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I detta arbete ville jag undersöka hur utomhuspedagogik betraktas från olika håll, nämligen i 
litteratur,  elevers  syn  på  att  viss  undervisning  bedrivs  utomhus  samt  att  hur  jag  som lärare 
upplever det. 

Metoden har varit litteraturstudier, intervjuer av elever samt att jag gjort egna observationer.

Resultatet  visar  att  i  litteraturen  finns  många som förespråkar  att  undervisning  ska  bedrivas 
utomhus,  bland  annat  stärker  det  elevernas  koncentrationsförmåga,  eleverna  får  en  sinnlig 
påverkan  som  är  positiv  och  de  får  arbeta  praktiskt  vilket  befrämjar  den  teoretiska 
kunskapsuppbyggnaden.  Dessutom stärker utomhusverksamheten hälsan,  både hos elever och 
personal.  Den  mesta  litteraturen  avspeglar  mestadels  de  lägre  årskurserna,  högstadiet  och 
gymnasiet berörs inte i så stor utsträckning. Eleverna var överlag positiva att vara ute, i synnerhet 
när vädret var varm och skönt. De ansåg att de lärde sig på ett annat sätt än i klassrummet och 
detta sätt var ett bra sätt. Mina observationer stöder eleverna syn.
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1 Inledning 

Det jag hör det glömmer jag

Det jag ser det kommer jag ihåg

Det jag gör det förstår jag 

Gammalt kinesiskt ordspråk (Maltén 1995 s 160)

Detta  kinesiska ordspråk  får  inleda mitt  arbete.  I  ordspråket  ryms mycket  av  det  jag ser 

sammankopplat  med  undervisning  och  att  bedriva  en  del  av  den  utomhus  och  då  med 

praktiska studier. 

Jag är biolog, studerar nu för att bli behörig lärare på gymnasiet med bland annat inriktning 

mot biologi. Sedan höstterminen 2002 har jag, på halvtid, vikarierat på en gymnasieskola i 

Motala och undervisar i biologi, naturkunskap och miljökunskap samt fungerar som hand- 

ledare för treornas projektarbeten. Dessutom är jag projektledare för ett naturprojekt, natur-

vård som grön rehabilitering, i Motala kommun sedan hösten 2003. I detta projekt kommer 

personer  som varit  långtidssjukskrivna  till  oss  för  att  genomgå  rehabilitering  och  arbets-

prövning. Metoden är utomhusvistelse i naturen samt praktiskt arbete med naturvård, framför 

allt med att vi röjer och på så sätt restaurerar en betesmark. Kopplat till det praktiska arbetet 

ger jag undervisning om naturen och varför vi gör de röjningar vi arbetar med. I och med 

detta har jag sett vilken potential och nytta naturen har fram för allt för människans hälsa och 

välbefinnande.

Naturkunskap är ett av de kärnämnen som finns i dagens gymnasieskola (Werner 2003). I 

målen, i Lpf 94, för kursen står bland annat att eleven ska ”kunna göra observationer och 

enkla experiment samt kunna analysera och tolka resultaten” samt att eleverna ska ”ha för-

djupat  sin  kunskap  om ekosystemens  struktur  och  dynamik  samt  betydelsen  av  biologisk 

mångfald” (Werner 2003 s 248). Eftersom det är ett kärnämne innebär det att alla gymnasie-

elever  ska  läsa  denna kurs,  oavsett  program. I  kursplanen finns  även inskrivet  att  det  är 

karaktäristiskt för ämnet att blanda teoretiska studier med bland annat fältstudier, här kommer 

även observationer och experiment in (Werner 2003). 

Utomhuspedagogik  är,  enligt  Centrum  för  miljö-  och  utomhuspedagogik  vid  Linköpings 

universitet, ett förhållningssätt som syftar till lärande där upplevelser och reflexioner ska ha 

sin grund i erfarenheter från autentiska situationer. Det är ett ämnesöverskridande område 

rummet  för  lärande  flyttas  ut  till  samhällslivet,  natur-  och  kulturlandskap.  Dessutom ska 
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växelspelet mellan boklig bildning och de sinnliga upplevelserna betonas samt ska platsens 

betydelse  för  lärandet  lyftas  fram  (Karlsson  2005).  Min  tolkning  av  vem  som  är 

utomhuspedagog  är  i  denna  undersökning  den  lärare  som  använder  utomhusmiljön  som 

undervisningrum. Idag finns det utbildningar i utomhuspedagogik och ska vi vara strikta bör 

det vara dessa personer som kan kallas för utomhuspedagoger.

På senare tid har, som jag uppfattat det, många personer forskat kring utomhuspedagogikens 

betydelse,  det  finns  utbildningar  i  utomhuspedagogik  på  universitetsnivå,  bland  annat  på 

Linköpings universitet. Med andra ord finns ett stort intresse och engagemang för att bedriva 

undervisning i utomhusmiljö. 
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2 Syfte och frågeställningar

Syftet  med detta arbete är att undersöka vilken betydelse det har för elever och lärare att 

förlägga undervisning utomhus utifrån följande frågeställningar:

 Hur upplever elever att vissa kursmoment genomförs utomhus?

 Hur kommer jag som lärare att uppleva situationen?
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3 Teoribakgrund 

I detta avsnitt gör jag en litteraturgenomgång. Först tar jag upp lärande i allmänhet, där jag 

redogör för kunskapsbegreppet, går vidare med ett avsnitt om hur lärande kan gå till samt tar 

upp litteraturens syn på teori och praktik. Sedan går jag in på litteratur som berör utomhus-

pedagogik. Jag avslutar med det vi kallar handens kunskap. 

3.1 Lärande  

Kunskapsbegrepp 

Kunskap är inte bara kognitiv utan som Ingrid Carlgren säger i Korp (2003) även ”sinnlig och 

praktisk” (sid 85). Kunskapsbegreppet kan delas in i fyra delar, vanligen kallade de fyra F:en, 

nämligen  faktakunskaper,  förståelsekunskap,  färdigheter  samt  förtrogenhetskunskap  (Korp 

2003). Dessa delar är inte åtskilda utan går in i varandra och framträder olika mycket hos 

olika personer. De ska heller inte graderas, att den ena är mer avancerad än den andra. 

I  utomhuspedagogiken kan man lätt  se  hur  dessa  fyra  F går  in  i  varandra.  För  att  förstå 

sammanhang bör man ha en grund av faktakunskap, rotkunskaper som Liedman (2002) kallar 

dem, att stå på. För att kunna göra undersökningar av olika slag i fält måste man ha vissa 

färdigheter men även förstå varför man använder en viss metod. Känner man sig hemma i 

miljön och med sina kamrater kan även förtrogenhetskunskap komma in. I detta sammanhang 

blir  kunskapsinhämtandet  en  process.  Ny kunskap integreras  med tidigare  kunskaper  och 

erfarenheter  (Hedin  & Svensson  1997).  I  och  med  att  eleverna  använder  kunskapen  och 

omsätter  den  och  får  en  förståelse  erhåller  de  en  djup  kunskap,  istället  för  den  ytliga 

kunskapen som innebär att en mängd fakta samlats in men inga slutsatser dragits av dessa 

(Hedin & Svensson 1997). Maltén (1995) kallar det att eleverna själva får ställa frågor, söka 

svaren för att slutligen testa om svaren är giltiga för ackomodation, det vill säga att det nya tas 

in i en tidigare kunskapsstruktur som bearbetas och eleven får ny och ökad förståelse och 

kunskap. I utomhusverksamheten finns ett samspel mellan sinnesintryck och de kunskaper 

eleven redan har med sig (Liedman 2002). Dewey såg, enligt Liedman (2002), learning by 

doing  som  ledstjärnan  för  den  goda  skolan.  Genom  att  eleverna  arbetar  praktiskt  enligt 

Deweys learning by doing ska de på så sätt bibehålla sitt intresse och sin uppmärksamhet 

(Dimenäs 2001). 

Vi, som enskilda personer, har ingen kunskap med oss från början utan allt måste läras in 

(Liedman 2002).  Denna läroprocess kan ofta  innebära ett  motstånd.  Intresset  är  det  enda, 

enligt  Liedman (2002) som kan göra motståndet omärkligt.  Liedman (2002) exemplifierar 
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med den popintresserade som direkt kan avgöra vilken artist som spelar, medan andra kan 

tycka att det låter som vilken artist som helst. 

I hela livet använder människan många olika sätt för att få insikt och förståelse i samband 

med nya erfarenheter. Om detta hindras eller hämmas kan utvecklingen bromsas. Summan av 

kunskap, erfarenhet och tankesätt utgör sedan det som Jerlang (2006) menar är det Jean Piaget 

kallar de kognitiva strukturerna. Dessa strukturer förändras i takt med att personen får nya 

erfarenheter eller med andra ord anpassar sig till omvärlden (Jerlang 2006). Piaget menar att 

inlärning är när det sker en tillväxt i förståndet och på så vis i strukturen. För barnet sker detta 

genom meningsfulla  aktiviteter  och  aktivt  handlande  och  det  utvecklar  då  förståelse  och 

färdigheter(Jerlang  2006,  Säljö  2000).  Enligt  Dimenäs  (2001)  hävdade  Piaget  att  logik 

uppkommer genom handling och inte genom språk. Dessutom finns det enligt Säljö (2000) 

vissa  kulturella  skillnader  mellan  hur  man  ser  på  elevernas  förmåga  att  kunna  lära  sig. 

Exempelvis i USA finns uppfattningen att barnen har olika förutsättningar och därmed lyckas 

lära  sig olika bra.  I  Japan finns istället  föreställningen att  alla kan lära och där ses goda 

resultat i högre utsträckning.

 

Min definition av kunskap är att de fyra F:en interagerar med varandra. Praktisk kunskap går 

hand i hand med den teoretiska grunden. Med hjälp av tidigare kunskaper och färdigheter och 

nya upplevelser eller tillägnan av nya fakta kan personen forma, eller syntetisera, detta till 

vetande och kunnande. 

Hur lärande kan gå till

Det finns ett problem med inlärning menar Säljö (2000), det går inte att förklara hur lärande 

egentligen går till. Det kommer aldrig att finnas någon slutgiltig teknisk innovation i form av 

undervisningsmetoder eller teknik som kan sköta detta automatiskt (Säljö 2000). Problemet 

kan vara att i dagens moderna värld där vi endast är en knapptryckning från att hitta svar kan 

många uppleva att det är kunskap de får ur datorn och inte bara information och fakta. 

Säljö (2000) menar att det ofta är i sammanhang utanför skolan som vi får våra färdigheter 

och insikter, till exempel med familjen, bland vänner och på arbetsplatser. Med andra ord på 

platser där människor möts, interagerar och kommunicerar med varandra. Det är ofta i sam-

band med praktiska göromål som kunskapen kan befästas. I Tiller & Tiller (2003) beskriver 

Tom Tiller hur han lärde sig om mjölkning när han var med i ladugården och fiske genom att 

vara med i fiskebåten. Säljö (2000) betonar att barnen lärde sig genom att vara med och de 
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fick sina kunskaper i görandet när det skedde och inte i en undervisningssituation där man lär 

sig vad som står inrutat i ett schema och att det är den som behärskar en viss praktik eller 

färdighet som vägleder den oerfarne. Likaså använder vi i naturvetenskapliga ämnen olika 

laborationer för att ge eleverna en förståelse för det teoretiska stoffet de tar del av. Genom 

dessa experiment och försök lär  de sig använda olika redskap och se samband. Ett  annat 

exempel, som Säljö (2000) tar upp, som även detta kan liknas vid den andra dagens lärande är 

hur landskapslagarna troligen lärdes in, innan de nedtecknades på 1200-talet. Den lagkunnige 

vandrade runt mellan gårdar och byar för att lösa tvister. I följe med honom fanns unga pojkar 

med som genom att  vara  med och lyssna vid tinget  lärde sig om vilka lagar  och hur de 

fungerade.  

