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Sammanfattning 
Vilken roll har utomhuspedagogik i grundskolan, närmare bestämt i år sju?  
Kan utomhuspedagogik som metod, eller process/arbetssätt, vara ett sätt att få eleverna mer intresserade av NO i skolan, ett 
intresse som dalar ju högre upp i åren i grundskolan eleverna kommer, vilket även gäller för kunskaperna enligt nationella och 
internationella undersökningar. Jag undersöker särskilt vilken roll problemlösande aktiviteter, valmöjligheter hos eleverna och 
miljöns utformning har för elevernas intresse av NO. Undersökningen bygger på litteratur, observationer och intervjuer, där 
hermeneutik � tolkning � fenomenografi � jämförelse av olika perspektiv och uppfattningar hos de personer som ingår i 
undersökningen � och empiri � erfarenheter ute på fältet vid observationerna och intervjuerna - är viktiga delar i undersökningen. 
Undersökningen visar att eleverna tycks ha ett behov av uteundervisning eftersom de ser fördelar med det, till exempel att de får 
frisk luft, får röra sig mer än i klassrummet men framför allt att det innebär en vardagsanknytning, en konkretisering av 
lärostoffet. När eleverna har uteundervisning vill eleverna ha uppgifter, de vill undersöka och upptäcka, inte främst att läraren står 
och pratar. Undersökningen visar också att eleverna vill vara delaktiga i undervisningen och i de beslut som gäller dem. Det är tre 
frågor som får eleverna intresserade: när eleverna får uppleva något nytt och lite oväntat, när frågor väcks som de vill ha svar på 
och när de sätts i rörelse med praktiskt arbete. Ett stort hinder för uteundervisning tycker eleverna är dåligt väder. 
Undersökningen visar också att eleverna har ett socialt behov. Den kritik som finns mot uteundervisning kommer främst från 
aktiva pedagoger, och jag gör ett försök att bemöta kritiken. 
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Abstract 
What part does outdoor education play in the compulsory school in Sweden, more specifically in school year 7? Can outdoor 
education be a tool/a process to get the pupils more interested in the natural sciences the way it is taught in school, as national 
and international studies show that this interest decrease with increasing grade in school, and this also applies to the knowledge. 
I investigate in more detail what part activities of problem solving, the availability of free choice for the pupils and the kind of 
the environment plays in determining the pupils� interest in the natural sciences. The study is based on literature study, 
observations and interviews, where hermeneutics � interpretation � fenomenografics � comparison of the different perspectives 
and views of the persons in the study � and empirical techniques � experiences made in the observations and during the 
interviews � are important parts in the study. The study shows that the pupils seems to have a craving for outdoor education 
while they see advantages with it, for example the possibility to get fresh air, the ability to move around more than the space in 
the classroom allow but utmost that it means a way to concretise, to tie school stuff to a reality that the pupils know about 
outside school. During outdoor education the pupils want tasks to do, assignments, which give them a chance to investigate, 
explore and to discover, not foremost that the teacher lectures.  The study also shows that the pupils prefer to take an active part 
during the lesson, at least during part of it, and in decisions that applies to them. Three issues make the pupils interested: when 
they get to experience something new and a bit unexpected, when questions pop up in their head they want answers to and when 
they are put into action with some practical work. A great, massive obstacle to outdoor education, the pupils say is bad weather. 
The study also shows that there is a need among the pupils for socializing. The critiques that exist against outdoor education, 
primarily comes from active educationalists, and I try to meet this critique in a constructive way. 

Nyckelord 
Nyckelord: Utomhuspedagogik, NO,  Interesse, Grundskolan, Problemlösning  Valmöjligheter, Utomhusmiljö 
 
Keywords 
Keywords: Outdoor education,  Natural sciences, Interest, Compulsory school, Problem solving,  Free choice,  
                       Outdoor environment 
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Sammanfattning 
 
Vilken roll har utomhuspedagogik i grundskolan, närmare bestämt i år sju?  
Kan utomhuspedagogik som metod eller process/arbetssätt vara ett sätt att få 
eleverna mer intresserade av NO i skolan, ett intresse som dalar ju högre upp i 
åren i grundskolan eleverna kommer, vilket även gäller för kunskaperna enligt 
nationella och internationella undersökningar. Jag undersöker särskilt vilken roll 
problemlösande aktiviteter, valmöjligheter hos eleverna och miljöns utformning 
har för elevernas intresse av NO. Undersökningen bygger på litteratur, observa-
tioner och intervjuer, där hermeneutik � tolkning � fenomenografi � jämförelse 
av olika perspektiv och uppfattningar hos de personer som ingår i undersök-
ningen � och empiri � erfarenheter ute på fältet vid observationerna och intervju-
erna - är viktiga delar i undersökningen. Undersökningen visar att eleverna tycks 
ha ett behov av uteundervisning eftersom de ser fördelar med det, till exempel 
att de får frisk luft, får röra sig mer än i klassrummet men framför allt att det 
innebär en vardagsanknytning, en konkretisering av lärostoffet. När eleverna har 
uteundervisning vill eleverna ha uppgifter, de vill undersöka och upptäcka, inte 
främst att läraren står och pratar. Undersökningen visar också att eleverna vill 
vara delaktiga i undervisningen och i de beslut som gäller dem. Det är tre frågor 
som får eleverna intresserade: när eleverna får uppleva något nytt och lite 
oväntat, när frågor väcks som de vill ha svar på och när de sätts i rörelse med 
praktiskt arbete. Ett stort hinder för uteundervisning tycker eleverna är dåligt 
väder. Undersökningen visar också att eleverna har ett socialt behov. Den kritik 
som finns mot uteundervisning kommer främst från aktiva pedagoger, och jag 
gör ett försök att bemöta kritiken. 
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Förord 
 
Jag vill här ge ett särskilt tack till personer som bidragit på olika sätt till det 
slutgiltiga resultatet; För det första min handledare Margaretha Grahn vid 
Linköpings Universitet, för mycket värdefulla synpunkter på utformandet av 
själva rapporten;  
För det andra Anders Szczepanski vid Linköpings Universitet, för tips om den 
person som var knuten till den första skola jag sedan gjorde mina observationer 
och intervjuer på. Denna person är den tredje personen jag vill ge ett särskilt 
tack till, och han är den utomhuspedagog som finns omnämnd i rapporten. Jag 
nämner inte hans namn, för att inte röja den skola jag gjorde mina första 
observationer och intervjuer på, men han ska veta att utan hans positiva attityd 
och samarbetsvillighet hade inte denna rapport varit möjlig; 
För det tredje de lärare och elever på de två olika skolorna jag besökte, som tillät 
mig observera och intervjua dem och som tålmodigt svarade på mina frågor. 
För det tredje Silwa Claesson vid Göteborgs Universitet, som för övrigt har varit 
en handledare för en tidigare uppsats av mig, och som på ett tidigt stadium vid 
skrivningen av denna uppsats, gav betydelsefulla råd kring utformandet av 
uppsatsen. 
 
Lidköping den 22 april 2007 
 
 

                                       David Dahlén 
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1 Bakgrund 
 
Jag har varit lärare i grundskolan i 4 år nu, inte så lång tid, men under denna tid 
har jag sett hur olika eleverna är och vilka olika behov de har. Dessutom har jag 
under lång tid haft ett stort naturintresse. Jag har också, långt innan jag blev 
lärare, intresserat mig för inlärning eller lärande och fortbildat mig på egen hand 
kring detta. När jag sedan började magisterkursen i miljö- och utomhuspedago-
gik, och läste den litteratur som hör till kursen, och började fundera på ett tema 
för min magisteruppsats, slog det mig: Skulle en lösning på problemet med 
elevers dalande intresse för NO, kunna vara att ge dem mer praktiska erfaren-
heter av naturen, att de får använda alla sina sinnen när de lär sig, att de får 
chans att använda hela kroppen i sitt lärande, att de får utlopp för sin naturliga 
nyfikenhet och upptäckarlusta i lärsituationen; detta sätt att lära sig blir mindre 
vanligt när eleverna kommer upp i de högre åren i grundskolan � av någon 
anledning, kanske av tradition. Detta är orsaken till att beslöt mig för att 
undersöka detta. 
 
1.1 Begreppsförklaring 
 
Jag vill här förklara vilken innebörd jag lägger i några begrepp jag använder mig 
av i uppsatsen: 
 
�NO�: med NO menar jag den typ av undervisning och det innehåll som ges i  
           grundskolan inom ramen för ämnena biologi, fysik och kemi  
 
�Utomhuspedagogik": Jag ansluter mig här till en definition som jag hämtat från  
                                     Anders Szczepanski1, enhetschef och forskare vid Cent-  
                                     rum för Miljö- och Utomhuspedagogik vid Linköpings  
                                     Universitet. 
                                     
                                    �Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar  
                                            till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion  
                                            grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 
                                            situationer� 
 
�bro�: I ordet bro i titeln lägger jag betydelsen något som kan förena två saker,  
           något som kan göra att de två sakerna kan närma sig varandra, och till      
           slut bli tätt sammankopplade med varandra. 
 
Förutom att jag använder mig av �citationstecken� när jag citerar vad någon sagt 
eller skrivit, så använder jag det även för vissa ord som jag vill betona används 
av den citerade källan. Dessutom använder jag dem vid ett fåtal tillfällen när ett 
                                                
1Szczepanski (2006) s. 2 
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nytt begrepp/namn introduceras för första gången, till exempel som �ROSE-
project� som förekommer i uppsatsen. 
Kursiverad stil används framför allt när ett möjligen lite obekant ord används 
vid ett begränsat antal tillfällen, men även när jag särskilt vill betona eller göra 
läsaren uppmärksam på något.  
På några ställen i texten har jag infogat något ord eller tecken inom hakparen-
teser [ ]. Det är gjort endast i syfte att förtydliga textens innehåll. 
 
2 Syfte och Frågeställningar 
 
Det jag är intresserad av att undersöka är alltså på vilket sätt - om alls - utom-
huspedagogik som metod eller process/arbetssätt, kan användas för att höja 
elevernas intresse av NO. 
 
Mina fördjupningsfrågor är följande,  
 

• Vilken roll spelar problemlösande aktiviteter inom utomhuspedagogiken 
där denna används som metod eller process/arbetssätt, för att försöka höja 
elevernas intresse av NO?  

 
• Vilken roll spelar elevernas valmöjligheter inom utomhuspedagogiken där 

denna används som metod eller process/arbetssätt, för att försöka höja 
elevernas intresse av NO?  

 
• Vilken roll spelar miljöns utformning inom utomhuspedagogiken där 

denna används som metod eller process/arbetssätt, för att försöka höja 
elevernas intresse av NO? 

 
3 Metod 
 
Det finns två möjliga huvudinriktningar på en sådan här studie2 � kvantitativ 
eller kvalitativ, med bredd eller djup. I en kvantitativ studie gör man under-
sökningen på ett stort antal personer - man ger den bredd - men tränger inte ner 
på djupet i personernas uppfattningar. Det stora antalet personer som ingår i 
undersökningen gör att resultaten av undersökningen kan troliggöras att gälla 
generellt, för de flesta människor.  
 
Det andra alternativet, som jag har valt, innebär att man gör undersökningen på 
ett färre antal personer - den blir inte så bred - men i gengäld tränger man 
djupare ner i personernas uppfattningar. Detta innebär att man inte har samma 
möjlighet att påstå att resultaten gäller generellt, men det är troligt att resultaten 
                                                
2 Patton  (2002)  



 9

gäller för personer i en liknande situation som de undersökta personerna be-
finner sig i. 3 
 
Min metod för att undersöka dessa frågor var alltså att göra en kvalitativ studie, 
och här valde jag att göra observationer av lektioner ute och inne i klasser i år 
sju och djupintervjuer med sammanlagt tio elever, detta på två olika skolor som 
ligger i kommuner långt ifrån varandra. 
 
Dessutom, för att öka resultatens reliabilitet, det vill säga trovärdighet, valde jag 
att intervjua även elevernas lärare, om deras attityder och tankar kring undervis-
ning i NO. På detta sätt skapade jag en så kallad triangulering4 i undersökningen 
� information om samma sak från tre olika metoder eller källor � från eleverna 
genom observationer, från eleverna genom intervjuer och från elevernas lärare 
genom intervjuer. 
 
Jag valde dessa undersökningsmetoder av flera anledningar. För det första, 
observationer och intervjuer kompletterar varandra bra när det gäller att ge 
information. Patton5 skriver att genom observationer har man som forskare 
möjlighet att bilda sig en egen uppfattning kring det man studerar, och tillägger 
att man kan få en förståelse av de personer man intervjuar genom intervjuer, 
speciellt genom möjligheten att ställa följdfrågor till den intervjuade.6 Denna 
fördel att kunna ställa uppföljningsfrågor anges även av Bell.7 För det andra, 
genom att man har fått förstahands information under observationerna så kan 
man använda sig av personliga erfarenheter, och de egna tolkningarna av dessa, i 
det senare analysarbetet.8 För det tredje, den information man får kan relateras 
till ett sammanhang.9 För det fjärde, det kan också vara så att vissa saker som de 
intervjuade är ovilliga att prata om under intervjun, kommer fram under 
observationen.10 För det femte, allt går heller inte att observera, till exempel 
känslor, tankar och syften, och därför är intervjuer bra.11 Genom intervjuer kan 
vi få del av en �annan persons tankar och upplevelser � ... den andres perspek-
tiv�.12 Patton skriver så också.13 Genom dessa åtgärder hoppas jag öka 
validiteten på undersökningen � att mäta just det jag vill mäta. 
 

                                                
3 ibid.   
4 ibid.  
5 ibid.  
6 ibid. 
7 Bell (2000)  
8 Patton (2002)  
9 ibid. 
10 ibid. 
11 ibid. 
12 Bjorndahl (2005) s. 90 
13 Patton (2002)  
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Dessa metoder har dock inte bara fördelar. Den information de ger kan påverkas 
på olika sätt så att bilden inte blir helt rättvisande.14 
 
Till exempel så ställs det stora krav på observatören att han är fullt koncentrerad 
hela tiden, att han kan minnas vad han ser och har förmåga att göra detaljerade 
anteckningar.15 Man kan inte observera allt16 utan en hel del filtreras bort natur-
ligt av observatörens hjärna.17 Dessutom så riskerar de som observeras att 
påverkas av observatörens närvaro så att situationen kan bli en annan än om de 
inte var medvetna om dennes närvaro.18,19 Observatörens egna eventuella 
förutfattade meningar och fördomar kan också färga observationen i en viss 
riktning så att den blir mindre objektiv20,21 Eftersom man inte kan observera allt, 
behöver observatören också välja ett fokus för observationen, bestämma sig för 
vad som är intressant att notera och vad som inte är det och som han därför kan 
sålla bort. Därför blir observationen gjord ur en viss synvinkel. 
 
Även under en intervju riskerar forskaren att påverka den intervjuade med 
forskarens egna uppfattningar22 
 
Den bästa metoden för att motverka dessa skevheter, är att vara medveten om 
dem23 och därför på olika sätt kompensera för dem. För att möta problemet med 
att allting inte kan noteras, kan observatören alltså inrikta sig på att studera en 
viss aspekt hos de observerade. Detta innebär också att han lättare och med 
fördel kan upprätta ett så kallat observationsschema � han gör observationerna 
till viss del mer strukturerade.24,25 I anteckningarna på observationsschemat kan 
forskaren använda sig av på förhand bestämda förkortningar för att underlätta 
noteringarna.26, 27 För att minska effekterna på dem som observeras av observ-
atören, kan man välja grad av deltagande i situationen man observerar. Minst 
påverkan har man om man gör dolda observationer, men eftersom detta kan 
medföra vissa etiska problem, och onödig stress på observatören, är ofta en helt 
öppen observation att föredra28, men där man som observatör är passiv, det vill 
säga man deltar inte i situationen.29 För att motverka att de noteringar man gör 
                                                
14 ibid. 
15 Merriam (1988)  
16 Patton (2002)  
17 Bjorndal (2005)  
18 Merriam (1988)  
19 Patton (2002)  
20 Merriam (1988)  
21 Bell (2000)  
22 Bjorndal (2005)  
23 Bell (2000)  
24 Bjorndal (2005)  
25 Patton (2002)  
26 Merriam (1988)  
27 Bjorndal (2005)  
28 Patton (2002)  
29 Bjorndal (2005)  
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som observatör färgas av observatörens egna värderingar, kan man i sina noter-
ingar på observationsschemat skilja på det man observerar och ens egna reak-
tioner, reflektioner och tolkningar.30, 31 Dessutom är det viktigt att sätta sig direkt 
efter observationen är gjord och gå igenom sina noteringar och �lägga till 
eventuella egna tolkningar och reflektioner i en särskild kolumn�.32,33 Med ökad 
disciplin, rutin och erfarenhet av att göra observationer kan observatören även 
öka sina noteringars trovärdighet34 
 
För att minska de negativa effekterna intervjuaren eventuellt kan ha på den 
intervjuade, så finns det flera saker man kan tänka på inför och under själva 
intervjun. 
För det första, så behöver man se till att intervjuerna sker i en så lugn miljö som 
möjligt eller relativt avskärmat från störande impulser.35  
För det andra, om observatören spelar in intervjuerna, så har forskaren möjlighet 
att �lyssna på sig själv och hur frågorna ställs och kan därmed förbättra sina 
egna intervjufärdigheter�.36 
 
För det tredje, är det viktigt att så snabbt som möjligt få till en så förtroendefull 
relation mellan sig själv och den intervjuade, utan att för den skull försöka bli 
den intervjuades kompis.37 För det fjärde, en bra utgångspunkt för intervjun är 
att ställa bakgrundsfrågor tidigt i intervjun. Den typen av frågor är lätta att 
besvara och den intervjuade kan slappna av och känner sig �lugnare i 
situationen.�38 Därefter är det bra att be den intervjuade att berätta,39 det vill säga 
att intervjuaren kommer med öppna frågor där den intervjuade uppmuntras att 
prata fritt40 
Man bör visa att man är �genuint intresserad av det den intervjuade har att 
berätta�41 Man bör undvika frågor som kan besvaras med endast ett ja eller nej, 
eftersom det begränsar de svar personerna kan ge.42 Det är också viktigt att visa 
att man lyssnar genom att man som intervjuare ger olika icke verbala signaler, 
som till exempel huvudnickningar och tystnad som visar att man väntar på 
mer.43 

                                                
30 ibid. 
31 Patton (2002)  
32 Bjorndal (2005) s. 60 
33 Merriam (1988) s. 110 
34 Patton (2002)  
35 Bjorndal (2005)  
36 Merriam (1988) s. 96 
37 Trost (2006)  
38 Bjorndal (2005) s. 95 
39 Trost (2006)  
40 Patton (2002)  
41 Bjorndal (2005) s. 94 
42 Patton (2002)  
43 ibid. 
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Det kanske bästa sättet att få ta del av en persons tankar och perspektiv i en 
intervju, är att intervjun får karaktären av ett samtal, och ett sätt att få det är att 
använda sig av en så kallad intervju guide. Detta är en översikt över ett antal 
teman som ska tas upp under intervjun, där ordningsföljden inte spelar någon 
roll och ger därför intervjuaren stor flexibilitet att ställa uppföljningsfrågor och 
alltså ta upp de olika temana där det passar bäst i intervjun.44 Samtidigt hjälper 
den intervjuaren att få med alla teman på den tid som finns för intervjun Regeln 
är att använda sig av ett �fåtal teman och ställa många frågor inom ramen för 
dessa teman eller områden�.45 Detta ger kvalité på den information man får 
menar Bjorndal.46 
Det är viktigt i intervjun att försöka �förstå den intervjuade�, försöka sätta sig in 
i �hans eller hennes sätt att tänka.�47, 48 

 
Jag gjorde alltså observationer och intervjuer på två olika skolor. De klasser jag 
observerade bestod båda av elever i år sju.  
Den ena skolan är en skola som ligger i inlandet i en mindre stad och mitt inne i 
tätorten. Det saknas större grönområden runt skolan förutom en mindre park. 
Elever från år sex till nio går där. Inom kommunen finns en naturskola vars 
funktion är att fungera som stödjande till de naturorienterande ämnena i hela 
grundskolan och stimulera till praktiskt inriktad undervisning. Lärarna kan ta 
med sig sin klass och besöka naturskolan där aktiviteterna leds av en erfaren 
utomhuspedagog. Dennes erfarenhet består av att tidigare, själv i sin roll som 
matte/no lärare på högstadiet, under ungefär tio års tid ha haft lektioner ute med 
sina elever. Besöken på naturskolan brukar ha karaktären av att hela arbetslaget, 
med de klasser som hör dit, åker ut tillsammans i en hyrd buss. Detta sker enligt 
lärarna ungefär vid ett tillfälle per termin � höst och vår. 
 
