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1 Inledning

Jag har alltid tyckt mycket om att vara ute i naturen. De stunder jag minns starkast från min
skolgång och tid på fritids var de gånger vi var ute. Att gå till tjärnen eller pölen för att håva
efter djur var otroligt spännande. Grodorna, salamandrarna och dykarna var små fascinerande
djur. Hittade vi grodägg som vi kunde ta med oss hem för att iaktta grodans utveckling så var
lyckan gjord. Besöket till ladugården var också en sådan här stund som jag minns med glädje.
Det hände inte så ofta att vi var ute i naturen under min skolgång, men de gånger vi var det
minns jag tydligt än i dag.

De flesta skolor jag besökt under min tid på lärarutbildningen har inte använt sig speciellt
mycket av naturen i undervisningen. Jag antar att det på de flesta skolor ser ut ungefär som
det gjorde på den jag gick som liten. Själv känner jag att det är mycket viktigt att ta vara på de
möjligheter som naturen erbjuder. Naturen är ju faktiskt ett otroligt läromedel som erbjuder
upplevelser som ingen lärobok kan ge. Jag anser att det är viktigt att ge barn den här
upplevelsen och närheten till naturen, speciellt då dagens barn tillbringar alltmer tid inomhus
framför TV och dator. Jag tror även att det barn lär sig genom upplevelser ger en djupare
kunskap och att de lär sig att se samband i naturen som de aldrig skulle göra genom att läsa i
en bok.

När jag under vårterminen 1999 läste en kurs i utomhuspedagogik på fem poäng bestämde jag
mig för att det var något inom detta ämne jag ville fördjupa mig. Först och främst för att
förstärka mina egna kunskaper, men även för att inspirera andra till att ta med sig barnen ut i
naturen!

1.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att teorianknyta anledningar och motiv till varför det är bra att
använda sig av naturen i undervisningen, men även att ta reda på vilka svårigheter ett
utomhuspedagogiskt arbetssätt kan medföra. Jag ska också söka argument för att det går att
använda ett utomhuspedagogiskt arbetssätt även i en stadsskola. Genom intervjuer med olika
lärare som arbetar med naturen som läromedel ska jag ta reda på vad de anser om detta
arbetsätt. Som jag skrev tidigare hoppas jag att mitt arbete ska inspirera andra lärare att
använda naturen i undervisningen.

1.2 Definition av utomhuspedagogik

Utomhuspedagogiken utgår från ett arbetssätt där tematisk undervisning och aktiviteter till
stor del bedrivs utomhus i stället för inom klassrummets fyra väggar. Utgångspunkten för
lärandet är den direkta upplevelsen där man använder alla sinnen (Dahlgren & Szczepanski
1997).
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1.3 Problemformulering

-  Varför ska man ha undervisningen utomhus?

-  Vilka nackdelar/svårigheter kan ett utomhuspedagogiskt arbetssätt ha?

-  Hur skulle man på en stadsskola kunna arbeta utifrån ett utomhuspedagogiskt arbetssätt?

1.4 Metod

I arbetet har jag använt mig av litteratur och intervjuer med lärare för att söka svar på
frågeställningarna. Genom litteraturstudierna har jag teorianknutit anledningar och motiv till
varför det är bra att använda sig av naturen i undervisningen och genom lärarintervjuerna har
jag fått insikt om vad lärare som arbetar på det här sättet anser om det.

1.4.1 Litteratur

Jag har genom egna sökningar och tips från min handledare fått tag i relevant litteratur. De
böcker jag har läst har varit böcker där författarna förespråkar ett utomhuspedagogiskt
arbetssätt. Det har därför varit svårt att hitta böcker som tar upp negativa sidor/svårigheter
med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. Det har även varit svårt att hitta något om hur man
kan arbeta med utomhuspedagogik i en stadsskola.

1.4.2 Intervjuer

Jag var intresserad av att göra intervjuer med lärare som använder ett utomhuspedagogiskt
arbetssätt både i stadsskolor och i skolor i en mer lantlig miljö. Genom gamla examensarbeten
och tips från min handledare fick jag veta några skolor som jag kunde kontakta.

