
 
Institutionen för kultur och kommunikation  
Nationellt Centrum för Miljö- och utomhuspedagogik 

Magisterutbildning i miljö- och utomhuspedagogik   

Magisterarbete 15 hp Handledare:  
Marcus Samuelsson  

LIU-IKK-MOE-D--08/002--SE  Institutionen för beteendevetenskap   
och lärande        

Ingemar Nyman  

Att leta efter kännskap 
Hur lärare ser på utemiljön som en  

miljö för lärande         



      



      
Avdelning, Institution 
Division, Department  

Institutionen för kultur och kommunikation 
581 83 LINKÖPING    

Datum 
Date  

2008-06-16 

  
Språk 
Language   

Rapporttyp 
Report category   

ISBN  

 

Svenska/Swedish          ISRN              LiU-IKK-MOE-D--08/002--SE       

       

D-uppsats   Serietitel och serienrummer 
Title of series, numbering  

ISSN  

     

____

         

URL för elektronisk version    

   

Titel  
Title 
Att leta efter kännskap 
A search for kjennskap  how teachers lock at the outdoor environment as an environment for learning 
Författare 
Author 
Ingemar Nyman  

  

Sammanfattning 
I utomhuspedagogiken utgör de empiriska erfarenheterna ute en viktig grund för en lärande process - pedagogen kan genom val 
av plats påverka lärandet. För att utveckla utomhuspedagogiken i skolan behöver vi utgå från lärarnas uppfattning av hur deras 
skolvardag ser ut. Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i dels tre lärares uppfattning om deras utemiljö som lärmiljö och dels i 
en teoretisk modell för platsens betydelse i en lärandeprocess. Betydelsen av dels ett strukturerat och dels ett ostrukturerat möte 
med uteplatsen beskrivs. Genom att koppla ihop lärarnas svar med den teoretiska modellen får vi en helhetsbild av hur 
utomhuspedagogik kan fungera i skolan. Vi ser till de skillnader som finns mellan att undervisa inne respektive ute och till vilka 
möjligheter de olika miljöerna ger oss pedagoger.  

Abstract 
In outdoor education the empirical outdoor experience is an important basis for a learning process  the teacher can affect learning 
with the choice of location. In order to develop the model in school, we need to build on teachers' perception of how their every 
day schoolwork looks like. This paper takes as its starting point at three teachers' perception of their learning environment and 
outdoor environments as well as a theoretical model of the site's importance in the learning process. The paper addresses both the 
importance of a structured and a unstructured meeting with outdoor sites. By linking teachers' interview response to a theoretical 
model an overall picture of how outdoor education can function in school is given. We look at the differences that exist between 
teaching inside and outside and at the possibilities the different environments give.  
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Bakgrund  

På senare år har jag kommit i kontakt med både ett ämnesövergripande arbetssätt och 

utomhuspedagogik. Som lärare har jag sett att det har en stor betydelse för elevernas 

studieresultat om läraren på ett medvetet sätt gör val mellan olika platser att arbeta på i 

skolan. Genom att använda utemiljön som ett komplement till innemiljön har eleverna 

motiverats. Upplevelser och erfarenheter som de har gjort ute har kunnat samspela med den 

mer traditionella undervisningen som använts inomhus i skolan. Jag har kunnat se fördelar 

med att kunna diskutera olika alternativ avseende plats och blivit intresserad av hur skolors 

arbete kan utvecklas i sådana frågor.  

Min erfarenhet är att många lärare är positiva till att använda utemiljön i undervisning 

 

när 

de väl får tillfälle att vara med om det. Lärarna tycker ofta att eleverna blir motiverade och att 

de får med sig något i sitt fortsatta skolarbete genom det de lägger ner i utemiljön. Det blir då 

intressant att fundera över varför inte utemiljön används i större utsträckning. Vad är det som 

påverkar lärarens val av plats?  

Genom att ta del av det arbete som görs på olika skolor går det att lära sig mer om platsens 

betydelse. I huvudsak används innemiljön i undervisningen. Men det förekommer också 

tillfällen när elever går ut i samhälle och natur med sina lärare. Genom studiebesök, 

bildlektioner ute, idrott utomhus, exkursioner i biologi etc. finns det erfarenheter av att arbeta 

på andra platser. Erfarenheter av detta är intressant att fördjupa sig i. Genom att ta del av hur 

lärarna ser på sitt arbete blir det lättare att förstå de förutsättningar som de upplever sig ha.  

1.1 Varför inne? 

Pedagogisk uppslagsbok (1996) poängterar att skolan ska vara en institution där eleverna får 

färdigheter och värderingar som gör att de fungerar som medborgare i samhället. Platsen för 

den här överföringen av de gemensamma värderingarna är en byggnad där eleverna kan 

samlas. I Egidius (2006) beskrivs kommunikationen mellan läraren och eleven i klassrummet 

som traditionell med starka värderingar angående vad som får och inte får sägas mellan dem.  

Det finns alltså starka traditioner att den svenska skolan ska bedriva sin verksamhet inomhus. 

Här finns också traditionsbundna sätt i hur man kommunicerar och vad som är syftet med 

skolan. Skolan har en funktion i samhället som eleverna skolas in i. Den dominerande åsikten 
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har länge varit att det är lättare att skola in eleverna och disciplinera dem inne i ett klassrum. 

Här har man haft lättare att kontrollera kommunikationen mellan lärare och elever och vad 

eleverna lär sig.   

Vi kan se att traditioner byggts upp både för platsen skola och på vilket sätt som 

kommunikationen i skolan sker på. Där det finns traditioner finns det också en överföring av 

traditioner mellan lärare, elever och föräldrar. Skolan blir liktydigt med en plats, en byggnad i 

samhället. Vi går till skolan, vi är i skolan, vi lär i skolan. När vi är i skolan kommunicerar vi 

på ett visst sätt med våra lärare. Att då förändra inställningen till var vi lär oss och var skolans 

arbete kan bedrivas utmanar den etablerade traditionen. På den alternativa platsen blir det 

dessutom mest troligt en annan kommunikation mellan läraren och eleven, platsen får också 

betydelse i detta avseende. 

1.2 Varför ute? 

Att reflektera och ta ställning till en plats betydelse för ett lärande, kan vara ett sätt att 

utveckla det pedagogiska arbetet. Den didaktiska begreppsapparat som används behöver inte 

bara innehålla ett vad, hur och varför utan kan också innehålla ett var. Med detta synsätt blir 

det en interagerande situation med den miljö vi befinner oss i och som vi som pedagoger kan 

se som intressant och som en tillgång. Bara det att beteckningen klassrum byts mot 

beteckningen lärandemiljö ger en signal om ett alternativt tänkande avseende miljön. Ur de 

här perspektiven blir det intressant att fundera kring hur samspelet fungerar mellan en 

undervisning inne i skolan och en undervisning som bedrivs ute. Detta samspel finns i olika 

grad och på olika skolor redan idag och är väl värt att diskutera.   

Genom att också gå ut med våra elever förändrar vi deras lärmiljö. Samtidigt som de lär sig 

saker inomhus får de stimulans och ett lärande ute i samhälle och natur. Vi kompletterar det vi 

gör inne med ett arbete ute. Det vi söker ute är elevernas egna upplevelser och vi gör det på 

platser som pedagogen valt. Istället för att bara förmedla kunskaper och information via texter 

eller genom det vi säger till eleverna väljer vi att arbeta med elevernas egna förstahands 

upplevelser av olika företeelser. Samtidigt som vi ser exempel på en mer konkretiserad 

undervisning ute finns det behov av att problematisera och utveckla. Samspelet mellan en 

undervisning inne och en undervisning ute kan ske på ett helhetligt och medvetet sätt. En 

utveckling kan ske utifrån de olika villkor som finns på skolorna. Varje skola är unik 

avseende sin omgivande miljö och sitt kollegie. Vi måste därför vara lyhörda för hur lärare 
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resonerar om sin undervisning och förstå hur de uppfattar sina villkor. Ett långsiktigt 

utomhuspedagogiskt arbete på en skola kan bara bedrivas utifrån en insikt om de egna 

villkoren. En dialog kring de här frågorna känns angelägen.  

Jag vill passa på att tacka för den stora hjälp det inneburit att få intervjua lärarna jag träffat. 

Utan er hjälp hade jag inte kunnat skriva den här uppsatsen! Att på sådant här sätt få en 

inblick i olika skolors vardag har varit mycket värdefullt! Dessutom är jag väldigt tacksam för 

det stöd och den uppmuntran som jag fått från olika håll under mitt uppsatsskrivande.  
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2. Syfte 

Genom samtal med lärare vill jag undersöka hur de resonerar kring platsens betydelse för 

undervisningens utformning och innehåll. Genom att fördjupa förståelsen för hur lärare 

reflekterar kring platsens betydelse för lärandet är det lättare att förstå en skolmässig 

utgångspunkt för utomhuspedagogik. Jag avser att undersöka följande frågeställningar:   

 

Hur upplever lärarna att det är att arbeta med elever på andra platser än klassrummet? 

 

Hur upplever lärarna sig kunna knyta ihop undervisningen inne med undervisningen 

ute?  
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3. Metod 

3.1. Vetenskaplig metod 

3.1.1 Kvalitativ forskning 

Olsson och Sörensen (2007) beskriver kvalitativ forskning som en strävan till 

helhetsförståelse av företeelser. Genom ett holistiskt betraktelsesätt utgår forskaren från 

helheten av företeelsen och inte bara dess delar. Helheten kan inte förstås enbart genom en 

analys av dess delar. En kvalitativ metod syftar till att få beskrivande data om något fenomen 

och på så sätt undersöka hur fenomenet är beskaffat. Med den kvalitativa metoden försöker 

man finna kategorier eller modeller som bäst beskriver sammanhangen i individers livsvärld.   

Forskaren strävar efter att förstå informanten utifrån hans eller hennes personliga perspektiv och 

referensram och söker efter en så fullständig bild som möjligt av informantens situation. (Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 64)  

Arfwedson och Ödman (1998) menar att risken med en kvantitativ metod i 

humanvetenskaplig forskning är att man tappar bort helheten och därmed kontexten inom 

vilken vi lever och verkar. Det vetande som skapas blir uppdelat och inte så användbart från 

praktisk synpunkt  vi får inte lika stor förståelse.  

Människor lever och verkar i meningssammanhang, som i sin komplexitet bara delvis kan kartläggas med 

hjälp av kvantitativ eller experimentell metodik. (Arfwedson & Ödman, 1998, s. 39)  

Genom att jag vill forska kring hur lärare ser på sin livsvärld och skapa en helhetsförståelse 

för detta ligger det närmast till hands för mig att använda en kvalitativ metod. 

3.1.2 Livsvärld 

Livsvärlden beskrivs av Gustavsson (2004) som den konkreta, vardagliga värld där vi lever 

våra liv. Livsvärlden är den vi är invanda och bekanta med och det som vi känner oss hemma 

i. Det innebär att vårt medvetande inte kan vara rent från förutfattade meningar, teoretiska 

föreställningar och traditioner. Ur ett socialt perspektiv är inte livsvärlden enbart subjektiv 

utan intersubjektiv 

 

förståelsen av livsvärlden kan kommuniceras och förstås tillsammans 

med andra. Vi kan ta andras perspektiv och förstå hennes tolkningar och ståndpunkter. 
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3.1.3 Förförståelse 

Olsson och Sörensen (2007) betonar att det är viktigt för forskaren med en medvetenhet om 

den egna förförståelsen av forskningsområdet. Denna förförståelse kan beskrivas som de 

erfarenheter och föreställningar som forskaren har sedan tidigare. Förförståelsen ger en 

utgångspunkt för de tolkningar som sedan görs av resultaten. En omedvetenhet om den egna 

förförståelsen kan också överskugga objektiviteten i observationerna.  

Vår förhistoria betingar, enligt Arfwedson och Ödman (1998), vår förståelse. Även om min 

förförståelse aldrig helt kan bli synlig för mig, innebär förhoppningsvis medvetenheten om 

min förförståelse att mina tolkningar inte styrs alltför mycket utifrån mina fördomar.  

3.1.4 Fenomenologi 

Olsson och Sörensen (2007) beskriver fenomenologin som en reaktion på ett alltför mekaniskt 

perspektiv inom forskningen. Eftersom forskningen fjärmat sig från vardagsvärlden, 

utvecklades fenomenologin. Fenomenologin intresserar sig för den värld som personer lever i, 

erfar och talar om. Genom att studera hur en person uppfattar sin livsvärld får vi en bild av 

den mänskliga erfarenheten.   

Fenomenologin studerar det subjektiva uttrycket för en persons upplevelser och erfarenheter, vilka skapar 

mening i hennes eller hans livsvärld. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 105)  

Genom en fenomenologisk ansats, skriver Olsson och Sörensen (2007), söker man studera 

individernas perspektiv på sin värld och därigenom förstå upplevelserna och göra den 

väsentliga meningen explicit. Forskaren ser inte endast till de omedelbart upplevda 

innebörderna utan vill också göra det osynliga synligt. Genom att göra sig medveten om sin 

egen förförståelse vill forskaren komma fram till en mer förutsättningslös beskrivning av ett 

fenomen.   