Min observation ute på denna skola bestod alltså av ett av dessa tillfällen och 
skedde i mitten av november månad. Jag använde mig av ett observations-
schema49, och det jag inriktade mina observationer på var tecken på intresse  
(eller ointresse) för NO. Jag förhöll mig som passiv observatör, det vill säga, jag 
deltog inte i aktiviteterna utan höll mig hela tiden lite vid sidan av. I alla mina 
noteringar, såväl vid observationer ute som inne, ansträngde jag mig också för att 
vara beskrivande och inte så mycket tolkande. De tolkningar jag ändå gjorde 
omgav jag med parenteser. Efter passet ute satte jag mig för att renskriva mina 
noteringar och skriva ner eventuella eftertolkningar.  
 
 
                                                
44 Bjorndal (2005)  
45 Patton (2002) s. 343 
46 Bjorndal (2005)  
47 Trost (2006) s. 34 
48 Patton (2002) s. 350 
49 Bilag 3 
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Via utomhuspedagogen hade lärarna fått viss information om min närvaro och 
syfte, och jag förklarade mer i början av passet ute.50  Eleverna och deras för-
äldrar fick information senare, dels i samband med klassrumsobservationerna och 
dels genom informationen de elever fick som kallades till intervju. Dessa elever 
fick med sig en lapp hem där föräldrarna informerades om undersökningen, och 
där de kunde ge sitt godkännande till att deras barn ingick i den, genom sin 
namnunderskrift.51. Denna lapp skulle eleverna sedan ta med tillbaka till skolan 
så att jag kunde få den tillbaks.  
 
Tre lärare ur arbetslaget kom ut med de tre klasserna som hör till arbetslaget vilket 
innebar cirka sjutio elever. Där möttes de av utomhuspedagogen. Ute passet var en 
halvdag och varade mellan nio och halv ett. Vädret var till en början ganska klart 
med en i stort sett molnfri himmel, men efter en timme drog tunga regnmoln in och 
ett ihållande regn började. Det höll på, med ett kort uppehåll ungefär mitt i, resten 
av passet ute.  
Programmet bestod av att eleverna först delades in i grupper som fördelade sig på 
de tre lärarna plus utomhuspedagogen, alltså fyra grupper med cirka sjutton 
personer per grupp. Eleverna informerades därefter om förmiddagens planering. 
Aktiviteterna började med en vad utomhuspedagogen kallade en �höstpromenad�, 
där alla grupperna först gick på rad och följde en stig ut i skogen med sina respek-
tive ledare i täten för respektive grupp. Efter cirka fem minuters promenad gick de 
olika grupperna åt olika håll, och jag följde den grupp som leddes av 
utomhuspedagogen. Det var under denna höstpromenad som regnet började. 
 
Efter höstpromenaden som sträckte sig ungefär en timme i tid, återsamlades alla 
grupper och två av grupperna fick grilla korv medan de andra två fick gå in i 
naturskolans hus för att ha en inneaktivitet. De fick här en lektion som bestod av 
att utomhuspedagogen försökte lära dem att känna igen olika löv och sedan fick 
de plasta in dem. Inomhusaktiviteten var en förändring i planeringen på grund av 
regnet. Enligt den ordinarie planeringen skulle den grupp som inte grillade korv 
hålla på med vad utomhuspedagogen kallade olika �naturlekar� ute. Jag rörde 
mig mellan de olika halvgrupperna. Vid sidan av eldstaden utomhus finns ett 
timrat vindskydd i vilket ett tjugotal av de elever som först befann sig ute, 
trängde in sig till skydd för regnet. Övriga elever i denna grupp befann sig runt 
eldstaden där två av lärarna tände brasan. Efter grillningen bytte de olika grup-
perna plats och gruppen som först var ute gick in i huset och det var den andra 
gruppens tur att grilla. Halvdagen ute slutade för alla grupperna med att de gick 
en tipspromenad - �naturstig� enligt utomhuspedagogen � med frågor på temat 
�hösten�. Regnet började åter efter ett kort uppehåll. Jag förflyttade mig utefter 
ledet av elever under promenaden. Allra sist, tillbaka vid naturskolans hus, gick 

                                                
50 Bilaga 1 
51 Bilaga 2 



 14

utomhuspedagogen igenom de rätta svaren på tipspromenaden och avslutade 
dagen. 
 
Två veckor efter observationen ute gjorde jag två observationer i klassrummet i 
två olika klasser på skolan. Alla eleverna i dessa båda klasser var med under 
dagen ute. Elevernas ordinarie NO-lärare, som däremot inte var med under dagen 
ute på grund av sjukdom, höll i undervisningen. Lektionerna låg i tid direkt efter 
varandra på samma dag.  
I den första klassen såg eleverna på film om rökning halva lektionen som var  
fyrtiofem minuter. Därefter skedde en diskussion i helklass om filmens budskap. 
I den andra klassen var det kemi laboration där temat var fast, flytande eller gas, 
och innehöll begreppet densitet. Elevernas uppgift var att fundera på vad som 
händer med isens vikt när den smälter. Eleverna fick ut labbpapper och fick sätta 
igång direkt, och lektionen avslutades med att läraren gick igenom försöket 
tillsammans med eleverna. 
 
Vid två olika tillfällen ungefär en vecka senare, gjorde jag totalt fyra intervjuer � 
med tre flickor och en pojke. Jag hade bett den undervisande läraren i NO att 
slumpvis välja ut sex stycken elever ur de tre klasserna som hon undervisar i NO 
och som också var med under halvdagen ute � hälften pojkar och hälften flickor � 
eftersom, vilket jag tog upp under rubriken bakgrund, flickor och pojkar uppvisar 
skillnader i intresse för NO. Det visade sig tyvärr att ingen av eleverna i den ena 
av klasserna villa ställa upp på en intervju, så jag fick nöja mig med fyra elever. 
De två första intervjuerna skedde i ett grupp rum mellan två klassrum med 
pågående lektioner, men gick att genomföra utan några avbrott. De andra två 
skedde i ett rum i anslutning till lärarrummet, och miljön var lite lugnare. 
Intervjuerna tog mellan tjugo till trettio minuter och i grupprummet lade jag en 
duk och placerade en skål på bordet för att försöka göra miljön lite mer trevlig. 
Rummet i anslutning till lärarrummet var trevligt som det var. Intervjuerna 
spelades in med en digital diktafon. Som grund för intervjuerna använde jag mig 
av en intervju guide.52 Denna byggde på fyra huvudteman kring vilka jag ställde 
frågor under intervjun: Bakgrundsinformation kring eleven, NO i skolan - 
naturvetenskap, Elevens lärstrategier av NO/naturvetenskap och slutligen 
Utomhusundervisning.  
Jag inledde alla intervjuer med temat bakgrundsinformation kring eleven, innan 
jag gick djupare i intervjun. Detta gjorde jag för att eleven skulle bli mer bekväm 
med situationen och för att förtroendefull stämning skulle utvecklas så snabbt 
som möjligt i samtalet. Dessutom ansträngde jag mig att ställa öppna frågor, 
undvika sådana frågor på vilka man kan besvara med endast ett ja- eller nej-svar 
och att få eleverna att berätta fritt genom att just be dem att berätta, lyssna 
intresserat och ge dem icke-verbal respons på det de sa. 

                                                
52 Bilaga 4 
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I början av januari månad intervjuade jag två av elevernas lärare � deras NO 
lärare, och deras SO lärare. Orsaken att jag intervjuade deras SO lärare var att 
han var en av lärarna som var med under halvdagen ute.  
Dessa intervjuer var mer strukturerade än elevintervjuerna på så sätt att jag 
ställde i förväg bestämda frågor till lärarna53, om än öppna och med möjlighet till 
uppföljningsfrågor. Även dessa spelade jag in med en digital diktafon och de 
varade cirka trettio minuter. Platsen för dessa intervjuer var samma rum som de 
två sista elevintervjuerna gjorts på, ett angränsande rum till lärarrummet. 
 
Den andra skolan ligger även denna i en mindre stad, och denna ligger vid 
västkusten. Staden har en rätt så lantlig prägel men större städer finns i närheten. 
Skolan omges framför allt av villakvarter. Med tio minuters promenad från 
skolan kan man ta sig ut på klipporna i en innerhamn och skog finns också på 
gångavstånd från skolan. Skolan är relativt nybyggd och har fräscha lokaler.  
I olika hus på området finns elever från förskola upp till år nio. 
 
Min observation ute på den andra skolan skedde i januari månad. Inför detta 
tillfälle hade eleverna via sin lärare fått den lapp de skulle ta med sig hem med 
information till föräldrarna och där dessa kunde ge sitt godkännande till att deras 
barn deltog i undersökningen. Också vid detta tillfälle gjorde jag mina noteringar i 
ett observationsschema och det jag letade efter var alltså tecken på intresse (eller 
ointresse) för NO. Som redan skrivits, men för att betona det, ansträngde jag mig 
för att vara beskrivande och inte så mycket tolkande. Tolkningar omgavs med 
parenteser. Eftertolkningar gjordes efter passet ute när jag satte mig för att skriva 
rent mina noteringar. Dessa elever var under föregående termin ute ungefär var 
tredje vecka. Aktiviteterna bestod då varierande av naturstudier, eget projekt, och 
företagsbesök. Denna termin hade de inte varit ute så mycket än.  
Jag observerade på första lektionen en måndagsmorgon. Denna morgon var det 
mycket kallt ute, mellan minus fem till minus tio grader Celsius. Eleverna hade 
tidigare fått besked om att den här lektionen skulle vara utomhus och att de skulle 
träffas på en förbestämd plats ute på klipporna nära skolan. Uppgiften eleverna 
fick var en blandning mellan NO och Teknik och gick ut på att de skulle 
undersöka hur naturen kommunicerar samt vilka tecken de kunde se på det. 
Dessutom skulle de fundera på hur människan kan använda dessa kommunika-
tionstecken. Eleverna fick först tid för sig själva att vandra omkring på stället och 
fundera, antingen för sig själva eller i grupp, cirka femton till tjugo minuter. 
Därefter hade läraren en genomgång ute på klipporna, där läraren pratade, 
frågade, och eleverna svarade. Lektionen var ungefär fyrtio minuter lång. 
 

                                                
53 Bilaga 5 
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På eftermiddagen samma dag, gjorde jag intervjuer med sex stycken av eleverna i 
klassen, tre flickor och tre pojkar, slumpvist utvalda av deras lärare. Rummet jag 
satt i var ett grupprum i anslutning till klassrummet där de övriga i klassen hade 
engelska. Rummet var lugnt och jag lade en duk och ställde en skål på bordet. 
Varje intervju tog mellan tjugofem till trettio minuter. Liksom vid de förra 
elevintervjuerna utgick de från intervju guiden och följde samma mönster som 
då. Detta underlättades av intervju guiden. Även här ställde jag öppna frågor och 
undvek frågor på vilka man kunde svara endast ja eller nej, jag försökte få 
eleverna att berätta fritt genom att just be dem att berätta, lyssnade intresserat och 
gav dem icke-verbal respons på det de sa. 
 
En vecka senare gjorde jag intervjun med deras NO lärare, som också höll i den 
tidigare lektionen ute. Liksom de tidigare lärarintervjuerna så var denna mer 
strukturerad än elevintervjuerna, men frågorna var öppna och gav möjlighet till 
följdfrågor. Även denna varade cirka trettio minuter. 
 
3.1 Analysen 
Alla intervjuer lyssnades av från diktafonen och skrevs ut ordagrant ord för ord.  
I analysen analyserade jag först de olika delarna elevintervjuer, lärarintervjuer och 
observationerna var för sig, och analyserade dem sedan tillsammans. I analysen av 
elevintervjuerna, började jag med att utgå från intervju guidens rubriker och dela 
upp/fördela intervjuutskrifterna under respektive intervju guide rubrik, de olika 
intervjupersonernas respons var för sig under varandra. Denna lista blev min 
falljournal för elevintervjuerna. 
 
I lärarintervjuerna hade jag mer fasta frågor, och i analysen av utskrifterna från 
intervjuerna delade jag upp/fördelade jag intervjuutskrifterna på de olika frågorna 
och skrev ner detta på ett separat ark, ett för varje fråga. Som rubrik på varje ark 
bytte jag ut frågan mot ett uttryck som beskrev vad frågan handlade om. Även här 
grupperades de olika intervjupersonernas respons under varandra. 
 
Observationerna, som bokfördes på ett speciellt observationsschema, analyserades 
genom att längst ut i den högra marginalen på respektive observationsblad, lägga 
till en kolumn där jag förde in mina egna tolkningar för det som noterats under 
observationen. Jag skiljde på observationer, för det första, från respektive skola 
och, för det andra, på observationer ute respektive observationer inne. Jag 
placerade dem i olika högar. De olika kolumnerna klippte jag sedan ut och 
klistrade in jämsides med varandra, men jag skiljde dem fortfarande åt med 
avseende på skola och om de var observationer ute eller observationer inne. De 
fyra olika bladen som detta resulterade i, där remsorna grupperats, var nu min 
falljournal för observationerna. 
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Det som skedde härnäst, var att jag enligt Grounded Theory54, började leta efter 
mönster, regelbundenheter när jag läste igenom respektive falljournal. Målet var att 
hitta en andra ordningens (om intervjuguiden och intervjufrågorna antas vara den 
första ordningens -) kategorier. För observationerna blev det en första ordningens 
kategorier. De regelbundenheter som hittades efter att ha läst igenom alla falljour-
naler, noteras i marginalen på respektive falljounal. Dessa skrivna ord eller korta 
meningar kallade jag Rubriker. De rubriker som förekom oftast, skapade jag sär-
skilda kategoribeteckningar för av andra ordningen. Övriga rubriker i marginalen 
försökte jag föra till någon av dessa kategorier. De rubriker som inte passade in i 
någon av de bildade kategorierna, förde jag i slutet till kategorin �blandat�. 
 
Nästa steg var att göra så kallade Kategorikort. På dessa förde jag in respektive 
rubriker tillsammans med bevis, det vill säga textutdrag ur intervjuutsktifterna som 
låg till grund för just den rubriken. Jag organiserade kategorikorten så att först kom 
alla rubrikerna från observationerna, därunder från elevintervjuerna och underst 
från lärarintervjuerna. Jag skiljde dessutom dessa tre grupper åt med tre olika 
textfärger. Dessa var mina tre trianguleringsben i studien. Inom varje del 
grupperade jag rubriker som kom från samma observation eller intervju för sig, 
och jag gav varje tillfälle en speciell kod som kom först på raden. Detta gjorde jag 
för att exakt kunna lokalisera varifrån rubriken hade sitt ursprung. Koden bestod av 
en sammandragen beteckning för ute eller inne, om det var en observation eller 
intervju, plats, och intervjuperson. 
 
När alla kategorikorten fyllts på med alla rubriker med respektive bevis från 
intervjuutskrifterna, gick jag till nästa steg där jag skapade vad jag kallade Rubrik- 
kort. På dessa klippte jag bort alla bevis från intervjuutskrifterna, så att de tidigare 
benämnda kategorikorten bara innehöll rubrikerna (därför benämningen 
rubrikkort), vilka jag organiserade på samma sätt som på kategorikorten för att 
fortfarande kunna lokalisera rubrikernas ursprung. Jag fortsatte också att hålla de 
olika trianguleringsbenen åtskilda på pappersarken, och jag såg till att gruppera all 
information som hörde till en viss intervjuperson, tillsammans under varandra. 
Målet med detta var att skära ner på informationsmängden så att den blev mer 
överblickbar och att underlätta analysarbetet som ju bland annat innebar en 
kontinuerlig jämförelse av all information mellan de tre olika källorna � 
trianguleringsbenen. Målet var också här att från kategorierna (rubrikerna på 
rubrikkorten) kunna hitta mönster mellan de olika kategorierna så att så kallade 
Teman skulle kunna hittas � en tredje ordningens kategorier. 
Innan jag började jämföra de olika rubrikkorten, letade jag efter mönster inom var 
och ett av dessa. Jag jämförde då informationen från det tre trianguleringsbenen på 
var och ett. För att förtydliga färgmarkerade jag i texten med hjälp av datorn, så att 
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jag fick en tydligare överblick över informationen. Ett mönster ansåg jag ha funnit 
om två eller fler personer gav uttryck för samma åsikt. De slutsatser jag fann skrev 
jag ner i en särskild textruta längs ner/sist på respektive rubrikkort.  
 
