. Många 

av de övningar de arbetar med bygger på just samarbetsträning och samarbete med olika 

elever varje gång. Lärarna ser också en annan sida av eleverna vid aktiviteter utomhus och hur 

eleverna förhåller sig till andra. De anser också att det är lämpligt att ta med nya grupper ut i 

naturen i början, så de lär känna varandra på ett bättre sätt.  

 

Upplevelsen av det är att små grupperingar i klassen minskar och att mobbningstendenserna 

blir färre. En av dem anser att en uppstart av terminen med en övernattningstur motsvarar 20 

lektioner i klassrummet. Eleverna blir mer naturliga i utomhusmiljöer. Naturliga saker som 

ombyte blir en enkel sak att genomföra utomhus. Gemenskapen blir också bättre efter att man 

lyckats med gemensamma strapatser. ”Vi är ju som en familj!”, har en elev uttryckt saken på. 

Det får lärarna igen i skolan sedan, i form av hänsyn och respekt för varandra.  

 

Det är överlag pojkarna som är mer positiva till utomhuspedagogik i skolan, vilket också 

märks lite i de övriga kommentarer som eleverna skrivit i enkäten. De har bland annat skrivit 

att utomhuspedagogik är viktigt för att få inspiration och miljöombyte (bilaga 3). Det tror jag 

är viktigt med utomhuspedagogiken, men också att vänja eleverna att lära sig ute i samhället 

eller i naturen. Det är nog mer en vanesak, men så länge eleverna trivs att vara ute utvecklas 

de och blir mer positiva. Det är ett fundament för lärande, enligt mig. 

 

4.5 Utomhuspedagogik vid VFU-skolan 

VFU-skolan har alltid varit en skola som präglats av friluftsliv. Sedan år 2000 har de också en 

utomhuspedagogisk grupp som planerar, genomför och utvärderar utomhuspedagogiken i en 

strukturerad form. Det är en ämnesövergripande och stegrande utbildning utomhus för 

eleverna på skolan. De har minst en aktivitet per termin, som i de lägre åldrarna handlar om 

kretslopp och tematiskt arbete. Högstadiet får gå olika utbildningar och turer, som är mer 

komplexa och utmanande.  
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4.6 Utomhuspedagogik vid friluftsskolan 

Friluftsskolan jobbar mer med friluftsteknik och stegrande utbildningar kring det. Det handlar 

om turer och lägerskolor, både sommar och vinter. Under dessa turer får eleverna lära sig bo i 

tält, stuga och även i snöbivack. Mycket handlar också om att göra eleverna uppmärksamma 

på hemkommunen och dess möjligheter att vistas ute i naturen.  För att eleverna ska få 

uppleva med alla sinnen har de ibland fått gå ut i skogen och bara ta intryck av naturen. De 

har även längre raster på skolan, speciellt om det fungerar och eleverna vill vara ute. Det 

betyder också att deras skoldagar ibland är längre för att eleverna ska få vara mer ute på 

rasterna. De har viljan att göra allt utomhus, men kan inte alltid göra det. Det är en ganska 

nystartad skola och har därför inte hunnit utforma en arbetsplan för högstadiet om 

utomhuspedagogik. De försöker att jobba sig ut undan för undan.  

 

4.7 Nackdelar med utomhuspedagogik 

En av de intervjuade lärarna tycker att utomhuspedagogiken kräver mycket av lärarna. Det 

kräver mycket tid till planering och anskaffning av material. Sedan anser samma lärare att ett 

problem, särskilt vintertid, är att eleverna inte alltid är förberedda på att vara ute. Det gör det 

svårt med spontana utomhusaktiviteter. Föräldrar brukar också uttrycka en oro att släppa iväg 

sina barn och vet inte om lärarna klarar av att ta hand om dem. Den andra intervjuade läraren 

och dennes skola har viljan att göra allt utomhus. Läraren poängterar dock att 

utomhuspedagogiken måste uppfylla ett syfte och att det inte ger någonting för eleverna om 

det inte gör det.  
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5. Diskussion 

 

Utomhuspedagogik bygger på nya pedagogiska idéer och lärande utomhus (Carlson, 2005). 

Det är egentligen en gammal undervisningsform, som försöker att skapa en helhetsbild och ett 

sammanhang av verkligheten. Läroplanen säger också att skolan har en viktig uppgift att ge 

överblick och sammanhang. Den uppmuntrar således skolan att använda sig av 

utomhuspedagogik, då den ger överblick och sammanhang i lärandet. Det ger en varande 

upplevelse för eleverna, vilket lärarna i intervjuerna intygar. En av lärarna ser också tydliga 

kopplingar till läroplanen och även kursplaner, framför allt i ämnena Idrott och hälsa samt 

Naturorientering.  

 

5.1 Om lärande 

En grundförutsättning för lärande är nyfikenhet. I utomhusmiljöns skiftande uttryck och 

sinnenas upplevelse av den kan förutsättningen stimuleras, menar Eskilsson (1999). I enkätens 

frågor om utomhuspedagogik och lärande är svaren från eleverna inte tydliga. De flesta vet 

inte om de lär sig något av utomhuspedagogik. Många elever vet inte, eller tror inte, heller om 

det går att lära sig alla ämnen ute i samhället eller naturen. Samma sak gäller om de skulle 

lära sig mer, om mer tid i skolan skulle ha varit förlagd utomhus. De flesta elevernas åsikt är 

att de inte vet om de skulle lära sig mer och de vet inte heller om de skulle vilja vara mer 

utomhus av den anledningen, att lära sig bättre. Dessa tveksamma svar tror jag beror på att 

eleverna inte är medvetna om vad de lär sig när de är utomhus i skolan. Det är upplevelsen 

som är i centrum (Ericsson, 2002). Jag tror att eleverna lär sig utan att de tänker på det. 

Erfarenheter ger kunskap, vilket alla kan skriva under på. Ur läroböckerna får vi människor 

faktaförståelse, men i verkligheten lär vi oss mer om ämnet och fördjupar kunskaperna. 

Eleverna kan också fortfarande ha för lite erfarenhet av utomhuspedagogik i skolan, trots att 

eleverna i enkäten haft en strukturerad utomhusverksamhet sedan år 2000. Det är inte heller 

alla lärare vid skolan som anammar utomhuspedagogik. 