Att få tag på stadsskolor som arbetar med utomhuspedagogik var inte lätt. De skolor jag
kontaktade använde endast utomhusmiljön vid enstaka tillfällen. Därför kan man inte räkna
deras arbetssätt som utomhuspedagogiskt. Jag försökte, men fick tyvärr inte tag på någon
stadsskola att göra intervju på. De tre skolor jag valde att göra intervjuer på nämligen Rystad
skola, Vårdsbergs skola och I Ur och skur skolan Utsikten, ligger alla med närhet till naturen.
Rystad skola har jag tidigare haft praktik på och visste därför att de arbetade mycket med
naturen som metod. I Ur och Skur Utsikten har jag läst om i olika artiklar och på så sätt blivit
intresserad av deras verksamhet. Vårdsbergs skola läste jag om i ett examensarbete och tyckte
att det verkade som en skola som skulle passa mitt arbete. Jag valde att göra intervjuer på
skolor med barn från år 1-6, eftersom jag själv är 1-7 lärare och kände mig mest intresserad
av vad de gör i de åldrarna.

Genom telefon och även via brev har jag haft kontakt med de aktuella lärarna före
intervjuerna och förklarat vad mitt arbete går ut på. Jag gjorde en intervju på varje skola. Vid
intervjun på Vårdsbergsskolan använde jag mig av bandspelare. Det var tänkt att även de
andra två intervjuerna skulle göras med bandspelare men olika omständigheter medförde att
jag under dem använde papper och penna.
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Intervjuerna renskrevs direkt när jag kom hem, eftersom jag då hade samtalen färska i minnet.
Intervjun på Vårdsbergs skola genomfördes i ett grupprum och på Rystad skola i lärarnas
arbetsrum. Intervjutiden var ungefär 60 minuter. På I Ur och Skur Utsikten genomfördes
intervjun utomhus och tog ungefär 30 minuter. Jag var dock med en hel dag och fick ta del av
deras verksamhet, vilket gav en bra uppfattning om hur de arbetar och jag pratade mycket
med läraren som intervjuades under dagens lopp.

Jag valde att ha öppna frågor eftersom jag ville att lärarna skulle berätta så mycket som
möjligt på varje fråga. Intervjusvaren är sammanställda och något förkortade, speciellt den
som gjordes med bandspelare. Svaren från de tre lärarna har jag valt att skriva direkt efter
varje fråga, detta för att få en tydligare struktur med alla svar samlade under respektive fråga.

1.5 Beskrivningar av de tre skolorna

1.5.1 Rystad skola

Rystad skola ligger i Linköpings kommun och har barn från år 1-6 (ca 150 elever). Skolan
deltar i ett EU –projekt inom programmet Sokrates – Comenius 1, partnerskap mellan skolor.
Titeln på projektet är ”Eurogarden” – School Yards and School Gardens Around Europe. De
samarbetar med England, Tyskland och Österrike. De utbyter erfarenheter mellan skolorna i
dessa europeiska länder, i ett arbete kring temat ”Outdoor Education”. Alla skolor i projektet
följer en årsplan som de gemensamt upprättat. En viktig del i projektet är att lära med alla
sinnen. De olika skolorna jämför lekar, traditioner, trädgårdsarbeten, väderleksiakttagelser
samt inspirerar varandra genom bild och musik. Barnen dokumenterar allt i en årsbok. De har
dessutom brevvänner i dessa länder. Under projekttiden sker även träffar där lärare som
representerar dessa europeiska skolor möts. Projektet sökes ett år i taget och kan sammanlagt
erhållas för tre år.

På skolgården har de ett trädgårdsland där alla klasser har varsin odlingslott. På somrarna
sköter intresserade föräldrar landet. Skolgården är väldigt trevlig, mycket träd och sandlådor,
men även asfalt där det finns hopphagar och en bandyplan. Vid trädgårdslandet finns det även
en damm och bänkar. På skolan planerar man nu att rumsbilda skolgården.