Enligt Gustavsson (2004) blir verkligheten för fenomenologerna skapad utifrån människors 

uppfattningar och deras tolkningar av den. Skapandet sker inte bara i människorna utan också 

genom deras möten och kommunikation. 
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3.1.5 Aktionslärande och aktionsforskning 

Den här uppsatsen har inte använt aktionsforskningen som metod men jag ser ändå paralleller 

mellan uppsatsen och aktionsforskning. För att kunna påverka skolans arbete menar Tiller 

(2002) att man behöver förstå lärarnas vardag och de villkor som de arbetar under. Villkoren 

kan lärarna själva berätta om i en samtals- eller en intervjusituation. Genom att närma sig 

lärarnas problematik utifrån deras egna utsagor kan man utveckla deras arbetssätt. Därigenom 

kan de själva reflektera över och utveckla sitt vardagliga arbete. Forskaren blir inte bara en 

intervjuare utan han/hon kan ge ett perspektiv på det som lärarna upplever på sin skola. Varje 

skola är unik och varje arbetslag har en unik sammansättning därför går det inte komma med 

enkla generella lösningar.   

Uppsatsens ansats ser jag i ljuset av ett aktionslärande. Att samarbeta med skolor som vill 

utveckla sitt arbete med utemiljön tror jag bäst kan ske i form av ett samarbete med dem som 

dagligen arbetar i ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Jag menar att ett sådant arbete bygger 

på en ömsesidig förståelse för varandras uppfattningar och tolkningar där skolans vardag 

utgör en naturlig utgångspunkt. 

3.2 Samtals- och intervjumetodik  

3.2.1 Intervjumetodik 

Görs en intervju där frågorna som ställs är formulerade på förhand och inte kan påverkas 

under intervjuns gång blir intervjun helt styrd. Intervjun är på så sätt hårt strukturerad och 

påverkan av forskarens förutfattade meningar är stor.  

En mindre strukturerad intervju kan ha som avsikt att dels öka intervjupersonens 

samarbetsvilja och dels få fram intressanta och väsentliga upplysningar.   

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett ämnesinriktat samtal där två personer talar om samma ämne 

som de båda har intresse för. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 81)  

Om det enligt Olsson och Sörensen (2007) finns en medvetenhet för förutsättningen hos 

forskaren där han eller hon är kritisk till sina egna förutsättningar och inte utgår från 

färdigformulerade frågor ökar också chansen till att få relevanta svar utifrån den intervjuades 



        
8

   
livsvärld. Risken finns alltid att forskaren överför sina egna tankar till den intervjuade. 

Konsten är att vara neutral men ändå nära och känslig för den intervjuades budskap.   

Enligt Ely (1993) är forskaren i den kvalitativa intervjun medskapare till resultatet genom den 

interaktion som finns med informanten. Forskaren har en förberedelse med sig in i intervjun 

dels genom sin bakgrundskunskap och dels genom en beredskap till strukturering vid 

intervjutillfället. Intervjun blir sonderande och får en karaktär av vägledd konversation. Syftet 

med konversationen är att hitta ny kunskap och då får inte bakgrundskunskapen lägga hinder i 

vägen genom att hindra ett öppet sinnelag.  

3.2.2 Samtalsmetodik 

Det kan tyckas vara en fördel med en öppen och ärlig kommunikation i ett gruppsamtal. De 

som deltar i samtalet får verkligen komma till tals och säga vad de tycker. Men finns det inga 

regler i ett samtal tenderar de enligt Andersen (1999) till att bli en tävling mellan de 

inblandade. De mest pratsamma i gruppen tar över mer och mer och de tystlåtna tystnar allt 

mer. Till sist hamnar samtalet i en grupp smarta och en grupp dumma. Ett strukturerat samtal 

av en reflekterande modell kan utformas med en respekt för allas del i kommunikationen och 

en respekt för gruppens samlade kunskap. En nyfikenhet finns från alla för vilken väg 

samtalet ska ta. Var och en får prata till punkt och ingen får avbryta. Däremot är det tillåtet att 

associera till varandra och ett klimat av metaforer, kvickheter och fantasi kan uppstå.   

Jag tolkar det här som att det ligger på samtalsledararen att strukturera upp formen för 

samtalet. Genom en medvetenhet kring olikheter i hur samtal kan utformas kan också ett val 

göras för hur samtalet ska styras upp och ge det utfall som är önskvärt formmässigt. Att vara 

inbjudande och nyfiken på hela gruppens tankar, fördelning av ordet och genom att se till så 

att alla blir delaktiga har samtalsledararen möjlighet att styra och ansvara för utfallet. Formen 

är viktig för samtalet men också frågeställningen som samtalet rör sig kring. Formuleringen 

av frågeställningen vilar på samtalsledararen. Genom att göra frågeställningen förstålig och 

inbjudande kan ledaren utveckla samtalet i en för forskningen positiv riktning.  
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3.3 Genomförande 

3.3.1 Min förförståelse 

Genom att formulera min förförståelse ville jag bli mer medveten om mina egna tankar kring 

problematiken jag ville undersöka. Detta gjorde jag genom att föra en dagbok där jag 

efterhand förde ner tankar som dök upp under tiden som jag utvecklade frågeställningarna jag 

ville undersöka. Genom att bli mer medveten om egna förutfattade meningar avsåg jag att 

undvika att styra informanterna mot mina åsikter.   

Genom att formulera en förförståelse har jag tydligare kunnat förstå rollen som jag haft i 

skolan. Min bakgrund är att jag arbetat som slöjdlärare i grundskolan under många år. Det har 

inneburit att jag fått en relation till skolan som representant för ett praktiskt/estetiskt ämne. 

Och detta i en skola som domineras av teoretiserade och textbaserade ämnen. Under de 

senaste åren har jag utbildat mig till biologilärare och arbetar nu som utomhuspedagog. Den 

syn på skolan som jag fått baseras bland annat på mitt yrkesval i den livsvärld som jag 

upplever mig ha. Att formulera detta och göra anspråk på objektivitet är naturligtvis vanskligt. 

Men jag tror att det finns ett värde i att reflektera över sin egen syn på skolan innan man 

intervjuar lärare. Metoden som jag valt innebar att jag förberett frågor men det också fanns ett 

utrymme för en friare samtalsform. I situationen ligger ett möte mellan människor där det 

finns en känsla av ett ömsesidigt tillmötesgående. Jag är nyfiken på deras svar och de vill 

tillmötesgå min nyfikenhet. Vi vill tillsammans fylla igen ett upplevt tomrum. Risken för en 

styrning är uppenbar. Mina följdfrågor styrs av informanternas svar men också utifrån min, 

mer eller mindre medvetna, förförståelse. Har jag då som forskare formulerat och gjort mig 

själv medveten om mina fördomar eller förutfattade meningar minskar rimligtvis risken för 

min styrning. Följfrågorna bör styras utifrån min nyfikenhet på informanternas svar inte 

utifrån mina eventuella behov av att de antingen ska bekräfta eller förkasta mina fördomar.  

Ett försök till sammanfattning av min förförståelse:   

 

Lärare har i sin utbildning formats i en skola som huvudsakligen bedriver sin 

undervisning inomhus. På så sätt är det inte alls självklart att det finns en medvetenhet 

till att egna erfarenheter, som görs ute, kan utgöra en av grunderna för det egna 

lärandet.  

 

En utomhuspedagogisk metod förutsätter ofta ett ämnesövergripande arbetssätt och 

dessutom en annan strukturering av arbetet med eleverna. I en hårt ämnesinriktad 
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skola där det finns en ovana att använda utemiljön som lärmiljö blir dessa två delar ett 

hinder. 

3.3.2 Utveckling av frågeställningar 

För att ge möjlighet till en utveckling av frågorna jag ville ställa till lärarna har jag arbetat i 

tre steg.  

1. Presentation av hur jag tänker arbeta med min uppsats. När jag började arbetet 

förklarade jag för arbetslagen att jag ville lyssna in hur de såg på sitt arbete i 

utomhusmiljön. Här följde arbetslagen upp med frågor till mig om mitt arbete med 

uppsatsen. 

2. Reflektion tillsammans med arbetslagen. Här använde jag endast en fråga att utgå 

ifrån som lärarna fritt fick reflektera kring. Utifrån reflektionen formulerade jag frågor 

som sedan användes i tredje steget. 

3. Djupintervjuer med tre lärare i de bägge arbetslagen. Presentation av en modell och 

synsätt för att starta samtalet. Sedan samtalade vi kring platsens betydelse. Till den här 

gången hade jag förberett flera olika frågor men jag improviserade också under 

intervjuns gång för att jag skulle kunna ställa följdfrågor.  

Bland det första jag gjorde var att presentera mina idéer på ett föräldramöte på en av skolorna. 

Jag visste att föräldrarna var väl medvetna om att skolan redan använde omgivningen runt 

skolan som lärandemiljö. Så mitt sätt att se på utomhuspedagogik var inte kontroversiellt. 

Tvärtom fanns det ett intresse kring frågorna. För mig blev det träning i att presentera 

projektet på ett enkelt och förståligt sätt. Jag ville vara tydlig med min roll i projektet - att 

undersöka andras skolvardag och utifrån detta kunna bygga upp en mer strukturerad kunskap. 

Att förbereda och genomföra en presentation innebar en summering av tankarna som ditintills 

fanns kring min forskning. Att söka dialog med andra var ett sätt att utveckla min 

förförståelse av frågan. Alla meningsutbyten kring de preliminära frågeställningarna var 

givande inför slutintervjuerna. Genom att fortsätta och utveckla tankar kring skolans sätt att 

använda miljöer utanför skolans lokaler söks en dialog och meningsutbyte som ökar den egna 

reflektionen.   

Jag presenterade därefter min idé för arbetslagen på ett inledande möte i respektive arbetslag. 

Genom möten som dessa ville jag skapa förståelse för mitt arbete med uppsatsen och få dem 
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att vilja delta i arbetet. Genom att söka dialog på ett tidigt stadium ville jag också utveckla de 

tankar och idéer jag redan hade kring mina frågeställningar. Jag betonade att jag ville ta reda 

på mer om hur de såg på sin skolvardag och framförallt hur de använde sin utemiljö och deras 

syn på hur andra platser än klassrummen fungerade för deras undervisning. I min presentation 

betonade jag min nyfikenhet på deras arbete och att detta kunde ligga till grund för en fruktbar 

fortsatt reflektion. Jag gjorde så att alla lärarna först fick besvara en och samma fråga 

skriftligt. Frågan var: Vilken roll kan utemiljön

 

ha för din undervisning? Skriv ner hur du 

tänker.   

Efter att de skrivit fick alla berätta i tur och ordning vad man skrivit ner. Jag betonade att alla 

skulle få tala till punkt, och ingen fick kommentera varandras svar. När alla fått säga sitt tog 

vi ett kortare samtal om vad som sagts. Allt som sades under mötena spelades in. Genom det 

sätt som de är vana vid att kommunicera i arbetslagen och upplägget på den inledande 

frågestunden som jag hade med dem var det lätt att få ett bra material att fortsätta att arbeta 

med. Idén att arbeta med utemiljö som en plats för lärande har en stark ställning på skolorna. 

Det som slog mig efter att sammanställt det som lärarna sa var att argumenten för att gå ut 

med barnen i skolverksamheten är många och olika. Argumenten är relevanta men det som 

blev utmanande var att analysera helheten. Delarna fanns där men hur kopplar vi ihop det med 

tanken om skolans helhet och med en kunskapsmässig teoretisk grundsyn?  

Utifrån de reaktioner jag fått från presentationerna och de svar jag fått in från arbetslagen 

funderade jag ut olika frågor som jag var nyfiken på att få besvarade. Grunden för detta var de 

utskrifter jag gjorde av samtalen. På så sätt fick jag en grund att stå på för djupintervjuerna 

med enskilda lärare. Jag kände att det var viktigt att få en stabil grund att stå på för att kunna 

gå in i samtalen och för att kunna få dem levande och utförliga. Jag gjorde också en bild för 

hur jag på ett förenklat sätt såg på rollen som pedagog inne i skolan och den roll man kan ha 

ute (se bilaga nr. 2)..   

Djupintervjuerna som spelades in varade cirka en och en halv timme. Förberedda frågor fanns 

hela tiden (se bilaga nr. 1) men dessa följdes inte exakt utan flera gånger följdes svar upp med 

flera frågor som formulerades under intervjuns gång. Jag introducerade lärarna till samtalet 

med att visa en bild (se bilaga nr. 2). Bilden försöker visa på skillnaden mellan miljön inne i 

skolan och den utanför. Intervjun kan också karakteriseras som ett samtal och jag upplevde 

det som en blandning av intervju och samtal. Min ambition var att genom min nyfikenhet hitta 
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de intervjuades inställning och erfarenhet. Att få tala om en och samma sak under en längre 

period med erfarna lärare upplevde jag som mycket givande. 

3.3.3 Val av arbetslag 

Jag har intervjuat arbetslag med erfarenhet av att tänka på var man undervisar. Det var viktigt 

att lärarna hade lätt att kommunicera. Därför såg jag det som värdefullt att jag kände skolan 

väl och att de kände mig. Två skolor som jag var bekant med sedan tidigare fick frågan om de 

ville vara med. Bägge är grundskolor i södra Sverige. Ett arbetslag från varje skola var med i 

samarbetet. Jag valde att fråga två olika skolor eftersom jag på så sätt trodde det skulle bli en 

större variation på svaren. Bägge arbetslagen är vana vid att planera temaarbeten och de är 

också vana vid att få positiva resultat på alternativa platser för sin undervisning.  

Allt detta gjorde att de förväntade svaren och samtalen skulle bli positiva kring frågor om 

utomhuspedagogik. Metoderna är inte kontroversiella på dessa skolor utan det finns snarare 

en nyfikenhet och en vilja att utveckla metodiken.   