Enligt Dimenäs (2001) har en forskare vid namn Bergqvist kommit fram till att det är lärarens 

uppgift att klargöra varför eleverna ska göra något, varför det är intressant och hur man kan 

studera  detta.  Hon  menar  att  ofta  tappar  eleverna  fokus  vid  laborationerna  och  gör  sina 

uppgifter bara för att producera något. Harlen har enligt Dimenäs (2001) ett något annorlunda 

perspektiv och säger att det är viktigt att prata om det vi gör och på så sätt öka värdet av 

förstahandsupplevelsen.  Piaget  nämner  Freinet,  bland  flera  pedagoger.  Freinet  byggde  sin 

pedagogik på barnets egen nyfikenhet över omvärlden. Freinet menade att eleven/barnet och 

läraren ska samarbeta i ett jämställt förhållande (Jerlang 2006). Det blir då viktigt för oss 

lärare att finna lämpliga områden där vi kan samarbete med eleverna samtidigt som de kan få 

nya erfarenheter och på så vis lära sig. 

Nu är skolans huvuduppgift att undervisa och förmedla kunskap. Hur man då skall utföra 

undervisningen  kan  ofta  finnas  inbyggt  i  skolans  struktur,  hur  vi  prövar  kunskapen,  hur 

lokalerna är utformade så att vi som enskilda lärare har svårt att se att det finns alternativ till 

det traditionella sättet att undervisa (Säljö 2000). Piaget menade att lärarna inte ska hålla på 

och föreläsa utan stimulera eleverna till att göra egna undersökningar (Säljö 2000). En faktor 

som spelar in är naturligtvis lärarens eget ämneskunnande. Maltén (1995) anser att om inte 

läraren har adekvata ämneskunskaper kan han eller hon inte undervisa, oavsett hur duktig han 

eller hon än är i pedagogik eller allmändidaktik eller kan kommunicera bra med eleverna. En 

lärare ska ha praktisk-pedagogiska färdigheter för att  kunna bedriva en god undervisning. 

Maltén  (1995)  refererar  till  ett  par  pedagogers,  Schulman  och  Barr,  syn  på  vad  en  god 

pedagog  ska  ha  för  kvalifikationer  och  gemensamma  för  dessa  är  att  lärare  ska  ha  god 

ämneskunskap, pedagogisk kunskap, kunskap om skolans struktur och om utrustning såsom 

läromedel samt kunna reflektera över sitt agerande.
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Min  konklusion  om  lärande  handlar  om  att  få  fakta  på  olika  sätt,  till  exempel  via 

genomgångar,  självstudier  i  litteratur,  göra  praktiska  undersökningar  och  laborationer, 

studiebesök. De fakta och erfarenheter eleverna tillägnar sig ska sedan lärarna på olika sätt 

hjälpa eleverna att syntetisera så att lärandet leder till kunskap.

Teori och praktik

Begreppen teori och praktik brukar ofta användas som motsatser. Dewey menar att teoretisk 

och praktisk kunskap är lika mycket värda (Dahlgren & Szczepanski 1997). I vardagligt tal 

menar vi i allmänhet teori som något som är nedskrivet, fakta om man så vill. Praktik är då 

något  som utförs  för  hand.  Enligt  Wedel-Brandt  (2006)  är  teori  och praktik  två  sidor  av 

samma mynt. Det ena förutsätter det andra. Wedel-Brandt anser att begreppet teori betyder att 

erfarenheter är generaliserade och systematiserade. Teorin kan bli en ram för förståelse för 

kommande studier och slå fast det som väsentligt utifrån de erfarenheter som man fått i det 

praktiska arbete som utförts. För att förstå och kunna ta till sig den skrivna men även den 

talade kunskapen är det nödvändigt att kunna terminologin (Säljö 2000). Vi kan läsa orden 

men  har  svårt  att  förstå  vad  det  egentligen  står  (eller  sägs)  om  vi  är  obekanta  med 

terminologin eller saknar den nödvändiga förkunskapen. Vi kan här föra ett resonemang kring 

vikten  av  att  inleda  delar  av  olika  kursmoment  med  en  grund  så  att  eleverna  för  den 

nödvändiga förkunskapen för att de länge fram ska kunna förstå och kunna göra kunskap av 

de resultat de gör praktiskt och av de erfarenheter de får. Dessutom, när det gäller det skrivna 

ordet,  måste  vi  tolka  vad  författaren  menat  och  då  förutsätter  detta  erfarenheter  och 

tolkningspraktiker (Säljö 2000).

I  de  handlingar  vi  utför  skapar  en  kontext  som kan ses  som det  som väver  samman en 

verksamhet och gör den till en identifierbar helhet (Säljö 2000). Enligt Säljö (2000) kan flera 

typer av kontext urskiljas. Den fysiska kontexten vilken är i den miljö eller verksamhet en 

viss handling utförs. En kommunikativ kontext där det till exempel handlar om att tolka något 

som är skrivet, en instruktion som exempel. Vilken vana eleven har att läsa den typen av text 

och  vem  avsändaren  är  styr  elevens  tolkning  av,  i  detta  fall,  instruktionen.  Den 

kommunikativa kontexten kan även handla om hur vi pratar och samtalar med varandra. Inom 

familjen kan man tala med varandra på ett sätt och inom skolan har vi andra traditioner. Säljö 

(2000) tar även upp historisk kontext och menar att skolan är ett exempel på detta. Vissa 

mönster av kommunikation och traditioner finns sedan lång tid tillbaka och kan vara svåra att 

ändra. De sammanhang eleven varit van vid tidigare påverkar hur den löser ett problem i ett 

nytt sammanhang, han eller hon bär med sig sin tradition. Säljö (2000) exemplifierar detta 
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med barn och matematik. Fick barnen räkna med exempel som var hämtade från deras vardag 

räknade i stort sett alla rätt men om liknande uppgifter omformulerades och tags ut ur sitt 

sammanhang räknade ungefär tre fjärdedelar rätt och om en informerande text togs bort och 

de fick uppgifterna uppställda som rent aritmetiska uppgifter sjönk de rätta svaren till drygt en 

tredjedel.

3.2 Utomhuspedagogik

Om vi ser historiskt är det inget nytt att vi söker oss utomhus för att bedriva undervisning. 

Redan de gamla grekerna gjorde detta (Andersson 2004).  Enligt  Dahlgren & Szczepanski 

(1997)  missade  dock  grekerna  den  praktiska  erfarenheten  utan  hade  stor  tilltro  till  de 

teoretiska resonemangen. I ”Lärobok i naturkunnighet” från 1922 skriver författarna, enligt 

Dimenäs (2001), att i så stor utsträckning som möjligt skall undervisningen i naturkunnighet 

bygga på barnens iakttagelser i naturen. Carl von Linné, Ellen Key och Sten Selander, var alla 

förespråkare för utomhusaktiviteter i form av bland annat fältstudier. Enligt Karin Lagerholms 

förord i  Madsen (1999) har man i  USA och Australien sedan länge bedrivit  undervisning 

utomhus (outdoor education). I Critica botanica skrev Carl von Linné följande ”Om man inte 

känner namnen är kunskapen om tingen värdelös” (Ingelög 2005, s 9). Linné avsåg då att det 

är viktigt att veta vad arterna heter för att vi skulle kunna hitta och känna igen dem. Detta är 

en viktig del i biologin. Ju mer man lär sig om arterna i naturen desto roligare blir det, vi ökar 

allmänbildningen och naturkänslan (Magntorn & Magntorn 2004). Man kan se naturen som 

en  tjock  bok  man  läser  och  förstår  (Sellgren  2004).  Liedman  (2002)  ifrågasätter 

nödvändigheten att  traggla artnamn men utvecklar vi  kunnandet till  ekologiska förståelser 

kring arter  växer  intresset  hos  eleverna.  Kan vi  hoppas i  alla  fall,  eftersom jag anser  att 

artkunskap är något viktigt och att det kan vara kul att känna till vad blomman heter som vi 

ser i skogen eller på ängen. I dagens industrialiserade värld har dock kontakten med natur och 

kulturlandskap minskat (Wohlin 2004). Många ungdomar i storstäderna är sällan eller aldrig 

ute i det vi kallar vildmark. För många ses naturen som något som används till rekreation och 

äventyr (Wohlin 2004, Madsen 1999). I många fall i tillrättalagda miljöer och specialbyggda 

områden (Sandell 2004). Utomhuspedagogiken ger möjlighet till närkontakt med naturen som 

eleverna dittills saknat mer eller mindre. Dahlgren & Szczepanski (2004) frågar sig vad som 

kommer  att  hända  om barn  under  uppväxten  inte  får  möjlighet  att  vara  i  variationsrika, 

sinnliga och naturpräglade utomhusmiljöer. Vi har i Sverige förmånen med allemansrätten och 

dessutom mycket natur av olika slag. Det finns många olika typer av aktiviteter vi kan ägna 

oss åt, både på det privata planet men även i pedagogiska sammanhang.

11



Inom naturvetenskapen är det av hävd det mätbara och kvantitativa som undersöks,  detta 

kallas positivism. Auguste Comte, verksam på 1800-talet, är den som brukar anges som detta 

begrepps upphovsman. Vetenskapen ska förklara sammanhangen men det centrala är inte att 

förstå dessa (Maltén 1995). Om vi ska följa denna tradition faller det sig naturligt att gå ut i 

naturen och titta på och undersöka olika fenomen och därigenom förklara dem. På så vis kan 

vi gå från det konkreta till det abstrakta (Maltén 1995). Dock får vi inte helt förlora oss i dessa 

delar utan även fokusera på elevernas utveckling socialt och emotionellt och ta hänsyn till 

ungdomarnas behov av att kunna ställning i olika frågor som rör värdegrund och attityder 

samt även existentiella frågor.

Med hjälp av modern teknik kan många analyser och studier av miljön i luft-, vatten- och 

markekosystem  utföras.  Dessa  kan  göras  ute  i  landskapet  eller  genom  laboratorie-

undersökningar på prover som tagits med in till skolan. Med hjälp av foto och film kan vi 

studera  miljöer  som  vi  annars  inte  kan  utforska  själva.  Även  med  hjälp  av  mikro-  och 

makrobilder  kan  vi  studera  fenomen  som  annars  är  osynliga  för  blotta  ögat.  Här  kan 

begreppskunskap, teoretisk kunskap och förtrogenhetskunskap förenas. Utomhuspedagogiken 

ska, enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) vara aktivitetsskapande. Eleverna bör också känna 

sig delaktiga i planeringen när vi ska ut (Strotz & Svenning 2004). Vi kan exempelvis göra 

kolmilor,  växtfärga  och  uppföra  eldstäder.  På  så  vis  kan  vi  arbeta  tematiskt  och  över 

ämnesgränser. Ämnen som historia, teknik, fysik, kemi och bild kommer då in på ett naturligt 

sätt. Vi kan erbjuda eleverna förstahandsupplevelser som de sedan kan ta med in och koppla 

till  den bokliga kunskapen. Utevistelsen ger ungdomarna en tyst  kunskap (Sellgren 2004, 

Strotz & Svenning 2004), om man så vill en sinnlig erfarenhet, som inte kan beskrivas med 

ord utan måste upplevas. Maltén (1995) ger exemplet att en del av skoldagen kan göras som i 

form av en promenad. Ge eleverna block, penna, kamera, bandspelare eller annan utrustning 

och de får ge sig ut för att studera och iaktta vad som sker ute i samhället. 