I närheten av skolan ligger Högabacken som är ett naturområde med fornlämningar sedan
järnåldern och hagar med betande får.

1.5.2 Vårdsbergs skola

Vårdsbergs skola ligger i Linköpings kommun och har 70 elever i år 4-6. Skolan ligger med
närhet till skog och mark och på skolgården finns ett trädgårdsland som fyran och femman
använder till odling. Trädgårdslandet kom till när kyrkan, som ligger precis bredvid skolan,
byggde om och fick en stor komposthög med mull över som de skulle köra bort. Då fick man
en idé på skolan, att göra om en del av ishockeyplanen till odlingsland. Mullen lades på
sanden som planen bestod av och man har nu ett land som består av sand och mull, vilket ska
vara perfekt att jobba i.
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Under sommarmånaderna hjälps familjerna åt att sköta om landet. Det gäller framför allt
bevattning, men även att rensa och riva upp det som är gammalt och sätta nytt. Vatten till
landet får de från ån som rinner förbi skolan.

Sedan två år tillbaka har de även en damm på skolan.

1.5.3 I Ur och Skur Utsikten

I Ur och skur Utsikten är en friskola som drivs med Friluftsfrämjandets filosofi i grunden.
Som alla I Ur och Skur skolor/förskolor är Utsikten knuten till Friluftsfrämjandet och alla
barn, föräldrar och ledare är medlemmar där. Skolan har idag en F-1:a och en 2-3:a men har
för avsikt att bygga ut verksamheten till år 5. De följer Lpo-94 men har valt att låta I Ur och
skurs idé gå som en röd tråd i undervisningen.

Skolan ligger på Lidingö i ett naturskönt område som erbjuder många möjligheter till
utomhusaktivitet. Varje dag, året om, börjar de med en samling utomhus. De flyttar även ut så
mycket utav den övriga undervisningen som är möjligt. Något man arbetar mycket med är
teman där man integrerar alla ämnen.

Alla lärare på skolan arbetar både på skolan och på fritids, vilket medför att de får se barnen i
alla situationer. Varje torsdag efter lunch har de någon utav Friluftsfrämjandets verksamheter
strövarskola, skid- eller skridskoskola, beroende på årstid.

På Utsikten har man även en stor föräldramedverkan. Föräldrarna förbinder sig att vikariera
en dag om året per vuxen. De är även med på de fixardagar som skolan anordnar en gång per
termin.
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2 Litteraturgenomgång

2.1 Utomhuspedagogikens historiska rötter

Det finns flera filosofer, pedagoger och psykologer som förespråkar ett arbetssätt där man
använder sig av naturen som lärorum och där praktiskt handlande och användandet av sinnena
är  viktigt för inlärningen. Här har jag valt att presentera några betydelsefulla
filosofer/pedagoger.

Filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.), elev till Platon, kan betraktas som Europas första biolog
och anses vara en viktig knutpunkt för utomhuspedagogikens idéhistoriska rötter. Han var
mycket intresserad av förändringar i naturen och hade en hollistisk (helheten är mer än
summan av delarna), organisk syn på den, vilket även många utomhuspedagoger har i dag.
Aristoteles ansåg även att vi förstår världen via våra sinnen, till skillnad från Platon, och
många med honom, som enbart intresserade sig för idévärlden (Dahlgren & Szczepanski,
1997).

Den tjeckiske pedagogen John Amos Comenius (1592-1670) var en företrädare för
användbar, handlingsburen kunskap. Han förespråkade ett lärande i en autentisk miljö och
ansåg att trädgården var en plats för konkret lärande. Comenius motto var ”att lära in ute”
(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Comenius ansåg även undervisningen ska gå från det
allmänna till det specifika, därför ska man starta med allmän orientering. Detta för att
eleverna ska få ett helhetsperspektiv. Det är även viktigt att undervisningen är konkret, dvs att
den tar sin utgångspunkt i åskådningen. Enligt Comenius är den sinnliga (praktiska)
erfarenheten grunden för logiskt tänkande (Kroksmark, 1989).