I Olsson och Sörensen (2007) beskrivs det här sättet att välja ut intervjugrupp som subjektivt. 

Hur stor grupp som svaren från de intervjuade representerar är mycket svårt att säga eftersom 

urvalsgruppen är så liten. 

3.3.4 Problemfaktorer under intervjun 

En svårighet som jag hade under intervjuerna var att inte styra svaren så att de överensstämde 

med min egen uppfattning. En styrning mot mina uppfattningar kan ha skett mer eller mindre 

omedvetet. Ibland gled intervjun över till mer som ett samtal kolleger emellan. Fördelen med 

metoden kan å andra sidan vara att intervjun inte helt styrs av de av mig formulerade frågorna 

innan intervjun. Frågorna kunde under intervjuns gång påverkas av den intervjuade och 

förhoppningsvis kunde då svaren komma lite närmare den intervjuades bild av verkligheten.  

Det finns risker med att frågor formuleras under intervjuns gång. Kontrollen blir inte den 

samma som om frågorna formulerats innan intervjun. Ely (1993) beskriver risken att 

intervjuaren använder känsloladdade ord eller meningar, att frågorna är komplicerade och att 

orden som används är främmande för respondenten. Jag upplevde inte att det blev så under 

intervjuerna, däremot kan det vara svårt att veta om vi talade på samma sätt om saker hela 
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tiden. Bilden av en problematik kan framstå olika från person till person. Det finns alltid en 

risk att innebörden i orden vi använder tolkas olika.  

En annan osäkerhetsfaktor jag kan se är att de svar jag fick in på mina frågeställningar var 

färgade av min på förhand positiva inställning till utomhuspedagogik. Det var hela tiden klart 

att jag hade en väldigt positiv inställning till att undervisa ute och det var då troligt att detta 

färgade av sig på informanternas svar.  

Möjligheten för den här typen av forskning är att man kan gå djupare in i och söka svar på hur 

enskilda individer upplever sin situation. Nackdelen är det begränsade urval som man hinner 

med att intervjua. Hur väl representerar den lilla gruppens svar en större grupp? Man kan 

också se det ur individperspektiv att det svar man får i en given situation kanske bara 

representerar individen just då. Individers uppfattning ändrar sig över tid och utifrån de olika 

sammanhang som människor befinner sig i. Trots de begränsningar som kan finnas med 

sådana här undersökningar har jag ändå tyckt det varit ett värdefullt sätt att fördjupa sig i 

denna problematik. 

3.3.5 Transkription 

Det insamlande materialet i form av digitalt inspelade intervjuer har skrivits ner ordagrant. 

Däremot utelämnade jag suckar och markerade inte heller för pauser i utskriften. Den 

textmassa som kom ur förfarandet bildade inga skrivna meningar med punkt och komma. I 

den efterföljande bearbetningen fick sådana byggas upp och ofta då med hjälp av att jag 

återvände till det inspelade materialet. Därigenom menar jag att kontrollera det som sagts inte 

bara genom de ord som använts utan också på det sätt på hur det sägs. I arbetet låg också att 

göra en meningskoncentrering, det vill säga att minska på antalet ord utan att ändra på 

innebörden på det som sägs. På så sätt skapas en ny text som ska representera det sagda. 

Citaten är ordagrant återgivna och genom dem vill jag öka autenciteten i min text för det som 

informanterna uttalar. Sättet att göra transkriptionen baseras på beskrivningar från Olsson & 

Sörensen (2007). 

3.4 Forskningsetik  

Det empiriska material jag samlat in har gjorts på två olika skolor. Rektorerna och biträdande 

rektorer blev på ett tidigt stadium informerade om mitt intresse för att göra en forskning 

utifrån det arbete som bedrevs på skolorna. Parallellt med detta diskuterade jag också med två 
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arbetslag, ett på respektive skola, om mitt intresse för arbetet som de bedriver. Genom att vara 

ute i god tid fick alla inblandade god tid på sig att ta ställning till om de ville medverka eller 

inte.   

De informanter som ombads delta hade hela tiden rätt att avbryta sin medverkan. I detta ligger 

ett försök till lyhördhet, från min sida, till vilken grad av intresse som fanns för medverkan i 

projektet från informanternas sida. Hade jag fått signaler om ett ointresse för en vidare 

medverkan hade jag sökt andra informanter för en eventuell medverkan. Jag tror att det här 

kan vara viktigt med en inkännande attityd för informanternas intresse eftersom det kan 

kännas svårt från deras sida att uttryckligen avvisa sin medverkan.   

Jag försökte också framlägga mitt projekt på ett så lättförståligt sätt som möjligt. Det var 

viktigt att alla lätt kunde förstå vad jag var ute efter. På så sätt ville jag göra mitt arbete mer 

lättillgängligt.  

Jag betonade att mitt arbete med uppsatsen skulle kunna vara till nytta för skolorna i och med 

att det handlade om deras dagliga arbete med eleverna. Genom att någon utifrån tog reda på 

mer om hur arbetet bedrivs fick de också möjlighet till en egenreflektion kring sitt arbete. 

Något som för övrigt är en väl använd metod för skolutveckling på bägge skolorna.   

När mitt projekt tagit mer form presenterade jag det för varje arbetslag. Vid den här 

presentationen berättade jag att jag ville intervjua hela arbetslaget enligt en modell av samtal 

där alla får tala till punkt. Sedan blev det en gemensam reflektion efteråt. På så sätt 

markerades var och ens åsiktsfrihet och integritet. Jag informerade om att samtalet kommer 

att spelas in och sedan transkriberas. Den här inledande intervjun skulle sedan användas som 

grund för en fortsatt djupare intervju med några eller någon från arbetslaget. Dessa intervjuer 

skulle också spelas in och sedan skrivas ut.   

Jag berättade att jag kommer att tolka materialet teoretiskt efter det samlats in. Men det 

kommer inte att ske någon jämförelse vare sig mellan personer eller skolor. Både skolor och 

de medverkande är konfidentiella. Materialet som samlats in kommer att förvaras och 

hanteras på ett sådant sätt att inga obehöriga kommer att kunna ta del av det. Inget av det som 

finns med i uppsatsen ska kunna kopplas till enskild eller skola.    
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Det är meningen att det ska vara lätt att följa upplägget i uppsatsen och på så sätt kunna göra 

liknande undersökningar med uppsatsen som grund. Jag hoppas även att den på något sätt kan 

bidra med tankar kring hur man använder utemiljön i samband med undervisning. I så fall kan 

den bidra med utvecklingen av skolors utomhuspedagogik. Genom kombinationen av en 

teoretisk plattform med ett empiriskt material kan uppsatsen ge ytterligare en helhetsbild på 

hur lärare ser på sin pedagogiska verksamhet. Det kan vara viktigt även för dem som 

förespråkar utomhuspedagogik att kunna kombinera sin övertygelse med ett teoretiskt 

material. Skolors försök till att komplettera sin undervisning inomhus med en undervisning på 

andra platser kan ibland behöva metoder och teorier för att komma vidare. Kan uppsatsen på 

något sätt bidra till idéer och uppslag för utveckling vore det bra.  
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4. Teoretisk plattform 

Genom en litteraturgenomgång vill jag skapa underlag för att knyta samman min empiri med 

en teoridel. För den skull har jag valt ut litteratur som diskuterar och problematiserar 

kopplingen mellan lärande och plats. Med detta tillvägagångssätt hoppas jag få intressanta 

ingångar i problematiken. För att kunna reflektera över lärarnas syn på mina frågor vill jag 

använda en teoretisk modell som utgår från en helhetssyn på människan och hennes möten 

med naturen ur ett lärandeperspektiv. Viktig inspiration i detta modelltänkande har varit 

Isbergs Färd 

 

möte 

 

människa 

 

natur (1995) och resonemangen kring öppna/slutna 

naturmöten i Sandell, Öhman, Östmans Miljödidaktik 

 

naturen, skolan och demokratin 

(2003). Den sista boken har också varit en inspirationskälla till min uppdelning av 

resultatdelens kategorier.  

4.1 Kropp och erfarenhet 

De upplevelser vi gör med kroppen och de erfarenheter vi gör och har med oss menar Dewey 

(2005) är grunden för vårt lärande. Han betonar betydelsen av våra egna upplevelser och 

erfarenheter. På så sätt får platsen och pedagogen en stor betydelse. Pedagogens val av plats 

och pedagogens val av didaktiskt innehåll på platsen utgör med det här synsättet kärnan i en 

lärandeprocess.  

4.1.1 Kunskap i kroppen 

Gärdenfors (2007) framhåller att vi uppfattar vår omgivning genom våra sinnesorgan. Vi 

registrerar platsens doft, ljud, bilder, temperatur etc. Signalerna från de olika sinnena 

behandlas av ganska väl åtskilda delar av hjärnan fram till en sen del av processen då 

signalerna integreras till en helhetsupplevelse. Vi får ett ständigt flöde av information genom 

våra sinnesorgan. Men vi riktar också vår uppmärksamhet mot olika delar i vår omgivning. Vi 

fokuserar exempelvis vår blick mot olika företeelser. Till upplevelsen kan också tillfogas de 

känslor som vi bär med oss. Det finns inga speciella receptorer som ger upphov till känslorna 

men känslorna är ändå kopplade till olika fysiologiska reaktioner.  

Kroppen är vår primära instans för förståelse menar Duesund (1996). Våra handlingar med 

kroppen inte är enbart mekaniska, lika lite som att själsliga processer uppträder ensamma och 

för sig själva. Genom de erfarenheter vi gör och de analyser vi gör av erfarenheterna får vi en 

förståelse. Vi upplever världen och förstår den genom våra upplevelser. Genom att inte skilja 
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på kropp och själ hänger våra tankar och handlingar intimt ihop. Det här får konsekvenser för 

vår kunskapssyn.   

Kroppen och själen hänger ihop, våra handlingar och tankar kopplas samman. Det vi gör och 

det vi tänker blir till en helhet. Görandet och tänkandet hänger samman. Tittar vi närmare så 

blir det svårt att skilja tanke och handling. När börjar vi handla och slutar att tänka, när börjar 

vi tänka och slutar att handla? Det blir svårt att särskilja teori från praktik.  

Vidare måste hela den traditionella motsättningen mellan teoretisk och praktisk kunskap ifrågasättas. All 

kunskap är i grunden praktisk. Först när den är stabilt förankrad i kroppen blir den till en verklig, 

grundläggande färdighet och inte bara en snabbt förgänglig utanläxa. (Liedman, 2006, s 356)  

Både ett rikt liv och en intellektuell vitalitet förutsätter lemmar och sinnen som åtminstone i något 

avseende är uppövade. Redan kontakten med verkligheten, avgörande för bildningen, kräver att även den 

intellektuella amatörmässigt behärskar en eller ett par icke-intellektuella verksamheter. (Liedman, 2006, s 

356)  

4.1.2 Erfarenheter 

I Dewey (2005) betonas att tänkandets initialskede är en faktisk empirisk situation. Ett nytt 

möte med ett material ska ha karaktären av trial and error. Genom lek och arbete ska eleven få 

möjlighet till en egen utforskning för att få en första egen upplevelse av materialet. Genom 

utgångspunkten i det egna utforskandet och erfarandet bildas ett underlag för 

tankeverksamheten. Genom att låta eleverna uppleva olika erfarenhetssituationer som 

intresserar dem blir tänkandets utgångspunkt autentiska problem. Om karaktären i 

undersökningen kräver tänkande eller medveten observation av samband kommer lärandet 

som ett naturligt resultat.  

4.2 Möte Natur  människa 

Att byta plats för undervisningen kan betyda att man ger sig ut i naturen. Jag menar att 

skillnaden är stor mellan innemiljön och naturmiljön som miljö för undervisning. Man kan i 

det här också fundera på var innemiljön slutar och naturen börjar. Det finns förvisso en natur 

inne också liksom även de flesta, på sätt och vis alla, utomhusmiljöer är mer eller mindre 

påverkade av människan. Det finns en pedagogisk finess att låta elever fundera på hur nära vi 

egentligen står till naturen. I ett miljöpedagogiskt perspektiv har frågan en stor relevans. 

Genom att riva de mentala väggarna mellan ute och inne når vi många nya insikter om vårt 
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förhållande till naturen. Men om vi här använder naturmiljö som beteckning för platser som 

inte domineras av tydliga artefakter t ex en skog, en äng eller en strandmiljö, kanske kan vara 

tillräckligt för vårt vidare resonemang. 

4.2.1 Indirekta möten 

Isberg (1995) menar att det är skillnad mellan att vara med om något på riktigt eller läsa om 

det eller se det på video. Vi får ett avstånd till det vi vill studera och lära oss något från. Han 

menar att vi bygger upp illusioner som vi får leva med. Enligt Sandell, Öhman och Östman 

(2003) kan vi ta del av ett naturmöte via en text men naturmötet är inte vårt eget. Vi kan lära 

oss något om naturen via en bok men det är ändå andra människors intentioner vi möter i 

textform. Textförfattaren har utifrån sina intentioner gjort ett urval. Vi är inte själva på plats i 

naturen, vi tar del av någon annans upplevelser. 

4.2.2 Direkta öppna möte 

I det direkta mötet kan vi enligt Sandell, Öhman och Östman (2003) relatera fenomenen till 

våra egna kroppsupplevelser. Vi kan här också erfara vad våra handlingar får för 

konsekvenser. Till skillnad mot det slutna mötet har ett direkt och öppet möte inget 

förutbestämt kunskapsmål. Förutbestämda känslomässiga reaktioner efterstävas inte heller. 