 

Det handlar om att skapa ett intresse och framför allt en vana till lärande utomhus. Det ger en 

chans för alla elever. En av lärarna anser att inställningen blivit mer positiv till 

utomhuspedagogik. Det skapar nyfikenhet och således lärande.  
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Om lärarna vill bedriva mer utomhuspedagogik skulle de se över vad eleverna lär sig av det, 

för att höja pedagogikens status, så att det inte bara ses som en härlig friluftsdag. Det är 

lustfyllt och glädjande att vara ute och det borde lärare tillvarata på ett bättre sätt, då det finns 

bra chanser att lära sig i verkligheten. En lärare poängterar dock att det är viktigt att eleverna 

förstår att dagar då man är ute är obligatoriska och påverkar betygen. I och med att dessa 

dagar är bekostade av skolan har läraren full rätt att flytta ut läromiljön i naturen. 

 

5.2 Om ämnesintegrering 

Ericsson (2002) skriver att utomhuspedagogik inte är bundet till något särskilt ämne. De två 

intervjuade lärarna anser också att det går att bedriva inom alla ämnesområden. Det får dock 

inte bli krystat och bedrivas utomhus bara för den sakens skull, enligt den ena av lärarna. 

Elevernas svar i enkäten tyder dock på att inte alla ämnen är lämpliga för utomhuspedagogik, 

då det bara är 13 av 85 elever som svarat att utomhuspedagogik är lämpligt i alla ämnen. 

Dessutom finns det elever, flickor till största del, som svarat att det inte är lämpligt i något 

ämne. Denna skillnad mellan lärare och elever kan bero på att en del elever inte tycker om att 

vara ute över huvudtaget. De är inte vana vid det och har inte arbetat med alla ämnen 

utomhus. 

 

Det kan också vara så att vissa ämnen, i grunden, är teoretiska. Pojkarna speciellt indikerar att 

språk- och matematik ämnet är minst lämpligt. Dessa ämnen har inte fått lika mycket tid i 

utomhusverksamheten och blir således inte naturligt för eleverna. Utomhusverksamheten bör 

därför vara en naturlig del av undervisningen och integreras i alla skolans ämnen. En av 

lärarna beskrev hur de hade fått in språkundervisningen i utomhuspedagogiken. De hade gjort 

ett fältarbete inom naturorientering, där läraren bedömt det sakliga i rapporten och 

språkläraren hade bedömt texten i arbetet. På det viset är även de traditionellt teoretiska 

ämnena inblandade i utomhuspedagogiken, på sitt alldeles eget sätt. 

 

Att idrott och hälsa samt de naturorienterande ämnena är det mest lämpliga för att bedrivas 

utomhus, enligt eleverna i enkäten, kan bero på att denna skola har använt dessa ämnen mest i 

verksamheten. Det är också dessa två ämnens kursplaner som tydligast beskriver fältarbeten 

och friluftsliv (www.skolverket.se). Detta påpekar också en av de intervjuade lärarna. Det är 

dock många av eleverna som inte vet om skolan borde integrera fler ämnen för att kunna 

genomföra mer utomhuspedagogik.  

http://www.skolverket.se
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Enligt eleverna är ämnenas roll inte viktig i utomhuspedagogiken. Andra aspekter som hälsa 

och social träning är viktigare för elever och framför allt lärare. De ämnen som är minst 

lämpligt för utomhuspedagogik anser flickorna i enkäten är slöjd och hemkunskap. Dessa 

ämnen har också varit aktiva vid elevernas skola, då läraren beskriver att nästan alla ämnen 

varit delaktiga i deras utomhusverksamhet. Det som slår mig är att flickorna tycker att slöjd 

och hemkunskap är de minst lämpliga ämnena, då man i alla tider tillverkat saker utomhus 

och lagat mat över öppen eld. Det är så pass naturliga delar i utomhuspedagogik och friluftsliv 

att eleverna inte tänker på det. Det är ett omedvetet lärande under omedvetna ämneskoder. 

Det är vad utomhuspedagogik handlar om! 

 

5.3 Om hälsa 

Fjörtoft (2001) har studerat hälsa och utomhuspedagogik. Hon ser klara fördelar med att vara 

ute i naturliga miljöer. Studien indikerar också att barn i utomhus-förskolor är friskare än i 

traditionella skolor. Enligt Braute och Bang (1997) har en svensk studie visat att de daghem 

som tillämpar ”I ur och skur”-pedagogik har kortare och mindre sjukperioder. Min erfarenhet 

är också att utevistelse är bra för hälsan. Motion, vila, kost och frisk luft är det viktigaste för 

att vara frisk och må bra. Ericsson (2002) anser att många utemiljöer idag är konstgjorda och 

tillrättalagda för barnen. Vidare anser hon att det vore bra med aktiviteter i skogen för barnens 

koordination och motorik. Inte ens den dagliga promenaden får många barn idag, då föräldrar 

eller kollektivtrafiken skjutsar dem till skolan. Detta anser jag kan härledas till begreppet 

”curling-föräldrar”, vars barn inte behöver kämpa och uppleva och lära av livet. De måste få 

klara av saker, misslyckas och få erfarenheter. Fjörtoft (2001) anser att ledare för barn bör 

tänka på deras motoriska utveckling, då det finns ett samband mellan motorik och lärande.  

 

Eleverna känner sig piggare av att vistas utomhus och skulle vilja vara mer utomhus av den 

anledningen. Främst pojkarna vill absolut vara mer ute i skolan för att hålla sig piggare och 

orka mer. Att vissa elever inte vet om utomhuspedagogik i skolan skulle göra att de mår bättre 

och är piggare i skolan kan bero på andra saker. Att vara ute hjälper inte de elever som mår 

dåligt av andra anledningar. Dessa anledningar tar jag inte upp närmare i denna undersökning. 

Lärarna indikerar dock att deras elever är friska och starka. De ser att utevistelser är en 

bidragande orsak till det. Eleverna är mentalt tuffare och vill ha större utmaningar. Den ena 

läraren säger; -”Känslan av att klara av någonting blir bättre om ribban ligger högre” och att 

”träningsvärk inte är någon sjukdom”.  
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Det finns stora vinster för hälsan med utomhuspedagogik, både fysiskt och psykiskt. De blir 

starkare och får ett bättre självförtroende. Stephen Jelley (2004) skriver också att den främsta 

erfarenheten är att personer får en bättre självkänsla och självbild, som är värdefull i 

framtiden. Det är viktigt för andra studier i andra ämnen och de får också bättre förhållanden 

till andra människor. Mentalt starkare elever, med ett gott självförtroende och god självbild, 

orkar mer i skolan. En god fysisk hälsa bidrar till ett gott välbefinnande och det leder till 

motivation, nyfikenhet och lärande. Denna trivsel och motivation är, enligt mig, det viktigaste 

för utveckling.  