För att kunna identifiera en växt måste vi ha ett samspel mellan öga, känsel och intellekt, det 

blir en kunskap förknippad med aktivitet och omedelbara upplevelser (Liedman 2002). Det är 

en  förutsättning,  enligt  Sellgren  (2004),  att  kombinera  sinnliga  upplevelser  med 

ämneskunskaper, hårdpluggande om man så vill, för att nå en djup och bestående kunskap. 

Kunskapen kommer också att innefatta den tysta kunskapen. Många gånger sker detta i form 

av det vi kan kalla kunskap från den andra dagen (Tiller & Tiller 2003). Detta innebär att man 

lär sig saker genom andra aktiviteter än regelrätt skolgång och egentligen på andra tider än 

skoldagen, därav uttrycket den andra dagen. Skoldagen blir utformad annorlunda om vi går ut 
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och eleverna lär sig något genom en metod utanför den traditionella bokliga undervisningen. 

Strotz & Svenning (2004) är  av den åsikten att den bokliga bildningen fått  för stor roll  i 

skolan idag. Istället borde man gå över till kunskap i handling. Det praktiska arbetet kan göra 

att  eleverna lär sig lita på sina egna observationer (Sjøberg 2005). Detta förutsätter  att  vi 

lärare tar eleverna på allvar. 

När  jag  studerar  den  forskning  som bedrivs  är  de  flesta  arbeten  gjorda  om grundskolan. 

Denna uppfattning får en viss bekräftelse av Andersson (2004) som har noterat att när hon 

studerar litteratur som finns inom området utomhuspedagogik riktar den sig oftast till lärare 

och pedagoger i de lägre årskurserna, F-1-4.  

3.3 Handens kunskap

Utomhuspedagogik är en handens kunskap och en del i  ett  livslångt lärande (Dahlgren & 

Szczepanski 1997). Ett citat av B. Molander kan belysa detta 

Den levande kunskapen finns inte i böcker, påståenden eller verbaliserade teorier. Det vill säga vi kan inte 

finna den i hjärnan eller själen. Den levande kunskapen finns endast i form av levande människor i deras 

verksamheter. Teorin blir kunskap först när dess språkliga meddelande omsätts i levande praktik.  

(Dahlgren & Szczepanski 1997, ss 9-10). 

Vi kan se naturskolornas motto, som lyder ”Att lära in ute” (Hedberg 2004 s 64). Inomhus 

brukar en del tala om att ”lära ut inne”. Men bara för att man flyttar ut till en skogsbacke för 

att sitta där och räkna i matteböckerna kan man inte kalla det för utomhuspedagogik (Hedberg 

2004). Nej, naturen ska på något sätt användas i undervisningen. Längre fram i detta arbete 

kommer jag att ta upp några moment som är lämpliga att genomföra enligt det konceptet.

Att bedriva utomhusbaserad verksamhet är exempel på inlärningssituationer där begrepp och 

handlingar länkas samman. Kärnan är att bjuda på upplevelser som ofta kan leda till obekanta 

och oförutsedda situationer som kan väcka nyfikenhet och förundran hos eleverna (Ericsson 

2004). Utomhuslärandet är ett arbete med omväxlingar, utmaningar och vi kan få omedelbar 

feedback (Dahlgren & Szczepanski 1997). I detta sammanhang ska undervisningen bedrivas 

på  ett  sådant  sätt  att  eleverna aktiveras.  Om jag som lärare  bara står  och pekar  på olika 

företeelser och berättar försvinner mycket av det som är tanken med utomhuspedagogiken. 

Detta misstag gjordes av Linnés lärjungar som då utförde en förmedlingspedagogik (Dahlgren 

& Szczepanski 1997) som enbart  bytt  ut  klassrummet mot att  vara utomhus.  Dahlgren & 

Szczepanski (2004) ser utomhuspedagogiken som ett utvidgat klassrum. Utomhus kan vara 
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varsomhelst  egentligen  enligt  Dahlgren  & Szczepanski  (1997),  en  stadsvandring,  besök i 

djurpark eller en exkursion i ett naturreservat. Syftet är att skapa inlärningssituationer genom 

närkontakten med miljön utomhus. Lärande är en aktiv process och naturvetenskapens arbets-

sätt med hypoteser, undersökningar, resultat för att slutligen komma fram till en slutsats är en 

utmärkt metod (Hedberg 2004). Vi kan i  omgivningarna se och uppleva med sinnena hur 

saker och ting förhåller sig. Kunskaperna handlar inte bara om konkreta faktakunskaper utan 

även hur vi hanterar de redskap vi använder i fält, till exempel håvar och luppar (Hedberg 

2004). 
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4 Metod 

I min studie har jag valt att, utöver att jag läst in mig på ämnet genom litteratur, göra en 

kvalitativ analys genom intervjuer av elever, samt att gjort egna observationer på hur eleverna 

arbetat.

4.1 Litteraturstudie

Litteraturstudien är gjord efter att jag varit i kontakt med Anders Szczepanski på Centrum för 

miljö och utomhuspedagogik, Estetiska institutionen vid Linköpings universitet. Vid denna 

kontakt  fick jag en litteraturlista som jag utgick från.  Jag har dessutom sökt i  Libris  och 

Linköpings  universitets  bibliotekskataloger  efter  litteratur  som tar  upp utomhuspedagogik. 

Dessutom har  jag använt  litteratur  som redan tidigare  använts  i  min lärarutbildning samt 

böcker och skrifter jag sedan tidigare är bekant med. 

När det gäller dokument av olika slag är det viktigt enligt Bryman (2002) att de uppfyller fyra 

kriterier. Dessa kriterier är för det första att de är autentiska och att ursprunget är otvetydigt, 

det andra är att dokumenten ska vara trovärdiga, det tredje att materialet är representativt för 

den kategori det tillhör samt för det fjärde att materialet är meningsfullt, det vill säga tydligt 

och begripligt.

4.2 Kvalitativ undersökning

Jag har valt ut två moment som kan förläggas utomhus, nämligen en övning där eleverna fick 

lära  sig  hur  en  bestämningsnyckel  fungerar,  samt  en  exkursion  till  två  skogstyper  i  ett 

närbeläget naturreservat. Dessa genomfördes varefter jag utvärderade hur eleverna upplevt det 

hela genom att göra en intervju med dem. 

Utgångspunkten för övningarna utomhus har varit ett förslag från Nationellt resurscentrum för 

biologi och bioteknik (www.bioresurs.uu.se/myller, 2006) som jag delvis bearbetat. Uppgiften 

i fält är grundläggande med enkla uppgifter. Den bearbetning jag sedan gjort handlar om att 

analysera och förstå resultaten av de undersökningar som gjorts i fält genom jämföra två olika 

skogsbiotoper. Dessutom plockade jag bort moment som innebar grävning och insamlande 

eftersom vi arbetade i ett naturreservat. Mellan dessa lektioner har vi även studerat ekologi i 

klassrummet. 
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Den metod jag använt för elevstudien kan beskrivas som deltagande observation (Bryman 

2002). Om det varit möjligt av bland annat tidsskäl hade undersökningen kunnat utvecklas till 

att bli en etnografisk studie. Brymans definition på etnografi innebär att forskaren ska:

 engagera sig i en social miljö under en längre tidsperiod, 

 genomföra regelbundna observationer av hur deltagarna i denna miljö beter sig

 lyssna på och delta i samtal av olika slag

 intervjua  informanterna  om  företeelser  som  inte  går  att  observera  direkt  eller  som 

etnografen är oklar över

 samla in skriftliga källor som rör denna grupp

 utveckla en förståelse av gruppens kultur och av människans beteende inom ramen för 

denna kultur

 formulera en detaljerad redogörelse för denna miljö

4.2.1 Urval av informanter

Jag har undervisat i en klass, som läser samhällsprogrammet på en skola i norra Götaland, och 

observerat  deras  arbete  i  fält,  lyssnat  på  deras  reaktioner  samt  intervjuat.  Urvalet  av  de 

intervjuade var den klass som jag genomfört denna undervisning med. Det var en liten klass 

bestående  av  åtta  elever.  Valet  föll  på  denna  klass  eftersom jag undervisade densamma i 

kursen naturkunskap A. Detta var vad Kvale (1997) benämner ett tillgänglighetsval.

4.2.2 Intervjuer

Den aktuella klassen bestod av åtta elever i en årskurs ett på samhällsprogrammet. Det var 

frivilligt för eleverna att medverka i intervjuerna. Ingen av dem tvekade att vara med, så alla 

åtta deltog i intervjuerna. Upplägget gjordes enligt det Bryman (2002) definierar som semi-

strukturerad intervju. Detta innebär att jag som intervjuare har en uppsättning frågor i  ett 

frågeschema. Frågorna är dessutom mer allmänt formulerade och ger intervjuaren utrymme 

att  ställa  följdfrågor.  Utöver  detta  kan  intervjuaren  variera  frågeordningen  vid  de  olika 

intervjuerna. Jag utformade ett frågeschema (bilaga 1) med öppna frågor vilket medförde att 

följdfrågor kunde ställas och informanterna var inte låsta till vissa svarsalternativ. Intervjuerna 

gjordes enskilt och utfördes en vecka efter den andra exkursionen och de spelades in med 

bandspelare. Vid intervjuerna satt vi i ett litet grupprum för att vara ostörda. Anledningen till 

valet av att intervjua efter de båda exkursionerna var att jag ville att eleverna skulle ha de 

båda exkursionstillfällena i minnet för att kunna relatera till båda vid intervjuerna. Det jag 

framför allt ville undersöka var elevernas upplevelse av att delar av undervisningen bedrevs 
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utomhus, det var en anledning till att intervjua efter båda tillfällena. Dessutom fanns även 

tidsaspekten, jag kunde inte ta upp så mycket av elevernas tid eftersom jag gjorde intervjuerna 

på skoltid och inte ville inkräkta på deras lediga timmar eller kunde ta tid från andra lärare. 

4.3 Mina observationer

Jag deltog på åtta inomhuslektioner, en examination och på de två exkursionerna som lärare 

samtidigt som jag försökte vara så observant som möjligt  på hur eleverna arbetade. Efter 

exkursioner och inomhuslektioner förde jag anteckningar, en loggbok, där jag noterade hur 

eleverna arbetat under de olika momenten. Först och främst för minnets skull men även för att 

senare kunna reflektera över hur de agerat både i fält och i klassrum. Loggboksanteckningarna 

skrev jag ner så snart som möjligt efter lektioner och exkursioner. Jag skrev dock inget i fält 

eller  under lektionstid.  Bryman (2002) talar om vikten att  föra anteckningar så snart  som 

möjligt  efter att  man sett  eller hört  något intressent.  Dessutom bör man i  slutet  av dagen 

skriva ut mer fullständigt och innefatta plats, vilka som var med, vad som orsakade samspelet 

och när det inträffade (Bryman 2002). 

4.4 Etik

Eleverna är i rapporten avidentifierade och anonyma. Jag har dessutom uppträtt öppet inför 

dem  och  berättat  om  min  studie.  Eleverna  fick  veta  att  alla  inspelningar  och  utskrifter 

destruerades efter att arbetet var klart. På så vis kunde ingen obehörig få tag i materialet och 

ingen skulle kunna använda det på andra sätt än just min undersökning. I efterhand ska det 

inte vara möjligt att kunna spåra en viss elev och vem som sagt vad. Eleverna har på så vis 

kunnat säga vad de tyckte vid intervjutillfällena. Dessutom försäkrade jag dem att ingenting 

som sades under intervjuerna skulle kunna påverka betyget.