Det är direkt genom att vi är på plats i naturen och en känslomässig relation uppstår mellan 

oss och naturplatsen. Men det finns en öppenhet i vad som ska uppstå både kunskapsmässigt 

och känslomässigt. Mötet med naturen är målet i sig, mötet har inga syften bortom mötet som 

sådant och ska inte fungera som ett medel för andra syften. Men mötet kan fungera som en 

utgångspunkt i ett pedagogiskt sammanhang. Innehållet får en erfarenhets- och känslomässig 

karaktär som sedan kan bearbetas och relateras till tidigare erfarenheter.  

When we, as leaders, can provide an atmosphere of sensitive discovery and direct experience, nature is 

able to change peoples lives spontaneously, in wonderful ways. (Cornell, 1989, s. 13)  

Cornell ger här uttryck för naturmötets möjligheter till känslomässiga reaktioner. Det finns 

många exempel på olika beskrivningar av direkta öppna naturmöten.  (Beard och Wilson 

2006; Bryson 1999; Cornell 1987; Elpel 2002 och Isberg 1995) ger alla olika beskrivningar på 

känslor som människor kan få i direkta och öppna naturmöten.  
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4.2.3 Direkta slutna möten 

Sandell, Öhman och Östman (2003) menar att när naturmöten som är tänkta att producera en 

förutbestämd kunskap eller känsla är slutna möten. Vi får en instrumentell syn på naturen. Vi 

använder naturen som en plats att påverka människor i ett speciellt syfte. Mötet med en plats 

kan producera en känslomässig reaktion som vi kalkylerar med att platsen ska ge upphov till. 

En exkursion är ett exempel på där vi vill styra deltagarna mot en förutbestämd kunskap. 

Ledaren för exkursionen blir en expert som visar det som är viktigt utifrån dennes 

utgångspunkt. Vi vill att deltagarna i exkursionen ska inhämta en specifik kunskap i 

naturmötet. En plats får ett instrumentellt värde för oss när vårt användande av platsen 

värderas för någon effekt vi vill att den ska ge upphov till. Platsen blir som ett redskap för 

våra syften och vi använder den på ett förutbestämt sätt.  

Jag menar att av det ovanstående kan vi se att en plats kan hjälpa oss att uppfylla en intention 

vi har. Vi tillför ett instrumentellt värde till en plats genom att vi till exempel mår bra att vara 

på den platsen. Om vi till exempel vill uppleva en solnedgång på en vacker plats blir platsen 

en del av en upplevelse som vi inte nödvändigtvis tolkar och formulerar i ord. Solnedgången 

och platsen talar till oss genom de känslor vi upplever och erfar. Vi kan känna att det är en 

vacker händelse vi erfar. Platsen interagerar med oss och vi har ett utbyte med den som gör att 

vi får en upplevelse som kan tilltala oss. Vi kan också erfara det motsatta, vi gör en negativ 

erfarenhet som också kan vara en intention till att vi besöker en plats. Vi besöker en plats och 

vill få bekräftat att vi inte tycker om den. Vi söker stämningslägen i olika platser.  

Møller Andersen, Sølberg & Troelsen framhåller i Mygind (2005) det strukturerade 

naturmötet som viktigt för både elevernas affektiva naturmedvetenhet (exempel är 

sinnesupplevelser och känslor för natur) och den kognitiva naturmedvetenheten (exempel är 

förståelse för sammanhang i naturen och relation mellan natur och människa). I kapitlets slut 

framhålls vikten av att pedagogen på ett medvetet sätt gör sitt didaktiska val för vilken typ av 

naturupplevelse som eleven önskas få.  

4.3 Platsens möjligheter 

Duesund (1996) ser att det finns ett samspel mellan oss och omgivningen. Det här får 

konsekvenser för pedagogens förhållande till sina elever. Tar vi inte hänsyn till 

upplevelsernas och erfarenheternas betydelse kan vi lätt hamna i det att vi presenterar 

tolkningar och analyser för våra elever innan de själva har fått dessa erfarenheter och 
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upplevelser. Det blir som om man läser om skogen och försöker lära sig något om den men 

aldrig själv har varit i en skog. Björklid (2005) uppfattar inte lärandet som enbart ett kognitivt 

fenomen som förekommer i skolans miljö. Vi måste också se till hela individens livssituation 

där var och en möter flera olika miljöer. Därför är det viktigt för skolan att se till det lärande 

som också försiggår utanför skolan. Man kan också se det som en utmaning för skolan att 

skapa just sådana miljöer som ger erfarenheter och väcker frågor som de mer traditionella 

skolkunskaperna kan ge svar på. Miljön utanför skolan och miljön utanför skolinstitutionen 

får på så sätt betydelse för skolans arbete med elevernas lärande. 

4.3.1 Interaktivt perspektiv 

När vi kommer till en plats kan vi börja fråga oss vad den inbjuder till. Vad kan vi göra här, 

vilka möjligheter ser jag, hur tolkar jag platsen. Både Louv, (2006) och Lindholm (1995) 

menar att vi förhåller oss till en plats beroende på utformningen av den. Platsen får betydelse 

även då de vuxna inte direkt reglerar barnens tid. Under raster eller annan fri tid har platsens 

utformning betydelse för vad barnen kan lära sig.   

Genom utformningen av platsen signalerar vuxenvärlden vad man tillmäter platsen för 

betydelse menar Lindholm (1995). Är platsen utformad på ett sätt som styr barnens 

verksamhet eller är det en plats som inbjuder till barnens egen kreativitet? Genom att t ex 

tillrättalägga en skolgård med mycket asfalt för bollspel och andra lekytor med redskap kan 

man säga att det finns en förväntan från vuxenvärlden vad barnen kommer att använda 

skolgården till. Finns det naturytor i form av träd och buskar kan en sådan miljö inbjuda till 

mer kreativt lekande. Inbjuda till innebär inte med säkerhet att barnen har möjlighet att fritt 

utforma sina lekar eftersom de vuxna kan styra upp barnens möjligheter väldigt mycket med t 

ex regler och förordningar. Men en sådan miljö kan tillhandahålla material för barnens 

aktiviteter som inbjuder till en stor frihet. Leken kan bli utformad efter barnens fantasi och 

miljön ge möjlighet till en bearbetning och utformning av platsen för lekens behov. En plats 

kan bli speciell för barn om de själva upptäckt den och tagit den i anspråk. De formar och 

bearbetar platsen själva utan lika många föreskrifter som de vuxna lägger på deras aktiviteter 

inomhus. Sådana platser som innebär en viss frihet för barnen är betydelsefulla genom 

platsens möjligheter för barnen att själva välja och själva forma den. Louv (2006) ser det som 

att naturmiljöer ger oss direktkontakt med naturen: jord, vatten, luft, andra levande varelser, 

små och stora.  



        
21

   
4.3.2 Kreativitet 

Dewey (2005) menar att det finns ett grundläggande värde i att utforska genom att använda 

verktyg och material, bygga och leka. På så sätt får man eleven engagerad i skolarbetet. Gapet 

mellan livet i skolan och utanför kan reduceras och eleverna blir motiverade att ägna sig åt 

processer som är både motiverande och utbildande. Initialskedet i kunskapsutvecklingen kan 

spåras till görandet. Dewey betonar också att det är viktigt att pedagogen antar utmaningen i 

att lita till att eleverna utvecklas genom de misstag som begås vid utforskningen av olika 

material och verktyg. Därför kan det vara viktigt att utgå från obearbetade material som inte 

är så tillrättalagda och hindrande för ett friare utforskande.   

Både Louv (2006) och Nyman (2004) menar att det finns ett värde i småskalighet och närhet i 

brukandet av naturen. Genom att leka, samla växter för medicin, mat och hantverk får vi en 

direkt kontakt med naturen som gör att vi inte bara blir åskådare utan delaktiga i ett skeende. 

Det vi gör fyller ett närliggande personligt behov. Ett exempel blir när vi bygger kojor med 

barnen. Vi raffinerar något från naturen och tillför värden till den genom vårt arbete med 

råvarorna från den. Vi får en överblick av en process från råvara till en färdig produkt.  

Vi kan, som Säljö (2006) beskriver det, ha fått kunskap om saker som inte har med något som 

vi gör/gjort. Lärandet blir lösgjort från de miljöer i vilka människor agerar och producerar i 

vardagliga verksamheter. Vi får ett lösgörande av kunskapen från ett naturligt sammanhang. I 

skolan kan det yttra sig i att det inte finns något tidsmässigt eller psykologiskt samband 

mellan de behov barnet upplever i stunden och vad man för tillfället gör. Lärandet har blivit 

dekontextualiserat, det vill säga lösgjort från ett naturligt sammanhang. Det blir rimligt att 

anta att genom att använda platsers möjligheter till barns kreativitet kan vi öka deras känsla 

för mening och sammanhang.  

4.3.3 Metaforer 

Platsen och det vi gör på platsen, menar Beard och Wilson (2006), kan också göras till en 

omskrivning av någon annan företeelse. Platsen och vårt görande blir symboler för något 

annat som vi genom platsen och vårt agerande vill tydliggöra. Det vi erfar gäller inte bara för 

den verklighet som finns just här utan representerar också något annat. Vi tillskriver 

upplevelsen andra egenskaper och det vi gör på platsen hjälper oss att förstå någon annan eller 

parallell företeelse. Det vi gör på en plats blir som en metafor för något annat.  
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A metaphor is an idea, object, process, enviroment, task or description that is used in place of another 

different idea, object, process, environment, task or description to help people to see or make a connection 

to reality.  (Beard & Wilson, 2006, s. 210)   

Metaforer kan, enligt Beard och Wilson (2006), hjälpa oss förstå sådant som vi annars 

missförstår eller inte observerar. Metaforen kan hjälpa oss att reflektera och fokusera på andra 

företeelser som gör att våra idéer och det vi gör kommunicerar på ett nytt sätt. Metaforen 

förenar det medvetna med det omedvetna.   

Enligt Elpel (2002) behöver en metafor inte vara abstrakt och konstruerad, som en berättad 

historia. Metaforen kan också innehålla ett görande och försiggå på en plats. På så sätt gör vi 

inte en tolkning utifrån någon annans verbala eller textuella tolkning utan utifrån det vi själva 

erfar. Sedan kan hela situationen vara väl så konstruerad. Men det didaktiska valet är att 

konkretisera. Handlingen och platsen tillsammans kan representera en annan handling på en 

annan plats. Genom det sätt som metaforen erfars reflekterar vi över något annat. Ett exempel 

på handlingar som både är konkreta och väldigt reella är när man möter naturen på det sätt 

som människor gjorde för länge sedan. I ett primitivt sätt att leva möter vi våra behov och 

löser dem - fast på ett sätt som ligger närmare naturen. Det här kan vi göra som rekreation och 

i ett behov av att byta invanda mönster. Men lägger vi andra meningar i det kan det också bli 

som en metafor för det liv som vi annars lever. Våra behov är fortfarande desamma men vi 

gör det på en annan plats och på ett annat sätt. Genom metaforen tvingas vi se oss själva på ett 

annat sätt. Pedagogiken här blir att låta oss se och reflektera över våra vanor utifrån andra 

premisser. Vi kan möta vårt vanliga liv och de utmaningar det medför på ett nytt sätt. Vi erfar 

något nytt och erfarenheterna jämförs med andra erfarenheter vi tidigare har gjort.   

Att möta natur kan innebära en risk skriver Louv (2006). Jag kan på olika sätt komma till 

skada. Naturmötet kan ofta vara av en karaktär där man måste göra en riskbedömning för sin 

egen säkerhet. Håller isen, hur högt vågar jag klättra, vad händer om jag skär mig, var finns 

vatten, är jag rätt klädd? Men samtidigt kan jag lära mig att hantera riskerna, jag lär mig på 

plats ute i naturen. I en överförd bemärkelse - kan jag ha nytta av detta i samhället? Genom att 

jag har lärt mig hantera olika risker i mitt möte med naturen lär jag mig hantera riskerna som 

finns i samhället. Inte samma risker visserligen, men min förmåga till bedömning finns med 

mig. Genom den självtillit och känsla för aktsamhet som jag får med mina upplevelser i 

naturen kan jag öka min säkerhet i samhället.  



        
23

   
4.3.4 Kopplingen inne & ute 

Det finns en koppling mellan det eleven gör ute och det som eleven gör inne i skolan. 

Kopplingen kan tydliggöras och kan användas som pedagogisk metod. Louv (2006) beskriver 

det som att barnens informella lekande och interagerande med uteplatser kan ligga till grund 

för det formella lärandet i skolan.  

Mygind, Dietrich och Stelter beskriver i Mygind (2005) klassrummet och uterummet (skogen) 

som två olika kontexter. I kapitlet analyseras skillnader som finns i den sociala kontakten 

mellan exempelvis läraren och eleverna. I klassrummet får läraren en mer kontrollerande 

funktion och ibland en samarbetande och konsulterande roll. I skogen arbetar eleverna mer 

självständigt med sina uppgifter och har större möjlighet att kontrollera vad de gör. Läraren är 

involverad både i klassrummet och ute i skogen i vad eleverna gör men i skogen på ett mer 

konkret och fysiskt sätt. I skogen är eleverna mer fysiskt aktiva medan de i klassrummet sitter 

mera still. Det finns en överlappning mellan klassrummet som lärandemiljö och naturen som 

lärandemiljö. Undervisningen i klassrummet har inflytande på undervisningen i naturen och 

vise versa. Exempel på det är de arbetssätt som eleverna har lärt sig i skolan som de också kan 

använda ute i naturen. Det som blivit förmedlat i skolan kan sedan eleverna på ett individuellt 

sätt prova ute i naturen. Eleverna bygger upp sitt vetande på ett produktivt sätt genom 

erfarenheter, intryck och upplevelser som de sedan kan förmedla till andra med texter, 

muntligt och med bilder. 