 

5.4 Om sociala aspekter 

Eleverna tror inte att det har någon social betydelse för samarbete att göra grupparbeten och 

ha skola utomhus i grupp. Det är också få elever som ser någon fördel i att förlägga 

grupparbeten utomhus. En tredjedel av eleverna har ingen uppfattning eller vet inte om fler 

samarbeten i skolan skulle göras utomhus. Braute (1997) anser dock att barn och vuxna är 

tillsammans på ett annat sätt utomhus, då de får vara ute och uppleva saker tillsammans. 

Eleverna tänker inte på samma sätt som forskare och de intervjuade lärarna. De upplever 

eleverna på ett annat sätt utomhus och ser andra sidor av dem. Majoriteten tycker dock, 

framför allt pojkarna, att fler samarbeten och grupparbeten skulle genomföras ute i samhället 

eller i naturen. Det behöver inte vara för samarbetets skull de svarat så, utan för upplevelsen 

och miljöombytet.  En lärare menar att vid utomhuspedagogiska strapatser, som det ofta är 

(Eskilsson, 1999), märker eleverna att de klarat samma utmaningar som lärarna gjort. Det ger 

mentalt starkare elever och de ser mer upp till lärarna och visar samtidigt mer hänsyn till 

varandra. Lärarna kan kräva mer av eleverna i skolan sedan.  

 

Ericsson (2002) skriver också att läraren har en stor roll som förebild och ge trygghet vid 

dessa utomhusaktiviteter. Med barn i naturen uppstår färre konflikter och 

gruppsammansättningen varierar från den vanliga skolan. Likt Braute (1997) håller Ericsson 

med om att roller och relationer i en grupp förändras utomhus.  

 

Det är också så att prestationskraven förändras och andra färdigheter krävs, vilket kan vara 

bra för många elever som inte riktigt gör sig rättvisa i den vanliga skolan. Jag anser att en 

varierad undervisning i varierade miljöer ger möjlighet till alla elever att, någon gång, känna 

sig hemma och visa sina talanger.  
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Det behöver inte vara de som annars är mest duktiga som nödvändigtvis är det vid 

utomhusaktiviteter. Det ger en större ödmjukhet och respekt till varandra i en grupp, vilket 

stöds av Holan (2005). Alla kan någonting, ingen kan allting! Dahlgren (1997) anser, som jag, 

att alla barn inte kommer till sin rätt i skolan och har därför mycket nytta av 

utomhuspedagogikens sociala samverkan och utveckling. Mina erfarenheter visar att andra 

miljöer kan förändra elevers beteende. Elever med problem är ofta helt andra människor när 

man jobbar med dem på ett annat sätt i andra miljöer. De annars duktiga eleverna får också 

många gånger stå tillbaka för andra i dessa miljöer. Det har många lärare jag träffat också 

uttryckt.  

 

Lärarna i intervjuerna anser att uppstart av terminer är ypperliga tillfällen till att träna och 

forma en grupp socialt. Ute löser eleverna problem på ett annat sätt än vanligt och tar mer 

hänsyn till varandra. Små grupperingar i klasserna blir mindre förekommande, vilket ger 

fördelar i skolan, och känslan bland lärarna är också att mobbningstendenserna minskar.  

 

5.5 Om VFU-skolan 

Det har varit mycket arbete med att starta upp den utomhuspedagogiska gruppen. Det tar 

mycket planeringstid och tid till anskaffning av material. Nu har man byggt upp en bra grund 

att stå på, vilket ger mindre planeringstid och materialet är inköpt till skolan allt eftersom. 

Ryktet har också spridit sig till andra skolor och elever att skolan har mycket 

utomhusaktiviteter.  

 

Det måste till någon eller några eldsjälar för att starta upp en verksamhet som bygger på 

utomhuspedagogik och det är vad många skolor kanske saknar. Det finns inte tid, eller man 

vill inte avsätta tid, för att få eleverna ut ur klassrummet. I våra nordligare delar av Sverige är 

det dock fortfarande svårt att gå ut spontant under de kallare årstiderna, då eleverna inte är 

förberedda på att vara ute. Om man börjar ta ut eleverna spontant då det är varmare ute och 

överraskar dem, kanske de vänjer sig vid att ta på sig kläder annars också, då de inte vet om 

de ska vara ute under skoldagen.  



29 

Vem har inte sett hur lite kläder eleverna går i, mitt i smällkalla vintern? Då gör man en tjänst, 

även i den bemärkelsen. Eleverna fryser inte och blir då kanske inte lika lätt sjuka. Det ger en 

bättre hälsa och således en bättre närvaro i skolan.  

 

Det är också viktigt att utomhuspedagogiskt tänkande har spridit sig runtom i Sverige. Enligt 

läraren vid skolan, som varit på teknik-konferenser, har man pratat mycket om teknik i 

friluftslivet. En skola för alla ska vara en likvärdig utbildning och det blir det mer och mer om 

samma tankar och idéer genomförs i hela landet. Läraren ser även positivt på 

utomhuspedagogik. 

 

5.6 Om friluftsskolan 

Det man måste inse är att även en friluftsskola har svårt att göra allt utomhus, trots att viljan 

finns. En nystartad skola, utan arbetsplan för högstadiet, måste också få eleverna att uppfylla 

de mål som läroplanen anger i slutet av nionde skolåret för att få fortsatt förtroende som skola. 

Då blir det enklare att göra som en traditionell skola, att vara inomhus, tills man byggt upp en 

grund och säkerhet hur man når målen med eleverna. Därefter kan man genomföra den nya 

arbetsplanen och utveckla utomhuspedagogiken vid skolan.  

 

Det är synd att skolor som arbetar med utomhuspedagogik har den pressen på sig, då det finns 

stora vinningar med utomhuspedagogik för eleverna. Min undersökning visar bl.a. att det är 

bra för hälsan att vara ute och lärarna är också överens om det. Eleverna lär sig också att 

förstå helheter som är ämnesövergripande i skolan. Eleverna blir piggare, tuffare och får ett 

bättre självförtroende av att vistas ute och klara av tuffa utmaningar. Framför allt så klarar 

eleverna av utmaningarna med andra elever och lärare, vilket gör att sammanhållningen blir 

bättre i en grupp. Hänsyn tas till varandra, man har respekt för varje individ i en grupp och 

den empatiska förmågan blir starkare hos eleverna. Detta är nog så viktigt i dagens samhälle, 

som inte alltid lever upp till dessa kriterier. 
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5.7 Om nackdelarna  

Braute och Bang (1997) menar att dagens tidsåtgång har stor betydelse för vad får möjlighet 

att uppleva. Den vuxne gör ofta det som barnen själva egentligen borde få tid till att utforska. 