Jean Jacques Rousseau (1712-1784) poängterade att det är viktigt att barnet under uppväxten
får möta verkligheten. Lärandet stimuleras i första hand i leken och genom direkt sinnlig
erfarenhet ”(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Den kunskap man får genom egna erfarenheter
är mer värd än den som förmedlas genom den etablerade kulturen (Hartman , 1995). Ett citat
ur hans uppfostringsroman Emile eller Om uppfostran beskriver hans syn på detta:

”Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer dit genom
förmedling av hennes sinnen, är hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i
filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att lära
oss att tänka förnuftigt; det är att lära oss att lita på andras förnuft, att lära oss mycket och
ingenting veta”. (Hartman, 1995, s. 146)

Rousseau talade för ett brett humanistiskt bildningsideal som omfattade hela människan, både
kropp och själ, teori och praktik (Hartman, 1995).

Friedrich Fröbel (1782-1852) ansåg liksom Rousseau att leken hade en avgörande betydelse
för inlärningen. Det var den viktigaste byggstenen i all undervisning. Den vuxnes uppgift var
enligt honom att inspirera barnen att leka mot ett visst mål så att de lärde sig något genom
leken. Enligt Fröbel var det även mycket viktigt att göra saker tillsammans i grupp. Barnen får
genom detta arbetssätt uppleva andras sätt att tänka och de blir vana att se saker ur olika
perspektiv. Fröbel ansåg vidare att verkliga upplevelser och praktiskt arbete var mycket
viktigt för förståelsen. Barnen ska vara ute i naturen så ofta tillfälle ges.
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Genom trädgårdsarbete där barnen uppmuntras att plocka, gräva och utforska livet i naturen
stimuleras deras lust att vårda och vara rädd om växter och kryp. Det är även ett sätt för dem
att komma så nära naturen som möjligt. Genom studier av naturen (iakttagelser då de arbetar
praktiskt i trädgårdslandet) lär sig barnen att förstå orsak och sammanhang eftersom de på
nära håll får följa årets rytm och växlingar (Wallström, 1992). I Utomhuspedagogik, boklig
bildning och sinnlig erfarenhet kan man läsa följande om Fröbels tankar om naturen:

”Barnen skall lära sig att älska och uppskatta naturen och det gör de bäst genom att vistas i
den. Det betyder mycket för barnens fostran. Varje vecka bör lärare och elever göra
gemensamma exkursioner ute i skog och mark. Lärarens uppgift är inte att direkt förmedla
kunskap, utan snarare att väcka en känsla och nyfikenhet för naturen hos barnet. Kunskap om
naturen bör bygga på en upplevelse. Att utgå från en bok ger mycket grundare kunskap, sade
Fröbel”. (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 18)

Ellen Key (1849-1926) ifrågasatte den rådande pedagogiken och beskrev skolorna som
”själamördare” (Dahlgren & Sczcepanski, 1997). Den tid som tillbringades där ansåg hon i
det närmaste vara förspilld. Skolorna borde enligt henne satsa mer på samarbete mellan skola
och hem. De yngre barnen borde i stället för att gå i småskolan eller Kindergarten få
”hemkurser”. Hon ansåg även att eleverna skulle arbeta så individuellt som möjligt, till
skillnad mot Fröbel som ansåg det bra med arbete i grupper. Skolan måste ge plats för den
personliga friheten och låta eleverna utvecklas individuellt (Lengborn, 1977). Key ansåg även
att skolorna borde satsa mer på praktisk inlärning och förespråkade själv en pedagogik där
fältstudier i det verkliga livet var utgångspunkten för lärande och kunskap. Matematik kunde
t.ex. övas genom hantverk och trädgårdsarbete (Dahlgren & Sczcepanski, 1997).