4.4 Modell för utemötet 

 

Färd

 

Isberg (1995) argumenterar för friluftsliv som en väg till ett enklare liv. Vår existens blir 

genom friluftslivet enklare, våra behov är de samma men våra lösningar för dem blir 

förenklade och därigenom transparanta. Genom att leva ute kan vi undersöka det som är 

värdefullt i livet. Samtidigt är det för den urbana människan ett delliv, men som kan ge mer 

sammanhang och helhetsupplevelse åt hela vårt liv. Vi får två liv - ett i staden och ett i 

naturen. Grundsynen för synsättet blir att kulturen byggs från natur. Vi vill genom friluftsliv 

uppleva något av utgångspunkten, plattformen, livets hemvist.  

4.4.1 Kännskap 

Genom begreppet kännskap får vi ett utvidgat kunskapsbegrepp som behandlar hur vi 

upplever världen, vad våra verktyg för att förstå den är.  
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I skolan har enligt Isberg (1995) tänkandet blivit det viktigaste sättet att förstå tillvaron. 

Dessutom blir det ofta inte genom vårt egna logiska tolkande av verkligheten utan genom 

andrahandsinformation genom texter, bilder eller filmer. Vårt förhållande till kunskap är att 

allt ska ske så snabbt som möjligt genom delgivning från olika medier. Vi får en rationell syn 

på inlärning, kunskap ska förmedlas.  

I Isberg (1995) finns också kunskapsbegreppet med men då som en del av kännskap. Man kan 

inte bortse från förnuftet och logiken som upplevelseform, vi kan förstå tillvaron med 

logikens hjälp, vi kan få en kunskap. Men vårt upplevande av tillvaron sker inte bara genom 

huvudet, vi använder också hjärtat och händerna. Genom hjärtat ser vi på tillvaron med 

inlevelse, det kallas för ett skapande. Genom händer och kropp kan man få färdigheter och på 

så sätt kan man begripa tillvaron. Vi når kännskap genom huvud, hjärta och händer. Kännskap 

blir ett begrepp med olika delar. Det blir en modell för hur vi skaffar oss en uppfattning av 

tillvaron. En konsekvens av modellen är att man kan ha kunskap om företeelser utan att ha 

någon kännskap om företeelsen.   

Först när det man har i händerna har blivit reflekterat i huvudet och man känner det med hela kroppen har 

man kännskap om det. (Isberg, 1995, sid. 43)  

Kunskaper kan enligt Isberg (1995) vara skilda från varandra, vi kan ha olika faktakunskaper 

som av några ses som delar i ett mönster, men som av andra är skilda från varandra. Vi kan ha 

kunskaper om mycket mer än vi har kännskap. Det är heller inte säkert att vi når kännskap vid 

ett och samma tillfälle. Vi kan mycket väl öva oss i en färdighet, studera den 

kunskapsmässigt, fantisera om den med inlevelse - fast vid olika tillfällen. För att vi till fullo 

ska få kännskap om vår erfarna företeelse måste den reflekteras. Om en kunskap blivit 

förankrad i hjärta och hand blir den också användbar för oss.   

Eftersom man inte enbart kan studera innehållet i det skolan lär ut som kunskap i form av 

kognitiv kunskap blir konsekvensen för Isberg (1995) att man måste använda ett bredare 

begrepp. Kännskap är ett sådant begrepp. 

4.4.2 Skapande  

Genom hjärtat ser vi på tillvaron med inlevelse. Detta kallar jag för skapande. (Isberg, 1995, s 17)  
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Var och en ser och upplever världen skriver Isberg (1995), ingen annan gör det åt någon 

annan utan upplevelsen och det vi ser är subjektivt. Sen att vi gör det tillsammans med andra 

eller att det finns någon som visar oss vad vi kan se är en annan sak. Här handlar det om vars 

och ens upplevelse och vad var och en ser, och sedan gestaltar.   

Genom att måla något som jag sitter och ser ute skärper jag min upplevelseförmåga. Det blir 

inte bara en iakttagelse, som Isberg (1995) beskriver det, utan jag gör något aktivt för att 

uppleva det. Genom att jag skapar uttrycker jag mina upplevelser och genom att uttrycka dem 

blir jag skapande. Genom att öka möjligheterna att uppleva världen kan den bli större, 

horisonten vidgas. Färgerna förmedlar upplevelser, känslostämningar, glädje och de ger oss 

också möjligheter att tolka och förstå olika förlopp. Färgskiftningar i isen berättar var den är 

stark eller svag, eller jag kan genom färgen på knivbladet se när det ska härdas. Men färgerna 

fodrar ett öga som ser, vi måste vara medskapande.  

4.4.3 Färdighet 

För att nå helheten uttryckt i kännskap måste man ha med färdigheten. Problemet kan vara att 

uttrycka färdigheter i ord. Jag övar mig och övar mig i en färdighet och till slut slutar jag 

tänka på hur jag gör 

 

jag bara gör det. Kunskap och skapande är ordmässiga men inte 

färdigheten. Det konkreta uttrycket för färdighet i Isberg (1995) är när vi utövar paddling, 

musik, åker skidor och åker långfärdsskridsko.  

Färdigheter kan forma våra liv skriver Isberg (1995). Genom färdigheter i hur vi ska klä oss 

kan vi få upplevelser i naturen oavsett väder. Har vi brist på sådana färdigheter kräver vi att 

samhället ska bygga in funktioner som skyddar oss mot naturens makter. Vi vill ha tak över 

oss, vi vill bli transporterade runt mekaniskt med bilar, skidliftar och så vidare. Lever vi ett 

skyddat liv har vi heller ingen anledning att lära oss färdigheter i att klä oss. Priset är oerhört 

kostsamt för naturen. Vi vänjer oss vid ett bekvämt liv som gör att vi blir känsliga för 

förändringar.  

4.4.4 Kunskap 

Vanligtvis när vi talar om kunskap så förknippar vi det med böcker menar Isberg (1995). 

Kunskapen blir en referatskunskap som förmedlas till oss via en text. Att söka kunskap bör 

vara något av en upptäcktsfärd. Något slut på färden går inte att se för bakom varje svar döljer 

sig en ny fråga. Kunskap ger oss förställningar om hur något är. Anledningen till att man 
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skaffar sig mer kunskaper är att man är nyfiken, man vill veta mer. Att leva med frågor istället 

för svar öppnar nya dörrar till mer kunskap. Genom kunskap kan vi bättre förstå 

bakomliggande skäl till företeelser som vi inte kan nå genom vår egen erfarenhet, till exempel 

att jorden är rund. Kunskap kan på det sättet vidga vår horisont bortom synranden.  

4.4.5 Sammanfattning - kännskap 

Ett exempel för mig på kännskap är att plocka svamp. Genom att tolka Isberg (1995) får vi 

följande exempel: Vi kan ha en kunskap om artnamn och logiskt se relationen mellan olika 

svamparter. Det här är en kunskap vi kan förstå och lätt sätta ord på. Vi kan också logiskt 

utbyta tankar med andra, i varje fall andra svampkännare, om vår svampkunskap. När vi går 

mellan olika platser och upptäcker de olika svamparna, bockar oss ner och med svampkniven 

skär av foten på svampen intellektualiserar vi inte det vi gör. Vi bara gör det per automatik, 

kunskapen finns i kroppen. Vi gör det med lätthet, vi har skaffat oss en färdighet. Skulle vi 

sätta ord på kunskapen blir det svårare. Vi kan säga att vi gör det men hur i detalj vi gör det är 

svårare. Med en inlevelse identifierar vi svamparna, genom vårt färgseende kan vi se färger 

och jämföra med andra färger. Vi har en känslomässig relation till färgen, vi tycker om den 

eller inte. Vi har en upplevelse av något som är sinnesbaserat, genom lukt och smak bedömer 

vi den enskilda svampen. Genom kännskapen av svamp blir vi relaterade till svampriket. 

Genom att läsa om svampriket får vi ökade kunskaper, genom att ta i svampen och känna på 

den gör vi den gripbar och genom att med inlevelse uppleva den blir vi medskapande i 

företeelsen svamp. Till sist: genom att reflektera över det vi upplevt når vi kännskap. Vi blir 

trygga i det vi gjort och lärt, vi kan göra det igen, vi kan bli vägledare för andra att också ta 

del av det vi själva har utvecklat.  

I Henderson & Vikander (2007) beskriver Aage Jensen kännskap som ett sätt att förstå livet 

och den visdomen kan bara fås genom att vara i verkligheten. Kännskap får man genom att 

fumla och tumla, komma nära, bli van vid, använda alla sinnen. Genom kännskap får vi 

möjligheter att lösa frågor, speciellt de som inte har uppenbara svar. Genom kännskapen lär vi 

oss något om oss själva och om naturen. Vi får en medvetenhet om naturen och om oss själva 

som gör att vi kan respektera oss själva och naturen. Metoden för att nå fram till kännskapen 

finns i friluftslivet.  
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4.5 Sammanfattning teoridel 

Jag vill sammanfatta den här teoridelen med följande punkter:  

 

Tar vi del av vad någon annan beskriver har vi ett avstånd mellan oss själva och den 

direkta verkliga företeelsen som beskrivs. Vår upplevelse av det beskrivna kan vara 

påfallande, berikande och läraktig. Den baseras på textförfattarens upplevelser och 

hans beskrivning av dem samt våra egna tidigare gjorda minnesbilder av egna 

upplevelser, inte genom vår egen direkta kognitiva och somatiska upplevelse och 

erfarenhet av händelsen eller företeelsen. En textuell kunskapsöverföring används 

mycket i skolan, vilket är ett exempel på att använda andras beskrivningar i en 

lärprocess. Kunskapssynen finns till exempel beskriven i Isberg (1995).  

 

Traditionell syn på lärande har ofta fokuserat på de innehållsliga och kognitiva 

delarna. Genom att också inkludera synsätt utifrån direkta och öppna naturmöten i 

lärandemodellerna kan vi vidga synen på hur vi lär oss. Potentialen i naturkontaktens 

öppenhet genom vår perception och ingång till vårt känsloliv kan ge oss nya 

möjligheter. Utomhusmiljön blir alltså mer än en plats att vara i och får ett värde som 

innehåller många olika dimensioner som är värdefulla för en lärandesituation. Jag 

menar att Beard & Wilson (2006) kan tolkas på detta sättet. 

 

Pedagogen kan mer eller mindre medvetet påverka eleven både till en känslomässig 

och kunskapsmässig reaktion genom sitt val av plats. Ett sådant val är att förlägga 

undervisningen inomhus och/eller utomhus. Genom varandet och agerandet på platsen 

får vi ett interaktivt perspektiv. Pedagogen kan fylla interaktiviteten för eleven med en 

mångfald av innehåll och mening oavsett sin egen fysiska närvaro. Både Louv, (2006) 

och Lindholm (1995) visar på detta. 

 

Utemiljön och innemiljön kan ses som två olika kontexter som kan komplettera 

varandra. De möjligheter som ges från den ena kontexten kan överföras till den andre. 

Mygind, Dietrich och Stelter beskriver i Mygind (2005) beskriver detta. 

 

Vår förståelse av och möjligheter till ett interagerande på en plats kräver ett helhetligt 

förhållningssätt. För att kunna reflektera över helheten i lärprocessen kan en teoretisk 

modell vara till hjälp. Isbergs (1995) Kännskap kan vara en sådan modell och ger flera 

exempel på detta. 
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5. Resultat 

Jag har fört ett samtal med lärare om hur de ser på att använda utemiljön som en miljö för 

lärande. Lärarna i undersökningen använder regelbundet utemiljön i sin undervisning. Därför 

är det intressant att ta del av deras sätt att se på problematiken. Utifrån dessa samtal har jag 

sammanställt deras syn på framförallt hur de ser på möjligheterna att använda utemiljön. Men 

den här resultatdelen tar sin början i hur lärarna ser på vilka hinder som finns för att använda 

deras utemiljö i undervisningen.   

5.1 Hinder för att använda utemiljön 

Om vi ser utemiljön som en tillgång för skolorna måste vi samtidigt se till hur lärarna på 

skolorna uppfattar vad det är som hindrar dem från att använda den. Utifrån deras syn kan vi i 

en förlängning också se utvecklingsmöjligheter. Så här såg lärarna på hindren:  

Det finns faror ute som kräver framförhållning från pedagogens sida.  För att förbereda sig 

måste man ha förband, telefon och elevlistor med sig menade en av lärarna. Eleverna måste 

också vara rätt klädda eftersom man inte kan lita på vädret. Alla tre lärarna återkom till just 

klädsel och vädret som en begränsande faktor.   

När lärarna går ut med elever ställs ändrade krav på uppsikt över eleverna. Ingen elev får 

försvinna, betonade en lärare. Läraren måste kunna lita på sina elever.  

En av lärarna trodde att många lärare känner sig obekväma i rollen av att vara ute med barn. 