    När detta var klart tog alltså jämförelsen mellan de olika rubrikkorten vid. Jag 
skrev ut alla rubrik korten med avslutande textruta och lade ut dem på golvet för att 
få en större överblick. Även efter mycket genomläsande, dels varje textruta för sig, 
dels informationen från de tre trianguleringsbenen för sig, fann jag det dock svårt 
att direkt se något mönster, så jag beslutade mig för att arrangera om ordningen i 
vilken jag läste korten, så att den blev mer logisk, som om en historia skulle 
berättas. 
 
Nu tyckte jag att jag kunde skönja ett visst mönster. Jag grupperade sedan alla 
textrutor för sig efter varandra i den logiska ordningen och skrev dem på ett 
särskilt pappersark för sig, detta för att återigen få en större överblick. Jag hittade 
tre teman.  
 
Jag letade sedan upp bevis i textrutorna för respektive tema och skrev ner 
respektive tema-ord på den platsen i marginalen i text rutan. 
 
För att slutligen få ihop det hela, få en tolkning av textrutor och teman på pränt i 
textform, arrangerade jag tema-orden med dess bevis-texter från textrutorna i en 
logisk ordningsföljd i en löptext där jag skrev med egna ord. På detta sätt fick jag 
en kompakt tolkning i textform av resultaten från den praktiska delen av 
uppsatsarbetet. 
 
Allt detta skedde enligt Grounded Theory. Målet i nästa steg var den så kallade 
Teorin. 
 
Jag gick nu tillbaka till litteraturen för en extra genomgång igen, och samlade 
dessutom ihop all information i övriga dokument jag samlat under det pågående 
uppsatsarbetet fram till nu, för att slutligen lägga fram en sammanfattande Teori. 
 
4 Litteratur 
 
4.1  Människans tidigare naturrelation och naturrelationens förändring 
 
Människans relation till naturen och allt levande runtomring henne har sett olika 
ut under olika tidsepoker och i olika kulturer. Det är först från antikens Grekland 
som det finns nedtecknade källor om hur människan tänkte kring naturen.55 
Människan ansåg sig vara alltings centrum och att naturen fanns till för män-
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niskan att utnyttja. Till exempel så växte skogar runt Medelhavet under antiken, 
men på grund av kraftig och långvarig avverkning utan tanke på återväxt, vilket 
ledde till jorderosion, förvandlades naturen gradvis till den karga natur som 
finns där idag.56 En representant för dessa tankegångar kan den store tänkaren 
Aristoteles vara, som enligt Dahlgren & Szczepanski57 kan betraktas som 
Europas första biolog. Han var en mycket mångsidig tänkare inom biologin och 
intresserade sig bland annat för hönsäggets utveckling till kyckling, havsbiologi 
och även binas utveckling. Han menade att växterna är till för djuren och djuren 
� både tama och vilda djur � är till för människan som föda, kläder och för annat 
nyttigt bruk. Det yttersta kriteriet för användbarhet var om människan kunde 
utnyttja det. 58 
 
Olika naturfolk däremot på olika platser i världen, har levt i ett mer ömsesidigt 
förhållande till naturen, där de tagit bara så mycket som de behövt för eget eller 
familjens bruk � inte mer. De har vanligen sett naturen besjälad av olika Gudar 
och har därför gett naturen sin vördnad.59 
 
I den judisk-kristna traditionen som vi kan läsa mer om i Gamla Testamentet i 
Bibeln, var tankegångarna mer en mix mellan de två nämnda. Människan är 
skapelsens krona och har fått naturen för att bruka � men också att vårda; hon är 
dess �förvaltare�. 60 
 
Under 1500- och 1600-talet började människorna tänka på naturen som en 
maskin, något som man kunde förstå � och kontrollera. René Descartes, den 
franske filosofen, var en stark förkämpe för dessa tankegångar. 61 En mer folklig 
inställning gick i helt motsatt riktning, att naturen var �magisk, levande och 
laddad med avsikter�, till och med hade en del kvinnliga egenskaper.62 Senare 
tankegångar på detta tema ledde in på den så kallade �Gaia-teorin�63 - att jorden 
är en självreglerande egen organism. 
 
Andra stora tänkare vid sidan av Descartes med samma tankegångar och som 
spädde på dessa hos andra, var Copernikus64, Galilei Galilé65 och Francis Bac-
on.66 På 1800-talet började man gå ifrån tanken på naturen som en maskin, något 

                                                
56 ibid. 
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58 Sörlin (1991) 
59 ibid. 
60 1 Mos 2:15 
61 Sörlin (1991)  
62 Sörlin (1991) s. 73 
63 Uddenberg (1993) s. 210 
64 Sörlin (1991)  
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som var skilt från människan, och tankarna gick i stället mot att människan var 
en del av naturen och att �allt i världen är sammansatt av en och samma 
substans, en ande som genomsyrar hela tillvaron och därmed förenar mänskligt 
och naturligt�.67  
 
De flesta människors huvudnäring fram till industrialiseringen och inflyttning 
till städerna i början av 1900-talet, var åkerbruk. Människan var helt beroende 
av vad naturen gav för sin försörjning, och därför vördade jordbrukaren väx-
terna, i alla fall kulturväxterna som han var beroende av. 68 
Tankar om ökad produktivitet och allt större skördar � tankar om ekonomi och 
ständig tillväxt kom in i människors tänkande under 1800-talet.  
Det gjorde att människans förhållande till naturen rörde sig mer i riktning mot 
att utvinna så mycket som möjligt ur naturen och allt mindre om att vårda den.  
I början av 1900-talet började många företag gå på högvarv och behövde mer 
arbetskraft. Industrialismen inleddes och människor började flytta från lands-
bygden och in till städerna.69 Intresset för naturen fick nu en annan karaktär. 
Stadslivet och den ökade materiella standard arbetet i staden bidrog till, gjorde 
att intresset ökade för att besöka naturen på ledig tid, som rekreation, på 
semestrar och dylikt.70 Det var så som friluftstanken föddes, först främst som ett 
sätt att stärka kroppen och bättra på hälsan71, men senare för att också uppleva 
rena naturvärden.72 
 
I slutet av 1800-talet bildades svenska turistföreningen (STF)73, och i början av 
1900-talet bildas svenska naturskyddsföreningen (SNF).74 Någon gång mellan 
1960-1970-talet startade miljörörelsen.75 
Vi lever i dag i ett så kallade �Ur-väggen-samhälle�76 där vi vant oss vid att de 
flesta basbehov vi har kan tillfredställas av saker som kommer in genom väggen, 
till exempel vatten, el, värme, media och så vidare, eller passerar ut genom 
väggen, som avfall. Friluftsrörelsen och miljörörelsen kan fungera som en mot-
rörelse - �Ut-genom-väggen�.77 
 
 
 
 
                                                
67 Sörlin (1991) s. 107 
68 Sörlin (1991)  
69 ibid. 
70 Sandell/Sörlin (1999)  
71 ibid. 
72 ibid. 
73 ibid. 
74 SNF, http://www.snf.se/snf/snf-historia.htm 
75 Sörlin (1991)  
76 Sandell/Sörlin (1999) s. 11 
77 ibid. 
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4.2 Kortfattad läroplanshistoria 
 
Sverige fick sin första läroplan för grundskolan 1962 � Lgr 62. Därefter har 
ytterligare tre stycken kommit: 1969 � Lgr69, läroplan för grundskolan 1980 - 
Lgr80 - och den senaste som heter läroplan för det obligatoriska skolväsendet - 
Lpo94. Jag har valt att se på de tre senaste läroplanerna och undersöka vilken 
ställning de har tagit för utomhuspedagogiska metoder i skolan. I min beskriv-
ning av detta, har jag valt att mycket kortfattat undersöka hur de tar upp sju olika 
teman som alla har beröringspunkter till utomhuspedagogiken. 
För det första, kopplingen skola/samhälle, för det andra, kopplingen skola/miljö, 
för det tredje, att skapa aktivitet/arbetsglädje, för det fjärde, att vårda elevens 
känsloliv, för det femte, elevers olikhet, för det sjätte, att låta eleverna experi-
mentera/tillämpa och för det sjunde, att konkretisera lärostoffet. 
 
 
4.2.1 Kopplingen skola/samhälle   
 
Hållningen i Lgr6978, är att skolans uppgift bland annat är att fostra och utbilda 
eleverna till att bli �dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar�, till att 
bli �medborgare� i samhället, där de kan verka i �solidaritet� med varandra. 
Genom utbildningen i skolan ska de kunna verka för samhällets utveckling.     
 
I Lgr8079 är uttrycken som används istället att �skolan måste arbeta i samverkan 
med näringslivet�, och att ett utbyte mellan skolan och samhället kan ske genom 
�studiebesök, exkursioner och yrkeslivsorientering�.  
I Lpo9480 heter det att skolan skall �förbereda [eleverna] för att leva och verka i 
samhället� och inriktningen är här mer internationell, där eleverna ska lära sig 
att �se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa inter-
nationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över 
kultur � och nationsgränser� 
 
4.2.2 Kopplingen skola/miljö 
 
I både Lgr6981och Lgr8082, betonas vikten av att få göra upplevelser på en annan 
plats än i skolan, att få knyta an till verkligheten utveckla en gemenskap med 
varandra � såväl elever emellan som mellan elever och lärare, att bli bekant med 
olika motionsformer och idrottsgrenar, upptäcka naturens skönhetsvärden och få 
kunskap om miljövårdande åtgärder. Båda anser också att studier utanför skolan 
ska fungera som ett komplement till den reguljära undervisningen. Det Lgr69 
                                                
78 Skolöverstyrelsen (1969) s. 10 
79 Skolöverstyrelsen (1980) s. 27 
80 Skolverket (2005) a s. 7-8 
81 Skolöverstyrelsen (1969)  
82 Skolöverstyrelsen (1980)  



 22

trycker på lite mer83, är den arbetsgemenskap som kan utvecklas ute och att den 
är en del i fostringsarbetet av eleverna. Lgr80, trycker lite mer på att studierna 
ute kan fungera som en �naturlig tillämpning av sådana moment som allemans-
rätt, naturvård och naturskydd�. 84 I Lpo94 skrivs inte så mycket om själva meto-
derna, bara att en kontakt med miljön utanför skolan är viktig och berikande för 
eleverna.85 
 
4.2.3 Att skapa aktivitet/arbetsglädje  
 
De olika läroplanerna uttrycker en hel del samma saker när det gäller att skapa 
aktivitet och arbetsglädje86, till exempel att lektionsaktiviteterna bör vara så 
varierade som möjligt att eleverna bör få lösa uppgifter, på egen hand eller i 
grupp, att eleverna får experimentera och upptäcka.87 Det speciella alternativ 
som Lgr69 kommer med, är att eleverna kan förses med �studie- och arbets-
material av olika slag som ska användas för att främja elevernas självverksam-
het�.88 I Lgr8089 är de särskiljande alternativen, att eleverna får lära sig att 
granska undervisningsstoff kritiskt, att reflektera, och ställa frågor. �Samtalet� 
med läraren lyfts också fram framför självverksamheten och att eleverna 
behöver se tydliga resultat över sina ansträngningar, �få klara etappmål att sträva 
efter� � och inte enbart �kateder undervisning�. 
 
I Lpo9490 tas detta upp under benämningen �skapande arbete och lek�, att skol-
arbetet ska präglas av såväl �intellektuellt� som �praktiskt�, �sinnligt� och �est-
etiskt� arbete. Det är viktigt att eleverna får �uppleva känslor och stämningar�, 
�drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild� är viktiga inslag i und-
ervisningen. 
 
4.2.4 Att vårda elevens känsloliv 
 
Alla tre läroplanerna skriver att skolan måste ha omtanke om elevernas mentala 
hälsa och känslor.91 Lgr6992 skriver att eleverna måste få möjlighet att känna att 
                                                
83 Skolöverstyrelsen (1969)  
84 Skolöverstyrelsen (1980) s. 47 
85 Skolverket (2005) a  
86 Skolöverstyrelsen (1969)  
    Skolöverstyrelsen (1980)  
    Skolverket (2005) a  
87 Skolöverstyrelsen (1969)  
     Skolöverstyrelsen (1980)  
     Skolverket (2005) a  
88 Skolöverstyrelsen (1969) s. 16 
89 Skolöverstyrelsen (1980) s. 58-59 
90 Skolverket (2005) a s. 8 
91 Skolöverstyrelsen (1969)  
    Skolöverstyrelsen (1980)  
    Skolverket (2005) a 
92 Skolöverstyrelsen (1969) s. 13 
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de är trygga i skolan och att de trivs där, och att det är viktigt att de får en �posi-
tiv grundinställning�. Vidare säger den att skolan till och med ska lära eleverna 
att �uppfatta och njuta av konst, litteratur, musik och natur� och hjälpa eleverna 
att �frigöra deras personliga uttrycksmöjligheter� och att skolan ska �låta dem 
ge utlopp åt fantasi och spontan skaparlust�. 
Lgr8093 talar om något som ger eleverna bristande självtillit � nämligen om 
undervisningen sker mekaniskt och inte hjälper eleverna att �behärska grund-
läggande begrepp och förstå övergripande sammanhang�.  
Lpo9494 säger att elevernas personliga trygghet skall grundläggas i hemmet, men 
att skolan här också har en viktig roll.  
 
         Varje elev har rätt, att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje  
           och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och  
           övervinna svårigheter  
  
 4.2.5 Elever olikhet 
 
Alla tre läroplanerna konstaterar att eleverna är olika och att verksamheten i 
skolan måste anpassas härefter.95 
 
 4.2.6 Att experimentera/undersöka 
 
Även när det gäller experiment och undersökningar så är de tre olika läroplanerna 
eniga, men de trycker på lite olika saker. Lgr6996 menar att dessa bör få stort 
utrymme inom den naturvetenskapliga orienteringen, och att det är viktigt att de 
görs så pass enkla att det väsentliga i uppgiften blir tydligt. Lgr8097 trycker på att 
experimenten bör vara välplanerade. Den skriver också att när experimenten 
varvas med teori och tillämpningar, så kan det oftast vara det värdefullaste arb-
etssättet. Det är dock viktigt att läraren hjälper eleverna att rikta in sig på väsen-
tliga frågor. Ibland har skolan på grund av tidsbrist undvikt experiment, skriver 
den, och att detta för många elever leder till skoltrötthet. Lgr 80 skriver vidare att 
skolarbetet inte får begränsas till enbart bokliga studier, utan utgångspunkten bör 
så långt som möjligt vara iakttagelser och experiment.98 
Lpo9499 konstaterar kort att skolan ska sträva efter att lära eleverna att utforska. 

 

                                                
93 Skolöverstyrelsen (1980) s. 14-15 
94 Skolverket (2005) a s.9 
95 Skolöverstyrelsen (1969)  
    Skolöverstyrelsen (1980)  
    Skolverket (2005) a  
96 Skolöverstyrelsen (1969)  
97 Skolöverstyrelsen (1980)  
98 ibid. 
99 Skolverket (2005) a  
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4.2.7 Konkretion 

Lgr 69 utrycker sig mycket utförligt kring konkretionens betydelse för under-
visningen.100 Den skriver att konkretion och åskådlighet måste prägla under-
visningen. Undervisningen måste gå från konkret till abstrakt och läraren behö-
ver gruppera undervisningsstoffet så att det blir lättare för eleverna att se hel-
heter och lättare kan få en överblick. Den menar att eleverna blir mer intres-
serade då och får mer varaktiga inlärningsresultat. Detta är också det �natur-
liga�101 sättet att lära sig på i grundskolan hävdar den.  

Lgr80102 skriver också att konkretion är viktig, och lägger till att även känslo-
upplevelser kan hjälpa till att konkretisera undervisningen. 

Lpo94103 nöjer sig med att skriva att �läraren ska utgå från varje enskild individs 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande�. 

 
Det uppdrag skolan har fått av Regering och Riksdag, är mycket brett. De 
punkter som innefattar de just nämnda sju områdena, är bland andra104, att 
eleverna ska få lära sig att få överblick och sammanhang, att det sinnliga och 
estetiska är aspekter som eleverna ska få uppleva i skolan, att eleverna ska få 
möjlighet att pröva och utforska, de ska få uppleva olika känslor och stämningar, 
att de ska få uppleva olika uttryck för kunskaper, att de ska få lära sig att arbeta 
självständigt och lösa problem och att de ska få möjlighet att öva upp sin 
förmåga till eget skapande. 
 
4.3 Kunskapsläget hos dagens elever � Intressekurvan för NO hos eleverna  
      under olika åldrar 
 
4.3.1 Eleverna är missnöjda med NO-undervisningen.  
 
En longitudinell studie som följt grundskoleelever från år fem till år nio i grund-
skolan och som undersökt elevernas intresse för NO och Teknik105, visar att 
intresset hos eleverna förändras, det sjunker, ju högre upp i åldrarna de kommer; 
Detta som traditionellt gällt framför allt flickor börjar nu gälla även pojkar och 
en del akademikerbarn hävdar studien. 
 