Upplevelsen är viktig för framtiden och denna upplevelse går barnet förlorat om det inte får 

chansen att utforska själva. Det finns en del problem med utomhuspedagogik. En del lärare, 

framför allt i skolans senare år, vågar inte lämna klassrummet för att komma ut i verkligheten. 

Detta trots att läroplanen säger att eleverna ska få möjlighet att lära med alla sinnen. Det kan 

också vara så att dagens skola är uppstyrd efter ett visst schema, arbetspass eller ett visst 

läromedel. (Ericsson, 2002) Karlefors (2002) ser att, framför allt mitt blivande yrke, 

idrottslärare har svårt att genomföra utomhuspedagogik då läraren inte är med i ett arbetslag. 

Ett arbetslag, med en idrottslärare, har lättare att genomföra utomhusverksamheter under en 

halvdag eller mer. Är idrottsläraren ensam på en skola kan det vara svårt att samverka med 

andra lärare för utomhuspedagogik. 

 

Marshall (2005) antyder att lärare inte vågar fara iväg med eleverna på grund av olycksrisker. 

En intervjuad lärare anser dock att det är föräldrarna som är mest oroliga. Friluftsskolans 

lärare nämner inte det problemet, vilket ofta beror på att det är föräldrarna som valt att låta 

sina barn gå i friluftsskolan. Ericsson (2002) ser problem i att många pedagoger inte vågar 

lämna den normala situationen i klassrummet. Detta stödjer Eskilsson (1999), som i en artikel 

tagit del av Patrik Grahns studie om biologiundervisning utomhus. Den studien visar att 65 % 

av lärarna i senare år inte klarar av att genomföra utomhuspedagogik. Det som är största 

anledningen, enligt studien, är att hitta ett bra område för utomhuspedagogik. Studien visar 

också på brister i utbildningsbakgrund hos lärarna. Ericsson (2002) menar dock att det inte 

behövs så stora förflyttningar och områden för utomhuspedagogik. Närområdet runt skolan är 

en bra början. Ofta när man talar om utomhuspedagogik handlar det om naturupplevelser. 

Lärare och forskare tar sällan upp att utomhuspedagogik kan genomföras inne i städer. 

Dahlgren (1997) anser dock att det också är utomhuspedagogik, en upplevelse mellan miljön 

runt omkring människan. 

 

En av de intervjuade lärarna tycker att ett problem är att eleverna inte alltid förberedda på att 

vara ute. Det gör det svårt, speciellt vintertid, att vara ute spontant. Barmarkstiden är lättare på 

det viset.  
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En annan nackdel med utomhuspedagogik är det att det kräver mycket av lärarna. Planering, 

anskaffning av material och det kostar också att ha en basutrustning för utomhusaktiviteter på 

skolan. Ingen av de intervjuade lärarna anser att skolans byråkrati eller uppdelning i arbetslag 

är ett problem för att utforma verksamheten utomhus. Enligt Karlefors (2002) har speciellt 

idrottslärare ofta svårt att genomföra samverkan mellan ämnen utomhus. Ingen av de 

intervjuade lärarna är dock idrottslärare, men vid VFU-skolan har de ändå samverkat och 

integrerat mycket med idrott och hälsa. Vid friluftsskolan kan alla lärare vara flexibla 

gällande elevernas utomhusverksamhet, då de har som mål att kunna göra det mesta utomhus. 

Det är också därför det är en friluftsskola! 

 

5.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet i en undersökning beskriver om man mätt det man avser att mäta. Min intervju har 

hög validitet, då den innehåller öppna frågor där den svarande får använda egna ord. 

Validiteten i enkäten är också hög då jag mätt det jag avsett mig mäta. Frågorna är annorlunda 

formulerade än de i intervjuunderlaget på grund av att respondenterna i enkäten är yngre. De 

svarande har fått frågor med fasta svarsalternativ, vilket gör att resultaten blir lätta att 

sammanställa mot syftet med undersökningen.  

 

Reliabiliteten avser om undersökningen jag gjort är tillförlitlig (Patel 2003). Intervjuerna jag 

gjort är i allra högsta grad tillförlitliga, då de svarande har varit förberedda och väl insatta i 

ämnet. De öppna frågorna gör även att de har fått svara med egna ord i intervjun. Enkätens 

reliabilitet är hög trots att respondenterna fått en kort information om ämnet 

utomhuspedagogik i början av enkäten. Eleverna är yngre och kanske inte helt förstår 

innehållet. Informationen har enbart gjort enkäten tydligare. Det finns dock en risk att 

eleverna inte har uppfattat frågorna rätt, eller att de inte har någon speciell uppfattning om vad 

de svarat.  



32 

Referenser 

 

Tryckta källor  

 

Backman (1998) Jarl Rapporter och uppsatser Studentlitteratur ISBN 91-44-00417-6 

Braute (1997) Christoffer, Bang Jorunn Nyhus. Följ med ut – Barn i naturen 

Universitetsförlaget Stockholm ISBN 91-88584-24-0 

Brugge (2002) Britta, Glantz Matz och Sandell Klas Friluftslivets pedagogik  

2:a upplagan Liber AB ISBN 91-47-05130-2 

Dahlgren (1997) Lars Owe, Szczepanski Anders Utomhuspedagogik –  

Boklig bildning och sinnlig erfarenhet Linköpings universitet ISSN 0284-1266 

ISBN 91-7871-979-8 

Ejlertsson (2005) Göran Enkäten i praktiken, en handbok i enkätmetodik  

Studentlitteratur ISBN 91-44-03164-5 

Ericsson (2002) Gunilla. Lära ute – upplevelser och lärande i naturen –  

Friluftsfrämjandets handledning. Att leda och lära barn i och om naturen 

genom friluftsliv och upplevelser 

Eskilsson (1999) Sven-Olov, Szczepanski Anders  

Här och nu! Vad är utomhuspedagogik? Linköpings universitet ISSN/ISBN 91-

7219-625-4 

Fjörtoft (2001) Ingunn The natural environment as a playground for children:  

The impact of outdoor play activities in pre-primary school children. Early 

childhood education journal vol.29, no. 2. Human sciences press. Environmental 

education 

Holman (2005) Tom, McAvoy Leo H Journal of experiential education, vol. 27,  

issue 3 AN19918924 

Jelley (2004) Stephen Extended stay outdoor education, 

self-esteem and health-related fitness University of Newcastle. International 

conference of the Association for experiential education 

Karlefors (2002) Inger Att samverka eller…? Universitetstryckeriet,  

Luleå ISBN 91-7305-230-2 

LPO94 (2002) Lärarens handbok  Lärarförbundet ISBN 91-85096-830 

 