Har man inte ett eget intresse kan det vara svårt att ta sig ut:  

Jag tror att man många gånger är vilse, man har inte så stor erfarenhet av utomhuspedagogik (Lärare 3)  

För sin egen del kunde läraren ibland känna sig ha för lite kunskap i förhållande till alla frågor 

som barnen ställer ute.  

Man kan ha betänkligheter att ta med barnen till en del stadsdelar menade en annan av lärarna. 

Det kan vara annorlunda mot andra delar av staden. Är inte barnen vana vid att hantera alla de 

intryck de får kan det väcka mycket funderingar och frågor. Bra i och för sig för att det blir ett 
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sätt att lära känna sin stad, men det kan också vara svårt för en lärare att hantera alla de frågor 

det kan väcka.   

Strukturen ska inte bara finnas inne utan det måste också finnas en struktur när man är ute 

med eleverna för att lösa en specifik uppgift menade de tre lärarna. De upplevde det som en 

skillnad att ta hand om en elevgrupp ute och inne. En av lärarna uttryckte det som att eleverna 

måste förberedas för att det är lektion även ute. Lärarna måste hjälpa eleverna att hålla fokus 

ute.  En uppgift som lärarna har är att peka på när det är transport till en aktivitet eller om det 

är aktiviteten i sig som pågår. En annan uttryckte det som att lärarna får olika roller inne i 

skolan och utomhus. Ute kan de inte hela tiden ha kontroll vad som sker.   

Tiden upplevs som en begränsande faktor. Att gå ut mer med barnen tycker en av lärarna 

kräver tid för en förändring av arbetssätt. Läraren upplever det också som att genomgång av 

nya rutiner kräver tid för information och instruktion.  

5.2 Möjligheter för att använda utemiljön 

5.2.1 Inne/ute  

Börjar man med kartan eller börjar man med verkligheten? Man kan se det från två olika håll, ska man 

åka till Universeum efter vi har jobbat med regnskogen eller ska vi åka till Universeum innan vi jobbar 

med regnskogen. (Lärare 1)  

Som citatet visar är det inte självklart var en undervisningssituation ska börja. Lärarna får 

göra ett val mellan inne och ute. Vi tänker oss också att det finns ett spel mellan inne och ute 

genom att det som gjorts på en plats kan bearbetas på en annan plats. Vilken anknytning har 

egentligen innemiljön i skolan med utemiljön och hur kan de båda komplettera varandra?   

Att börja ute menar lärarna kan vara ett sätt att inspirera eleverna till en fortsatt bearbetning 

inne i klassrummet. Eleverna har då från början fått en motivation som de har nytta av i 

fortsättningen. Något som också nämndes av en lärare var att eleverna kunde få en 

förförståelse genom ett studiebesök. Genom förförståelsen kunde eleven lättare se 

sammanhanget i ett tema.   
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En lärare nämner att de skulle arbeta med horisonten på bilden. De gick igenom hur man 

kunde göra inne i klassrummet. Eleverna hade dock svårt för att riktigt förstå hur det fungerar 

med att rita horisonten. Efter att de varit ute med sin lärare och själva sett hur man kunde göra 

gick det mycket lättare.   

Det finns exempel på då lärarna vill börja inne för att fokusera eleverna på det de kommer att 

möta ute. En av dem nämner två situationer med elever då det passar att förbereda dem inne. 

Det första exemplet är när barnen är tankspridda och behöver hjälp med fokusering. Det andra 

exemplet:  

Barn med autism behöver förberedas, annars är det svårt att bara gå ut. Jag måste först nästan ha ritat på 

tavlan, och speciellt när de var yngre fick jag väldigt noga förbereda inne vad vi skulle uppleva ute. 

(Lärare 3)  

En lärare beskriver när de bygger raketer inne som de sedan går ut och skjuter upp utomhus. 

Här är det uppenbart att de måste skjuta raketerna utomhus och att det blev lättast för dem att 

bygga dem inne i klassrummet.  

En annan lärare berättar att de gick på svamputställning tillsammans och blev inspirerade. 

Efter det skrev och målade de om svamp. Läraren beskriver själv hur inspirerad hon blev från 

utställningen och vilken påverkan det hade:  

Jag kände själv att jag blev väldigt inspirerad och under en skogspromenad såg jag mycket mer svamp än 

jag brukade göra, fast de måste ha funnits där innan. (Lärare 2)  

Hon tog med svamp till barnen i skolan och visade dem. Detta blev i sin tur en inspiration för 

dem alla att gå ut i skogen. Temat slutade med att en svampexpert kom till skolan. Barnen 

hade då mycket frågor till experten eftersom de lärt sig så mycket.  

Genom att ändra miljön inne kan utemiljön återskapas i innemiljön. 

En lärare ger oss två exempel. Dels när de gjorde en konstgjord lägereld inne. Tillsammans 

kunde de då njuta av lägerelden fast de var inomhus. En annan gång kokte de potatis inomhus 

under en temastart. Läraren läste för barnen om potatisens historia och under tiden spred sig 

doften av potatiskoket i klassrummet. Till slut smakade de på de nykokta potatisarna.  
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5.2.2 Fria möten 

Det finns också mer fria möten mellan barn och utemiljöer. Det kan vara sådant de möter 

under raster eller utanför skolans verksamheter.  

En av lärarna menar att barn av idag har mycket kunskaper, som de lärt sig på annat håll, med 

sig till skolan. Eftersom det finns mycket större områden man kan kalla kunskaper idag blir 

det inte längre skolan som så att säga har patent på kunskap menade han.   

Barn kommer från olika hemförhållanden och till skolan kommer de med olika erfarenheter, 

tyckte en annan lärare. Det är som att en del varit ute mycket med sina föräldrar medan andra 

mest sitter inne vid sin dator. Sådana olikheter ger en splittrad elevgrupp som har väldigt olika 

erfarenheter.  

Många barn la ner ett stort arbete på att bygga en koja tillsammans ute på skolgården. För 

dem var det större än vad arbetet i skolan var, i varje fall under en period, menar läraren som 

berättade. Andra barn ville också komma och använda kojan. För de barn som byggt blev 

detta ett problem eftersom de andra inte var så försiktiga med deras koja. Hur skulle byggarna 

kunna reglera detta, med skyltar eller förbud? Den här diskussionen involverade lärarna på 

skolan som fick ta del av hur barnen resonerade. 

5.2.3 Strukturerade möten 

Lärarna går ibland ut med elevgrupperna och vill på så sätt tillföra något till undervisningen. 

De ser ett värde i att gå ut med eleverna. De strukturerar upp elevgruppens möte med en 

annan plats.   

Från de naturorienterande ämnena ges en hel del exempel på arbetsområden där det lämpar 

sig att gå ut med eleverna. En lärare nämner till exempel hur de arbetat med blommor där 

eleverna själva valt vilka de ville studera och sedan gått ut och gjort iakttagelser kring de 

blommor de valt. Ett annat exempel är att om de ska prata om bondens djur så blir det 

självklart att de ska åka ut till en bondgård.   

Under tema Linné passade det bra att gå ut eftersom blommorna är därute menar en annan 

lärare, liksom att småkryp och svampar också finns därute. I och med att de är ute känns det 

onaturligt att ta in dem i klassrummet. Läraren menar också att genom att barn får möta saker 
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som för dem känns naturliga kan de använda dem för att förstå andra saker. Barn kan till 

exempel lära sig räkna med hjälp av kottar, som de är bekanta med sedan tidigare.  

De samhällsorienterande ämnena är ett annat exempel på vad eleverna kan arbeta med ute 

under skoltid. En klass har haft teman med historisk vinkling där staden har varit en del. De 

gjorde stadsvandringar och såg på byggstilar hos olika byggnader. Läraren menar också att 

när man studerar olika landskapstyper så måste man gå ut.  

En klass hade varit nere på stationen och tillsammans tittat på allt som rör sig därnere. En 

annan gång tog läraren med sig eleverna till en stor livsmedelshandlare för att titta på frukt.   

Det ges inte så många exempel på övningar ute, i de här intervjuerna, där de övar enbart inom 

de praktiskt/estetiska ämnena. Sådana övningar ingår mer som en del av arbetssätten i andra 

ämnen eller som en del i något större tema. Ett exempel som en lärare ändå nämnde var när de 

lärde sig rita horisonten utomhus.  

Två av lärarna återkommer några gånger till ett stenålderstema de haft med elever på sin 

skola. Temat började med en dag tillsammans med en museipedagog ute. Eleverna fick prova 

på stenåldersliv under dagen. De fick bågdrilla eld, skjuta med pilbåge, laga mat i kokgrop 

och så vidare. Lärarna poängterar hur inspirerande dagen blev för barnen. Det blev en 

inspiration som de hade nytta av en hel termin. Utifrån det de upplevt kunde de sedan fortsätta 

att arbeta inne i skolan. De kunde leva sig in i hur enskilda människor kunde ha haft det under 

stenåldern. Genom att bygga en modell av en stenåldersby med små figurer åskådliggjorde de 

hur det kunde ha varit. Dessutom kunde de dra jämförelser med hur barn har det idag. En 

lärare framhöll att det blev tydligt hur mycket eleverna hade lärt sig när de skulle redovisa för 

sina föräldrar. Hon tyckte, under tiden eleverna byggde modellen, att mycket tid gick åt till 

detta. Men under redovisningen för föräldrarna framgick detta som bara en del bland mycket 

annat. De olika ämnena och arbetssätten blandades på ett bra sätt med varandra.  

På ena skolan har de också haft ett tema som hette Rörelse. Barnen fick gå ut och leta efter 

företeelser som hade med rörelse att göra. Det gällde både i naturen och i samhället berättade 

läraren.  
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Under utevistelsen händer det saker som är oförutsedda och oväntade. Det blir som en 

naturlig faktor, vi kan ju inte förutspå allt som kan hända ute. Alla tre lärarna uttryckte det här 

på olika sätt. Vi kan inte heller förutspå vilka intryck som fängslar våra elever mer än andra. 

Det här måste man räkna med som en bland andra faktorer även bland de strukturerade 

aktiviteterna. I och med att det finns ett oförutsägbart drag även i strukturerade aktiviteter 

måste vi förhålla oss även till detta. Mitt i vår struktur dyker det upp situationer vi måste 

förhålla oss till.   

Ett exempel är när eleverna tillsammans med sin lärare gick ut och håvade i en å och såg 

skräp komma flytande, bland annat ett cigarettpaket och olja. De funderade då på om det kan 

ha ramlat ner från en brunn i gatan och om oljan kom från en bil. Tillsammans funderade de 

på hur allt hänger ihop i miljön. Håvningen blev något mer än vad det var tänkt från början.  

Det andra exemplet är när eleverna och läraren besökte en stor trafikknutpunkt under en 

temastart. Deras besök blev ett undervisningstillfälle, inte som besöken brukar vara annars när 

det inte är skola. Det händer saker som inte går att förutspå.  

Alla kommer kanske in på Stationen ibland, men när man kommer dit med en skolklass då tittar man på 

saker på ett särskilt sätt och lägger märke till annat som man inte brukar. Så man har ju ändå en 

undervisningsmöjlighet. (Lärare 2)  

I det tredje exemplet framhåller läraren det spännande att eleverna mötte saker ute som de 

hittat själva. Läraren blir den som tillsammans med eleverna måste relatera till det de 

upptäcker.  

Det är inte jag som ger dom, utan det är som dom hittar själva som dom kommer och frågar om och det 

tycker jag är spännande. (Lärare 3) 

5.2.4 Fördel ute 

Jag har sammanställt vad ett par av lärarna vill framhålla som fördelar med att gå ut med 

eleverna. Lärarna kommer från två olika skolor.  

Den förste läraren vill framhålla att det inte går att leva upp till styrdokumenten utan att gå ut 

med eleverna. Det är något som man måste bli van vid. När man ska vara ute med eleverna får 

avgöras från fall till fall och där det naturligt passar in. Han vill framhålla att det är bra med 
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naturupplevelser eftersom det blir en förstärkning i lärandet. Han menar att man kan 

stimuleras när man är ute och letar och ta reda var det finns olika saker:   

Om man upplevt en situation på olika sätt, man har känt på det, luktat på det och varit delaktig i det då 

kommer man ihåg det bättre och förståelsen ökar. På så sätt blir det en helhet. (Lärare 1)  

Genom de möten vi får ute bygger vi upp en erfarenhet som speciellt är viktig för de yngre barnen, vi som 

är äldre har sådana minnen med oss och som vi kan dra oss till minnes. (Lärare 1)   

Det är svårt att känna hur det var att vara barn under andra tider, och nå det målet, om man inte spelar 

något rollspel, eller upplever den fysiska miljön, luktar på vad det nu är och smakar på brödet. (Lärare 1)  

Den andre läraren menar att det är ute som många barn har sin erfarenhetsvärld. Som lärare 

har man inte samma kontroll ute som man har i skolan. Men det är viktigt att kunna släppa 

barns tankar fria. Ute är de inte bara fokuserade på en bok eller en lärare utan då är det 

mycket annat man kan upptäcka. Lärarens kontroll blir inte den samma. De blir mer nyfikna 

utomhus:  

    

Det är klart att det finns skolmiljöer som är väldigt spännande inomhus, men hur spännande man än gör 

det så blir det begränsat mot vad som ute kan erbjuda. (Lärare 3)  

Det hänger väldigt mycket på utomhuspedagogiken, vi måste använda oss av naturen och av samhället 

och vad de har att erbjuda för det är på det vi bygger grundplattformen att stå på, så att man förstår sin 

miljö och närmiljö och börja där. (Lärare 3)  

Ute kan man uppleva saker med flera sinnen och på så sätt förstå hur saker hänger ihop 

fortsätter hon. Det blir ett snabbare sätt att lära sig saker eftersom flera sinnen är inblandade i 

den lärande situationen:  

Om du ska lära dig om småkryp, träd eller vad det nu är. Att få lukta, känna på trädstammen och smaka på 

bladen. Det är ett snabbare sätt att lära sig på genom att fått en upplevelse med många olika sinnen. Dessa 

kunskaper kan man sedan jobba vidare med i skolan. (Lärare 3)  

Hon menar att vi som ledare kan ställa mycket frågor till barnen. Det blir som ett tillfälle för 

oss som vi kan använda. Man kan få gemensamma frågor tillsammans med barnen, något som 

kan inbjuda till att ta reda på saker tillsammans. Det är spännande att själv inte kunna allt, 

utan att det finns alltid något nytt att lära sig. Det är väldigt viktigt att eleverna får det direkta 
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mötet med uterummet. Därigenom kommer det spontant flera frågor från barnen. Det ser hon 

som väldigt positivt. Att läraren går ut tillsammans med eleverna är viktigt för att barnens 

tankar släpps fria. Ska man lära sig något om naturen så blir det jättekonstigt om man inte går 

ut. Det här gäller för flera olika ämnen: slöjd, bild, matematik, svenska och så vidare.  