4.5 Validering och reliabilitet

I en empirisk studie ska man ha flera källor som belägger beskrivningen (Dimenäs 2001). 

Utgångspunkten  är  då  att  samstämmigheten  mellan  dessa  olika  källor  är  tecken  på  god 

validitet.  I  den  kvalitativa  forskningen  läggs  mindre  vikt  vid  mätningar  jämfört  med 

kvantitativ forskning. I Bryman (2002) förs några tankar fram angående reliabilitet, nämligen 

extern reliabilitet vilket beskrivs som hur en undersökning kan upprepas, vilket är svårt att 

uppnå i en kvalitativ studie. Bryman (2002) tar också upp validitet och även här särskiljs 

mellan  intern  och  extern  validitet.  Den  interna  handlar  om  att  det  ska  finnas  god 

överensstämmelse  mellan  det  forskaren  observerar  och  de  teoretiska  idéer  som  han/hon 
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utvecklar, häri finns en styrka eftersom forskaren ofta är närvarande och delaktig under en 

längre period. Den externa validiteten handlar om hur generaliserbara resultaten är till andra 

sociala miljöer, vilket är problematiskt för den kvalitativa forskaren då denna ofta använder 

sig av begränsade urval och fallstudier. 

Kvale (1997) för fram sju stadier som gäller validering. Dessa handlar om tematisering, hur 

hållbar  är  undersökningen i  de  teoretiska  förutsättningarna.  För  det  andra  hur  adekvat  är 

planeringen av  undersökningen  och  de  metoder  som använts,  vidare  vid  intervjun,  hur 

tillförlitliga  är  intervjupersonerna  och  även  kvaliteten  på  intervjuandet.  Härav  följer  då 

utskriften,  om utskriften är en giltig översättning från talspråk till skriftspråk.  Analysen är 

det femte stadiet, det handlar om intervjufrågorna är valida och om logiken i tolkningen är 

hållbar. Stadie sex är validering, här ska en bedömning göras om vilka valideringsformer som 

är  relevanta  och  om  vilken  grupp  som  lämplig  motpart  i  en  dialog  om  validiteten. 

Avslutningsvis  rapporten,  om  den  är  en  valid  redogörelse  för  huvudresultatet  av 

undersökningen.

4.6 Genomförande

4.6.1 Klassrummet 

I klassrummet gjorde vi teoretiska studier om ekologi och ekosystem. I bilaga 2 återfinns den 

lektionsplanering som jag använde under avsnittet ekologi. Innan momentet ekologi gick jag 

in på den systematik som används inom biologin och hur den binomiala namngivningen av 

arter fungerar. Som uppföljning till detta genomfördes en exkursion, vilken beskrivs i 3.5.2. 

Efter denna exkursion genomförde vi inomhus fem lektionspass, under två och en halv vecka, 

där  vi  gick  igenom  ekologiavsnittet.  Sista  passet  innan  den  avslutande  exkursionen 

behandlade bland annat förutsättningarna för exkursionen. Lektionen efter exkursionen hade 

vi i klassrummet en sammanfattning av exkursionen samt avslutade vid nästa lektion med ett 

skriftligt prov. Lektionerna utgjordes av en varierad undervisning med föreläsning där jag 

även lät eleverna vara aktiva genom att jag ställde frågor till dem och vi hade en dialog med 

varandra,  eleverna  arbetade  på  egen  hand  med  lärobok,  instuderingsfrågor  samt  ett 

kompendium som jag sammanställt för denna ekologikurs. 

4.6.2 Exkursioner

På våren genomfördes två exkursioner. Den första gjordes i ett skogsområde, bredvid skolan i 

slutet  av  april.  Denna  exkursion  genomfördes  som en  introduktion  till  ekologiavsnittet  i 

kursen. En tanke var även att eleverna skulle få se och bekanta sig med skogsmark och att jag 
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tog  upp  den  terminologi  som är  aktuell  vid  studier  av  skog.  Dessutom utförde  vi  några 

praktiska  övningar  i  artbestämning  för  att  eleverna  skulle  få  lära  sig  hur  artnycklar  kan 

användas  som arbetsredskap.  Den andra exkursionen genomfördes  tre  veckor  senare  i  ett 

naturreservat några kilometer från skolan. I och med att det är ett reservat kunde vi inte gräva 

eller ta med artprov in. Arterna måste alltså bestämmas i fält. Valet av detta reservat beror på 

att det där finns flera typer av skog såsom barr-, löv- och sumpskog. På denna exkursion fick 

de åtta eleverna arbeta två och två och följa den instruktion jag bearbetat utifrån Nationellt 

resurscentrum  för  biologi  och  biotekniks  (www.bioresurs.uu.se/myller  2006)  förslag  på 

studier av skogens ekosystem

4.6.3 Analys

Litteraturen  genomlästes  och  jag  försökte  tolka  densamma  genom att  försöka  förstå  den 

utifrån  författarens  perspektiv  (Bryman  2002).  Kvale  (1997)  anför  bland  annat  följande 

principer för analys, tolkningen ska avslutas när man kommit fram till att det finns ett inre 

sammanhang i texten och den inte innehåller några logiska motsägelser, dessutom ska läsaren 

kunna förstå vad texten säger om ett tema. Ytterligare en princip, enligt Kvale (1997) är att 

läsaren ska ha kunskap om textens tema och även att det inte finns någon förutsättningslös 

tolkning av texten, jag som läsare har en förståelsetradition som inte kan lämnas.

Efter utskrift av intervjuerna vidtog tolkande och analys av dessa. Kvale (1997) beskriver sex 

steg i analysen. De fyra första stegen, det vill säga, först att den intervjuade beskriver sina 

upplevelser i förhållande till ämnet, det andra är att intervjupersonen kan komma att upptäcka 

nya förhållanden under intervjun, för det tredje att jag som intervjuare tolkar svaren och går 

vidare med följdfrågor så att intervjupersonens svar kan ge en enda tolkning och för det fjärde 

att jag tolkar den utskrivna intervjun. De sista två stegen, av de nämnda sex, nämligen att göra 

en ny intervju och att utvidga beskrivningen till att omfatta handlandet där intervjupersonen 

börjar handla utifrån nya insikter hon fått i intervjusituationen, är i denna undersökning ej 

aktuella och jag använde inte dessa steg. Den analysteknik som sedan använts är närmast den 

av Kvale (1997) beskrivna ad hoc som kort förklaras med att forskaren inte använder någon 

speciell teknik för analysen utan han växlar mellan olika tekniker för att finna sammanhangen 

och sambanden. 

 

Enligt  Bryman  (2002)  påpekar  dock  att  det  finns  få  etablerade  och  allmänt  accepterade 

metoder  att  analysera  kvalitativa  data.  Bryman  (2002)  påtalar  att  den  kvalitativa 

undersökningen är ostrukturerad och i denna typ av forskning är det forskaren som är det 
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viktigaste redskapet. Bryman (2002) fortsätter med att påpeka att det som är intressant för 

forskaren  är  det  som  denne  fokuserar  på.  Dessutom  menar  Bryman  (2002)  kommer 

tolkningarna att påverkas av forskarens subjektiva bedömningar och sympatier.  

Vid analysen av mina observationer har jag gått tillbaka till min loggbok för att på så sätt ha 

minnesbilden klar för mig hur eleverna har agerat och arbetat, när vi gjort olika moment och 

på vilket sätt, till exempel hur vi arbetade med övningen med bladnyckeln.
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5 Resultat

I detta kapitel redovisar jag resultatet av min kvalitativa undersökning. Till att börja redogör 

jag  för  planeringen av  avsnittet  ekologi.  Efter  det  följer  intervjuerna  och  sist  mina  egna 

observationer.

5.1 Planering

Kursen i  naturkunskap A är planerad i  samråd med klassen.  Jag presenterade i  början av 

kursen en grovplanering (Bilaga 2) som ett  förslag som de accepterade.  Vi  talade om att 

genomföra en del av undervisningen utomhus i exkursionsform, vilket klassen nappade på. 

För att eleverna skulle få det lättare med artbestämningen av växter var det lämpligt att lägga 

skogsexkursionen i slutet av maj då många blommor har slagit ut. Det är enligt min erfarenhet 

inte många elever som klarar att känna igen arter då de endast har blad eller bladrosetter att 

titta på. 

I detta avsnitt i kursen tog vi upp ekologi och ekosystemfunktioner i svensk skog. Avsnittet är 

en del av kapitlet ekologi i Henriksson (2000). Jag gick igenom med eleverna grundläggande 

ekologisk kunskap. För att eleverna skulle få en konkret förståelse om vad ekologi innebär har 

valde jag att fokusera på skogen. Innan detta introducerade jag ekologibegreppet som sådant 

och  tog  olika  delar  som  ingår  i  detta  såsom  ekosystem med  dess  biotiska  faktorer  och 

abiotiska faktorer, näringskedjor och näringsvävar, cirkulerande ämnen samt berggrund och 

klimatzoner. Efter detta gick vi tillsammans igenom olika typer av skogar på ett teoretiskt 

plan. Detta för att eleverna skulle få kunskap om de olika typer av skogsmark som finns i 

Sverige.  I  naturvetenskapliga  ämnen,  menar  Hedin  och  Svensson  (1997),  är  kunskapen 

kumulativt uppbyggd och därför behöver man ofta börja med detaljkunskaper. Många begrepp 

inom ekologiområdet kan upplevas abstrakta och det är  viktigt  att  tänka igenom hur man 

lägger fram dessa begrepp. Madsen (1999) ger ett exempel angående begreppet närings-kedja. 

En elev i en klass hade fått höra att i naturen finns det massor av näringskedjor och när barnet 

kom ut i skogen var den givna frågan ”var finns alla näringskedjorna?” (Madsen 1999 s 36). 

Tillsammans går vi sedan ut i några olika skogsmiljöer och följer den mall som Nationellt 

resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs 2006) arbetat fram. Sist i denna mall finns 

ett antal uppgifter som eleverna fick arbeta med när de kom tillbaka till skolan för att beskriva 

skogen de varit i. Utöver detta fick de fritt fundera över de arbetsuppgifter de arbetat med för 

att förstå hur de kan förklara ekosystemet skogen
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I Henrikssons (2000) lärobok går författaren igenom vad en art är och presenterar kortfattat 

vad Linnés systematik går ut på. Vidare går Henriksson genom organismgrupper kort och på 

några sidor  nämns en del  arter.  Det  finns  dock inget  som tar  upp hur  man gör  när  man 

artbestämmer växter eller andra organismer. I lärarpärmen (Henriksson och Sundström 2001) 

med olika laborationsförslag finns en övning som beskriver hur en artnyckel fungerar och en 

enkel sådan för att bestämma några träd genom att titta på löven finns med. Det står inget om 

var man lämpligen gör detta utan det är ju upp till mig som lärare att förlägga denna övning 

på valfri plats. Ofta blir det nog så att läraren hämtar in blad ute som eleverna sedan får öva 

på. Det är förvisso en gångbar arbetsmetod. Jag har utvecklat detta till att jag och eleverna går 

ut i en närliggande skogsbacke där vi gemensamt genomför artbestämningsövningar på olika 

blommor, lavar och blad.