33 

Patel (1991) Runa, Davidsson Bo Forskningsmetodikens grunder –  

Att planera, genomföra och rapportera en undersökning Studentlitteratur ISBN 

91-44-30951-1 

Patel (2003) Runa, Davidsson Bo Forskningsmetodikens grunder  

Studentlitteratur ISBN 91-44-02288-3 

Richardson (2004) Gunnar Svensk utbildningshistoria 7:e upplagan  

Studentlitteratur Lund ISBN91-44-03600-0 

Sandell (1999) Klas, Sörlin Sverker Friluftshistoria Carlsson bokförlag ISBN 91-7203-881-0 

Trost (1997) Jan Kvalitativa intervjuer Studentlitteratur ISBN 91-44-00374-9 

 

Tidskrifter 

 

Berman (2005) Dene S, Davis-Berman Jennifer Journal of experiential education vol. 28 

issue 1 AN18144458 

Carlson (2005) Julie A The legacy of Lloyd Burgess Sharp (1895-1963).  

A career history of a pioneer in outdoor education Journal of experiential 

education. Vol. 27/ nr. 3 AN19415714 

Dahle (2003) Börge Tidskrift i gymnastik och idrott nr. 7 Barn och ungdomar ut i naturen 

Lärarnas riksförbund ISSN 0281-5338  

Education journal (2005;89) Issue 89 AN18769591 

Huitfeldt (2004) Åke Tidskrift i Gymnastik och idrott nr. 2  

Det borde vara mer inne att vara ute Lärarnas riksförbund ISSN 0281-5338  

Lakin (2006) Liz  Journal of experiential education vol. 40, issue 2 AN20486021 

Marshall (2005) Michael Education journal Issue 83 AN17578163 

Sheard (2006) Michael, Golby Jim Journal of experiential education vol. 29,  

issue 2 AN23240184 

von Otter (2003) Ann-Marie, Svensson Maria Tidskrift i Gymnastik och idrott nr. 10  

Utomhuspedagogik – en möjlig samarbetsform för idrotts- och teknikämnet 

Lärarnas riksförbund ISSN 0281-5338  

Wiberg (2004) Åsa Tidskrift i Gymnastik och idrott nr. 2  

Utomhuspedagogik - något för lärare i idrott och hälsa? Lärarnas riksförbund 

ISSN 0281-5338 

 



34 

Elektroniska referenser 
 
www.skolverket.se/a (2007-01-15) 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&s

kolform=11&id=3872&extraId=2087 

 

www.skolverket.se/b (2007-01-15) 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&s

kolform=11&id=3878&extraId=2087 

 

www.frilufts.se/a (2007-01-15) 

http://www2.frilufts.se/flf/flf.Interest.InterestGroup?id=1019738792940932623

020 

 

www.frilufts.se/b (2007-01-15) 

http://www2.frilufts.se/flf/flf.dsp?dsp=dettaarvi 

 

www.frilufts.se/c (2007-01-15) 

http://www2.frilufts.se/flf/flf.dsp?dsp=friluftspolitisktprogram

http://www.skolverket.se/a
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&s
http://www.skolverket.se/b
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&s
http://www.frilufts.se/a
http://www2.frilufts.se/flf/flf.Interest.InterestGroup?id=1019738792940932623
http://www.frilufts.se/b
http://www2.frilufts.se/flf/flf.dsp?dsp=dettaarvi
http://www.frilufts.se/c
http://www2.frilufts.se/flf/flf.dsp?dsp=friluftspolitisktprogram


1 

Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervju med en lärare i matematik och naturorientering vid VFU-skolan. 
 
Vilken är din syn på utomhuspedagogik? 
Jag tycker att det är väldigt viktigt med utomhuspedagogik. Dels att komma utanför skolan 
och göra andra saker med eleverna. Man ser mycket andra sidor hos eleverna när man är ute 
och jobbar. Det står även klart och tydligt i läroplanen att man ska främja friluftsliv, speciellt i 
kursplanen för Idrott och hälsa, men även inom naturorienteringen genom fältarbeten. Jag 
tycker det är en viktig del i arbetet. 
 
Hur arbetar du med utomhuspedagogik? 
Vi har någonting som heter FUN här på skolan. Det står för Friskvård, Uteliv och 
Naturorientering. Det bedriver vi från förskolan till årskurs nio och vi har en tydlig struktur på 
vad vi ska göra i de olika årskurserna. Speciellt specificerad är den i årskurs sju till nio. Det är 
en stegrande utbildning för eleverna, sedan år 2000. Många på vår skola är och har alltid varit 
intresserade av friluftsliv och har väl utbildat inom området tidigare, men kanske inte i samma 
strukturerade form.  
 
Vi har minst en aktivitet med eleverna per termin, en barmark och en vinter. De lägre 
årskurserna jobbar mycket med kretslopp och med hönshuset som de har. Mellanstadiet 
jobbar mer tematiskt och även under elevens val. De äldre gör turer till Ädnamvaara, 
Kebnekaise, Nukutusområdet och Trollsjön. Vi kan bedriva överlevnadsutbildningar både 
sommar och vinter som lavinsökning, rena vatten, lägerbygge och orientering. Vi har en 
FUN-grupp om tio lärare som ser till att detta planeras, genomförs och utvärderas. I gruppen 
finns personal från alla stadier representerade, men alla lärare jobbar med detta under 
tillfällena vi genomför verksamheten på. Det är också ämnesövergripande. 
 