                                                
100 Skolöverstyrelsen (1969)  
101 Skolöverstyrelsen (1969) s.60 
102 Skolöverstyrelsen (1980)  
103 Skolverket (2005) a s. 14 
104 Skolverket (2005) a  
105 Lindahl (2003)  
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4.3.2 Dåliga resultat på nationella och internationella mätningar 
 
Eleverna visar dåliga kunskaper i NO på nationella mätningar, och i internatio-
nella mätningar har andra länder gått om Sverige på detta område.106 Ingen 
förbättring tycks heller ske över tid. Enligt Skolverkets senaste undersökningar - 
Nationella Utvärderingen 1992 respektive 2003107 och lägesbedömningarna 
2005108 och 2006109 � så har ingen förbättring av elevernas kunskaper inom NO 
ämnena skett; i Kemi syns till och med en tydlig försämring av kunskaperna.110 
Enligt undersökningen 2003 tycker eleverna att alla ämnen inte är lika nyttiga, 
viktiga och intressanta; till exempel så uttrycker eleverna minst intresse för 
ämnena Fysik och Kemi.111 Detta tror Skolverket kan bero på �undervisningens 
bristande anknytning till elevernas vardagsvärld, förutsättningar och dagliga 
behov.�112 Vidare tycker många elever att de praktisktestetiskt inriktade ämnena 
är intressanta och de vill ha mer tid för dessa ämnen.113 Skolverket menar att det 
kan vara idé att i grundskolan föra in mer av �handlingsinriktade och sinnliga 
uttrycksformer� vilka de skriver förekommer mest i ämnen som �slöjd, musik, 
bild, hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa�.114 
 
4.3.3 Intresset för NO ser olika ut för flickor och pojkar 
 
Eleverna tycker att Biologi är �viktigare, intressantare och mindre svårt än Fysik 
och Kemi�, men det är framför all flickorna som tycker så; pojkarna tilltalas mer 
av Fysik och Kemi, men samtidigt menar Skolverket att skillnaderna håller på 
att utjämnas.115 

 
4.3.4 Elevernas intresse verkar inte stämma överens med det lärarna vill lära  
         dem 
 
En vidare förklaring till det uppräknade kan eventuellt en annan undersökning116 
bidra med. Det kommer från en delstudie i ett större internationellt projekt som 

                                                
106 Skolverket (2004)  
107 Andersson (2005) 
108 Skolverket (2005) b 
109 Skolverket (2006) 
110 Andersson (2005) 
111 Skolverket (2005) c   
112 Skolverket (2005) c s.131 
113 Skolverket (2005) c  
114 Skolverket (2005) c s.132 
115 Skolverket (2005) d  s.39 
116 Jidesjö & Oscarsson (2004) 
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kallats �ROSE-project�117 (The Relevance Of Science Education). Syftet med 
detta projekt var att jämföra de olika internationella delstudiernas resultat över 
faktorer som effektivt kan påverka undervisningen i naturvetenskap och teknik 
positivt. Den visar att eleverna inte är intresserade främst av det lärarna vill lära 
dem, och att de inte känner att det berör dem. Studien påstår att eleverna vill lära 
sig om sådant som ännu inte går att förklara, inte bara fakta, och att de vill vara 
med och diskutera frågor som ännu inte har något svar. De säger, enligt under-
sökningen, att för att de ska bli motiverade så vill de se vilken nytta utanför 
skolan de kommer att ha av det de ska lära sig.  
 
Ytterligare en intressant aspekt i sammanhanget som Skolverkets rapport från 
2003 ger118, är att i jämförelse med andra ämnen, så anser eleverna att de har 
minst inflytande över innehåll och arbetssätt i bland annat NO ämnena (de andra 
ämnena är matematik och hem- och konsumentkunskap). På frågor om vilket 
arbetssätt som är vanligast, i undersökningen 2003 jämfört med 1992, tycks, 
generellt sett, en minskning ha skett av den traditionella undervisningsform där 
läraren pratar och ställer frågor medan eleverna lyssnar och svarar119; men när 
samma fråga gäller de olika ämnena för sig, tycker eleverna att detta sätt att 
arbeta är vanligast i de teoretiskt inriktade ämnena jämfört med de praktiskt-
estetiskt inriktade ämnena.120 
 
Glasser121 är inne på liknande tankegångar när han skriver att det eleverna 
saknar idag i de teoretiska kurserna är uppfyllelse av deras behov av makt. Detta 
behov får de istället uppfyllt i de mer praktiska ämnena som idrott, musik och 
drama.122 Han menar också att det är relationen till läraren och till kompisar som 
motiverar mer än �överlevnadsbehovet� som lärare tidigare kunde hänvisa till, 
att eleverna behövde kunskapen för att klara sig i samhället.123 Det är när elev-
erna inte får tillgång till denna makt som eleverna slutar arbeta menar Glasser.124  
Ett annat klagomål från eleverna, skriver Glasser, är att skolan är �ytlig�. 
Glassers tips för att råda bot på detta problem är att eleverna får arbeta mer med 
långtidsprojekt i skolan, och tillsammans i vad han kallar �inlärningsgrupper�.125 
 
 

                                                
117 http://www.ils.uio.no/english/rose/ 
118 Skolverket (2005) c  
119 ibid. 
120 ibid. 
121 Glasser (1996)  
122 Glasser (1996) s. 66 
123 Glasser (1996)  
124 Glasser (1996) s.66 
125 Glasser (1996) s. 70, 72 
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4.3.5 En studie visar att eleverna tycker att Naturvetenskap är roligt, men inte  
         Skol-NO. 
 
I en forskningsöversikt hänvisar Osborne et. al. till att elevernas attityder till 
naturvetenskap i allmänhet är att det är roligt och intressant, men att NO i skolan 
är mindre roligt.126 
 
4.4 Utomhuspedagogikens roll i skolan       
                                          
Vad finns det för skäl att tro att eleverna skulle bli mer intresserade av NO om 
fler utomhuspedagogiska insatser görs i skolan? Redan på 1600-talet skrev 
Commenius, återgivet i Kroksmark127, att man skulle hämta sitt vetande inte 
främst från böcker, utan från naturen: 
 
        ... Så långt det någonsin är möjligt, måste människorna lära sig att hämta 
          sitt vetande inte från böcker utan från himmel och jord, från ekar och  
          bokar. D.v.s de måste lära känna och utforska tingen själva, inte blott 
          andras iakttagelser och skildringar om och av dem. 
 
Rousseau, på 1700-talet, menade att kulturen förstört människan128 och att det 
nu var dags att �återvända till naturen�. Han menade också att man skulle låta 
barnet fritt göra egna erfarenheter ute i naturen.129 Dewey, på 1800 -1900-talet, 
menade att det rätta sättet att studera naturvetenskap inte var att lära ut det, utan 
att göra observationer och experiment av vardagliga händelser och på så sätt till 
slut förstå principerna för hur saker och ting fungerar. Han tyckte också att det 
var ett slöseri när elever inom skolan inte fick användning för de erfarenheter de 
hade gjort utanför skolan, och att de inte kunde använda sig av det de lärt sig i 
skolan, i det dagliga livet; utan att ta hänsyn till elevernas egna erfarenheter 
utanför skolan kunde skolan inte intressera eleverna menade han.130 Ellen Key, 
på 1800-talet till 1900-talet, menade att det var först efter eleven fått göra egna 
erfarenheter, med sina egna sinnen, som hon kunde ta åt sig lärarens undervis-
ning.131 Präglad av sin samtid skriver hon följande, men på en del håll kanske 
denna kritik av skolan fortfarande är berättigad132:  
 
         Nutidens skola har lyckats i det, som enligt naturlagarna lär vara omöjligt,    
         tillintetgörelsen av ett en gång befintligt stoff. Den kunskapshåg, självverk- 
         samhet och iakttagelseförmåga, barnen dit medfört, ha efter skoltidens  
         slut i regeln försvunnit, utan att de blivit omsatta vare sig i insikter eller  
                                                
126 Osborne & Colins (2003) 
127 Kroksmark (2002) s.170 
128 Andersson, B-E (2001) s.18 
129 Andersson, B-E (2001)  
130 Dewey (1997) Övers. 
131 Key, (2000)  
132 Key, (2000) s. 97 
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         intressen. Detta är resultatet av att de på skolbänkarna tillbragt sitt liv från  
         omkring det sjätte till omkring det adertonde året och tillbragt det med att  
         timme efter timme, månad efter månad, termin efter termin intaga kunskap  
         först i teskeds- sedan i dessertskeds-, slutligen i matskedsportioner av flera  
         olika mixturer om dagen, mixturer, ofta preparerade av lärare efter fjärde-,  
         femtehands framställningar.                           
 
Mer nutida källor, anger flera skäl till att ha mer utomhuspedagogik i skolan. De 
jag funnit är flera, och de kommer från olika håll.  
 
För det första, flera källor visar vilka effekter lärande miljön kan ha på elevernas 
intresse och lärande; naturen är full av �mystik� menar Wilsson133 och skriver 
att det är något som attraherar oss. Även Kaplan134 skriver att naturen innehåller 
�mystik�.  Ekblad, Holst & Svensson135 menar att eleverna får stimulans för sin 
skiftande nyfikenhet i den varierande miljön och i en forskningsöversikt från 
England136 hävdar Dillon et. al. att fältarbete eller exkursioner är viktiga efter-
som de starkt kan påverka deltagarna (under förutsättning att de planeras, utförs 
och följs upp noga); men Barker, Slingby & Tilling137 skriver att �mängden 
exkursioner i skolan minskar, trots de fördelar detta kan bidra till�. Loveland138  
menar att det är erfarenheter av verkliga situationer som lockar till engagemang 
och även när det som ska läras kan sättas in i ett sammanhang och nyttan för 
livet blir tydligt. 
Flera andra forskare är inne på samma tankegångar � att kopplingar av skolstof-
fet till verkligheten är viktigt: Andersson139 skriver att eleverna behöver få lära 
sig att pendla mellan vardagligt och naturvetenskapligt tänkande. Roberts, 
Douglas & Östman140 ställer den menande frågan  
 
           varför inte för kursen i naturvetenskap välja ett ämne som ligger nära 
           elevernas vardag, som de berörs av varje dag, och visa hur naturveten- 
           skapen behandlar detta 
 
och Driver et. al.141 skriver att det är genom egna erfarenheter av olika fenomen 
som eleverna kan bilda sig begrepp om dessa. Kritik över skolan kommer från 
Säljö142 som menar att lärandet i skolan ofta är dekontextualiserat, det vill säga 
sker friställt från sitt sammanhang och att skolan framför allt är en textbaserad 
verksamhet.143 Braund & Reisss144 menar att lärande utanför klassrummet kan 
                                                
133 Wilsson (2002) s.153 
134 Kaplan (1989) s. 195 
135 Ekblad, Holst & Svensson (2005)  
136 Dillon et. al. (2006)  
137 Barker, Slingby & Tilling (2002) s.3 
138 Loveland (2003)  
139 Andersson, B. (2001)  
140 Roberts, Douglas & Östman (1998) 
141 Driver et. al. (1994)  
142 Säljö (2000)  
143 ibid. 
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innebära att en länk mellan skolkunskaper och vardagskunskaper uppnås och 
Björklid145 skriver att utseendet av den fysiska miljön påverkar om eleverna 
känner sig välkomna där eller inte.  
 
För det andra, innebär den mer varierande miljön utomhus, att fler sinnen 
används skriver Dahlgren & Szczepanski146 och att eleverna får förstahandsupp-
levelser, vilket ger mer djupa och beständiga kunskaper fortsätter de. Liknande 
resonemang har Emmons.147 Han skriver vidare att genom att eleverna får 
förstahands erfarenheter av något naturområde så kan personers �negativa eller 
neutrala attityder för naturen ändras till positiva�.  
 
För det tredje, utomhus lockas eleverna att själva ta reda på olika saker i form av 
olika problemlösande aktiviteter skriver Hammerman & Hammerman148 och 
Oscarsson149 skriver att elever lockas att ställa många frågor ute eftersom de där 
är aktiva med alla sina sinnen och menar också att frågor skapas naturligt hos 
elever i utomhusmiljön; vidare skriver Strömdahl150 att förståelsen är knuten till 
den plats där frågan ställs; det vill säga förståelsen är beroende av den miljö där 
frågan ställs, tolkar jag det som. En annan forskare som är inne på samma linje 
är Meyers151 som skriver att elever kan lockas in i abstrakt tänkande genom 
problemlösande aktiviteter. 
 
För det fjärde, finner Ekblad, Holst & Svensson152 i sin undersökning att elever 
med �spring i benen� gynnas av undervisning utomhus; rastlösa elever får ut-
lopp för sin överskottsenergi och behöver inte ansträngas sig för att sitta still. 
Detta gör, finner de, att dessa elever får mer energi över för själva inlärningen. 
Björklid153 finner till och med i sin undersökning att allt för mycket stillasittande 
i skolan kan leda till ryggproblem.  
 
För det femte, finner Ekblad, Holst & Svensson154 att elevernas sociala utvec-
kling gynnas av aktiviteter utomhus, och jag tycker Pettersson155 nyanserar detta 
när hon beskriver att samtal i smågrupper som är av �sonderande, prövande 
karaktär där eleverna utan bedömningstryck gemensamt tillåts treva sig fram till 
förklaringar eller innebörder i olika fenomen, ökar utvecklingen av positiva atti-
tyder�. 
                                                                                                                                                   
144 Braud & Reiss (2004)   
145 Björklid (2005)  
146 Dahlgren, & Szczepanski, (2004)  
147 Emmons (1997) sid. 342 
148 Hammerman & Hammerman (2001)  
149 Oscarsson (2000)  
150 Strömdahl (2002)  
151 Meyers (1986) 
152 Ekblad, Holst & Svensson (2005) s. 28-29 
153 Björklid (2005)  
154 Ekblad, Holst & Svensson (2005)  
155 Pettersson, (2004) 
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Dahlgren & Szczepanski156 skriver att �det byggs upp en tätare social gemen-
skap� vid lärande i utomhusmiljöer. I en slutrapport till Regeringen från Mynd-
igheten för Skolutveckling157 där man undersöker om fysisk aktivitet leder till 
bättre kunskapsutveckling, skriver man att daglig fysisk aktivitet tycks leda till 
att eleverna blir gladare, det sociala klimatet förbättras och att det blir lugnare i 
klassrummet. Braund & Reiss158 skriver att även relationen mellan läraren och 
eleverna kan förbättras av lärande utomhus. 
Detta framkommer mycket tydligt i en citering de gör av vad en ganska ny lärare 
sa efter sitt första år som lärare, på en träff där nya och äldre lärare fick tillfälle 
att byta erfarenheter. Läraren sa så här: 
 
          My best advice to you is to get involved with anything you can  
            outside school holiday; anything where you see pupils and how  
            they learn in a different light. You learn so much more about them,  
            what motives and drives them. You share their fears and aspirations  
            and they share yours. It�s the most rewarding thing I have done this year. 
 
Några andra intressanta argument som förespråkar uteundervisning kommer här: 
Braund & Reiss159 skriver att det bidrag utomhusundervisning eventuellt kan ge, 
inte så mycket är förbättrad inlärning, som att framför allt att �attityden� till NO 
kan förändras. 
Här är alltså en författare som påstår att attityden till NO förändras av uteunder-
visning.  
 
Hammerman & Hammerman160 menar att utomhusundervisning kan vara ett 
�komplement� till klassrumsundervisning genom att ge förstahands upplevelser 
och direkta erfarenheter utanför klassrummet. Kaplan161 skriver att upplevelser 
av estetiskt tilltalande, naturliga miljöer utomhus, kan ge oss krafterna tillbaka 
efter mental utmattning; vidare att dessa upplevelser kan hjälpa till att rensa 
hjärnan på mentalt skräp och slutligen få oss att reflektera över våra möjligheter 
och mål i livet. 
Det kanske tydligaste skälet till att ha mer utomhusundervisning i skolan, tycker 
jag kommer från Higgins & Nicol.162 De skriver följande: 
 
         Utomhus undervisning, miljöundervisning och natur undervisning �  
           dessa är alla synonymer � är speciellt nyttiga för yngre studenter och  
           yngre tonåringar eftersom dessa aktiviteter främjar problemlösande  
           aktiviteter, risktagande, ledarskapträning, självförtroende och lagarbete  
                                                
156 Dahlgren, & Szczepanski, (2004) sid 46 
157 Myndigheten för Skolutveckling (2005)  
158 Braud & Reiss (2004)  
159 Braud & Reiss (2004)   
160 Hammerman & Hammerman (2001) s. 11 
161 Kaplan (1989)  
162 Higgins & Nicol (2002) s. 21 
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           tillsammans med nödvändiga kognitiva färdigheter. Dessa egenskaper  
           är färdigheter som ungdomar fortfarande håller på att utveckla 
 
4.4.1 Betydelsen av problemlösande aktiviteter, elevers valmöjligheter och  
         miljöns utformning 
  
Ballantyne & Packer163 skriver att  
 
        Elever vill ha större frihet att själva upptäcka när de är ute, inte fylla 
          i ett formulär 
 
Hammerman & Hammerman164 menar att styrkan hos utomhuslärande är att 
elever lockas att själva ta reda på olika saker, i form av olika problemlösande 
aktiviteter. Higgins & Nicol165 menar, som vi såg i citatet innan, att problemlös-
ande aktiviteter ligger precis rätt i tiden för yngre tonåringar, eftersom dessa 
aktiviteter tränar just de färdigheter ungdomarna håller på att utveckla. Dillon et. 
al.166 skriver att möjligheten att välja mellan olika slags inlärningsaktiviteter 
verkar vara viktig för elever. Hedberg167 skriver så här: 
 
         För att kunna tillämpa ett arbetssätt i naturen är det viktigt  
           att eleverna ges stor frihet i att själva ta initiativ och genomföra  
           sina uppgifter. Naturskolans sätt att arbeta ger aktiva elever.  
           Människan är i grunden en nyfiken och sökande varelse som danas 
           i mötet med miljöer och andra människor. 
 
Myndigheten för Skolutveckling168 skriver  
 
        För att få med fler elever [ut] är det viktigt att ungdomarna får välja  
          aktivitet och vara med och påverka utbudet 
 
Jag har redan gett argumenten för att miljön är viktig i sammanhanget. 
 