Genom att vara ute upplever vi saker med kroppen. Frågan är hur det påverkar hälsan? Vilka 

hälsofördelar ser lärarna att det finns när de är ute med sina elevgrupper? En lärare ger i 

gruppintervjuerna uttryck för att det är en stor fördel att barnen kan röra sig fritt ute. Det har 

de nytta av sedan när de ska sitta ner:  

Barn mår bra av att dom rör sig, en bra utemiljö stimulerar till att dom rör sig. (Lärare i första 

gruppsamtalet) 

5.2.5 Egenvärden 

Naturmöten kan också få en dimension utöver det som i dagligt tal benämns skolkunskaper. 

Vad upplever lärarna att det skulle vara för fördelar för eleverna i deras personliga möten med 

naturen?  

I det första exemplet ser läraren ett värde i att eleverna får en känsla för naturen:  

Jag skulle vilja att de var ute i naturen och fascinerades av den så att de blev rädda om den. (Lärare 2)  

Man vill att de ska fokusera och uppleva. Har man inte haft några upplevelser så kan det kvitta om det 

finns eller ej. (Lärare 2)  

Läraren beskrev också hur de med barnen använder naturen för att koppla av. Tillsammans 

med barnen gick de och satte sig mot en vägg och njöt av den värmande solen. Ett annat 

exempel är när de tillsammans gick till en lekplats i skogen utan några pretentioner. Efter de 

hade varit där ett tag gick de vidare ner till stranden där de också var en stund och plaskade 

lite i vattnet. Till sist kom de till en lekplats nere vid havet. Det blev en stund tillsammans 

som gjorde att det blev roligare för barnen i skolan som gör att de kan tycka det andra 

skolarbetet blev roligare.  

I det andra exemplet menar den läraren att det är viktigt att ha upplevelser med sinnena ute. 

Sinnesupplevelser och lärande utvecklas när de förkommer tillsammans. Det är en tillgång för 
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barnen i att vara ute och till exempel få utmana sina rädslor. Man borde prata mer om att 

utnyttja det som är. Barn har inte samma spänningsmoment nu som fanns förr. 
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6. Diskussion  

I den här diskussionen utgår jag ifrån den teoretiska plattform som finns tidigare i den här 

uppsatsen. Jag vill knyta ihop lärarnas svar på mina frågor med den teori som finns i 

plattformen. På så sätt vill jag knyta ihop teorier med en daglig lärarepraktik.  

6.1 Hinder för att använda utemiljön 

Lärarna ger i mina intervjuer inte uttryck för några negativa åsikter för att gå ut med elever. 

Tvärtom ser man utemiljön som en tillgång i verksamheten. Däremot tycker lärarna att det är 

skillnad mellan att undervisa en elevgrupp inne mot att undervisa dem ute. Det ställs andra 

krav för att få en bra struktur på undervisningen ute relativt det de gör med eleverna inne. Det 

är intressant att se på vad som kan hindra lärarna att gå ut.   

Lärarna nämner att det kan vara ett problem om barnen i skolan inte har kläder på sig som är 

anpassade efter vädret. Fast elever och föräldrar vet om att eleverna ska gå ut har de inte 

kläder med sig som fungerar. I Isberg (1995) finns det med en kritik mot en bristande förmåga 

och färdighet i att klä sig utifrån vädret. Det blir ganska hårda omdömen om ett alltför 

bekvämt liv. Samtidigt finns det en poäng i att det är kostbart, samhällsekonomiskt och 

upplevelsemässigt, att sky regn och rusk. Vi går miste om många olika upplevelser om vi 

tycker att vädret gör att vi inte kan gå ut. I skolans värld är det inga problem att gå ut med de 

yngre barnen. De är rustade för olika väder. Klädfrågan är därför ingen stor fråga med yngre 

barn. Med äldre barn kan det vara svårare. En anledning kan vara att de inte har någon vana 

hemifrån för utevistelse. Det här sätter begränsningar för skolan. Frågor av det här slaget är 

väldigt grundläggande eftersom det rör vårt förhållande till naturen och vårt umgänge med 

dess skiftningar.  

De intervjuade lärarna pekar på är att miljön är annorlunda ute jämfört med inne. Kraven på 

lärare och elever är olika mellan de olika miljöerna. En ökad tidsåtgång, annan struktur, 

fysiska faror och annorlunda risker pekar på att kunskaper i utomhuspedagogikens praktiska 

aspekter blir viktiga att lära sig. Det är ingen tvekan om att det finns en skillnad i hur man 

strukturerar ute gentemot inne. Ett behov av ökade kunskaper i utomhuspedagogik finns i 

skolan. Inte minst eftersom det inte är en obligatorisk kunskap i lärareutbildningen.  
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En aspekt av att ha kontroll gäller inte kontrollen som läraren känner de måste ha över 

eleverna, utan det handlar om en kontroll över det som eleverna möter ute. Vad är det som 

eleverna lär sig? Har vi som lärare alltid möjligheter att följa upp alla de frågor som eleverna 

ställs inför i uterummet? Läraren kan ju hamna i diskussioner med eleverna som kan vara 

svåra att möta. Även om vi tycker det är bra att eleverna drar egna slutsatser är det vi som 

pedagoger som väljer plats för eleverna, därmed får vi också ett ansvar för vad eleverna 

möter. Det är ingen tvekan om att det finns mycket mer företeelser som möter elevgruppen 

ute än vad som möter dem inne i klassrummet. Det ställer andra krav på vilket förhållningssätt 

pedagogen kan ha ute mot i innemiljön. Det blir rimligt att det får konsekvenser på vilken 

kunskapssyn som används från pedagogens sida.  

6.2 Möjligheter för att använda utemiljön 

En lärare pekar på att det inte behövs ses som en nackdel att man får ett annat förhållningssätt 

till sina elever när man är ute med dem. Tvärtom så kan det upplevas som positivt att eleverna 

får ett direkt möte med uterummet. Spontant kommer det fler frågor från eleverna. Deras 

tankar kan på så sätt släppas fria. Inne har lärarna mer kontroll men ute har de inte det på 

samma sätt. Men de båda förhållningssätten behöver inte stå i motsättning till varandra.  

6.2.1 Inne/ute  

Att arbeta i perspektivet av både ute och inne är intressant eftersom det inte är självklart hur 

de olika platserna samverkar. Ska man börja med eleverna inne eller ska eleverna först få 

inspiration från utemiljön när vi arbetar med att arbetsområde? Hur hänger klassrumsmiljön 

ihop med utemiljön?  

I lärarsvaren ges exempel på båda delarna och svaren pekar på att frågan hanteras olika från 

fall till fall. Mygind (2005) pekar på att eleverna kan plocka med sig arbetssätt som de lärt sig 

inne ut i uterummet. Miljön inne kan komplettera miljön ute på ett bra sätt. Arbetssätten inne 

kan tas ut i naturen. Kan de utomhuspedagogiska arbetssätten tas in till klassrummet?   

I svaren poängteras det också att det måste göras tydligt för eleverna att det är lektion fast de 

är ute. Det kan tyda på en ovana för utomhuspedagogik, det är trots allt lättare att strukturera 

upp lektioner inomhus, där de är vana att vara. När man ber eleverna sätta sig ner vid sin plats 

så var finns då platsen när de är ute? Även om lärare på många skolor faktiskt använder 

utemiljön i sin undervisning, exempelvis bild, idrott och naturorientering, så är det för den 
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skull inte säkert att de gör det regelbundet. Och inte så regelbundet så det blev en vana för 

dem och eleverna.  Det är rimligt att anta att en ökad vana ger en ökad trygghet i hur ett 

lämpligt beteende är på olika platser.   

De olika svaren som lärarna ger pekar på den viktiga roll som pedagogen har för sina elever. 

Även om alla har sett svamparna i skogen eller sett horisonten eller att en del av barnen varit 

på Universeum så ligger det viktiga i att eleverna får upp ögonen för olika företeelser 

tillsammans med en pedagog, att saker sätts in i ett sammanhang och görs begripligt. Genom 

att skapa en nyfikenhet och intresse genom ett kompletterande arbetssätt kan 

upplevelse/erfarenhet knytas till begreppsbildning och reflektion. I det arbetet blir pedagogen 

väldigt betydelsefull. Elevernas egna erfarenheter kan knytas till vetenskapens 

begreppsapparat.   

I Mykind (2005) pekas också på att elever och lärare byter innehåll i sina roller beroende på 

om de är inne eller ute. Det blir rimligt att anta att det här kan resultera i en avdramatisering 

av rollerna som finns mellan lärare och elever. Både lärare och elever kan visa upp andra 

sidor av sig själva än om de ensidigt ses i en och samma miljö.   

I princip kan ett platsbyte innebära att man byter det rumsliga innehållet i en befintlig 

inomhusmiljö. Poängen är att den fysiska omgivningen då får ett annorlunda innehåll än den 

hade tidigare i den pedagogiska kontexten. Genom att tillföra något i rummet, och därmed den 

fysiska kontexten, ändrar vi de pedagogiska förutsättningarna.   

6.2.2 Fria möten 

Barnen bygger en koja ute på gården och blev väldigt engagerade i byggandet. Det blev till 

och med så att byggandet blev det viktigaste för dem i skolans arbete. Att bygga, fantisera är 

viktigt för barnen. Dessutom blev det något som inte avslutades utan barnen kunde låta sitt 

bygge finnas kvar utan att behöva riva.   

Här handlar det om ett interaktivt perspektiv på det som barnen gör. Men bakom deras 

möjlighet att interagera ger miljön möjlighet för barnen att utifrån sin fantasi skapa något som 

dessutom finns kvar mellan rasterna.   
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Om vi jämför med en skolgård som är fylld med lekredskap och asfalterad mark så finns där 

möjlighet till motoriska lekar i redskapen eller bollspel på de hårda ytorna. Men det finns inga 

naturytor som barnen själva kan fylla med ett friare innehåll.   

Vi ser också i beskrivningen av barnens kojbygge att det ger upphov till funderingar kring hur 

kojan ska användas, något som också involverar lärarna. Det som eleverna gör fritt på sin rast 

kan påverka det som de gör på lärarledd skoltid.   

Ett sådant här interaktivt perspektiv på det som eleverna möter på andra platser och på andra 

tider kan påverka det som eleverna kan arbeta med och förstå i skolan. Skolgårdens 

utformning och en lyhördhet till det som eleverna möter utanför skolan är exempel på hur 

omständigheter kring eleverna dras med in i skolans arbete. Som en av lärarna uttrycker det så 

har inte skolan längre patent på kunskap.  

6.2.3 Strukturerade möten 

I den här uppsatsen har jag intresserat mig för platsens betydelse. Läraren är konstruktör av 

pedagogiska situationer även genom valet av var undervisningen ska genomförs. Lärarna ger 

oss olika exempel på både en direkt undervisning med grupp ute och mindre styrda möten 

med stad/natur men med pedagog. Här ges också exempel på situationer som uppkommer 

oplanerat tillsammans med elevgrupperna i planerade lektionssammanhang ute. Vi ser också 

att det inte behöver finnas absoluta gränser mellan undervisningen inne och undervisningen 

ute. Både de upplevelser som görs tillsammans med eleverna och de upplevelser som eleverna 

gör själva kan få en positiv betydelse för elevernas utveckling.  

Flyttar jag till en okonventionell plats för elevernas lärande finns det möjligheter att andra 

saker än de planerade också påverkar inlärningen. Jag har inte samma kontroll över vad som 

fångar mina elevers intresse som jag har inne. På den alternativa platsen ges ytterligare 

dimensioner till min undervisning. Exempel på när situationen ändrade sig under 

undervisning ute är när klassen gick i väg och håvade efter djur. Istället för att handla enbart 

om djuren handlade lektionen också om sådant som människor hade slängt i vattnet någon 

annanstans.  