Hur ser du att det påverkar elevers lärande? 
I början var det ett visst motstånd från eleverna, men nu har ryktet gått att Bolagsskolan 
bedriver mycket utomhusarbete, så många av eleverna är förberedda på det. Inställningen har 
också blivit bättre till friluftsliv genom åren. Kunskaperna hos eleverna som kommer till oss 
från skolor runt omkring har också blivit bättre. Vi brukar bara repetera vissa baskunskaper då 
de kommer hit. Synen har blivit positiv ju mer vi arbetat med detta från elevernas sida. Det 
finns elever som uppmärksammar att de inte fått vara till samma ställen som andra elever, 
vilket är positivt. Det kan alltid gå att ordna då. Närvaron var av olika anledningar sämre 
tidigare, men har blivit bättre med åren. Detta är obligatoriskt och finns med i kursplanen. Om 
någon missar finns möjligheter att ta igen det. Föräldrar är lite oroliga att släppa iväg sina 
barn på vissa strapatser och undrar om personalen klarar av att ta hand om dem, men för det 
mesta är de positivt inställda. 
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Är utomhuspedagogik bra för ämnesintegreringen? På vilket sätt? Vilka ämnen är 
bra/mindre bra att kombinera? 
Vi försöker att integrera så många ämnen som möjligt och alla ämnen går att integrera på ett 
eller annat sätt. De som dock varit mest aktiva hos oss är idrott och hälsa, naturorienterande 
ämnen, slöjd, hemkunskap, bild och även samhällsorienterande ämnen. De har vi kunnat 
integrera på ett vettigt sätt. Ibland har vi även fått med svenska och engelska också, i form av 
vetenskapliga rapporter. Då har NO-läraren bedömt det sakliga och språkläraren bedömt 
språket i rapporten. Vi har, så sett, fått med de flesta ämnena i FUN. Det är dock kursplanerna 
i naturorientering samt idrott och hälsa som trycker mest på fältarbeten och friluftsliv, men 
även att främja gamla traditioner. Där finns mest att ta på, men även allt historiskt går under 
samhällsorientering. Matematik går ju att få in under karta och kompass, som vid beräkning 
av skalor. 
 
Finns det några sociala aspekter och vinster med utomhuspedagogik? 
Det finns det, helt klart! Många av de övningar vi gör innebär att eleverna jobbar i grupp, 
vilket ger en bra samarbetsträning. Grupperna de jobbar i varierar också från gång till gång. 
De ska lära sig att jobba med alla. Ibland är vi ute med en hel årskurs, ca 100 elever, ibland 
med en halv. Det är bättre att vara ute med färre elever. Det ger mer kvalitet i arbetet. Det har 
jättestora sociala vinster att vara ute! Man ser andra sidor av eleverna och om de kan 
samarbeta med alla. Det visar sig i skolan sedan att de lär känna varandra bättre, speciellt efter 
övernattningsturer. Vi brukar starta årskurs sju med en utomhusaktivitet för att grupperna ska 
lära känna varandra, då de ibland kommer från olika skolor. Efteråt kan man se att eleverna 
kan prata med varandra och små grupperingar i klassen blir mindre vanliga. Känslan är också 
att mobbningstendenserna blir mindre av dessa turer. 
 
Anser du att eleverna är positiva till att vara ute i skolan? 
Ja! De allra flesta tycker det är roligt. Visst finns det sådana som tycker att det är jobbigt att 
cykla, gå eller åka skidor. Det får vi också höra under våra turer, men jag tycker att det hör till 
lite grann. Det är en vanesak som är jobbig till en början. Responsen efteråt brukar dock vara 
en helt annan. Då är eleverna stolta över att de lyckats gör den eller den turen. De har orkat 
och de har ett minne för livet! Det är ju sådana här grejer man kommer ihåg själv från sin 
skoltid, så jag tror att de allra, allra flesta är positiva till utomhuspedagogik. 
 
Ser du hur utomhuspedagogik påverkar eleverna fysiskt och psykiskt? På vilket sätt? 
Jag kan väl inte svara helt sanningsenligt, men det är allmänt känt att då man är mycket ute 
har man en bättre hälsa. Jag tycker att vi har en god närvaro i skolan. Psykiskt bygger man ju 
upp ett självförtroende med eleverna. Ju mer man klarar desto bättre självförtroende får man 
och då mår man bättre psykiskt också. Jag tror att det har stora vinster för hälsan att vara ute, 
både fysiskt och psykiskt. 
 
Har du några övriga synpunkter i ämnet utomhuspedagogik? 
Jag märker mycket förändring då jag jobbar med teknik och är på konferenser om det att det 
handlar mycket om friluftsteknik, så detta om friluftsliv och arbete utomhus, alltså 
utomhuspedagogik har spridit sig väldigt mycket runtom i Sverige. Det är positivt så alla 
elever får en likvärdig utbildning. Det är viktigt!  
 
Eleverna är dock inte alltid förberedda på att vara ute. Det gör det svårt, speciellt vintertid, att 
vara ute spontant. Barmarkstiden är lättare på det viset. En nackdel med utomhuspedagogik är 
det att det kräver mycket av lärarna. Planering, anskaffning av material och det kostar också 
att ha en basutrustning för eleverna på skolan. Det kan gälla skidor, som alla elever inte äger. 
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Vi kan inte säga att en verksamhet är obligatorisk om det inte finns utrustning att låna för de 
som inte har. Vi kan inte heller ta betalt för turer och resor. Obligatoriska kurser måste 
bekostas av skolan helt och fullt ut. Annars är det frivilligt. Vi har under några år köpt in 
utrustning som behövs för längre utevistelse, som tält, spritkök. Det har löst sig på alla turer.  
De elever som saknar någonting har lånat från släkt och vänner, annars har de fått låna från 
skolan. Det har funkat materiellt för oss, men det tar också tid att bygga upp en bas för 
verksamheten. Jag ser positivt på utomhuspedagogik! 
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Bilaga 2 

Intervju med en lärare i matematik och naturorientering vid friluftsskolan. 
 
Vilken är din syn på utomhuspedagogik? 
Jag och vi på friluftsskolan har viljan att göra allt utomhus, men samtidigt måste vi vara 
realistiska då vi är en ganska nystartad skola. Dessutom håller vi på att utforma en handbok 
för skolans högstadium, som ska fungera som en arbetsplan för oss. Vi är första I Ur & skur-
skolan som har ett högstadium. Utomhuspedagogik fungerar i alla ämnen, men att vara ute 
ska uppfylla ett syfte, så det finns ingen anledning att gå ut på lektionerna om det inte fyller 
det syftet. Vi försöker jobba oss ut under skoltiden undan för undan. Eleverna tycker att det är 
roligt att jobba utomhus, då det ofta är deras eget val också. Det finns dock de barn som 
föräldrarna har bestämt att de ska gå på vår skola, men eleverna tycker inte om det. Då 
fungerar det givetvis inte. Annars spelar eleverna landhockey på rasterna även i årskurs åtta, 
vilket inte sker speciellt mycket på ”vanliga” skolor. Här på skolan ser ingen vad eleverna gör 
på rasterna, vilket kan underlätta.  

 
Hur tolkar du utomhuspedagogik utifrån LPO 94? 
Läroplanen uppmanar till olika former av lärande och i olika miljöer. En vardag så kan det 
visa sig genom att vi har längre dagar för att kunna vara mer ute på rasterna. Vi brukar även 
vara flexibla vad gäller rasternas längd. Är alla elever aktiva utomhus, låter vi dem mer än 
gärna vara ute lite längre. Vidare i läroplanen står det att eleverna ska få möjlighet att uppleva 
med alla sinnen, vilket vi har försökt att göra. Eleverna har ibland bara fått gå ut i naturen för 
sig själva och sitta och ta intryck av naturens ljud, lukter, smaker och så vidare. 