Allt det här verkar kanske bra, men finns det ingen kritik mot undervisning ute, 
finns det inget som negativt? De argument jag stött på i litteraturen som talar  
mot � inte för � att ha utomhuspedagogik i skolan, kommer framför allt från 
verksamma lärare. De är följande: 
 

• Det går inte att lära sig basämnen ute169 
• Det finns för få vuxna och elevgrupperna är för stora170 

                                                
163 Ballantyne & Packer (2002) s.228 
164 Hammerman & Hammerman (2001)  
165 Higgins & Nicol (2002)  
166 Dillon et. al. (2006)  
167 Hedberg, P. (2004) s. 65 
168 Myndigheten för Skolutveckling (2005) s.15 
169 Adelsköld (2002) 
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• Det finns en osäkerhet inför vad och hur man kan göra om eleverna inte 
lär sig tillräckligt171 

• Det är lärarens egenskaper som mest påverkar elevernas attityder, inte ut-
seendet av lektionen172 

• Kunskaper som elever fått genom utomhusaktiviteter är ibland inte bestä-
ndiga173 

• Det saknas intresse eller kunskap från lärarens sida174 
• Uteaktiviteter är något utöver det som eleverna ska lära sig i skolämnena. 

Det är en bonus175 
• Utomhusundervisningen måste ske ofta och regelbundet om eleverna ska 

vänja sig vid utomhuspedagogik som metod176 
• Miljön runt skolan har betydelse för om lärarna har (NO-) undervisning 

utomhus177 
• Många lärare önskar sig fortbildning i form av inspirationskurser, och ett 

stöd från kommun- och skolledning. De önskar också att nätverksgrupper 
med inriktning på utomhuspedagogik ska bildas178 

• Lektioner utomhus behöver vara väl planerade, väl utförda och väl 
uppföljda för att de ska lyckas179  

• Lärarna saknar erfarenhet och det är svårt att verifiera kunskapsinlär-
ning180  

• Elevernas inställning är inte minst viktig för om man ska kunna använda 
sig av utomhuspedagogiska metoder i skolan. Kätting181 visar i sin studie, 
där hon undersöker barns inställning till om Astrid Lindgrens rollfigur 
Ronja lärde sig något när hon var ute i naturen, att det tror barnen att hon 
gör; men på nästa fråga om de själva kan lära sig ute i naturen, så tror de 
inte det.  

 
Jag återkommer med kommentarer till dessa argument senare i uppsatsen. 
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
170 ibid. 
171 ibid. 
172 Osborne, Simon,  & Colins,  (2003) 
173 Rickinson, (2004) 
174 Adelsköld (2002) 
175 ibid. 
176 Petersson,  & Videsson, ( 2005) 
177 ibid. 
178 ibid. 
179 Rickinson,  (2004)  
180 Knutsson, (2005) 
181 Kätting,  (2006) 
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5 Resultat 
 

5.1 NO / naturvetenskap 
 
Är NO ute? Innan jag börjar med att redovisa mitt resultat på denna fråga är det 
på sin plats att visa att de elever och lärare som ingår i undersökningen tycks 
lägga olika innebörder i begreppet NO, och som jämförelse, kommer jag också 
att visa vilken innebörd dessa elever och lärare lägger i begreppet naturveten-
skap. 
 
Svaren på frågan vad det första är eleverna tänker på när de hör ordet NO kan 
delas i tre olika kategorier. Den största av dessa handlar om skolan och lekt-
ionerna, till exempel de olika ämnena och arbetssätt i klassrummet. Hälften av 
eleverna - fem av tio � säger sådant som kan refereras till skolan och lektioner.  
 
          ...man får uppfinna och experimentera, det tror jag jag tänker mycket  
          på, att man får experimentera och använda händerna och känna...jag  
          tänker faktiskt inte så mycket på och skriva som vi gör en del men...  
          a, att få experimentera och ...a...diskutera och så, det tänker jag nog på. 
 

    Mmmmm...(lång eftertänksamhet) Biologi, eller så hära, a, lite a, som  
    kemi och sådant. 

 
          ...rymden hm... ja...celler och atomer och sådant. 
 
Nästa kategori handlar om naturen, vad som finns utanför klassrummet. En elev 
säger sådant som kan refereras till naturen. 
 
          Aaaaaaa...(lång eftertänksamhet) naturen och så,...a mycket, ...eller a 
          ...luft och så där. 
 
Den tredje kategorin handlar om både naturen och skolan och vad som händer 
på lektionerna i klassrummet. Det är fyra av eleverna som refererar både till 
naturen och till skolan i sina svar. 
 
          Aa...(hon tänker efter kort) Växter, kemiska tecken och sån´t,  
           och järn och sån´t 
 
          Jo jag tänker på ...aa...aa...biologi och ekologi och det är antagligen  
          för det jag ser som NO, det som är ute, det som lever...det är det som  
          jag ser först,...och det kanske är bara för att de är de två ämnena vi  
          pluggat, gjort mycket tidigare, tema ute mycket tidigare, a tidigare. 
 
När jag sedan efterfrågar vad det första är de tänker på när jag säger naturvet-
enskap, säger nio av tio elever, saker som kan refereras till naturen. Det är en 
elev som refererar dels till ämnet ekologi och dels till naturen. 
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          Aaa (eftertänksamt) djur och skogen och så. 
    
          ....(Hon verkar tänka efter ca 5 sek) Växter och djur,...äum....det är  
           väl det första jag tänker på men om man sedan tänker sig ännu mer  
           så blir det att man...hur man ska....hur allt kommer till, eller liksom,  
           varför, hur växterna....överlever, det kanske inte är det första men  
            om man nu börjar tänka mer och mer, så....utvecklas väl det.  
            Men det första jag tänker på är djur och natur. 
 
          Ekologi och biologi (han skrattar till) 
 
När jag ställer samma frågor till lärarna, så ger de dessa båda begrepp helt mot-
satta innebörder. På frågan vad det första är de tänker på när de hör ordet NO 
handlar svaren om naturen. 
          
          (Hon tar ett djup andetag och tycks tänka efter ordentligt)   
          Naturvetenskap, att utforska naturen och att, ... förstå hur allting  
          är uppbyggt och hur det fungerar; ..., ... det är nog det jag tänker. 
 
          (Hon dröjer med svaret i 5 sek) Gud det var en svår fråga,  
           det vet jag inte, ... vad är det första jag tänker på när jag säger  
          NO? (Hon upprepar frågan för sig själv) Jag tror, jag tror faktiskt  
          det är natur 
 
På frågan vad det första är de tänker på när de hör ordet naturvetenskap så är det 
saker som kan refereras till skolan: 
 
          ..., ... Att det finns otroligt många områden inom naturveten- 
          skapen... Aaa, jag tänker Biologi, Kemi och Fysik, det är bara en del  
          utav dem men, ... aaa, ... mmm, man skulle vilja bygga på  
           kanske lite mera, ... äum... mmm 
 
          Hur det funkar i naturen... hur, ja... med naturen menar jag inte  
           bara biologiskt, utan även fenomenen... ja... Newtons äpple som  
           faller till marken och, alltihopa, ja. 
 
5.2 Är NO ute � bokstavligt och/eller symboliskt?  
 
Graden av uteundervisning skiljer sig åt mellan de skolor jag besökte. På frågan 
hur ofta eleverna har lektioner ute så var svaren från läraren och eleverna sam-
stämmiga från respektive skola. Medan den första skolan har utelektioner cirka 
en gång per termin så är eleverna på den andra skolan ute ungefär var tredje 
vecka. 
 
Läraren på den ena skolan tänker efter ett tag och säger sedan att det brukar bli 
ett par tillfällen per år, något tillfälle per termin som de har lektioner ute. En 
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elev på samma skola säger att det blir kanske någon gång om året, några kanske. 
Läraren på den andra skolan drar sig till minnes att förra terminen var de ute 
minst var tredje vecka. Till detta tillkommer de tillfällen då de dessutom besökte 
olika ställen utanför skolan, som olika företag, vetenskapsfestivalen i Göteborg 
och liknande. Hon tror att detta år har klassen säkert varit ute minst lika mycket, 
fast mer koncentrerat menar hon, eftersom eleverna har arbetat mycket med ett 
eget projekt där de är ute och säljer en viss sak som har med NO att göra till 
allmänheten. En elev på samma skola säger att detta år har de inte varit ute så 
mycket än, men förra året var de ute varannan måndag, alltså ganska ofta. 
    
Resultatet visar att NO inte är ute, symboliskt, i betydelsen att eleverna har tap-
pat allt intresse för NO. Detta gäller dock under vissa förutsättningar. Eleverna 
tycks ha ett behov för uteundervisning emellanåt och de menar att det finns 
fördelar med uteundervisning. Följande resultat knyter an till min tredje fördjup-
ningsfråga, den om vilken roll miljöns utformning spelar inom utomhuspeda-
gogiken för att höja elevernas intresse för NO. 
 
5.2.1 Lär sig bättre? 
 
Det finns tankegångar hos eleverna kring hur lärandet påverkas av uteunder-
visning. På frågan om det finns några fördelar med att ha lektioner utomhus 
svarar tre av tio elever att man lär sig bättre ute. 
           
          Man lär sig kanske bättre i frisk luft (svaret kommer snabbt och rappt)       
          Man kanske lär sig sådana saker man inte lär sig ... eller förstår lika  
          bra inomhus... det kanske är lättare att tänka ute, och det är kallt eller... 
          nå�t sån�t där, det kan vara skönare och gå ute. 
 
En elev utrycker sig tvekande till om man lär sig mer ute än inne. På frågan om 
varför man ska ha uteundervisning, säger denne i slutet av sitt svar att han är 
osäker på om män lär sig mer ute än inne.  
 
          ... Men jag vet inte om man skulle lära sig mer och så, men jag vet  
             inte, om man skulle det. 
 
En elev säger att �effekten� inte blir densamma vid uteundervisning som vid 
undervisning i klassrummet. På frågan om hon kan se några nackdelar med 
uteundervisning, säger hon att man lär sig mer inne, men kanske bättre ute. 
 
          ...jag tror inte att det blir samma effekt som när man sitter inne och  
            pluggar till det. Då kan man lära sig mer, men jag tror att man lär sig  
            det bättre där ute. 
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5.2.2 Lär sig på ett annat sätt 
 
Två av tio elever tycker att man lär sig på ett annat sätt ute än inne. På frågan 
om de tror att sättet man lär sig på skiljer sig mellan ute- och klassrumsunder-
visning, svarar den ena av eleverna att ute kan man få verklighetsanknytning till 
det man läser om, och den andra eleven menar att ute kan man lära sig hur det 
ser ut och fungerar, inne lär man sig mer för ett prov. Även detta område knyter 
an till fördjupningsfrågan om miljöns roll. 
 
          Jag tror att man får, man får tänka sig, i sig det liksom mer, att man  
          ser runtomkring så att det... åå. det, det kommer därifrån, och träd, ja   
          det är ju också NO, och så... men, men... jag vet inte (hon skrattar till)  
          jag vet inte om, om, om man skulle vart ute, om man skulle haft samma  
          genomgångar och sånt. Det vet inte jag (hon skrattar till), om det skulle  
          blivit så. 
            
         Jj...ja ve.... jag tror, jag tror om utomhus så lär man sig mer hur  
         det ser ut och hur det fungerar. Inomhus så lär man sig bara... äu,  
         saker man ska lära sig till ett prov. Jag tror man får lättare att förstå,  
         �aha, så fungerar det� när man är ute än när man är inne. Man ska ju  
          gå på strävansmålen också. 
 
5.2.3 Det är roligare 
 
På frågan vad de tycker om uteundervisning säger två elever att det är roligare 
att lära sig ute. Där händer det saker säger den ena eleven, och den andra eleven 
menar det kan fungera som en omväxling till undervisningen inomhus. 
 
          ... det är roligare att vara utomhus och titta och... och se  
           vad, vad som händer och... titta på ... hur löven och... sån´t. 
 
          Jag tycker det är roligare att...då... vad heter det... man blir ... ja man  
          kan koncentrera sig mer på de andra ämnena också, så tycker man  
          inte att det är lika tråkigt för man kan göra lite annat också. 
 
5.2.4 Koncentrationen påverkas 
 
Två av tio elever tycker att koncentrationen påverkas vid uteundervisning.  
På frågan om eleven kan se några nackdelar med uteundervisning tror den ene 
att det blir svårare att koncentreras sig ute.  
 
          Det är att folk får svårt att koncentrera sig, och att..., ä... jag tror  
          faktiskt att man får svårt att koncentrera sig och att det blir inte så  
          jätte lätt att... 
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Den andra eleven svarar på frågan om vad det finns för fördelar med uteunder-
visning att det är lättare att koncentrera sig ute. 
 
          Man koncentrerar sig bättre tycker jag... och så blir man inte lika trött  
          tycker jag. 
 
5.2.5 Få frisk luft, att få röra sig lite mer och en omväxling i miljön 
 
Tre andra fördelar med uteundervisning som omnämns av eleverna är, att få 
frisk luft, att få röra sig mer och att få en omväxling i miljön. Det är hälften av 
eleverna, fem av tio, som anser att en fördel med uteundervisning att �få frisk 
luft�. Nästan lika många, fyra av tio elever, säger att en fördel är att få röra sig 
lite mer än i klassrummet. Detta skäl till att ha uteundervisning anges även av en 
av lärarna på den ena skolan. En omväxling i miljön ses som en fördel av tre av 
de tio eleverna. 
 
          Ja det är väl bra och va ute och få frisk luft, ... så kan [man] väl göra  
          lite mera grejer än att sitta och... eller a...(ett lätt skratt) när man  
          sitter inomhus så, eller a...om man är inne så... blir det ju ofta att  
          man inte orkar sitta still längre och så här om det är en lång lektion  
          så kan man ju va ute och göra lite andra saker. 
 
         Aa en fördel, aa det är att man får mycket luft. 
 
        Skola 1 (Den lärare som var med ute på utepasset � inte  
        NO-läraren) 
          ....(Han tänker efter lite) Dels detta då att dom som, vi som männi- 
          skor får komma ut och röra oss mera. Det borde för var och en vara  
          en självklarhet. 
 
          ... man har ju bara varit inomhus och lärt sig, så det vore ju roligt att vara  
          ute lite också, tycker jag (hon skrattar till).  
 
          ...man får... det känns skönt att komma ut ur klassrummet, lite  
          då och då. 
 
5.3 Tre faktorer får eleverna intresserade  
 
Det är tre saker som får eleverna intresserade: för det första, eleverna blir 
intresserade när de upplever något nytt och lite oväntat, för det andra - och här 
kommer är ett resultat som kan knytas till min första födjupningsfråga, den om 
vilken roll problemlösande aktiviteter har inom utomhuspedagogiken - när 
frågor väcks hos dem som de vill svar på, och, när de sätts i rörelse med prak-
tiskt arbete.  
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Under observationen ute vid den första skolan, när det regnade så, var det 
pojkarna som först uppvisade ett dalande intresse på grund av regnet, speciellt 
en pojke, men det var en lite speciellt utformad växt med ett rött bär på som 
drog till sig hans intresse på marken: 
          
          �Faan, det börjar regna� 
          Samma kille hittar ett bär. Eleverna fyller i sina lappar. Killarna får en  
          fråga � hänger inte riktigt med. Utomhuspedagogen tar bäret som  
          killen hittade. Han frågar vad det är för bär. Med lite hjälp löser en  
          tjej det (ekorrbär). Killen påtalar att de var han som hittade det. 
          Det var han. 
 
Vid en observation i klassrummet på den andra skolan tycktes läraren fånga 
elevernas intresse vid lektionens början genom att spela upp en ljud CD för 
eleverna där en dikt lästes upp. Det var Viktor Rydbergs kända dikt �Tomten� 
som lästes upp, och till saken hör att tidpunkten för observationen låg efter Jul � 
i januari � så tiden var egentligen inte den rätta för denna dikt. 
 
          Lektionen börjar med att Dikten �Tomten� av Viktor Rydberg  
          strömmar ur högtalarna. 
          Eleverna sitter tysta. Majoriteten av eleverna är vända framåt. 
          Läraren frågareleverna: Vad är detta för nånting? 
 
När en förundran väcks hos eleverna, och när de märker att de saknar vissa 
kunskaper, kan intresset öka. Under den fortsatta klassrumslektionen på den 
andra skolan som började med dikten som strömmade ur högtalarna, så fortsatte 
läraren att ge eleverna kryptiska ledtrådar till vad lektionen skulle handla om. 
Först så bad hon eleverna ställa sig upp, sedan att sätta sig ner. Hon frågade 
eleverna vad hon själv heter. När hon fick rätt svar från eleven satte hon upp en 
tumme i luften. Hon frågade eleverna vad det var hon gjorde i allt detta. 
 
         Läraren säger till eleverna:  
          - �Stå up�  
          Alla elever ställer sig upp 
          ... sedan säger hon:  
          - �Sitt ner� 
          Alla elever sätter sig ner 
          Läraren frågar eleverna vad hon gör, varför de ställer sig upp och  
          sätter sig ner. 
          Läraren och eleverna kommer gemensamt överens om att hon �pratar� 
          Läraren skriver ordet �pratar� under de två andra orden på tavlan. 
          Läraren frågar en elev:  
          - �Vad heter jag� 
          Eleven svarar:  
          - �(lärarens namn)� 
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När eleverna själva får bli aktiva, och vara med i hur lektionen utvecklas, visar 
de större intresse för det som sker, och detta resultat kan knytas till min andra 
fördjupningsfråga, den om vilken roll elevernas valmöjligheter har inom utom-
huspedagogiken för att eleverna ska bli mer intresserade av NO. Utomhus har 
eleverna större valmöjligheter än i klassrummet vilket tydligt visats i 
litteraturen, och här ser vi att när eleverna erbjuds större valmöjligheter i 
klassrummet så ökar deras intresse. Under samma lektion som just beskrivits, så 
började den ganska lugnt och stillsamt. Eleverna satt frågande och tog emot det 
läraren presenterade för dem. Lite längre fram i lektionen var det dags för dem 
själva att bli aktiva. Deras uppgift var att på en tidslinje som läraren ritat på 
tavlan, fylla i när de trodde olika kommunikationsmedel först framträdde. 
Eleverna var först lite tveksamma till att gå fram, men när de väl förstått vad de 
skulle göra, så började eleverna gå fram till tavlan i en strid ström. Läraren var 
tvungen att styra det lite. Eleverna visade tydliga tecken på motivationshöjning � 
leenden, lite fniss och diskussioner mellan eleverna. 
 