5.2 Intervjuer

I intervjuerna tog jag upp de båda exkursionerna som vi gjorde under terminen. Inledningsvis 

frågade jag eleverna hur upplevde du det att komma ut på exkursion? och hur tycker du 

ditt lärande påverkades av att du var ute i naturen? I allmänhet tyckte eleverna att det var 

roligt och positivt att få komma ut i skogen. En elev formulerade sig på följande vis ”Det var 

bra, skönt att komma bort från skolan”. Det var dock inte att få komma bort från skolan som 

var det centrala bland svaren. Eleverna ansåg att de lärde sig mycket genom att komma ut. En 

elev svarade ”…det var intressant och man fick lära sig ganska mycket”. En anledning till att 

eleverna anser sig lära sig genom att vara ute är genom upplevelserna. I detta sammanhang 

kom även frågan hur lärde de sig genom att komma ut? De menade att de kommer ihåg 

bättre genom upplevelserna än genom att läsa i en bok och att det var roligare att titta på saker 

i verkligheten än att bara läsa om dem i en bok. En av eleverna formulerade sig på följande 

vis ”… får lättare hänga upp liksom, sätta ihop med en bild” . En elev ansåg att hon nog lär 

sig lika bra inne i klassrummet men det blir mer minnesbilder när hon kommer ut. Hon ansåg 

att det bästa är en blandning mellan att läsa i klassrummet och att vara ute. Denna åsikt kom 

till uttryck hos de flesta. En elev påtalade att i vanliga fall tittar hon inte så mycket på skogen 

eller hur det ser ut där. Hon fick en ny syn på vad som finns i skogen och hur sammanhangen 

kan se ut. En annan av eleverna insåg att det gick att med hjälp av spår kunna se vilka djur 

som kan finnas. Till exempel genom att studera kottar som något djur ätit på. 

En följdfråga som kom upp blev  hur vill ni helst att undervisningen ska vara när ni är 

ute?  Svaret  blev att  de flesta  vill  själva undersöka exempelvis  växter  för  att  försöka art-

bestämma dem och sedan få bekräftelse av mig som lärare om det var rätt. ”Det känns bättre 
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att reda på själv vad blomman heter” som en elev uttryckte sig som svar på frågan om hur de 

tycker upplägget ska vara. En annan elev menade att läraren bör visa och berätta om det som 

eleven hittat och som den inte känner igen. En elev menade att bara detta att vara ute i friska 

luften underlättade inlärandet, ”…det blir ju en helt annan upplevelse”. 

En fråga jag tog upp var ska det endast ska vara utomhuslektioner eller bara inomhus 

eller en blandning? Det samfällda svaret var ”en blandning”. En elev tyckte att det borde 

vara mer utomhuslektioner jämfört med vad det är idag.

En annan fråga som jag tog upp var: hur vill ni att den nödvändiga teorin för att förstå 

sammanhangen ska genomföras? De flesta ansåg att en viss teoretisk bakgrund vill de ha 

med sig ut i fält. ”Det blir lättare att associera till sen”. En av eleverna menade att det inte 

spelar så stor roll, hon ansåg att det går att göra på flera olika sätt. Eleverna var helt överens 

om att i dessa sammanhang är det viktigt att ha en teoretisk grund att stå på, helst ska de ha 

fått den innan de kommer ut.

Jag  ställde  frågan  tror eller tycker ni  att  det  finns  andra  ämnen där man kan  vara 

utomhus och i så fall vilka?. Några elever tvekade först men efterhand kom flera förslag 

fram. Idrott är ett av de ämnen som eleverna redan bedriver utomhus till viss del. ”Det passar 

ju inte alla ämnen. Naturkunskap passar ju jättebra. Idrotten har man ju ute”. Geografi är ett 

annat område där det finns många möjligheter att studera olika fenomen ute istället för att läsa 

om detta  inne  i  skolan,  exempelvis  studera  olika  formationer  i  naturen  som bland annat 

rullstensåsar. En av eleverna sa ”geografi tror jag säkert”. Samhällskunskap speciellt om vi 

kopplar utomhuspedagogiken med studiebesök av olika slag. En elev hade en fundering om 

detta  med  studiebesök  ”Ja  men  det  handlar  om  pengar,  det  blir  så  dyrt.  Det  skulle  ju  

egentligen inte behöva vara det och gå runt och kolla”. Matematik var ett ämne som flera 

nämnde. Här kan det handla om att mäta vinklar och träna trigonometri. Statistik hade flera 

redan utfört på tidigare stadier,  ”…räkna bilar gjorde vi på mellanstadiet, blå Volvo och så  

där” . Inom ämnet historia kan eleverna tänka sig att studera lämningar av olika slag och även 

fundera på hur det såg ut längre tillbaka. Ett exempel som kom upp är att de skulle kunna 

studera och undersöka vilka livsvillkor som fanns för människorna på medeltid, järnålderstid 

och så vidare. 

Med utgångspunkt  om klädseln ställde jag frågan:  hur viktigt  är det  med klädseln vid 

exkursionerna? De påpekade att vid den första exkursionen var det ganska kyligt och flera 
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av eleverna frös eftersom de inte klätt sig ordentligt. En elev svarade ”det märkte vi ju första 

gången, flera som stod och frös”.  Ett annat påpekande svar angående om man fryser  ”Då 

tänker man inte så mycket på själva lektionen”. Vid den andra exkursionen var det betydligt 

varmare och ingen tyckte det var kallt eller obekvämt ur den aspekten. ”Det var mycket bättre  

sista gången. Det var bättre väder och man frös inte lika mycket då” som en elev uttryckte 

det. Jag tog även upp frågan har ungdomar i dag bra kläder och skor att vara ute i? Svaret 

här blev att det varierar mycket. Några har hund, som måste rastas oavsett väder, och i dessa 

fall skaffar dessa personer sig ordentliga kläder såsom regnkläder och varma tröjor, ”Jag har 

det när jag ska ut med hunden”, och hon syftar då på varma kläder. En elev svarade att ”Jag 

äger inga stövlar eller regnkläder eller något sånt där”.  En annan aspekt på klädfrågan var 

även att eleverna vill se snygga ut i skolan och då är inte grova kläder och skor eller stövlar 

det första som prioriteras. ”Det var skola efter, då tänker man på vad man har på sig”.

Dessutom var jag även intresserad av att höra hur vana eleverna är att vara ute i skog och 

mark. Jag ställde frågan är ni ute mycket i skog och mark? Svaren varierade, några var ute 

mycket medan andra inte var ute så mycket. Det framgick inte i svaren vad de menade med 

mycket  vilket  jag  heller  inte  kvantifierade  i  frågan.  En  av  eleverna  sa  ”jag  är  ute  rätt  

mycket”, och en sa att ”hunden ska man ju ut med”. En elev svarade att ”det är väl mest på  

sommaren” och ytterligare sa att hon och hennes familj är ute seglar mycket på sommaren 

och ”att då blir det att man utforskar lite öar”.

Avslutningsvis frågade jag eleverna: tror ni att det är betydelsefullt för hälsan att vistas 

utomhus? Eleverna ansåg det vara viktigt, att  ”får man frisk luft mår man ju bättre, det är  

tyst och lugnt, ingen stress, det är lätt att koppla av” som en elev uttryckte detta. En annan 

elev menade att ”vi tjejer var ganska glada när vi kom hem och ganska pigga ändå, mycket  

mer pigga än vi brukar vara efter ett tvåtimmarspass i naturkunskap i skolan. Det tror jag 

definitivt att det  påverkar”.   På frågan om hur naturupplevelser i sig påverkar människan 

positivt i hälsoavseende blev svaret att ”det beror väl på om man tycker om skogen, om man  

tycker det är kul att komma ut.”     

5.3 Mina observationer från lektion och exkursion  

När jag lanserade mina tankar om att göra exkursioner till några olika platser och förklarade 

hur  jag tänkt  det  hela  ansåg eleverna  detta  verka  vara intressant.  I  klassrummet  gick jag 

igenom hur en nyckel för att artbestämma träd fungerar. Samtidigt berättade jag att nycklar i 

allmänhet  är  uppbyggda  på  samma  princip  som  den.  Eleverna  var  uppmärksamma  och 

lyssnade samt frågade på sådant de inte förstod.
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Vi gick ut till en skogsbacke bakom skolan där vi praktiserade användningen av nyckeln. Jag 

iakttog och deltog i arbetet. När det gällde att bestämma träd med hjälp av löv såg jag snart att 

eleverna förstod principen. De tog de löv de fick i sin hand och följde nyckeln, även om de 

kände igen bladet redan innan. Eleverna sa att de gjorde så för att de ville känna sig säkra på 

att  de  kunde  använda  nyckeln  på  rätt  sätt.  Emellertid  fanns  ändå  några  svårigheter  som 

eleverna stötte på, bland annat en del facktermer i nyckeln. I loggboken har jag till exempel 

noterat  ”(Elev) frågar om vad skillnaden är mellan sågad och dubbelsågad bladkant, och  

(elev)  undrade  över  skillnaden  mellan  enkelt  och  sammansatt  blad”.   Vi  gick  runt  i 

skogsbacken och tittade på olika träd och jag pratade om de olika skogstyper vi kunde finna 

där, löv och barr. Detta var en dag när det var ganska kyligt men uppehåll. Flera av eleverna 

hade  inte  klätt  sig  varmt  och  de  stod  och  frös  och  huttrade.  Jag  kunde  då  notera  att 

uppmärksamheten hos eleverna minskade. De blev okoncentrerade och såg mest ut att vilja gå 

in i skolan igen. De flesta höll dock god min men när jag sa att det var dags att gå in och 

avsluta lektionen syntes lättnad i deras ansikten. Ur loggboken: ”Jag frågade eleverna när vi  

kommit in om de tyckte det varit kallt ute, ja svarade de.”  

Efter denna inledande exkursion läste vi den teoretiska bakgrunden inom ekologin, det vill 

säga bland annat hur ekosystem fungerar, vad näringskedjor och näringsvävar innebär och 

andra delar inom den grundläggande ekologin. Eleverna fick läsa in sig på olika skogstyper 

samt arbeta med ett material som handlade om skogen sett ur olika aspekter, framför allt ur 

biologiskt perspektiv men även ur ett samhälleligt perspektiv där vi tog upp ekonomi och 

regler för naturskydd. Detta var som jag såg det något som eleverna gruppen var intresserade 

av. Jag och klassen diskuterade skogens betydelse för svensk ekonomi och även frågan om 

hur vi kan skydda naturen sett både från ekonomihåll, naturvårdshåll och hur det fungerar 

med styrregler på politisk och tjänstemannanivå. Gruppen var aktiv och diskuterade dessa 

frågor.

Den andra exkursionen gick senare på våren till naturreservatet jag valt ut. Vid detta tillfälle 

var vädret soligt och det var varmare i luften än vid första tillfället. Vi besökte dels en lövskog 

och dels en barrskog. Eleverna undersökte själva vad som fanns i skogen enligt den modell 

från Bioresurs jag redogjort  för  tidigare.  Mitt  intryck var  att  eleverna arbetade med stort 

intresse. De ropade ofta på mig för att få bekräftat de fynd de gjorde eller för att fråga om 

något de inte kände igen eller kunde hitta i den medförda litteraturen. De ville även visa mig 

de fynd de gjort och såg ut att vara lite stolta när de kunde förklara vad de iakttagit. Jag 

noterade i loggboken ”(Elev) kom fram med en grankotte som en ekorre gnagt på och hon sa  
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att den kotten har en ekorre ätit av. Jag kunde bekräfta detta och hon såg glad ut vid detta  

besked.”   Vid denna exkursion var eleverna mer aktiva än vid den första. De fick anteckna 

sina  iakttagelser  och  notera  vad  de  fann  i  skogsmiljöerna.  Samtliga  hade  tagit  med  sig 

handledningen,  papper  och  penna.  Jag  gick  runt  bland  eleverna  och  kunde  iaktta  deras 

undersökande och skrivande. 