 
Hur arbetar du med utomhuspedagogik? 
Vi har en inriktning på skolan mot friluftsteknik och under dessa år på grundskolan tränar vi 
eleverna för detta. Det sker med olika turer och friluftsdagar, långa som korta, som stegras 
med åren. Vi har lägerskola för de äldre under en vecka på hösten och en stugtur på skidor 
under våren. På dessa turer ska eleverna lära sig att bo i stuga, likväl som i snöbivack. 

 
Hur ser du att det påverkar elevers lärande? 
Våra lägerturer och andra turer är ett sätt för oss att göra eleverna uppmärksamma på vår egen 
kommun, och dess möjligheter till att vandra och fiska i. En av lägerturerna är en sådan tur, 
där eleverna får campa ute och fixa mat och allt annat utomhus. Under sådana här 
omständigheter finns det också möjligheter att göra en ”skoldag”, där man går igenom ett 
ämnesområde som biologi på just den platsen man befinner sig på. 

 
Finns det några sociala aspekter och vinster med utomhuspedagogik? 
Definitivt! Vi brukar starta upp terminen med en stugtur till vårt närmaste fjäll Ädnamvaara, 
vilket ger enorm social träning. En sådan övernattningstur ger lika mycket social vinst som 20 
vanliga lektioner i skolan. Eleverna löser problem själva på ett mer naturligt sätt och blir 
således mer självständiga och tar mer hänsyn till varandra. En sådan naturlig sak som ombyte 
utomhus fungerar bättre och bättre. En del klasser är svårare än andra även här på skolan och 
dessa vill vi ”gnugga” med samarbetsövningar för att ha lättare att arbeta med dem sedan. Här 
kommer många övningar från äventyrspedagogiken väl till pass.  
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Ser du hur utomhuspedagogik påverkar eleverna fysiskt och psykiskt? På vilket sätt? 
Vi har inga undersökningar som bevisar det, men vi upplever att våra elever är friska och 
starka i skolan. Det kan ha andra orsaker än just det vi håller på med som stress, mat och 
gener. Vi ser dock att eleverna är friskare av att vistats utomhus. Eleverna blir mentalt tuffare 
och börjar i äldre årskurser inse att ”vanlig” värk från en tung ryggsäck är ofarligt och de 
känner inte efter lika mycket nu som i början. Träningsvärk är ingen sjukdom! Eleverna blir 
också mer positiva till tuffare utmaningar och kan under lägerskolorna vilja sova under bar 
himmel t.ex. Känslan av att klara av någonting blir bättre om ribban ligger högre! Dessutom 
får man upplevelser tillsammans som är ovärderliga i skolan sedan. En tuff period kan man 
fråga eleverna om de kommer ihåg hur jobbigt det var en gång, så blir allt lättare och de vet 
att de klarar av det. Att eleverna klarat av samma strapatser som lärarna gör bara att 
gemenskapen blir bättre. De ser lärarna som någon i ”gänget” som är lika mänsklig som de 
själva. Det gör att vi lärare kan kräva mer av eleverna i skolan sedan. Vi visar en större 
hänsyn och respekt till varandra. Den empatiska förmågan blir bättre och gemenskapen 
därefter. ”Vi är ju som en familj!”, har en elev uttryckt det hela med att säga.  
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Bilaga 3 

 

Enkät 

 
Lärare och elevers syn på utomhuspedagogik 
 
Mitt namn är Lars-Peter Skogfält. Jag läser min sista termin på lärarutbildningen mot Luleå 
Tekniska Universitet och ska, som sista uppgift, skriva ett examensarbete om 
utomhuspedagogik i skolans senare år.  
 
Bakgrunden till att jag valt just det ämnet är min egen erfarenhet och vetskapen om att elever 
vistas allt mindre utomhus i skolan och på fritiden. Rasthallar, datorer och andra saker främjar 
inte elever att vara ute. Detta förekommer främst från högstadiet och uppåt. Vi lär barn att det 
är bra att vara ute. Varför spenderar man, i skolan, mindre tid utomhus i de äldre åren?  
 
Tidskriften i Gymnastik och Idrott nr. 10 2003 framhåller utomhuspedagogiken och dess 
främjande av hälsa, ämnesintegrering och social utveckling. Blandningen av teori, praktik och 
fysisk aktivitet är bra. Det är verklighetsanpassat och det man har i händerna har man 
tankarna på, vilket stimulerar alla intelligenser och sinnen.  
 
Vad tycker du om utomhuspedagogik? 
 
 
Enkät  (Ringa in ett alternativ för varje fråga) 
F=Flickor P=Pojkar T=Totalt 
 
1. Känner du dig piggare av att vistas utomhus?  
Ja Nej Vet ej   
F: 39 4 6 
P: 29 0 7 
T: 68 4 13 
 
2. Lär du dig bra i samhället eller ute i naturen?  
Ja  Nej Vet ej 
F: 14 5 30 
P: 15 3 18 
T: 29 8 48 
 
3. Tror du att du kan lära dig alla skolämnen ute i samhället eller i naturen? 
Ja Nej Vet ej  
F: 11 18 20 
P: 11 14 11 
T: 22 32 31 
 
4. Var tror du det är lättast att samarbeta med skoluppgifter?  
I skolan  Ute i naturen  Spelar ingen roll 
F: 17  11  21 
P: 14  10  12 
T: 31  21  33 



7 

5. Tror du att du skulle må bättre av att vara mer utomhus under tiden i skolan? 
Ja  Nej Vet ej 
F: 26 11 12 
P: 25 2 9 
T: 51 13 21 
 
6. Tycker du att du skulle lära dig mer i skolan om en del lektioner varit förlagda utomhus? 
Ja Nej Vet ej 
F: 16 7 26 
P: 17 9 10 
T: 33 16 36 
 
7. Inom vilket ämne anser du det mest lämpligt att använda sig av utomhuspedagogik? 
Alla ämnen SO NO Ma Språk  
F: 6 1 11 0 0 
P: 7 1 6 0 0 
T: 13 2 17 0 0 
 
Id Estetiska Hk Slöjd  Inga ämnen 
F: 13 0 0 3 6 
P: 17 0 0 0 0 
T: 30 0 0 3 6 
 
På denna fråga har en del elever svarat på flera alternativ och då har rösterna fallit som följer; Idrott och hälsa 
12, Naturorientering 12, Samhällsorientering 4, Hemkunskap 1, Matematik 1, Slöjd 1, och två av enkäterna är 
obesvarade på denna fråga. Dessa är inte inräknade i undersökningen. 
 