          Läraren säger till vilka som får gå fram; hon försöker styra lite så alla  
          får chansen att gå fram. 
          �TV�, �E-mail� och �dator� skrivs på tavlan. 
          �Skriv så det syns!� ropar läraren 
          �Flygplan�, skriver en elev � nästan vid �nutids� änden av linjen. 
           Flera elever muttrar kritiserande. 
           Läraren försöker få eleven att tänka om, ber eleven att ändra placeringen. 
           Stämningen i klassen har stigit betydligt och hos flera av eleverna  
           syns leenden. 
           Eleverna diskuterar lätt och kommenterar det andra elever skriver på  
           tavlan; det fnissas här och där i klassrummet. Även ljudnivån i klass- 
           rummet har stigit. 
 
Eleverna på den första skolan uppvisar också en motivationshöjning när de 
själva får komma igång och arbeta. De visar glada miner och ljudnivån höjs i 
klassen, nu under en kemi laboration. 
 
          Läraren läser lappen högt.  
          Läraren berättar om labbmaterialet och ber eleverna att i sin  
          labbgrupp 1) fundera på uppgiften, vad den går ut på 2) hur man  
          ska göra för att lösa den 3) Skriva en slutsats. 
          Läraren berättar också att hon kommer att gå runt och hjälpa till. 
          Eleverna kommer igång och börjar hämta material till labben,  
          labbrock, några hämtar glasögon.  
          Glada miner hos eleverna, liv och rörelse. Skratt hörs. 
 
5.4 Eleverna lär sig på olika sätt  
 
Följande resultat knyter an till min andra fördjupningsfråga � vilken roll elev-
ernas valmöjligheter spelar för intresset av NO;  
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Undersökningen visar att elevernas inlärningsstrategier är ganska präglade av att 
skriva ner och läsa. Det är fyra av tio elever som på frågan hur de lär sig menar 
att de lär sig genom att skriva ner, och anteckna från tavlan. Svaren från tre av 
dessa elever är tydligt präglade av att komma ihåg lärostoffet. Det gäller till viss 
del även några av svaren från dem som lär sig främst genom att läsa, vilket fyra 
andra elever säger.  
 
            Jag brukar..., jag läser det många gånger och sedan� skriver ner det 
             eller så, om det är sådant, om det är en text så sammanfattar jag, eller  
             a, tar jag det viktigaste och skriver upp det. 
 
          - A.,. eller ja� man arbetar ju med det rätt mycket på NO lektionerna  
             och så, så så man lär ju in sig det, medan man liksom, om man skriver  
             någonting så kanske man kommer ihåg det. 
 
Andra inlärningsstrategier som nämns är till exempel att sitta och fundera själv 
vilket två av eleverna säger, 
 
          ... det är mer när jag själv får sitta och koncentrera mig på texten och  
         läsa det och... fundera så här: �hur kan det här va�, �hur kan det här  
          stämma� och så, då blir jag mer insatt. Det känner jag själv 
          
att lyssna och försöka få in, vilket också detta handlar om att komma ihåg, 
       
            ...(mycket eftertänksamt) jag lyssnar väl mest och försöker få in det hon 
             säger, eller a... 
 
 och få jobba praktiskt, med genomgång på svårare saker.  
 
            inte lyssna hela tiden... utan... att få jobba praktiskt, så man lär sig  
            mer... när man håller på... än och lyssna, fast det kan vara bra med  
            genomgångar, om det är svåra saker, som man inte förstår annars. 
         
5.5 Eleverna tycks ha ett behov att socialisera  
 
Sättet att socialisera bland eleverna i klassen verkar se olika ut i de olika skol-
orna i undersökningen. Även detta knyter an till min andra fördjupningsfråga � 
den om att ha möjlighet att välja, här om man vill prata eller inte. Ett behov 
upptäcktes på båda två, men detta tycks yttra sig på olika sätt på de två olika 
skolorna. Lärarnas syn på det sociala arbetet skiljer sig också åt lite på de olika 
skolorna. 
 
På den ena skolan syntes livlig socialisering under observationen ute. Till 
exempel så hördes livliga skratt och rop från eleverna när de kom från bussen 
och närmade sig naturskolan. 
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        Höga skratt och rop på avstånd (eleverna kommer från bussen och  
          närmar sig naturskolan) 
 
Trots att regnet, när det kom, dämpade elevernas entusiasm för utevistelsen, så 
började eleverna åter socialisera på olika sätt när det upphörde att regna ett tag 
och solen tittade fram.  
 
          En del elever blir aktivare. En grupp på cirka fem elever hittar en  
          rishög ute på gräsplanen framför huset, en bit ifrån brasan, och börjar  
          leka �herreman på täppan�. Ett annat par börjar jaga varandra. En del  
          elever springer in i skogen en bit in�  
 
När eleverna var i klassrummet och när det blev tillfälle att diskutera, disk-
uterade majoriteten av dem livligt. 
 
          Läraren släpper ordet fritt och frågar vad eleverna tyckte om filmen. 
          Ordet går mestadels fram och tillbaka mellan cirka sex personer i  
          klassrummet och läraren.... 
          ... Ljudnivån har stigit i klassen � småprat mellan eleverna efter cirka tio  
          minuters diskussion.  
          Någon enstaka elev gungar på stolen. 
          Eleverna pratar i mun på varandra. De har svårt att räcka upp  
          handen när de ska säga något. Läraren får påminna dem 
 
Under intervjuerna däremot, märks att ingenting nämns som kan hänföras till det 
sociala klimatet i klassrummet � diskussioner, grupparbete, gemensamma akti-
viteter eller liknande.  
 
Läraren på den ena skolan menar att det är viktigt att lära känna eleverna. Sättet 
att göra detta är enligt läraren att prata mycket med eleverna, lära känna hur 
eleven är både i och utanför skolan och vilka fritidsintressen eleven har. 
 
              ... att man pratar mycket med eleverna, att man lär känna eleven,  
              så man vet hur den är om man säger så; både... i skolan och utanför 
              skolan och vad han har för, vad han eller hon har för fritidsintressen  
             och så vidare så att man, får en, ... en... relation, på något vis, ... 
 
På den andra skolan observeras inget nämnvärt socialt arbete under observation-
en ute, inte heller under observationen i klassrummet, men under intervjuerna 
svarar tre av de sex eleverna, på frågan om vad som är bra med undervisning 
ute, att de kan prata lite mer med varandra. Av dessa elever är det två som även 
säger att de gärna arbetar i grupper ute. 
 
          ...man får...Man kan prata lite mer!! (Hon bister ut i ett stort skratt)...  
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          Man kanske får... gå i grupper och... hitta saker, prata med varandra,  
          och så sedan så samlas, och... 
 
          ... man kan göra ett speciellt grupparbeten... 
 
En elev anger tvärtemot att det kan bli lite för mycket prat när man har lektion 
ute. 
 
          ...man kan ju gå runt och prata lite mycket... utan att fröken hör; 
          det kan man ju inte lika bra i ett klassrum. 
 
Läraren på denna skola ger exempel på flera saker som hon tycker är viktigt när 
det gäller det sociala arbetat med eleverna: att som lärare aldrig �kränka� en 
elev, att aldrig vara �ironisk� och att det är viktigt för läraren att få eleven att 
tycka att det är roligt i skolan. Det är också viktigt tycker hon att en lärare kan 
�bjuda på sig själv�. 
 
              ... det viktigaste... är kanske... att man� aldrig får kränka någon  
              elev... 
 
             ... det viktigaste för mig är att eleverna, okej om de inte hoppar  
              ur sängen på morgonen när de ska till skolan, men... att eleverna ...  
              kommer till skolan... med åtminstone lite glädje, att, att de, de får  
              absolut inte känna stress eller vånda över att komma hit, det är det  
              allra viktigaste; att de trivs i skolan, ja. 
              
              � och se�n... se´n så får man bjuda på sig själv mycket som lärare,  
              det tror jag betyder otroligt mycket... att...äu... man får... man får... 
              man får va� lite underhållare också (hon skrattar gott).... 
 
5.6 Eleverna vill vara delaktiga i lektionen  
 
Undersökningen visar att eleverna gärna vill vara delaktiga i lektionen, åtmin-
stone under en del av den, och i de beslut som tas som gäller dem. Återigen ett 
område som knyter an till fördjupningsfrågan om elevernas valmöjligheter. Till 
exempel vid observationen i klassrummet på den första skolan, så blev eleverna 
lite irriterade när de fick reda på i början av lektionen att de inte skulle ha 
läxförhör den här lektionen fast en tidigare vikarie hade sagt att de skulle det. 
 
          Eleverna kommer in i rummet. Hela lektionssalen fylls snabbt. 
          En diskussion om det är läxförhör på dagens lektion startar (eftersom  
          en vikarie förra veckan sagt att det var läxa till idag). Viss irritation  
          från elevernas sida när de förstår att det inte ska bli läxförhör, utan  
          först imorgon. 
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Vid observationen i klassrummet på den andra skolan visar eleverna i början ett 
ganska stillsamt beteende. När det är dags för eleverna att själva bli aktiva för-
ändras deras beteende. Eleverna räcker ivrigt upp händerna för att få gå fram och 
skriva på tavlan. Andra elever börjar kommentera det som skrivs framme på 
tavlan och fniss och skratt och stundvis också applåder hörs från övriga elever. 
 
          Läraren ber eleverna tänka på ett svar innan de går fram till tavlan,  
          annars slösas tiden bort. 
          Läraren ger hela tiden feedback på det eleverna skriver på tavlan,  
          samtidigt som hon skriver på sin bärbara dator längst ner i klassrum- 
          met. 
          Några tjejer längst bak i klassrummet sitter och fnissar 
          En kille räcker upp handen högt i luften  
          Eleverna kommenterar varandras förslag framme vid tavlan. 
          En elev går fram och skriver �benen för att gå� längst bort i ena  
          änden av linjen på tavlan och visar tydligt att han är medveten om  
          att han har kommit på den kommunikationsform som är först.  
          Han får muntra applåder och skratt av de andra eleverna 
          - �Ja det vart smart� kommenterar läraren. 
 
Speciellt vid uteundervisning vill eleverna vara delaktiga i lektionen. Detta 
framkommer i intervjuerna. På frågan hur en bra uteundervisning ska se ut, svar-
ar alla eleverna att de då vill ha uppgifter att göra, där de får undersöka något, 
leta efter något � inte bara att läraren pratar.  
Detta resultat kan med all tydlighet även knyta an till min första fördjupnings-
fråga, den om vilken roll problemlösande aktiviteter inom utomhuspedagogiken 
kan ha för elevernas intresse av NO. 
        
          � man skulle få en uppgift, eller uppgifter att göra, lära sig att tänka  
          riktigt på ... hur, hur det kommer sig, hur det gör sig när man gör uppgiften 
          ... om du fattar (det sista lägger han till svagt)... man kan t ex göra...  
          Varför... a det här låter lite dåligt, men varför snäckor lever i vattnet... 
          aa..., om du fattar principen. 
 
          ...  man kanske får uppdrag och så eller frågor och så som man ska  
          besvara och så ska man gå ut och leta efter det. 
 
          ...man får... arbeta utomhus, kanske plocka ihop någonting eller... 
 
          � lägga upp lektionerna lite så här så man får va... så eleverna får vara  
          med lite mer så man inte bara sitter och skriver av på ..., så man inte  
          står och berättar för mycket. 
 
Det sista citatet är ett argument som kan knytas till frågan om elevernas val-
möjligheter; Speciellt läraren på den andra skolan menar att det är mycket 
viktigt att göra eleverna delaktiga i lektionen: 
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          Jag trivs bäst i rollen som lärare när jag känner att� eleverna... är  
          intresserade av det vi gör. När jag får dem och gå igång så att säga.  
          Då trivs jag allra bäst. 
 
 
5.7 Förutsättningar för bra uteundervisning  
 
Följande kan knytas till fördjupningsfrågan om vilken roll problemlösande 
aktiviteter har inom utomhuspedagogiken för att öka elevernas intresse för NO. 
För att uteundervisningen ska vara givande tycker eleverna, som sagt, att de 
måste få uppgifter, som till exempel att undersöka något eller leta efter något.  
 
             Att man har en upp... en uppgift man ska... en bra uppgift som liksom  
             som man ska göra... och liksom... försöka ta reda på så man inte har 
             ... aa... någon lätt uppgift eller... som vår svenska fröken liksom... 
             frågar så... var och en om man gjort det liksom... så visar man fram, 
             så man inte bara har gått runt och... aa... gjort något annat istället för  
             gjort uppgiften� så en bra uppgift är... rolig och intressant 
 
            ...undersöka saker och kolla... a...man kollar hur det ser ut och� a... 
 
Två av eleverna utrycker att det är viktigt att lära sig ute och på frågan hur en 
dålig lektion ute ser ut uttrycker en elev att uppgifterna måste kännas menings-
fulla.  
 
          � man måste ju lära sig saker ute.  
 
          ...man får... aa... att man ser saker, och man... jaa... man känner på saker och man får  
            veta mer om, man lär sig mycket. 
  
           Hon bara säger någonting och se´n... så får man... aa� �nu kan ni  
           gå runt eller... ganska lätt uppgift som tar hela lektionen så får man  
           gå runt och prata och� se�n efteråt kanske... de som vill får säga; det  
           är bättre att alla säger, ... för då vet man ju inte om vi kan eller inte... 
           den uppgiften. Det ska vara mer distinkt. 
 
Följande knyter an till min tredje fördjupningsfråga, om miljöns roll. Framför 
allt innebär uteundervisningen ett miljöombyte. Det tycker över hälften av elev-
erna, sex av tio.  
 
          Det blir annat miljöombyte, för i alla andra ämnen så är det ju... 
          i matematik då ska man ju sitta med sin bok och så... 
 
          ... det är bra omväxling, istället för att sitta inomhus 
          ... och, bara... bara sitta och lära sig från en bok kan man gå ut i  
          naturen och lära sig därifrån. 
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Undervisningen ute innebär även en vardagsanknytning, konkretisering av läro-
stoffet säger hälften av eleverna, fem av tio.  
 
          ...man får tänka sig, i sig det liksom mer, att man ser runtomkring så  
          att det... åå. det, det kommer därifrån, och träd, ja det är ju också NO,  
          och så... 
 
          För man ser ju bara i böckerna när man är inomhus, och ser man i  
          böckerna hur det är och så, men om man är ute så kan man ju uppleva  
          det liksom där, om det är något sån´t 
 
En elev uttrycker att man nog kan lära sig ganska mycket inne också, men att 
man kanske får en annan förståelse ute. 
 
          Det går nog lära sig ganska mycket inne också. Fast man kanske inte  
          kan se det på...samma sätt. 
 
De argument som framförs här knyter an till min första fördjupningsfråga, den 
om vilken roll problemlösande aktiviteter spelar. På frågan hur en dålig 
uteundervisning ser ut menar eleverna att de inte vill att läraren framför allt går 
runt och pratar, utan, som sagt, de vill få uppgifter, undersöka själva. 
 
          Det skulle nog vara att man stod... och så skulle läraren berätta hur  
          mycket som helst, bara stå och berätta, berätta och berätta. Jag tror  
          ju inte någon skulle... lyssna på henne efter en... tjugo minuter, en  
          halvtimma. 
 
          mm, läraren hade bara stått och pratat... då hade det varit jätt... 
           väldigt dåligt (det sista mycket svagt och eftertänksamt) om det va 
           ... de bara stått och prata hela tiden, man fick stå still och lyssna, å  
           hade det inte varit bra... alls. 
 
Ännu argument som kan knyta an till miljöns roll. Lärarna på båda skolorna jag 
besökte, tyckte också att vardagsanknytningen av skolstoffet, var en av fördelar-
na med uteundervisning.  
 
Läraren på den första skolan menade att det är viktigt att eleverna får använda 
sina sinnen mera utomhus, vilket ger en helt annan förståelse än vid lektioner i 
klassrummet. 
 
           ...just att dom, dom, det man teoretiskt pratar om i undervisningen  
           inne, att man kan, ... ää. använda det praktiskt ute, de kan få känna,  
           de kan få lukta, de kan få se, ... de förstår ju på ett helt annat sätt. 
 



 46

Läraren på den andra skolan menar att vardagsanknytningen gör bland annat att 
eleven kan sätta in kunskaperna i sitt rätta sammanhang. 
 
           det, det är ju vardagsanknytningen, ä, ä, höja motovationen, intresset 
           ... aa... att sätta in kunskapen... att liksom se själva� faktan eller  
          kunskapen eller vad du vill kalla det i sitt rätta elemente... 
 
5.8 Största hindret för uteundervisning enligt eleverna � dåligt väder 
 
Det största hindret för uteundervisning ur elevperspektivet, är helt klart dåligt 
väder. Det framkom tydligt så väl under observationerna ute som i 
elevintervjuerna. Nio av de tio eleverna säger i intervjuerna att dåligt väder 
påverkar ute undervisningen negativt � ett argument som givetvis även detta 
knyter an till fördjupningsfrågan om miljöns roll. 
 
Under observationerna ute på den första skolan, innan det började regna, visade 
eleverna glada miner. När det började regna, så var det pojkarna som först 
tappade motivationen.  
 
          Utomhuspedagogen lär ut hur man kan avgöra vad en stubbe är för  
          träslag och i förlängningen vad det är för ticka (gran- eller tallticka). 
        Utomhuspedagogen pratar om årsringar. 
          Tjejerna ler intresserat. En kille säger: �Ska vi gå� Han har MP3 lur i  
          örat. �Faan, det börjar regna� (Det är killen som säger detta)         
         (Under höstpromenaden)  
 
Eleverna reagerade olika. En elev började dansa regndans ute i regnet, andra 
tryckte under tak i vindskyddet vid brasan, övriga � som inte hade andra aktivi-
teter inomhus i naturskolan - ställde sig så nära brasan de kunde för att få upp 
värmen. De flesta elever hade vanliga gympaskor som inte stod emot vätan. 
Några elever uttryckte att de ville åka hem. 
 
          Det regnar ganska bra nu. Utomhuspedagogen lägger ved på brasan. 
          Eleverna reagerar olika på regnet: några (speciellt en) dansar regndans.  
          Cirka halva gruppen går in i huset för att plasta in blad. 
          Andra halvan fördelar sig mellan vindskyddet och runt brasan. 
          Många elever har vanliga jympaskor på sig, och är därför rejält blöta  
          om fötterna. (Tillbaka vid naturskolan efter höstpromenaden,  
         i förberedelse för korvgrillningen) 
 
          Många elever trycker på ett ställe och av dem som står ute i regnet har  
          de flesta lite bistra miner. En grupp elever står så nära elden de kan.  
          En elev säger det bästa var om man kunde bränna sig så man fick 
          åka hem. Sporadiska stön här och där från eleverna över vädret och att de  
          vill åka hem. 
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Vid observationen ute på den andra skolan, var vädret väldigt kallt, cirka minus 
tio grader. De flesta eleverna saknade mössa och hade tunna skor som inte stod 
emot kylan. 
 