Att man gick ut med eleverna och lät dem ha ett rollspel utifrån stenåldern blir ett exempel då 

man använder platsen i avsikt att öka autenciteten. Vi gör något som går att föreställa sig att 
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man gjorde på stenåldern och vi gör det på en plats som liknar den som stenåldersmänniskor 

kan ha levt på. Undervisningen blir konkretiserad i bägge avseendena. Det blir viktigt var vi 

är och vad vi gör. Syftet här är att åskådliggöra ett historiskt skeende och låta eleverna 

uppleva historien och genom sin fantasi tänka sig in i hur motsvarande människor hade det för 

länge sedan. Ger vi dessutom sådana här arrangemang ett metaforiskt innehåll kan vi jämföra 

med vår egen tid och vårt eget sätt att leva. Vi ser vårt eget liv på ett annat sätt och kan 

reflektera över de sätt som vi nu lever. I det här exemplet blev det eleverna lärt sig tydliggjort, 

både teoretiskt och praktiskt, när de redovisade för sina föräldrar.   

Direkta strukturerade naturmöten kan ha flera dimensioner samtidigt, här ett tänkt exempel: 

Ledaren samlar sin grupp ute i naturen. Han ber alla i gruppen gå och hämta något som de 

tycker är vackert, intressant och som de vill visa för de andra deltagarna i gruppen. De har en 

kort stund på sig och alla kommer tillbaka med olika föremål. Ledaren samlar alla igen och 

ber var och en berätta vad de har hittat och också berätta vad de kände som gjorde att de tog 

just det föremålet. Ledaren styr deltagarna till en speciell övning men det finns en öppenhet i 

själva övningen som ger deltagarna möjlighet till en frihet. Efterhand som deltagarna berättar 

kommenterar ledaren föremålet som de visar upp. Han kan kommentera utifrån 

vetenskapssamhällets ståndpunkter. Han kan till exempel kommentera namn, funktioner, 

aktuella ståndpunkter och utifrån den diskussion som kan finnas i samhället. Här kan man 

säga att han representerar det kollektiva vetandet. Han måste förstås, eller kunna förstås 

utifrån många andras diskurs och ståndpunkter.   

Faktakunskaper som presenteras i form av till exempel artnamn måste stämma eftersom det 

finns konsensus runt många fakta kunskaper. Mycket kan vara föremål för diskussion även 

mellan vetenskapligt skolade men diskursen måste fungera. I detta kan man säga att ledaren 

styr deltagarna. Deltagarna har också blivit ombedda att lägga en känsloaspekt i val av 

föremål. Ledaren kan också kommentera detta men här finns det inte längre ett rätt eller fel 

som det kan på ett sätt gör i ledarens förra kommentar. Här kan han kommentera utifrån sina 

egna erfarenheter eller vara uppskattande till att deltagaren bjuder på sina känslor. Ledaren 

visar här på en öppenhet för det som deltagarna har erfarit.  

I en och samma övning har vi fått en både öppenhet och en styrning. Var intentionen från 

ledarens sida att deltagarna skulle lära sig mer om vetenskapssamhällets ståndpunkter, fanns 

detta med och kunde ha räckt om det var det som efterstävades. Det var den explicita avsikten 
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i övningen. Det kan också ha funnits en implicit, avsikt nämligen att koppla faktakunskapen 

kring en sinnlig erfarenhet som uppenbarligen deltagarna fick i övningen. Övningen var ju en 

direkt naturupplevelse där ingen kunde undgå att få en sinnesupplevelse när de hämtade 

föremålen. Ledaren kan ha resonerat innan att han ville ge deltagarna en större autencitet i 

faktainlärningen. Känslor och fakta hänger på så sätt samman i en och samma övning.   

Den känslomässiga dimensionen kan också bli explicit i det att vi kanske ville styra 

deltagarna till en känslomässig reaktion där syftet med övningen just är den känslomässiga 

reaktionen. Ledaren ville få dem att reagera på naturmötet och genom det skapa en 

samhörighetskänsla med naturplatsen. Han kanske ville ha det som en utgångspunkt i en 

fortsatt diskussion. Mötet kunde vara en metafor för något annat och här kan också 

vetenskapssamhällets faktakunskaper vara en implicit del i övningen. Sådana kunskaper 

kommer med på köpet men är inte utgångspunkten. Genom en didaktisk medvetenhet hos 

ledaren kan han på ett tidigt stadium reflektera över olika handlingsalternativ.  

Jag menar att lärarna ger uttryck för bägge ståndpunkterna. De ger olika exempel på när det är 

lämpligt att inhämta faktakunskaper i utemiljön. Men också att det finns ett värde i att 

utevistelsen innehåller en sinnlig dimension. Jag menar också att det ur ett aktionslärande 

perspektiv inte finns någon anledning att vidare värdera det som lärarna sagt. Det som de ger 

uttryck för ger stora möjligheter att bygga vidare på i en fortsatt didaktisk diskussion. 

6.3 Tolkningar utifrån Färd

 

Isberg (1995) lyfter fram den delaktiga människan. Genom att vara delaktig i företeelser 

genom kunskaper, skapande och färdigheter som vi reflekterar, når vi kännskap. För att nå 

kännskap måste vi vara delaktiga på fler sätt än bara genom tanken.  

Kännskap kan ge oss en helhetssyn på olika företeelser. Helheten blir något mer än bara en 

summa av de olika delarna. Ett projekt som stenåldern, som barnen arbetat med, kan delas 

upp i sina mindre beståndsdelar men kan också förstås utifrån sin helhet. Ser vi till delarna i 

det ser vi att barnen arbetat med olika moment både teoretiskt och praktiskt. De har kunnat 

leva sig in i hur det var att leva på stenåldern genom att bli stenåldersbarn. För att göra det 

måste de använda sin inlevelse. Inte bara det, för de använder också olika färdigheter när de 

skjuter med pilbåge, lagar mat, eldar etc. När de ska redovisa måste de använda kunskaper 

som att läsa och skriva. Enligt Isbergs modell blir de olika delarna i temat svåra att helt skilja 
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från varandra i hela bedömningen. Kännskapsbegreppet kan på så sätt bilda modell för en 

helhetsbedömning.  

Bygget av kojan blir också ett exempel på Kännskap. Där byggandet blir handens färdighet, 

fantiserandet står för hjärtats inlevelse och allt tänkande och logiskt planerande står för 

huvudets kunskaper. Eleverna gör något som ingen lärare har planerat men de gör det på en 

plats vars utformning är planerad. Allt får konsekvenser för arbetet som eleverna utför inne i 

skolan.  

Jag tycker Isberg (1995) beskriver hur det är att vara människa i ett komplext sammanhang. 

Han beskriver hur vi kan förhålla oss till verkligheten som hela människor. Han viktar inte 

olika delar i förhållningssättet. Genom sin helhetssyn blir till exempel inte ett praktiskt 

förhållningssättet viktigare än ett teoretiskt. De utgör bara olika delar i att uträtta och förstå 

saker i vår omgivning. Översatt till ett skolsammanhang blir inte olika ämnen olika viktiga, 

bara olika rätter i en helhetlig måltid. Det här perspektivet är viktigt eftersom det är rimligt att 

anta att om helheten är motiverande för eleven så kan delarna bli lättare att acceptera. Ser 

eleven kopplingen mellan ämnen, moment i en process etc. tror jag eleven också på ett bättre 

sätt kan motiveras i sitt skolarbete.  

Man kan bedöma ett tema på olika sätt, till exempel utifrån vilka faktakunskaper det gav, eller 

genom den sociala träning det gav eleverna. Men det kan också bedömas utifrån ett helhetligt 

perspektiv 

 

eleven kan bedömas om han eller hon fått ökade möjligheter att agera i 

verkligheten eller inte.  

7. Slutord 

I början av uppsatsen formulerade jag delar av min förförståelse. Jag gjorde det för att jag 

insåg problematiken att påverka de jag intervjuar genom min egen inställning i frågan. Och 

jag kunde också förstå svårigheten med att genomskåda hur mycket jag påverkade. En annan 

svårighet ligger i att objektivt se på sitt eget synsätt. Att formulera sina egna förutfattade 

meningar är inte lätt. Jag har ändå gjort ett försök för att försöka öka min medvetenhet om 

problematiken.   
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Min förförståelse fick ingen bekräftelse i intervjuerna, vilket jag inte heller hade förväntat 

mig. Värdet med att formulera förförståelsen blev att jag på ett bättre sätt kunde undvika att 

styra intervjuerna så att de handlade om mina åsikter om hur skolan borde vara. Hur jag sedan 

lyckades med det är svårt att säga.   

Jag har valt ett sätt att intervjua arbetslagen som innebär en anknyter till ett aktionslärande. 

För att gå in i ett komplext system som skolan utgör och kunna bidra till ett förändringsarbete 

måste man förstå hur man arbetar och tänker på skolorna. Genom förståelsen av hur lärarna 

ser på sin arbetssituation finns det också en bättre grund för att kunna gå in i ett 

förändringsarbete. Värdet med uppsatsen har för mig varit att jag lättare kan se kopplingen 

mellan skolans traditionella arbeten inne och en utomhuspedagogik. Det finns ingen 

anledning att här vikta förhållandet mellan ute och inne. Det gör man bäst på de enskilda 

skolorna eftersom det beror på så många faktorer. Men jag tror att det finns mycket att vinna 

på att reflektera utifrån hur man kan använda utemiljön i sin undervisning.  

Det är rimligt att anta att vi får en skillnad i hur lärare och elever agerar ute respektive hur de 

agerar inne. Vi får alltså ytterligare ett problemkomplex att ta ställning till. Hur gör vi och vad 

kan vi lära oss genom att gå ut med barnen? Det är också rimligt att anta att ska en 

undervisning inne kompletteras med en undervisning ute måste elevernas ordinarie lärare vara 

en viktig motor i detta. En kompletterande undervisnings plats- och form kan bedrivas och 

understödjas av speciella utomhuspedagoger. Men ska det ske på en regelbunden basis blir 

kunskapen hos de ordinarie pedagogerna också viktig.  

Genom att tänka att ett val kan göras för platsen för undervisningen och att det finns för- och 

nackdelar med olika platser så bryts en tradition av klassrumskontextuellt tänkande. Men 

byter vi den fysiska kontexten byter vi inte per automatik den kommunikativa kontexten, utan 

den kan mycket väl återskapas i en annan fysisk kontext. Slutsatsen är att ett traditionellt 

kommunikativt mönster mycket väl kan reproduceras i den alternativa pedagogiska miljön. En 

pedagog med en traditionell kunskapssyn skulle alltså mycket väl kunna välja alternativa 

lärandemiljöer. Men det är ändå rimligt att anta att en reflektion kring platsens betydelse lätt 

färgar av sig på en reflektion kring kunskapsmässiga och kommunikativa frågor 
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8. Förslag på vidare forskning 

Det vore intressant att se skillnaden mellan hur mycket barn leker i naturmiljöer nu jämfört 

med förr. Och var leker de när de gör det ute?   

Genom att aktionsforska tillsammans med ett arbetslag vore det intressant för att utveckla ett 

arbetslags arbete med utomhuspedagogik. Arbetslaget skulle kunna bestämma sig för ett tema 

tillsammans med en forskare och sedan skulle temat kunna följas av forskaren.   

Att studera hur naturskolor skulle kunna stödja en uteundervisning i den ordinarie skolan är 

ett spännande arbetsområde. Rimligen är det elevernas ordinarie lärare som är motor i 

kopplingen mellan en undervisning inne till en undervisning ute. Men det kommer säkert att 

finnas ett stort utrymme för den specialkompetens som utomhuspedagoger står för i en sådan 

forskning.   
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10. Bilagor: 

10.1 Frågor till lärarna  

 

Hur arbetar ni med eleverna när ni är ute? Strukturerar ni olika beroende på om ni är 

inne eller ute? 

 

Finns utemiljön med i diskussionen i arbetslaget var ni ska bedriva undervisningen? 

 

Ett sätt att se på utomhuspedagogiken är som ett medel för att uppnå målen för skolans 

verksamhet. Känner du att utomhuspedagogiken finns med som medel för att uppnå 

din skolas mål? 

 

Vilka ämnen finns med när man bedriver ute undervisningen?  

 

Vilka åldrar arbetar ni med ute? Har det någon betydelse vilken ålder barnen har när 

man går ut med dem? 

 

Hur upplever eleverna situationen av att vara ute och lära sig saker?  

 

Det finns mycket som händer runt undervisningssituationen när man är ute med 

elever. Mycket är sådant som man inte har räknat med på förhand. Räknar du detta 

som plusfaktorer eller minusfaktorer ? 

 

Hur kan man strukturera undervisningen ute?  

 

Hur ser du på var man börjar och sedan fortsätter undervisningen? Reflekterar ni över 

var ni börjar och sedan fortsätter ett arbetsområde? 

 

Behandlar man (eller borde man!) barnen på ett annat sätt när man är ute? Finns det en 

skillnad i ledarskapet ute än det finns i situationen inne? 

 

Är ute undervisning viktigare för yngre elever än för äldre? 

 

Vad skulle ni behöva på er skola för att man ska använda utemiljön mer? 

Experthjälp , utbildning, hjälp att tänka nytt, bättre budget etc.?   
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10.2 Bildunderlag till samtal                         

Bilden illustrerar en modell av hur en elev får olika intryck i en innemiljö i 
skolan respektive i en utemiljö. Ringen med färre pilar runt eleven i 

skolan anger kontroll och styrning av intrycken, dessutom är de färre. I 
verkligheten finns fler intryck men ingen styrande ring. Bilden användes 

i en samtalsintroduktion med de enskilda lärarna.  