Någon elev ville gärna att jag som lärare skulle visa och demonstrera vad som fanns i skogen 

medan andra själva ville söka svaren. En tanke som då slog mig vid arbetet i fält var att i detta 

fall  kommer vi något ifrån den Linnéanska traditionen men samtidigt håller  vi  kvar vissa 

delar. Linné förevisade och demonstrerade men hans studenter fick samla in och förevisa vad 

de funnit. Som en kuriosadetalj kan jag nämna att den som då hittat det mest spektakulära fick 

på kvällen dinera med Linné (Anderson 1997). 

Elevernas engagemang var speciellt tydligt vid det andra exkursionstillfället. De gick in för 

sina  uppgifter  och  var  nyfikna.  Dessutom  bidrog  troligen  vädret  till  att  de  kände  sig 

bekvämare. En annan faktor kan även vara att de lärt känna mig bättre under terminen och 

visste mer om vad jag krävde och förväntade mig av dem. 

Efter  exkursion  nummer  två  gick  vi  gemensamt  igenom  de  uppgifter  de  arbetat  med  i 

skogsmiljöerna.  Under denna lektion svarade eleverna på arbetsuppgifterna de fått. Jag fick 

svar från dem som visade att de förstått vad de sett. I mina loggboksanteckningar står det 

”klassen var aktiva vid den muntliga genomgången och kunde redogöra för de skillnader  

mellan barr- och lövskog de såg i fält. De diskuterade även orsakerna till dessa skillnader”.  

Avslutningsvis fick klassen ett antal uppgifter, i form av ett skriftligt prov inne i lektionssalen, 

där jag ville se om de kunde redogöra för skillnader mellan barr- och lövskog och om skogen 

som ekosystem i stort. Resultatet från detta prov visade att samtliga hade minst godkänt på 

detta prov och flera kunde redogöra om skogen som ekosystem och även diskutera kring 

skogens betydelse för oss människor i Sverige. 
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6 Analys

6.1 Vad säger forskning om lärande i utomhusmiljö?

Lärandet är en viktig del i dagens samhälle. Under årens lopp har många olika teorier om 

lärandet  presenterats.  Idag  finns  tankar  om  att  flera  sinnen  ska  kunna  användas  och 

stimuleras.  De fyra F:en, det vill  säga faktakunskaper,  förståelsekunskap, färdigheter samt 

förtrogenhetskunskap, skall också beaktas. Enligt Carlgren (Korp 2003) och Liedman (2002) 

går dessa tankar in i den kombination av lärande som oftast utmärker lärandet utomhus.

Enligt den forskning jag studerat finns det många faktorer och argument som talar för att vi 

ska bedriva en del av undervisningen utomhus. Eleverna lär sig genom praktiskt arbete, vilket 

stämmer med Dimenäs (2001) resonemang om Deweys ”learning by doing”. Dessutom frågar 

sig Dahlgren & Szczepanski (2004) vad som kommer att hända om barn under uppväxten inte 

får  möjlighet  att  vara  i  variationsrika,  sinnliga  och  naturpräglade  utomhusmiljöer.  Att  vi 

bedriver undervisning utomhus är ju inget nytt och i Sverige har vi haft ju flera företrädare 

från olika tidsepoker som förespråkat detta, till exempel Carl von Linné på 1700-talet, Ellen 

Key och  Sten  Selander  under  första  halvan  av  1900-talet.  Och  idag  bland  andra  Anders 

Szczepanski. Metoden i sig är knappast kontroversiell. Den mesta av litteraturen jag använt är 

skriven av personer som är intresserade av och arbetar med utomhuspedagogik. 

En av de viktiga faktorerna som gör utomhuspedagogiken värdefull är att flera sinnen berörs. 

Koncentrationsförmågan stärks,  vilket  eleverna även får  med sig  in  i  klassrummet,  vilket 

understryks i Pravitz (2006). Den kunskap som eleverna tillgodogör sig i utomhusverksamhet 

har stora likheter med den kunskap som vi kallar den andra dagens kunskap, man lärde sig i 

vardagslivet, till exempel på lantgården hemma vilket bland annat Tiller och Tiller (2003) för 

fram. Åtminstone i de fall läraren eller den som leder övningarna själv har god kunskap om 

det som görs.  Maltén (1995) poängterar att  det  är  viktigt  att  läraren har adekvata ämnes-

kunskaper. I utomhusundervisningen är den praktiska sidan av lärandet ofta prioriterad. Även 

ur  hälsoaspekt  finns  mycket  som talar  för  att  för  att  det  finns  en  stor  nytta  att  förlägga 

undervisning utomhus. Anders Szczepanski för fram följande tankar  ”Välbefinnandet ökar 

(framför allt för pojkar) när eleverna konsekvent får röra sig ute – samtidigt som de lär sig 

till exempel matte eller språk. Lärarna mår också de bättre” (Pravitz 2006 s 20). Det är dock 

först på senare tid som de tankarna har kommit fram.
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I dagens samhälle är det många ungdomar som sällan är ute över huvud taget. Orsakerna till 

detta kan vara flera men i här har skolan en funktion att fylla, att se till att de ungdomarna 

kommer ut i naturen. Om det så är i en stadspark eller liknande. 

Dessutom är det viktigt att i utomhussituationen skall eleverna aktiveras. Jag som lärare ska 

inte stå och peka utan eleverna ska uppmuntras att själva undersöka, prova olika saker, ja även 

få möjligheten att få ägna sig åt lek. Det sistnämna är mest aktuellt i lägre åldrar. Men får de 

den  möjligheten  finns  det  uppgifter  som  visar  att  dessa  barn  får  bättre  motorik  och 

koncentrationsförmåga. Att vara ute befrämjar även hälsan.

Det  finns  även  vissa  svårigheter  eller  nackdelar  till  att  genomföra  undervisning  utomhus 

enligt Andersson (2004):

 Det är få lärare som är utbildade utomhuspedagoger.

 Det kan vara svårt att se de utomhuspedagogiska möjligheterna i sin

            närmiljö.

 Det tar för mycket tid att förflytta sig till olika miljöer.

 Det tar tid att planera och hitta på bra arbetssätt.

 Elever och lärare är ovana att vara ute.

 Lärare anser att utomhuspedagogik är något man gör i de lägre

            årskurserna.

 Att  lärare  inte  tycker  att  utomhuspedagogiken  ger  den  effekten  som 

utomhuspedagogerna lovordar.

Utöver ovanstående svårigheter finns problemet att eleverna inte tar utelektionerna helt på 

allvar. De kan tycka att det är skönt att få komma ut ett slag men engagerar sig inte direkt i det 

vi  gör  ute.  För  att  kringgå  och  förebygga  att  problem uppstår  gäller  det  att  läraren  kan 

motivera och förklara varför vi går ut och gör de studier vi gör. Man måste ha en plan med 

vad som ska göras ute och att eleverna får konkreta uppgifter att arbeta med. Går vi ofta ut 

blir eleverna vana vid detta och de ser dessa tillfällen som vilken lektion som helst, enda 

skillnaden  är  platsen  för  lektionen.  Fler  lärare  behöver  få  utbildning  om  vad 

utomhuspedagogik innebär och vad som kan göras ute. Dessutom behöver vi, som jag tagit 

upp tidigare, inte ge oss iväg långa sträckor för att vara ute. Vi kan även samarbeta över 

ämnena och arbeta tematiskt. Min erfarenhet är att det finns möjligheter att komma överens 

med andra lärare och låna lektionstid av dem så att vi kan vara ute en längre stund.
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6.2 Hur upplever elever att vissa kursmoment genomförs utomhus?

Eleverna tyckte i allmänhet att det var positivt att genomföra delar av kursen utomhus. De 

tyckte att det gav mer att få se olika företeelser i verkligheten istället för att enbart läsa om 

dem i litteraturen eller att läraren föreläser om dem. Likaså att själv få göra undersökningar 

upplevde de positivt, och att kunna få minnesbilder för att sedan kunna koppla dem med den 

teori vi tagit upp.  

Det  var  dock  tydligt  att  vädret  var  en  viktig  faktor  som har  betydelse  för  hur  eleverna 

upplever det att vara ute och hur de tar till sig kunskapen. Och även klädseln, det är viktigt att 

inte frysa. Känner man sig kall blir det lätt att man tappar fokus på lärandet och tänker mer på 

att det är kallt och vill hellre gå in. Problemet här blev att eleverna prioriterade hur de skulle 

vara klädda i skolan, det vill säga så snyggt som möjligt och inte med grova skor. Ombyte var 

tydligen inget att tänka på. 

När  jag  tog  upp  frågan  om vilka  ämnen  som skulle  kunna  fungera  att  bedriva  utomhus 

tvekade  eleverna  lite  innan  de  kom  på  olika  ämnen  som  kan  vara  lämpliga  att  bedriva 

utomhus men de kom snart på ett flertal.  Biologi och naturkunskap kom snabbt upp men 

sedan kom de på bland annat geografi, historia och matematik. 

Här finns möjligheten till ämnesövergripande och tematiska studier och det är viktigt med en 

dialog mellan olika ämnen inom skolan. Här finns möjligheter att samarbeta och exempelvis 

göra  temadagar.  Ett  exempel  kan  vara  att  studera  landskapets  utveckling  och  då  är 

naturkunskap, geografi och historia ämnen som berörs. Några frågeställningar att då arbeta 

med kan vara vilken betydelse hade landskapets utseende för människornas livsvillkor? På 

stenåldern gick havet mycket högre, hur såg landskapet ut, var kunde människorna bosätta 

sig, hur livnärde de sig. Människorna påverkade landskapet när de blev bofasta och började 

odla och ha betesdjur. 

6.3 Hur upplever jag som lärare situationen?

Min upplevelse  av  att  förlägga  en  del  av  undervisningen utomhus blev  positiv.  Eleverna 

visade tydligt att de trivdes med att ha en del av undervisningen utomhus. De såg fram mot att 
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vi skulle gå ut, speciellt den andra exkursionen i maj. Det var påtagligt dock att se vilken 

skillnad  det  blev  i  uppmärksamheten  från  deras  sida  beroende  på  vädret.  Visst  var  de 

intresserade  vid  det  första  lite  kyligare  tillfället  men  de  tappade  fokus,  speciellt  när  vi 

stannade till för att titta närmare på något och sneglade ner mot skolbyggnaden. Jag märkte då 

klädselns betydelse för att kunna vara ute. Själv var jag varmt klädd medan eleverna var för 

tunt klädda och frös. På så vis blev det svårare för mig som lärare att hålla elevernas intresse 

och engagemang igång.

När vi arbetade med de teoretiska avsnitten inne i  klassrummet var min känsla att de var 

intresserade av frågorna. De var ju alerta och diskuterade gärna vilket jag upplevde mycket 

positivt.  Detta  avsnitt  om  skogens  ekologi  som  vi  även  diskuterade  ur  ett  samhälleligt 

perspektiv, var, som jag tolkar det, ett avsnitt de tyckte var intressant.