        Eleverna har slutat att undersöka naturen. Flera elever stampar med  
          fötterna. Några hoppar jämfota. 
          En tjej säger: �Mina tår.� Sedan: �Mina tår är liksom kalla�           
         (Strax före genomgången ute på klipporna) 
 
          Läraren kommenterar/frågar vad man ska ha på sig på vintern för att  
          inte frysa. Hon påminner eleverna om att de pratat om detta tidigare. 
          Eleverna är otåliga och har svårt att komma igång att svara.  
          De avbryter läraren. De som ändå svarar räcker inte upp handen.  
          Ca 1/3 av eleverna hoppar omkring. (Under genomgången) 
 
På frågan om det finns några nackdelar med uteundervisning svarar alltså nio av 
tio elever att dåligt väder gör att uteundervisningen blir dålig. 
 
            När det regnar och är kallt som i morse och vi bara går runt och  
             sånt, det är... det är inte så roligt. 
              
          ... om det blåser och är kallt och regnar så är det inte alltid så kul. 
 
Då blir det svårare att koncentrera sig tycker en av eleverna. 
           
            Om det är kallt då kan man inte koncentrera sig tycker inte jag., och  
             om det nu är... är jättevarmt då går det antagligen inte heller för man  
             bara... måste... ha lite dricka... eller svalka sig liksom men... 
 
En annan elev säger att dåligt väder gör att man får en negativ inställning och att 
det blir svårare att tänka. 
 
            ...om det är fint väder så kan man gärna vara ute tycker jag, jag tror... 
             det är bra. Men man ... måste kunna vara inne också annars blir det  
             bara... aa� söligt... så att säga. 
             ...men [dåligt väder] det drabbar ju mera negativa inställning och så får  
             du svårare att tänka� 
 
På samma fråga, om vilka nackdelar som finns med uteundervisning, menar 
ytterligare en elev att det inte känns meningsfullt att vara ute när det regnar. 
 
             Om det regnade, och man stod under något tak och så...  skrek  
             fröken om att �så här ska ni göra nu� och� så får man springa ut och  
             leta efter några kontroller och så ska man lösa några frågor och skriva  
             på ett jätteblött papper eller någonting.  
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Även en av lärarna tillstyrker att dåligt väder kan vara en nackdel.  
 
          ...vädermässigt och så vidare, det är självklart, det kan ju vara en nackdel va,...  
 
Den andra läraren däremot menar att visst kan vädret vara en nackdel, men hon 
säger samtidigt att man kan �vända det till en fördel�. Hon berättar om att hon 
varit ute med eleverna tidigare när det varit dåligt väder, och att hon försöker få 
eleverna att inse att man måste möta lite svårigheter ibland för att få uppleva 
känslan efteråt att ha klarat av det, kanske till och med bra. 

 
Ää....vädret...naturligtvis...aaa...samtidigt kan man vända det till en fördel 
och det har ju vi försökt och göra när vi har varit ute... i �Ur och Skur� 
[under höstterminen ] att då...får vi lä....får vi lära oss hur man ska klä  
sig och hela den här biten... 
... man måste möta...lite svårigheter ibland, för annars får man aldrig känna  
den här underbara känslan...av att gått in i nå�nting som man inte vill göra,  
göra det, kanske till och med göra det bra och se�n känna den här känslan av  
att....hur nöjd man är efter det. 
 

6 Diskussion 
 
Det som den här studien ville undersöka var om utomhuspedagogik som metod 
eller process/arbetssätt kan användas för att höja elevernas intresse av NO, 
eftersom nationella och internationella mätningar visat att såväl intresse som 
kunskaper hos eleverna har sjunker ju högre upp i klasserna i grundskolan 
eleverna kommer. 
 
Jag intresserade mig speciellt för vilken roll problemlösande aktiviteter, val-
möjligheter hos eleverna och miljöns utformning, har inom uteundervisningen.  
 
Jag tycker att undersökningen ger svar på dessa frågor. 
 
Om vi börjar med huvudfrågan: Kan utomhuspedagogik som metod eller 
process/arbetssätt, användas för att höja elevernas intresse av NO? Enligt den 
definitionen av utomhuspedagogik jag använder mig av, så innebär den ett 
lärande i ett växelspel mellan upplevelser och reflektion genom konkreta erfa-
renheter i verkliga situationer. Undersökningen visar att eleverna tycks ha ett 
behov av uteundervisning emellanåt, och de anger flera skäl för att ha undervis-
ning ute � de ser fördelar med detta. En av dessa är att få frisk luft vilket hälften 
av eleverna anser. En nästan lika stor fördel anser de är att få röra lite mer på sig 
än i klassrummet, men hälften av eleverna säger också att uteundervisning 
innebär en vardagsanknytning, en konkretisering av lärostoffet. Vidare säger alla 
elever utom en, att när de har lektioner ute vill de ha uppgifter att göra som till 
exempel saker att undersöka, upptäcka. Detta menar jag, leder till ett lärande i 
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ett växelspel mellan upplevelser och reflektion, och det sker genom konkreta 
erfarenheter i verkliga situationer. Vi har sett att flera stora pedagoger som 
Commenius, Rousseau, Dewey och Ellen Key är inne på samma tankegångar � 
att lära sig genom att göra erfarenheter utanför klassrummet. Så är även de tre 
senaste läroplanerna. Skolverket rekommenderar till och med att föra in mer av 
handlingsriktade och sinnliga uttrycksformer i grundskolan, vilka mest förekom-
mer i de praktiska och estetiska ämnena idag. 
 
Andra resultat från undersökningen är att den dominerande inlärningsstrategin 
bland eleverna verkar vara att läsa eller skriva ner det man vill lära sig. Åtta av 
de tio intervjuade eleverna säger så. Förmodligen är de präglade av det sätt som 
traditionellt premieras mest i skolan. Några elever nämner dock andra 
inlärningsstrategier. Det tycker jag visar på behovet hos eleverna att få möta 
olika arbetssätt i skolan, där inte minst uteundervisning kan ha betydelse. 
Att notera är att alla eleverna säger att de vill ha uppgifter att göra när de är ute, 
de vill med andra ord att aktiviteten ute ska vara till viss del planerad, inte bara 
att man ska gå ut och titta eller att läraren står och pratar och att man som elev 
ska lyssna. Framför allt menar eleverna att lektionerna ute innebär ett miljö-
ombyte. Att detta är viktigt emellanåt tydliggörs av att över hälften av eleverna 
tycker så. Några av eleverna lyfter fram att ute lär man sig på ett annat sätt och 
att behållningen av det man lär sig blir en annan jämfört med i klassrummet. 
Detta tycker jag är tänkvärt, om inte ett skäl för att försöka låta eleverna ha 
uteundervisning emellanåt. 
 
Den gedigna analysen jag gjort enligt Grounded Theory, ger resultatet större 
reliabilitet. Detta analyssätt gör också att resultatet presenteras i en mer berät-
tande form där svar ges på fördjupningsfrågorna � genom Teman och Teori � 
och inte endast som ett besvarande av fördjupningsfrågorna en efter en, en i tag-
et. 
Observationerna visar och eleverna säger att de vill vara delaktiga i undervis-
ningen och i de beslut som gäller dem. Brister på detta område, tror jag mycket 
väl kan vara en orsak till elevernas sjunkande intresse för NO ju högre upp i 
grundskolan de kommer. Argumentet att eleverna vill ha mer makt än de har 
idag och att det är frånvaron av denna som gör att de slutar arbeta enligt 
Glasser182, tycker jag är trolig. Skolverkets rapport från 2003 ger stöd i denna 
fråga när den visar att eleverna vill ha mer inflytande över sitt arbetssätt och när 
många elever enligt samma rapport tycker att de praktisktestetiskt inriktade 
ämnena är intressanta och de vill ha mer tid för dessa ämnen. 
 

                                                
182 Glasser (1996)  
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De frågor jag ville se närmare på i denna undersökning var vilken roll problem-
lösning, elevers valmöjligheter och miljöns utformning har för elevernas intresse 
för NO.  
Vi börjar med den sista frågan. I en varierande miljö får eleverna stimulans för 
sin skiftande nyfikenhet skriver Ekblad, Holst & Svensson183, och både 
Wilsson184 och Kaplan185 skriver att naturen innehåller mystik. Jag menar att 
elever vill utforska, de håller på att upptäcka världen. Det ligger i deras natur, 
och Oscarsson186 skriver ju att frågor skapas naturligt hos eleverna i utemiljön. 
Kom ihåg vad Higgins & Nicol187 skrev: Utomhusundervisning är speciellt 
nyttiga för yngre tonåringar eftersom dessa aktiviteter främjar egenskaper och 
färdigheter som ungdomar fortfarande håller på att utveckla. Björklid188 skriver 
att utseendet av den fysiska miljön påverkar om eleverna känner sig välkomna 
där eller inte. Alltså miljön är viktig och påverkar i vilken grad eleverna känner 
sig hemma eller inte, och som jag tidigare konstaterade så ser vi ju också att det 
är över hälften av eleverna i undersökningen som säger att uteundervisningen 
innebär ett miljöombyte. Ett av de starkaste argumenten för undervisning ute, 
enligt min mening, är det som kommer från Dahlgren & Szczepanski om att 
flera sinnen används utomhus och att man får förstahands upplevelser. 
     Flera andra hoppingivande effekter om miljöns påverkan på människor som 
ges i litteraturen, är till exempel de som Kaplan189 skriver om, att estetiskt 
tilltalande miljöer utomhus kan hjälpa oss att återhämta våra krafter efter mental 
utmattning, vidare att upplevelserna här kan hjälpa oss att rensa hjärnan på 
mentalt skräp och få oss att reflektera över våra möjligheter och mål i livet. Även 
om detta inte direkt har med den fråga jag ställde för denna uppsats, så är den 
helt klart tillämpar på elever som i skolan är mentalt aktiva. 
 
Min första fördjupningsfråga var vilken roll problemlösning spelar.  Undersök-
ningen visar att det är tre saker som får eleverna intresserade: när de får uppleva 
något nytt och lite oväntat, när frågor väcks som de vill ha svar på och när de 
sätts i rörelse med praktiskt arbete. Utomhus lockas eleverna att själva ta reda på 
saker skriver Hammerman & Hammerman190 och Oscarsson191 skriver att elev-
erna lockas att ställa många frågor eftersom de där är aktiva med alla sina 
sinnen, och som sagt, i utemiljön skapas frågor naturligt hos eleverna, enligt 
Oscarsson. Detta verkar vara bevis nog tycker jag för att undervisning ute kan 
göra eleverna mer intresserade, förutsatt att de får arbeta självständigt eller i 

                                                
183 Ekblad, Holst & Svensson (2005)  
184 Wilsson (2002)  
185 Kaplan (1989)  
186 Oscarsson (2000) 
187 Higgins & Nicol (2002) s. 21 
188 Björklid (2005)  
189 Kaplan (1989)  
190 Hammerman & Hammerman (2001) 
191 Oscarsson (2000) 
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grupp med uppgifter, som eleverna i denna undersökning också säger att de vill 
göra. 
 
Min andra fördjupningsfråga var vilken roll elevernas valmöjligheter har för 
deras intresse för NO. När eleverna är aktiva på olika sätt, då blir de intres-
serade, till exempel genom praktiskt arbete som vi just såg. Det har vi även sett i 
flera källor i litteraturen. Till exempel i delstudien i ROSE-project där eleverna 
säger att vill de vara med och diskutera frågor som ännu inte har något svar.192 
Pettersson193 skriver att när eleverna tillåts att gemensamt treva sig fram till 
förklaringar eller innebörder i olika fenomen, då ökar utvecklingen av deras 
positiva attityder. Ballantyne & Packer194 skriver att elever vill ha större frihet 
att själva upptäcka när de är ute, inte fylla i ett formulär. Hedberg195 skriver att 
det är viktigt att eleverna ges stor frihet i att själva ta initiativ och genomföra 
sina uppgifter när de är ute i naturen, eftersom människan i grunden är en 
nyfiken och sökande varelse som danas i mötet med miljöer och andra män-
niskor. Dewey, på 1800 - 1900-talet, menade att det rätta sättet att studera 
naturvetenskap inte var att lära ut det, utan att göra observationer och experi-
ment av vardagliga händelser och på så sätt till slut förstå principerna för hur 
saker och ting fungerar.196 Lgr80197 skriver att skolan ibland har undvikit 
experiment på grunda av tidsbrist, och att detta för många elever leder till 
skoltrötthet. Att detta inte är ett dåtida fenomen utan aktualitet idag kan antydas 
av den nyare skriften från 2002 av Barker, Slingby & Tilling, som skriver att 
mängden exkursioner i skolan minskar, trots de fördelar detta kan bidra till.198 
Visserligen är experiment och exkursioner inte riktigt samma sak, men båda 
innebär praktiskt arbete där eleverna själva får bli aktiva. 
Alla dessa argument menar jag bekräftar att eleverna behöver få vara delaktiga i 
undervisningen, genom praktiska uppgifter emellanåt, där de har valmöjligheter, 
och antalet valsituationer eleverna utsätts för är större utanför klassrummets  
fyra väggar - i naturen eller i elevens närmiljö - än i klassrummet. 
 
Eleverna i denna studie visar ett socialt behov, om än att det tar sig olika uttryck 
när man jämför eleverna från de olika skolorna. Ett försök till förklaring vad det 
kan bero på kommer jag till strax. Det citat som Braund & Reiss199 återger av 
pedagogen som berättar om att lärarens relation till och kunskap om eleverna 
kan förbättras av uteundervisning, tycker jag ger inspiration till att än mer 
använda sig av uterummet i undervisningen emellanåt. Dahlgren & Szczepan-

                                                
192 http://www.ils.uio.no/english/rose/ 
193 Pettersson, (2004) 
194 Ballantyne & Packer (2002)  
195 Hedberg, P. (2004)  
196 Dewey (1997) Övers. 
197 Skolöverstyrelsen (1980)  
198 Barker, Slingby & Tilling (2002) 
199 Braud & Reiss (2004)  
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ski200, bekräftar detta med det de skriver om att en tätare social gemenskap 
byggs upp av lärande i utemiljöer och Myndigheten för Skolutveckling201 menar 
att detta till och med kan leda till att det blir lugnare i klassrummet. 
 
En annan stor vinst med lärande i utemiljöer kan enligt Ekblad, Holst & 
Svensson202 vara att elever med �spring i benen� gynnas av undervisning 
utomhus. Rastlösa elever får utlopp för sin överskottsenergi, vilket innebär att de 
ute inte behöver anstränga sig för att sitta still och därför får mer energi över till 
inlärningen. Om detta är så, så tycker jag att det är en fullgod anledning till att 
ha uteundervisning emellanåt, för att även se till dessa elevers behov. 
 
I den första skolan tycks det funnits ett uppdämt behov hos eleverna att sociali-
sera med varandra vilket blev tydligt när tillfälle gavs till det. Att inget nämndes 
om socialisering under intervjuerna, kan ha att göra med att det var tre flickor 
som intervjuades på den första skolan vilka var mer eller mindre starkt �kodsök-
ande�, det vill säga, att skriva eller att läsa var deras bästa inlärningssätt enligt 
dem själva, vilket passar bra ihop med det traditionella sättet som information 
vanligen presenteras på i skolan. Pojken som var den fjärde intervjupersonen på 
den skolan, var i sig starkt studiemotiverad. 
Könsfördelningen av intervjupersonerna var mer jämn i intervjuerna i den andra 
skolan � tre flickor och tre pojkar � och bland dessa fanns såväl studiemotiver-
ade som mindre studiemotiverade att döma av deras svar på intervjufrågorna. 
Detta är troligen orsaken till att viljan att socialisera med varandra kommer fram 
tydligare i intervjuerna här. 
 
Elevernas attityd till undervisning ute påverkas starkt av väderleken. Dåligt 
väder är ett stort hinder för bra undervisning ute tycker de. Dåligt väder gör att 
upplevelsen ute inte blir så trevlig tycker eleverna. Detta menar jag behöver 
respekteras av pedagogen, men ändå att denne kan försöka vänja eleverna vid att 
vara ute i alla väder. 
 
Som vi såg i undersökningen så kommer den kritik som finns mot att ha 
uteundervisning, framför allt från aktiva pedagoger. Här gör jag ett försök att be-
möta den: 
 

• Det går inte att lära sig basämnen ute. 203  
Visst går det. Det handlar bara om att använda det material som naturen 
själv förser pedagogen och eleverna med. När det gäller svenska kan man 
till exempel låta eleverna inspireras av utemiljön, och skriva, berätta eller 

                                                
200 Dahlgren, & Szczepanski, (2004)  
201 Myndigheten för Skolutveckling (2005)  
202 Ekblad, Holst & Svensson (2005) s. 28-29 
203 Adelsköld (2002) 
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på annat sätt använda språket för att kommunicera till andra om sina 
erfarenheter, och samma sak i engelska. Matematik lämpar sig särskilt bra 
för ute aktiviteter. Naturen är full av konkret material som kan användas i 
tänkandet och/eller som matematiken kan tillämpas på. Utbudet av 
litteratur på detta område växer.  

 
• Det finns för få vuxna och elevgrupperna är för stora. 204  

Ute kan eleverna mycket mer än inne arbeta i grupper, som självständigt 
undersöker saker och ting � och som vi har sett är det ju så eleverna själva 
helst vill arbeta ute. Det ger faktiskt läraren större möjlighet att kom-
municera med eleverna, genom att gå runt till varje grupp. För gemensam 
information, kan läraren samla eleverna i en cirkel med sig själv som en i 
cirkeln � för att på så sätt kunna ha ögonkontakt med alla. 
 

