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Disposition
• Tidigare forskningsresultat 

som bakgrund
• Resultat från 

undersökningen
• Frågor att diskutera



                                              

Det utvidgade klassrummet



Varför utomhus?
• Regelbunden fysisk aktivitet och naturkontakt under skoldagen 

och i undervisningen bidrar indirekt till förbättrade skolresultat

• Samtliga sinnen utnyttjas

• Barn som vistas mycket ute i naturen får en starkare koppling till 
naturen och har en större benägenhet att vilja skydda naturen 

• Läroplanen föreskriver att man i undervisningen använder 
varierande lärmiljöer           



Utmaningar
• Lärarens osäkerhet och bristande självförtroende
• Tidsbrist
• Stränga säkerhetsföreskrifter
• Ekonomiska utmaningar
• Elevernas oändamålsenliga klädsel

• Lärare som tror på sin egen förmåga och sin ämneskunskap är 
mindre benägna att låta sig påverkas av olika hindrande faktorer. 
Lärarens upplevelse över att ha kontroll över situationen påverkar 
såväl lärarens planering och lärarens handlande. 



Kriterier för god utomhusundervisning
• Ett tema som kan studeras från olika perspektiv
• Olika slag av problemlösningsuppgifter
• Klara lärandemål (kunskaper och färdigheter)
• Vad kan vi göra utomhus (som inte går att utföra inomhus och tvärtom)
• En progression (föruppgifter, utomhusaktiviteter och –uppgifter, efterbehandling)
• Formativ bedömning under hela arbetets gång

(Remmen & Frøyland, 2017)



Lärarnas uppfattningar av
Utomhusaktiviteter

Vi besökte skogen..
Vi var på stranden …
Vi tittade på fåglar
Vi har ett eget trädgårdsland på skolgården
Vi brukar ha en lägerskolvecka
Vi brukar bekanta oss med vår hemkommun



Studiebesök – Besök av utomstående experter

- Naturskolan
- Jaktföreningen
- Biblioteket
- Kommunala serviceenheter
- Vatten- och energiverk 
- …. 

Bild: Alexandra Kronstrand



Motiverande aspekter

- Möjlighet att undersöka naturen “konkret” eller “på riktigt”
- För att få variation I skolvardagen
- Lärarens eget intresse för att vistas utomhus

Orsaker till utevistelse

- Att öka elevernas intresse 
- För små/oändamålsenliga inomhusutrymmen



Utmaningar

- Utmaningar relaterade till undervisningens organisation
- Ekonomiska utmaningar
- Elevrelaterade utmaningar

Visioner

- Möjlighet till mer undervisning utomhus
- Fler vuxna med i gruppen



Vad talar lärarna lite/inte alls 
om? Utomhuspedagogik vintertid

Utomhuspedagogik som inte är kopplad till biologiområdet

Ämneskunskap inom läroämnet (enda undantaget är olika 
växtarter)

Lärandemål och bedömning

Progressionen – helheter bestående av inomhusaktiviteter och 
utomhusaktiviteter, för- och efterarbete



Att diskutera 
o Lärarens självförtroende 
o Skolgårdens möjligheter till utomhuspedagogik
o Skolledningens roll
o Läraren som modell för eleverna
o Kompanjonlärarskap – en möjlighet? 
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