Eleverna var alerta och engagerade i de arbetsuppgifter de gjorde, i synnerhet vid den andra 

exkursionen. De arbetade med sina uppgifter, gick runt i skogspartierna och undersökte. Jag 

upplevde att de var intresserade och verkligen ville få kunskap om skillnader mellan löv- och 

barrskog. Eleverna ställde frågor för att få bekräftat att de hade uppfatta och tolkat det de såg 

och iakttog rätt. Det blev en del av handens kunskap de fick arbeta med vid de tillfällen vi var 

ute. Jag kunde se hur eleverna här kunde länka ihop det de såg i skogen med det vi pratat om 

på lektionerna.  Detta blev sedan bekräftat när vi  sammanfattade exkursionen på lektionen 

efteråt samt vid det skriftliga provet vi genomförde. 
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7 Diskussion

7.1 Inledande diskussion
Naturkunskap och biologi handlar om naturvetenskap. Många moment i dessa kurser tar, av 

naturliga skäl, upp fenomen ute i naturen. Några exempel är organismer och organismgrupper, 

ekosystem och dess funktioner samt, biologisk mångfald. Många gånger, av olika orsaker, tas 

detta upp på lektioner inne i klassrummet istället för att gå ut i naturen. Kunskaper om natur 

och kultur har blivit teoretisk biologi inomhus (Andersson 2004). Att läsa sig till kunskapen 

om naturen teoretiskt kan aldrig ersätta naturkänslan (Hedberg 2004) och det är en viktig 

aspekt  av  utomhuspedagogiken,  just  att  ge  eleverna  en  relation  till  naturen.  Vad  är  då 

naturkänsla? Den frågan får vi säkert många olika svar på om man frågar många personer. 

Men många kommer troligen att svara att det handlar om igenkännandets glädje (Magntorn & 

Magntorn 2004). Ställer vi frågan om vad natur är kommer säkerligen olika personer att svara 

olika beroende på vilken utgångspunkt personen har, men frågar vi flera kan vi sätta ihop 

dessa svar till något som många kan enas om (Madsen 1999). Dessutom finns det de som 

anser att det inte finns någon natur om vi med natur menar något som inte styrs eller påverkas 

av människan (Brügge et  al.  2007).  Detta  tankesätt  och resonemang anser jag dock ligga 

utanför detta arbetes område men synpunkten kan vara intressant att diskutera. För mig som 

lärare och med bakgrund som biolog är det naturligt att förlägga en del av undervisningen 

utomhus.

Artkunskap och ekologi

I dag har många människor i Sverige dålig kunskap om olika arter. De kan känna igen en 

skata och en blåsippa men pratar botanister om en teveronika kan en del kokettera med att det 

vet de inte alls vad det är (Carlberg 2003) och i vissa kulturella kretsar kan det nästan anses 

vara pinsamt att kunna något om naturen (Storm 2004). Av någon anledning betraktas viss 

kunskap som fin och bra men inte annan. Svenska artprojektet och Nationalnyckeln har till 

uppgift  att  sprida  kunskap  om  naturen  till  Sveriges  befolkning.  Svenska  artprojektet 

genomförs  av  Artdatabanken  vid  Sveriges  lantbruksuniversitet  (SLU)  på  uppdrag  av 

riksdagen. I detta projekt skall Sveriges arter beskrivas vetenskapligt och ges svenska namn. 

Dessutom  utförs  inventeringar  för  att  undersöka  utbredning  och  förekomst  av  arterna. 

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna ska då medverka till att öka artkunskapen hos 

befolkningen i Sverige (Nationalnyckeln 2005). I skolan anser jag att vi lärare har en viktig 

uppgift att delta i denna kunskapsspridning. Eftersom arterna och ekosystemen finns ute i 

skog och  mark  kan  det  vara  lämpligt  att  studera  dessa  på  plats  och  inte  bära  in  allt  till 

klassrummet eller att studera det hela teoretiskt. Naturligtvis måste en viss teoretisk kunskap 
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ligga till grund men den kan man ta antingen inne innan man går ut, ute i naturen eller när vi 

kommer tillbaka till klassrummet efter en exkursion. Ska vi gå efter eleverna syn på detta vill 

de ha en grundkunskap med sig ut, så att de lättare förstår det de studerar i fält.  

Jag är övertygad om att artkunskap har ett egenvärde. Det blir i allmänhet roligare att vara ute 

i  skog  och  mark  om man  känner  till  namnet  på  växter  och  djur  som kan  möta  mig  på 

vandringen. Har jag dessutom kunskap om ekosystemen och deras funktion blir det lättare att 

förstå varför skogen eller hagen jag vandrar i ser ut som den gör. Vi kan visserligen läsa oss 

till detta inne i klassrummet men att gå ut och studera på plats ger ytterligare dimensioner och 

i framtiden den igenkännandets glädje som Magntorn & Magntorn (2004) skriver om. Säljö 

(2000) påtalar hur olika vi kan uppfatta och tillgodogöra oss ett skeende beroende på hur 

mycket kunskap vi har med oss. Vi ser samma händelse men tolkar det olika. Säljö (2000) ger 

ett  exempel  med  en  fotbollsmatch  och  två  åskådare,  den  ene  är  entusiast  med  mycket 

kunnande och den andra har ringa erfarenhet av spelet. Den kunnigare personen får sannolikt 

ut mera av matchen än den andra. 

Om eleverna får lära sig på plats och genom eget praktiskt arbete stannar kunskaperna kvar 

längre, de kan längre fram associera till de situationer när de var ute och minnas vad de en 

gång lärt sig. Är detta en from förhoppning? Ja kanske, men troligen stannar kunskapen kvar 

längre. Vi kan, genom att vara ute, ge eleverna kunskap om arter och ekosystem samtidigt 

som vi ger dem en naturkänsla. Är jag som pedagog intresserad och kunnig påverkar det 

ungdomarna positivt.

Naturvana

Det är enligt min mening, viktigt att eleverna får en vana att vara ute i skog och mark, om de 

inte redan har det och jag anser att denna bör grundläggas tidigt. En del har hundar som måste 

rastas och på så sätt kommer de ut medan någon seglar och gör strandhugg som gör att de 

kollar in naturen på öar de kommer till. För dessa ungdomar faller det sig naturligt att komma 

ut men annars kan det nog vara väldigt olika hur mycket ungdomar kommer ut i naturen och 

får en vana att vistas där. 

På många håll  är  barn i  förskolan och de lägre årskurserna ute  mycket  men detta  verkar 

försvinna mer och mer ju högre upp i skolsystemet vi tittar. Det är dessutom viktigt att elever 

som  ska  fortsätta  läsa  naturvetenskap  får  en  grund  för  hur  man  utför  olika  typer  av 

undersökningar utomhus. Med andra ord en förtrogenhet för vad och hur man kan arbeta i 

32



fält. Givetvis också för att det känns naturligare att titta på en företeelse i dess rätta miljö och 

inte plocka in den i  klassrummet. Men det är värde att elever även på andra program får 

kunskaper om vad vi naturvetare gör när vi är ute i  skogen och gör våra undersökningar. 

Naturligtvis kan man applicera denna metod i de flesta ämnen (Hedberg 2004), det är nog 

bara  fantasin  som  sätter  gränser.  Och  som  Dahlgren  &  Szczepanski  (2004)  påtalar,  så 

sönderfaller inte vår upplevelse av omgivningen i ämnen som fysik, historia eller biologi.

Den person som har naturvana och ofta är ute klarar av det bättre även om det inte är soligt 

och varmt. Frågan om kläder kan tyckas hänga utanför ämnet men enligt min mening och 

erfarenhet är det viktigt att man inte fryser eller blir blöt om det regnar. De personer som är 

vana att  vara  ute  mycket  har,  enligt  min uppfattning,  oftare  kläder  som är  anpassade  till 

utomhusvistelse, till  exempel stövlar, varma tröjor och regnkläder. Har man inte detta kan 

naturligtvis utomhusvistelsen bli obehaglig. Det kan räcka med att man har hund som ska 

rastas, hunden måste ju ut oavsett väder. Dagens ungdom vill ha sin stil och tycker det kan se 

trist  eller  tråkigt ut med skogs- eller regnkläder i  skolan.  Naturligtvis  kan de byta om på 

skolan men de flesta verkar tycka att är besvärligt att släpa med sig ombyte. Undantag har jag 

sett  och  det  är  de  speciella  kurser  på  skolan  där  mycket  av  kursinnehållet  är  baserat  på 

undersökningar utomhus.  Två exempel är  dels  en kurs kallad miljökemi där elever är ute 

mycket  för  att  studera  landskapet  och  ta  prover  i  rinnande  vatten,  dels  kursen  biologi 

breddning med inriktningen biologisk mångfald. I min undersökning blev det tydligt att det är 

viktigt  att  vara  rätt  klädd när  man ger  sig  ut  på exkursion,  även om det  bara är  utanför 

skolbyggnaden.  Den  som  fryser  och  känner  sig  obekväm  lär  sig  sämre  eftersom 

uppmärksamheten hos den personen får ett annat fokus. Även Szczepanski (Andersson 2004) 

och Brügge m fl (2007) påpekar att det är viktigt att barnen håller sig torra.

Studier och övningar ute

När jag läser lärarhandledningar och laborationsanvisningar till kurserna är det sällan jag ser 

att  exkursioner  ges  som förslag.  Det  handlar  oftare  om att  ta  in  material  som sedan ska 

analyseras på laboratoriet. Insamlandet är förvisso ett viktigt moment. I dessa sammanhang är 

det enligt min mening bättre att eleverna får gå ut och samla in än att läraren har med sig 

färdigt material. Eleverna får på så sätt lära sig var man ska hämta och även hur insamlandet 

går till. En lektion inomhus som förberedelse kan då handla om exakt vad man ska hämta in, 

hur mycket och på vilket sätt, beroende på vad vi ska undersöka. Men det praktiska momentet 

får eleven utföra och på så vis omvandla teorin till  praktik. I laboratoriemiljön gör sedan 

eleven ett antal praktiska moment som i sin tur befäster teorin genom praktiken.
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Det kan tyckas självklart för mig som lärare och med min bakgrund som biolog att tro att 

också  eleverna  ska  tycka  det  är  intressant  och  givande  att  vara  ute  i  fält  för  att  göra 

undersökningar. Antingen för att utgå från som frågeställning eller för att befästa kunskap. 

Min undersökning här visar att den grupp elever jag undersökt anser det vara värdefullt att 

vara ute i skogen för att tillgodogöra sig kunskapen och att få se och undersöka skogsmarken. 

Att lära sig arter och om ekologi kommer dock långt ner på listan över sådant som elever i 

Sveriges skolor helst sysslar med (Sjøberg, 2005). I den klass jag var ute med var eleverna 

intresserade och ville ta reda på vilka arter de träffade på och de hade en vilja att  förstå 

sambanden. En trolig förklaring kan vara att när de kommer ut kan de inse och förstå värdet 

av artkunskapen. De hade fått en stabil teoretisk grund att stå på innan och det var ju det som 

de flesta nämnde i intervjuerna. De ville ha en viss kunskapsgrund innan de gick så att de 

lättare kunde ta till sig de det sedan så i skogen.

Vi kan föra in frågor om ekologi och miljöpåverkan. Det finns många möjligheter att studera 

dessa olika frågor och göra det levande för eleverna. Många gånger kan det sinnliga förstärka 

kunskapen. När elever i USA som hade lägre resultat på matematiktester än genomsnitten fick 

gå ut i bygden och göra olika undersökningar och intervjua befolkningen lyckades de längre 

fram bättre på testerna och visade en kunskap som var högre än genomsnittet (Tiller & Tiller 

2003).  Rena  matematikuppgifter  blandades  med  novellskrivande,  drama  och  andra  delar. 

Denna blandning stimulerade tydligen eleverna på flera plan. 