• Det finns en osäkerhet inför vad och hur man kan göra om eleverna inte 
lär sig tillräckligt. 205  
Det är klart att alla nya situationer väcker olust � även hos lärare. Det 
mesta av inlärningen vid uteundervisning sker genom reflektion 
tillsammans med läraren och övriga deltagare i slutet av utevistelsen. Där 
bearbetas de upplevelser man gjort - genom direkt observation eller 
direkta erfarenheter � och återkoppling fås av lärare och eventuellt av 
övriga deltagare. Osäkerheten kring utförandet kan avhjälpas av att bjuda 
in och lära sig mer av personer med erfarenhet inom utomhuspedagogik, 
eller själv gå en fortbildningskurs i utomhuspedagogik. 

 
• Det är lärarens egenskaper som mest påverkar elevernas attityder, inte 

utseendet av lektionen. 206  
Detta påstående tycker jag antyder, att det är läraren som alltid ska vara 
den som står i centrum för lektionen, men läraren har ett begränsat sätt att 
nå eleverna: genom muntlig eller skriftlig kommunikation. Alla eleverna 
lär sig inte främst på det sättet, även om denna undersökning visar att 
många elever kan anpassa sig till det som erbjuds. För de som inte kan det 
är det värre. 

 
• Kunskaper som elever fått genom utomhusaktiviteter är ibland inte 

beständiga.207  
Dahlgren & Szczepanski skriver att i en varierande miljö utomhus 
används fler sinnen och eleverna får förstahandsupplevelser.208 Det ger 
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djupa och beständiga kunskaper hävdar de. Kritiken skulle också kunna 
riktas till lektioner i klassrummet. Det är ju det som de refererade 
nationella kunskapsutvärderingarna visar � kunskaper som inte är bestän-
diga. 

 
• Det saknas intresse eller kunskap från lärarens sida.209  

Det man inte känner till är man normalt inte intresserad av, och man är 
olika som lärare, men jag tycker att som lärare är det viktigt att försöka 
skaffa sig så många olika läroverktyg som möjligt, eftersom eleverna är 
så olika. 
 

• Uteaktiviteter är något utöver det som eleverna ska lära sig i skolämnena. 
Det är en bonus.210  
Uteaktiviteter är inget eleverna ska lära sig, utan en metod, ett arbetssätt 
genom vilken/vilket eleverna kan lära sig, och med samma argument som 
för den föregående kritiken, så är det viktigt för läraren att försöka skaffa 
sig så många läroverktyg som möjligt, eftersom eleverna är olika. 
 

• Utomhusundervisningen måste ske ofta och regelbundet om eleverna ska 
vänja sig vid utomhuspedagogik som metod/arbetssätt.211  
Om det är troligt att metoden/arbetssättet kan förbättra elevernas 
kunskaper och intresse för det som ska läras, så tycker jag att det ligger i 
lärarens intresse att efter bästa förmåga anpassa sin lärargärning till 
omständigheterna kring den metoden. 

 
• Miljön runt skolan har betydelse för om lärarna har (NO-) under-visning 

utomhus.212  
Detta är helt klart ett starkt argument, men uteundervisning behöver inte 
innebära att den ska ske enbart i ett naturområde. De flesta miljöer 
utomhus innehåller någon form av liv, och verkligheten som NO-ämnena 
handlar om finns alldeles utanför skolporten, även om alla moment inom 
NO:n inte är lika lätta att tillämpa ute. 

 
• Många lärare önskar sig fortbildning i form av inspirationskurser, och ett 

stöd från kommun- och skolledning. De önskar också att nätverksgrupper 
med inriktning på utomhuspedagogik ska bildas. 213 
Detta borde vara ett mindre problem om det visar sig att metoden/ 
arbetssättet är effektiv(t) när det gäller att förbättra elevernas kunskaper 
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och/eller intresse för det som ska läras in. I så fall tycker jag att varje 
rektor borde se till att sin personal får denna kompetens och stöd. 
 
 

• Lektioner utomhus behöver vara väl planerade, väl utförda och väl 
uppföljda för att de ska lyckas.214  
Detta är ingen skillnad från övriga lektioner. Även lektioner i klassrum-
met behöver vara välplanerade, väl utförda och väl uppföljda tycker jag. 
Skillnaden är att bristande planering, utförande och uppföljning, blir så 
mycket tydligare vid uteundervisning, eftersom klassrummets begräns-
ande ramar saknas, vilket enligt min bedömning egentligen borde ses som 
en möjlighet och inte en begränsning. 

 
• Lärarna saknar erfarenhet och det är svårt att verifiera kunskapsinlär-

ning.215  
Innan man skaffar sig erfarenhet av något är det svårt att ha det. Det finns 
många metoder för att verifiera kunskapsinlärning vid uteundervisning, 
men annorlunda sådana än de som används i klassrummet, ofta sådana där 
hela kroppen kommer till användning, men eventuellt även yttre material 
i utemiljön. 
 

• Elevernas inställning är inte minst viktig för om man ska kunna använda 
sig av utomhuspedagogiska metoder/det utomhuspedagogiska arbetssättet 
i skolan. Kätting216 visar in sin studie, där hon undersöker barns 
inställning till om Astrid Lindgrens rollfigur Ronja lärde sig något när 
hon var ute i naturen, att det tror barnen att hon gör; men på nästa fråga 
om de själva kan lära sig ute i naturen, så tror de inte det.  
Elever är smarta. De präglas av den undervisning och de metoder de 
möter i skolan. Om skolan med viss regelbundenhet förser dem med 
andra erfarenheter, och betonar dem som lika viktiga som dem i 
klassrummet, så kommer troligen eleverna efter ett tag anpassa sig till 
dessa också. 

 
För den här studien valde jag att göra observationer och intervjuer, eftersom 
dessa två metoder kompletterar varandra bra. Jag valde också att undersöka två 
olika skolor, långt ifrån varandra, för att kunna jämföra resultaten. Trots att jag 
började tidigt med denna underökning, så hade jag svårt att hitta skolor eller 
NO-lärare i de högre åren i grundskolan som använder uterummet som en del i 
sin undervisning. Så om jag skulle gör en sammanfattande bedömning om NO är 
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ute bokstavligt, så är svaret nej � i grundskolans högre år är det inte så vanligt 
med uteundervisning. 
 
När man gör en observation är det svårt att observera allt. Det går inte. Man 
måste bestämma sig för ett fokus, men ändå måste man vara på helspänn hela 
tiden och växla sin koncentration mellan observation och anteckningar. Detta 
gör att det man observerar blir ett utsnitt av verkligheten, man gör en mer eller 
mindre trolig tolkning. Detta är också en anledning till varför jag valt att ta med 
citat ur intervjuerna, så att läsaren själv i viss mån ska kunna bedöma vad som 
ligger till grund för mina påståenden. 
 
Jag valde att spela in mina intervjuer, och jag använde mig av en intervju guide. 
Detta gjorde att jag kunde förhålla mig ganska fritt till den konversation som 
skapades mellan mig och den jag intervjuade. Jag kunde lyssna noga på vad den 
intervjuade sa, och komma med följdfrågor ganska obehindrat. Intervju guiden 
gjorde även att jag kunde ta upp frågor när de passade under intervjun, kanske 
komma tillbaka till någon fråga senare under intervjun där något var oklart. 
För att åstadkomma en triangulering i uppsatsen, valde jag att även intervjua 
elevernas lärare. Av nödvändighet eftersom elevernas och lärarnas roller är 
olika, använde jag mig av lite andra frågor, men med samma teman. Frågorna 
till lärarna var också fasta � ingen intervju guide alltså � men jag ställde ändå 
uppföljningsfrågor, och spelade in. Som intervjuare kommer man inte som ett 
blankt papper. Man är inläst på området som intervjuerna handlar om. Fast man 
försöker vara så objektiv så möjligt så kan det hända att man färgas av de 
kunskaper man redan har, och att det påverkar vilken typ av frågor och upp-
följningsfrågor man ställer. 
 
6.1 Förslag på fortsatt forskning: 
 
Det som skulle vara intressant är om någon gjorde en motsvarande studie som 
denna, fast i högre årskurser - år åtta och år nio.  
Under denna studie gjordes två observationer ute, båda vid ofördelaktig väderlek 
� den ena gången väldigt regnigt, den andra gången väldigt kallt. Det skulle 
också vara intressant att se en studie där det ingår observationer under fler 
tillfällen, även vid fördelaktigt väder. 
 
Vidare skulle det vara av intresse att se forskning av aktiva lärare i de senare 
åren i grundskolan, inom olika ämnen, som undersöker effekterna på elevernas 
kunskaper och/eller intresse i ämnet, av att lärarna på viss regelbunden basis 
lägger in uteundervisning i ämnet. 
 
En ytterligare fördjupning på detta, skulle kunna vara att de forskande lärarna 
gör så kallade �learning studies� - som görs på lite olika håll i landet nu efter 
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japansk modell, men där fokus ligger på att förbättra lärandet och inte så mycket 
på själva lektionsutformandet. Efter denna modell skulle man kunna utpröva 
metoder � inom olika ämnen � för hur uteundervisning effektivt kan komplettera 
klassrumsundervisning och inom vilka områden, om inte alla. 
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 
 
Information till lärare:  

• Jag gör en undersökning för att se om man kan använda 
utomhuslärande/-pedagogik som en metod inom NO-
undervisningen. 
Av den anledningen är jag här idag. 

• Jag kommer att vara Tyst observatör, vilket innebär att jag 
kommer att observera beteenden och skeenden � och inte delta i 
aktiviteterna. 

• Jag skulle också vilja få tillåtelse att vara en tyst observatör i 
skolan i en �klass�.  

• Djupintervjuer med 6 elever (helst de specifikt observerade 
under uteundervisning) 

• Lapp med information och föräldrarnas tillåtelse 
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8.2 Bilaga 2 
 
Information & Föräldramedgivande lapp 

 
Hej,  
jag heter David Dahlén och jag arbetar med en Magisteruppsats på Linköpings Universitet, 
vilken undersöker om det ofta bristande intresset och bristfälliga kunskaperna hos eleverna i 
NO (Biologi, Fysik och Kemi, Miljökunskap osv.), kan öka genom att man kombinerar 
lektioner i lektionssalen med lektioner utomhus och passande aktiviteter där som kan förstärka 
inlärningen.  
Som del i denna undersökning behöver jag att göra �tysta� observationer av en elevgrupp eller 
klass som tillsammans med sin lärare under en tid � kortare eller längre har NO ute med sina 
elever. �Tysta� observationer innebär att man som observatör själv inte deltar i aktiviteterna 
utan bara sitter med i klassrummet, väl synlig i mitt fall, och är med vid ute aktiviteterna och 
befinner sig lite vid sidan av, samtidigt som man gör anteckningar om vad man ser; det som 
jag är intresserad av är hur eleverna beter sig i klassrummet under NO timmarna och vid 
lektioner utomhus med NO anknytning, närmare bestämt vilka tecken på intresse eller 
ointresse eleverna visar då vid olika slags aktiviteter. Dessutom behöver jag göra intervjuer 
med ett antal elever i klassen. Det kommer att ske vid ett (1) tillfälle under terminen, och det 
ganska snart efter första observationstillfället. Detta gör jag för att kunna få djupare 
information och få tillfälle att pröva om mina egna antaganden från observationerna är 
korrekta. Jag kommer att spela in dessa samtal på band, för att efter intervjun kunna gå 
tillbaka och undersöka informationen närmare. 
Eleverna kommer dessutom i god tid före observations- och intervju tillfället få svara 
anonymt på en enkät om deras attityder till skolan och NO ämnet. 
Jag kommer också att behöva se resultat på Prov och en del andra kunskapstest i NO för de 
sex eleverna som väljs ut för djupintervjuer, som en slags kontroll på om intresse alltid är 
knutet till att man har kunskaper inom området. 
För denna undersökning kommer jag att använda mig av två olika skolklasser, varav den ena 
är den som ditt/ert barn går i. Jag kommer att observera vid ett tillfälle utomhus och ett 
tillfälle i klassen. Jag bedömer att detta tillsammans med de observationer och intervjuer jag 
gjort på andra skolor, kommer att ge mig det underlag av information jag behöver för att 
kunna dra giltiga slutsatser för min undersökning. För att denna undersökning ska bli möjlig 
behöver jag din/er tillåtelse att din ert barn ingår i denna undersökning. Eftersom ditt barn har 
fått denna lapp så betyder det att läraren slumpvis har valt ut ditt barn för en intervju. För att 
ni ska kunna känna er säkra på ert val vill jag tala om för dig/er hur jag kommer att hantera 
den information jag kommer att få fram så att ingen eventuell känslig information kring 
barnet når orätta händer: 
 

• Mina anteckningar kommer att läsas endast av mig, och endast jag själv kommer att 
avlyssna de inspelade intervjuerna. När information skickas över till min handledare 
på Linköpings Universitet för bedömning, kommer alla namn på elever vara kodade 
med ett nummer eller liknande så att en viss information inte ska kunna kopplas till en 
viss elev förutom av mig själv. 
 

• All annan information jag får om eleverna kommer att behandlas strikt konfidentiellt 
av mig, precis enligt de regler som gäller för andra lärare. Jag är ju själv lärare. 
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• Efter att inspelningarna är avlyssnade eller senast efter min uppsats lagts fram och 
godkänts i Juni 2007, kommer de inspelade banden att raderas på information. 
 

• All ovesäntlig information som inte är av betydelse för undersökningens syfte, 
kommer inte att tas med. 
 

• Ljudupptagningarna från intervjuerna och anteckningarna från observationerna 
kommer under hela undersökningens gång att förvaras på ett säkert sätt av mig. 
 
 

 
 
 

Jag/Vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i den undersökning som beskrivs här ovanför 

Observatörens namn underskrift 

Barnets namn Förälderns/föräldrarnas underskrift Datum 

Datum 
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Datum/Tid: 
 

Situation: 
 

Teman: 
                          

Tema: Personer: Beskrivning: Vad sägs? Vad 
händer? 

Kategorier: Tolkning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

8.3 Bilaga 3 
Observations schema 

  P = Problemaktivitet      K+ = Visar entusiasm (kroppsspråk)
  V = Valmöjlighet            K- = Visar ointresse (kroppsspråk) 
 M = Miljöns utformning       = Ler/Visar glädje 
                                               = Surar/ Visar sur min 

 < = Pratar Optimistiskt    D+ = Diskuterar   
  > = Pratar Negativt         D - = Visar ointresse ?? 
        kring uppgiften  
A+ = Arbetar  aktivt           A- = Slöar ??                

 
 
 
Vad 
 
Varför 
 
När 
 
Hur 
 
Var 
 
Vem 
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8.4 Bilaga 4 
 

 
                                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrundsainfo. om eleven 

Intervju Guide 

NO i skolan �Naturvetenskap� 

Beskrivning av aktiviteter

Favoritaktiviteter
Roligt? / Tråkigt? 

Elevens lär-
strategier  
av NO / �Natur-
vetenskap�??

Utomhus/i Klassrummet 
Utomhus undervisning

Fördelar?? 

Inlärning Utomhus / 
kontra I klassrummet 

Nackdelar??

�Dålig utomhus-
undervisning� 

�Bra utomhus- 
undervisning� 
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8.5 Bilaga 5 
 
Underlag för lärarintervjuer 

 
• Namn 
 
• Hur länge har du arbetat som lärare?  

Samma arbetsplats?/olika? 
 

• Behörighet � i vilka ämnen? 
 
• Berätta lite om varför du valde att bli lärare. 

 
• Vad fick dig att välja inriktningen Ma/NO? 

 
• Berätta lite om när du trivs bäst i rollen som lärare (en situation 

eller liknande) 
 

• Hur är det med kompetensutveckling här på Alléskolan; Tycker 
du att ni får det ni behöver? 
 

• Finns det något du skulle vilja ha mer kompetensutveckling i i 
din roll som lärare? Är det något du saknar? 
 

• Vad tycker du är det viktigaste man måste tänka på som lärare? 
 

• Dina tre bästa tips för att motivera elever? 
Ar det dem du själv använder oftast? 
 

• Om du fick ge tre råd till en elev för att lära sig bättre � vilka 
råd skull du ge då? 
 

• Vilka tre generella råd skulle du ge till en ny lärarkandidat hos 
dig? 
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• Hur gör du för att få elever motiverade av NO? 
 

• Vad är dina attityder till utomhusundervisning/undervisning 
utanför klassrummet? 
 Nackdelar? 
 Fördelar? 
 

• I vilken grad använder du dig av ute-rummet i undervisningen? 
 

• Finns det någonting som skulle få dig att i större grad använda 
ute-rummet i undervisningen? 
 

• Vad är det första du tänker på när jag säger �NO�? 
 

• Vad är det första du tänker på när jag säger �Naturvetenskap�? 
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 8.6 Bilaga 6    
Sammanfattande bild av Resultatet 

Ett behov tycks 
finnas hos 
eleverna för ute 
undervisning 
emellanåt  

Andra fördelar 
med ute 
undervisning 

Få frisk luft Att få röra på sig Omväxling i miljön

Eleverna lär sig 
på olika sätt  

Skriva och läsa 
verkar vara 
dominerande 
lärstrategier 

...men även 
andra 
lärstrategier 
förekommer

Nej �  
NO är inte 
ute, 
symboliskt 
sett 

Eleverna tycks ha ett 
behov att socialisera

Eleverna vill 
vara delaktiga 
i lektionen  

...speciellt 
under ute 
lektioner

Det finns fördelar 
med ute undervis-
ning menar 
eleverna  

Man lär sig 
bättre 
utomhus än 

Man lär sig 
på ett annat 
sätt ute än 
inne 

Det är 
roligare att 
lära sig ute 
än inne 

Koncentra-
tionen kan 
påverkas 
positivt, 
men även 
negativt Tre faktorer får 

eleverna intresserade  

Man upplever 
något nytt och 
lite oväntat 

Frågor väcks 
hos eleverna 
som de vill ha 
svar på 

Eleverna sätts i 
rörelse med 
praktiskt arbete 

Val-
möjligheter

Problemlösande 
aktiviteter 

Måste kännas 
meningsfulla  

Vill lära sig 
något  

Undersöka något  Leta efter något  

Att få Uppgifter , Ett miljöombyte 
Vardagsanknytning,

Konkretisering 

Läraren ska inte 
gå runt och 
framför allt prata 

Förutsättningar för 
bra ute undervisning 

Största hindret för ute
undervisning enligt eleverna � 
dåligt väder 

  Miljöns   
  utformning