8. Tycker du att fler grupparbeten skulle genomföras ute i samhället eller i naturen? 
Ja  Nej Vet ej 
F: 24 9 16 
P: 22 5 9 
T: 46 14 25 
 
9. Skulle du vilja vara mer utomhus i skolan för att hålla dig piggare? 
Ja  Nej  Vet ej 
F: 24 10 15 
P: 28 4 4 
T: 52 14 19 
 
10. Skulle du vilja vara mer utomhus i skolan för att lära dig bättre? 
Ja  Nej  Vet ej 
F: 18 9 22 
P: 14 6 16 
T: 32 15 38 
 
11. Inom vilket ämne anser du det minst lämpligt att använda sig av utomhuspedagogik? 
Alla ämnen SO NO Ma Språk  
F: 2 0 0 3 3 
P: 3 1 3 5 6 
T: 5 1 3 8 9 
 
Id Estetiska Hk Slöjd  Inga ämnen 
F: 1 1 12 16 5 
P: 0 1 4 2 5 
T: 1 2 16 18 10 
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Även på denna fråga har det inkommit svar med flera alternativ. Av dessa har hemkunskap 
fått fyra röster, slöjd har fått sju, språk har fått tre röster Estetiska ämnen, idrott och hälsa, 
naturorientering, matematik, språk, samhällsorientering och hemkunskap har fått två röster 
var. En har lämnat frågan obesvarad.  
 
12. Ser du någon fördel att göra grupparbeten ute i stället för inne? 
Ja  Nej Vet ej 
F: 18 14 17 
P: 19 9 8 
T: 37 23 25 
 
13. Tycker du att skolan borde kombinera flera ämnen för att kunna bedriva mer 
utomhuspedagogik? 
Ja  Nej Vet ej 
F: 14 10 25 
P: 15 7 14 
T: 29 17 39 
 
Skriv här om du har någon övrig synpunkt om utomhuspedagogik. 
 
Man blir pigg och mår bra av att vara ute. Det ger inspiration och miljöombyte. Det är roligt! 
Det är otrevligt ute, man blir kall och blöt.  
 
Hur löser man de praktiska bitarna? Vad kan man lära mer av? 
Man ska hålla sig inne! 

 
 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga 4 

 

Lärare och elevers syn på utomhuspedagogik 

 
Ett intervjuunderlag för examensarbete, av Lars-Peter Skogfält. 
 
 

� Vilken är din syn på utomhuspedagogik? 
 
� Hur tolkar du utomhuspedagogik utifrån LPO 94? 
 
� Hur arbetar du med utomhuspedagogik? 
 
� Hur ser du att det påverkar elevers lärande? 
 
� Är utomhuspedagogik bra för ämnesintegreringen? På vilket sätt? Vilka 

ämnen är bra/mindre bra att kombinera? 
 
� Finns det några sociala aspekter och vinster med utomhuspedagogik? 
 
� Anser du att eleverna är positiva till att vara ute i skolan? 
 
� Ser du hur utomhuspedagogik påverkar eleverna fysiskt och psykiskt? På 

vilket sätt? 
 
� Har du några övriga synpunkter i ämnet utomhuspedagogik? 
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Bilaga 5 

 

Lärare och elevers syn på utomhuspedagogik 
 
Mitt namn är Lars-Peter Skogfält. Jag läser min sista termin på lärarutbildningen mot Luleå 
Tekniska Universitet och ska, som sista uppgift, skriva ett examensarbete om 
utomhuspedagogik i skolans senare år.  
 
Bakgrunden till att jag valt just det ämnet är min egen erfarenhet och vetskapen om att elever 
vistas allt mindre utomhus i skolan och på fritiden. Rasthallar, datorer och andra saker främjar 
inte elever att vara ute. Detta förekommer främst från högstadiet och uppåt. Vi lär barn att det 
är bra att vara ute. Varför spenderar man, i skolan, mindre tid utomhus i de äldre åren?  
 
Tidskriften i Gymnastik och Idrott nr. 10 2003 framhåller utomhuspedagogiken och dess 
främjande av hälsa, ämnesintegrering och social utveckling. Blandningen av teori, praktik och 
fysisk aktivitet är bra. Det är verklighetsanpassat och det man har i händerna har man 
tankarna på, vilket stimulerar alla intelligenser och sinnen.  
 
Vad tycker du om utomhuspedagogik? 
 
 
Enkät  (Ringa in ett alternativ för varje fråga) 
 
 
1. Känner du dig piggare av att vistas utomhus?  
Ja Nej Vet ej   
 
 
2. Lär du dig bra i samhället eller ute i naturen?  
Ja  Nej Vet ej 
 
 
3. Tror du att du kan lära dig alla skolämnen ute i samhället eller i naturen? 
Ja Nej Vet ej  
 
 
4. Var tror du det är lättast att samarbeta med skoluppgifter?  
I skolan  Ute i naturen  Spelar ingen roll 
 
 
5. Tror du att du skulle må bättre av att vara mer utomhus under tiden i skolan? 
Ja  Nej Vet ej 
 
 
6. Tycker du att du skulle lära dig mer i skolan om en del lektioner varit förlagda utomhus? 
Ja Nej Vet ej 
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7. Inom vilket ämne anser du det mest lämpligt att använda sig av utomhuspedagogik? 
Alla ämnen SO NO Ma Språk  
Id Estetiska Hk Slöjd  Inga ämnen 
 
8. Tycker du att fler grupparbeten skulle genomföras ute i samhället eller i naturen? 
Ja  Nej Vet ej 
 
 
9. Skulle du vilja vara mer utomhus i skolan för att hålla dig piggare? 
Ja  Nej  Vet ej 
 
 
10. Skulle du vilja vara mer utomhus i skolan för att lära dig bättre? 
Ja  Nej  Vet ej 
 
 
11. Inom vilket ämne anser du det minst lämpligt att använda sig av utomhuspedagogik? 
Alla ämnen SO NO Ma Språk  
Id Estetiska Hk Slöjd  Inga ämnen 
 
 
12. Ser du någon fördel att göra grupparbeten ute i stället för inne? 
Ja  Nej Vet ej 
 
 
13. Tycker du att skolan borde kombinera flera ämnen för att kunna bedriva mer 
utomhuspedagogik? 
Ja  Nej Vet ej 
 
 
Skriv här om du har någon övrig synpunkt om utomhuspedagogik. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tack för din medverkan!  
 
 
 