Det är många gånger mer intressant att studera olika företeelser på plats, och även att anpassa 

utevistelsen till årstiden. Om eleverna redan på tidigare stadier fått en vana att vara ute känner 

de sig inte obekväma att vara ute, även när vädret är dåligt.  Närnaturen är ett område att 

utnyttja, i den mån den finns. Det kan ibland räcka med några träd eller en gräsmatta för att 

studera biologiska fenomen. Beaktar vi andra ämnen finns det stora möjligheter att utnyttja 

närmiljön.  Man  behöver  inte  alltid  ge  sig  ut  på  hel-  eller  halvdagsexkursioner  utan  en 

dubbeltimme eller rent av en lektion kan räcka. Man kan på våren bara gå ut en liten sväng för 

att  se  om vi  kan  höra  några  vårfåglar.  Speciellt  om vi  är  väl  förberedda.  Om man  har 

möjlighet att ha en skolgård med mycket grönt (Olsson et al. 1998) kan man på så vis snabbt 

komma ut på plats. Jag är medveten om att detta kan vara problematiskt på många platser, 

men borde kunna gå att lösa på olika sätt. Måste det alltid vara massa asfalt på en skolgård? 

Det behöver inte vara massor av träd och gräs. Man skulle kunna börja med odlingslådor av 
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olika slag, en kompost för till exempel matrester från personalrummet, några fågelholkar i 

träden runt skolan. 

7.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ undersökning sker med ett begränsat urval av informanter och jag har inte räknat 

någon statistik på materialet såsom man kan göra vid en kvantitativ undersökning. Däremot 

kunde jag gå djupare in och undersöka hur eleverna i detta fall förhöll sig till att vi bedrev en 

del av undervisningen utomhus. Det är omöjligt att generalisera resultatet eftersom det gäller 

för den specifika gruppen vid det aktuella tillfället. Replikerbarheten blir svår för att inte säga 

omöjlig.

När det gäller tolkandet av materialet måste jag vara medveten om att det kunde vara svårt för 

mig att vara helt objektiv eftersom detta är ett ämne jag är intresserad av. Jag har dock i så 

stor utsträckning försökt se bakom detta och på så sätt minskat risken att mina subjektiva 

synpunkter  påverkat  min  undersökning.  Detsamma  gällde  vid  insamlandet  av  material,  i 

synnerhet för litteraturstudien. Jag har efter kontakten med Anders Szczepanski som ju gav 

tips  som  handlar  om  det  positiva  kring  utomhuspedagogik,  även  sökt  material 

förutsättningslöst för att få en klarare bild om utomhuspedagogikens för- och nackdelar.  

Ett problem som kan vara aktuellt i dessa typer av studier är om jag som forskare befinner 

mig  i  en  familjär  miljö  (Dimenäs  2001).  Risken  fanns  att  jag  blivit  hemmablind  och 

exempelvis missat observationer runt elevernas beteende i och med att jag lärt känna dem 

under en termin. Samtidigt kan det vara en fördel att jag lärt känna eleverna under en längre 

period. De vet vem jag var och kände sig, förhoppningsvis, trygga med mig.

Användande av bandspelare skulle kunna tänkas ha hämmat eleverna men samtidigt är risken 

större att skulle ha missat något om jag hade antecknat och skrivit ner för hand istället. Därför 

ansåg jag fördelen med bandspelare överväga. Jag kunde i samband med att jag spelade in 

vara friare och det blev lättare att följa upp frågor och påståenden. En svårighet vid tran-

skriberingen  var  att  det  ibland  kunde  vara  svårt  att  uppfatta  exakt  vad  en  elev  svarade, 

exempelvis om kom störande ljud utifrån eller om eleven svarade tyst eller talade lite otydligt.

Ett problem som kan tänkas spelat in vid intervjuerna och påverkat tillförlitligheten är om 

eleverna skulle haft anledning att tro att deras svar på något sätt skulle påverkat betyget i och 

med att jag samtidigt undervisade dem i ämnet. Därför var det viktigt att poängtera att deras 
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svar inte på något sätt kom att avspegla sig i betyget. Intervjuerna gjordes en vecka efter 

exkursion  nummer  två  och  alltså  fyra  veckor  efter  den  första  exkursionen.  Det  finns 

naturligtvis risk att eleverna minnesbilder från det tillfället är svagare eller har förändrats över 

tid.  Dessutom kan  det  finnas  en  risk  att  minnesbilder  flutit  ihop.  Nu  var  det  den  totala 

upplevelsen av att vara ute som var fokus, därför ansåg att det var tillräckligt att intervjua med 

det tidsperspektiv jag hade.

7.3 Fortsatt forskning och utveckling av utomhuspedagogik

Under  hösten  2007  kommer  Centrum  för  miljö-  och  utomhuspedagogik  vid  Linköpings 

universitet att hålla en tvådagars konferens med workshops av olika slag för att visa bredden 

och möjligheterna till utomhuspedagogik inom olika ämnen. Enligt min mening är detta ett 

tecken i tiden att utomhuspedagogikens betydelse är viktig och stor. En intressant information 

som kommer från Patrik Grahn, enligt Dahlgren & Szczepanski (1997), är att 65 % av lärarna 

inte  klarar av att  bedriva biologiundervisning utomhus.  Alltså kan vi här se ett  behov att 

utbilda lärare i  just utomhuspedagogik. Det kanske är dags att  lägga in någon eller några 

kurser  i  lärarutbildningen  som tar  upp  just  denna  inriktning.  Med  tanke  på  detta  är  det 

naturligtvis viktigt att kunskapen sprids även hos de idag aktiva lärarna.

Ofta har elever på lägre stadier, förskola och lågstadiet framför allt, haft förmånen av att få 

vara  ute  men  nu  börjar  det  komma fram mer  och  mer  övningar  och  uppgifter  som kan 

användas på både högstadiet och gymnasiet. Jag har tidigare i rapporten påtalat bristen på 

litteratur  som riktar  sig  till  de  högre  stadierna  i  utbildnings-Sverige  vad  gäller  utomhus-

pedagogik. Enligt Anders Szczepanski (2006) på Centrum för miljö och utomhuspedagogik, 

vilket är knutet till Estetiska institutionen vid Linköpings universitet, finns det en mängd nya 

läromedel i  till  exempel matematik som är till  för undervisning utomhus. Dessutom säger 

Anders Szczepanski att det finns vetenskapliga argument som talar för att en ökad utomhus-

pedagogik  ger  effekter  på  barnens  koncentrationsförmåga,  motorikutveckling  och  hälsa 

(Pravits 2006). I detta tankesätt kommer även hälsans betydelse in. Utomhusverksamhet är 

viktigt för många människor, skolelever, vuxna arbetande personer och även som medel för 

att människor med utmattningsdepression och liknande problematik så småningom ska kunna 

komma tillbaka till arbete eller studier. Ett flertal olika verksamheter runt om i landet arbetar 

med detta (Olsson et al 1998, Norling 2001, Kvist & Råsander 2004, Ossiansson 2004, Rörby 

2005, Hellmark 2006). Kan vi börja redan i skolan att få med eleverna ut i naturen och att de 

kan  anamma  naturens  tempo  som  ofta  är  mindre  stressande  än  den  inomhus  finns 

möjligheterna att  minska dessa stressrelaterade åkommor.  Britta Brügge (Andersson 2004) 
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anser  att  en  viktig  anledning  till  att  bedriva  utomhusbaserad  undervisning  är  de  positiva 

effekterna  detta  har  på  hälsan samt  att  det  främjar  koncentrationen hos  barnen.  Framtida 

forskning inom detta område bör alltså bland annat fokusera på utevistelsens betydelse för 

hälsan. Det finns undersökningar och iakttagelser som indikerar att utomhusvistelse är mycket 

främjande för barn med kronisk stress och som är motoriskt oroliga (Pravitz 2006).

Den  fortsatta  forskningen  inom området  utomhuspedagogik  anser  jag  bör  handla  om  att 

utveckla  verksamheter  för  de  äldre  eleverna,  jag  menar  då  högstadiet  och  inte  minst 

gymnasiet. Det bör dessutom utvecklas bra material som är lätt att få tag i. Bioresurs material 

är ett steg på vägen och det finns troligen ytterligare att finna vid en sökning på Internet. 

Problemet kan dock vara att hitta dessa sidor. Jag skulle önska att det i lärarhandledningarna 

som finns till  läroböckerna fanns fler exempel på laborationer och andra övningar som är 

lämpliga att  utför utomhus.  Dessa lärarhandledningar finns ju tillgängliga i  arbetsrummet. 

Dessutom är det viktigt att fortsätta med forskningen kring de hälsobefrämjande delarna av 

uteverksamheten.

Den uppfattning jag har fått om naturskolornas verksamhet är att även de riktar sig till de 

lägre stadierna, varför inte uppmuntra dem att arbeta även med äldre elever? Dessutom är det 

önskvärt att flera lärare vidareutbildar sig inom utomhuspedagogiken, på så vis kan några av 

de  punkter  Andersson (2004)  tar  upp på  sid  27  som kan upplevas  som svårigheter  med 

utomhusverksamhet  minimeras.  Det  kanske  rent  av  borde  ligga  någon  grundkurs  inom 

lärarutbildningen, i AUO-blocket till exempel. ”Utomhus” finns tillgängligt för många ämnen 

(alla)  och  vi  skulle  kunna  utveckla  den  tematiska  och  ämnesövergripande  verksamheten, 

därför vore det bra om alla nya lärare fick ta del av detta.

7. 4 Avslutande reflektion

Efter  att  ha  arbetat  med  litteraturstudier  och  med  eleverna  är  min  slutsats  klar. 

Utomhuspedagogiken är ett utmärkt komplement till undervisningen, som kan förstärka den 

teoretiska  kunskapen  inom  många  ämnen.  Som  Dahlgren  &  Szczepanski  (2004)  påtalar, 

föreligger det ingen motsättning mellan lärande och pedagogik inne eller ute. De har vissa 

olikheter men är samtidigt komplement till varandra. Som jag ser det måste vi få ungdomarna 

att vänja sig att vara ute, på så vis kan de uppleva att det går att vara ute även om solen inte 

skiner jämt. Den konferens och workshop som ska äga rum i Linköping hösten 2007 är ett 

steg i rätt riktning så att lärare på olika stadier och i olika ämnen kan få hjälp med lämpliga 
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aktiviteter.  Men  även  att  den  fortsatta  forskningen  är  viktig.  Och  jag  vill  avsluta  med 

Fältbiologernas gamla men ännu aktuella slogan ”Håll stövlarna leriga”.
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Intervjuschema. Bilaga 1

Hur upplevde du det att vara ute på exkursion?

Hur tycker du ditt lärande påverkades av att du var ute i naturen? 
På vilket sätt?

På vilket sätt skiljer det sig att lära ute mot att sitta i klassrummet?

Vilket föredrar du, inomhus eller inomhus eller en blandning,
varför?

Hur ska undervisningen vara upplagd när vi är ute?

Är du ute mycket i skog och mark?
Hur tycker du det överhuvudtaget är att vistas utomhus, ta en promenad i skogen 
till exempel.

Tror du att det har betydelse om man är van att röra sig i skogen hur man tar till 
sig kunskapen när man är ute?

På vilket sätt?

Hur är det med kunskapen hos era jämnåriga om hur man klär sig för att vara 
ute?

Har man bra kläder eller inte?

Vilken betydelse har det med rätt kläder för att tillägna sig kunskapen.
 
Tror du det har någon betydelse för hälsan att vistas ute? På vilket sätt.

Någonting du vill tillägga.
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Bilaga 2
(Utdrag ur )
Lektionsplanering avsnitt ekologi klass XXXX

vecka Ti 60 min On 100 min
17 Systematik, arters namn Exkursion, skog, nyckling
18 Ekologi, ekosystem Ekologi cirkulerande ämnen
19 Ekologi, begrepp Ekologi, skog, arbetsblad
20 Ekologi,  skogen  forts,  inför 

exkursion
Exkursion naturreservat

21 Sammanfattning exkursion Examination
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