John Dewey (1859-1952), samtida med Ellen Key, ansåg liksom Comenius att vi utvecklas
genom praktiska erfarenheter och att dessa erfarenheter är viktiga för det logiska tänkandet.
Enligt Dewey måste dessa erfarenheten dock utsättas för reflektion för att bli kunskap. Han
ligger bakom uttrycket ”learning by doing”, vilket innebär att tänkande kopplas till handlande
(Dahlgren & Sczcepanski, 1997). Ett citat av John Dewey:

”Läraren och boken är inte längre de enda undervisarna; händer, ögon, öron, ja hela
kroppen är kunskapskällor. Läraren blir igångsättaren och boken stället där man
kontrollerar. Ingen bok eller karta kan ersätta den personliga erfarenheten. De kan inte träda
i stället för en verklig resa…”(Ur Hartman, 1995, s. 162)

Dewey ansåg att det var mycket viktigt att utgå från elevernas egna erfarenheter och han
förespråkade även ämnesintegrering i skolan ( Hartman, 1995).

2.2 Utomhuspedagogik som metod

Märgen i utomhuspedagogikens kärna är enligt Szczepanski (1996) att ”gripa för att begripa”.
Med det menas att praktiska erfarenheter i en verklig miljö blir till kunskap genom att man
reflekterar över vad man upplevt. Szczepanski anser även att utomhuspedagogiken är ett
viktigt metodisk redskap för att levandegöra läroplanens mål.



11

För att kunna levandegöra läroplanens intentioner bör man tänka på: (Brügge & Szczepanski,
1999 s. 24)
• ”att se utemiljöns möjligheter som lärande miljö
• att arbeta i arbetslag utifrån problembaserat lärande
• att arbeta tematiskt och ämnesövergripande
• att arbeta med helheter där den personliga tryggheten har erövrats och då uterummet blir

klassrum och läromedel
• att se uterummet som ett komplement eller alternativ till inomhusmiljön
• att lägga grunden till ett friluftsliv i förskola och skola.”

Att använda utomhuspedagogik som metod innebär att man lär sig genom upplevelser i
utomhusmiljöer som har andra kvalitéer än klassrum och inomhusmiljöer (Dahlgren &
Szczepanski, 1997). Inlärningen bygger på förstahandsupplevelser, något inte alla skolor ger
idag eftersom man där främst tillägnar sig kunskap genom böcker (Szczepanski, 1996).

”Utomhuspedagogik som alternativ pedagogik och metod ger oss möjlighet att förankra en
slags tyst kunskap, där orden inte räcker till.” (Szczepanski, 1996, s. 101)

Genom aktiviteterna och upplevelserna ska barnen få kunskap och lära sig känna samhörighet
med natur, kultur och samhälle. Upplevelserna lägger grunden för en mer aktiv kunskap, det
vill säga en mer användbar kunskap. För att få kunskap är det viktigt att känsla, handling och
tanke förenas. De ostrukturerade och oförutsedda möten man kan stöta på i naturen gör att
barn upplever en spänning, vilken gynnar inlärningen. Ett utomhuspedagogiskt arbetssätt gör
undervisningen konkret eftersom man lär sig av verkligheten. Böcker ses som ett komplement
till upplevelserna i utemiljön (Dahlgren & Szczepanski, 1997).

Används metoden långsiktigt vid återkommande tillfällen skapar den många tillfällen till
närkontakt med utemiljön (Szczepanski, 1996). Sczcepanski menar att detta är viktigt för att
skapa en hemkänsla (”a sence of place”) där lokalhistoria och ekologi förenas i praktisk
metodologi.

2.3 Vad säger styrdokumenten?

I Lpo-94 och i Kursplanerna för grundskolan kan man på flera ställen hitta stöd för
användandet av utomhuspedagogik i skolan. Jag har valt ut de delar som jag anser vara
relevanta.

2.3.1 Lpo-94

Skolans uppgifter: (Utbildningsdepartementet, Lpo-94, s. 7)

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

”I undervisningen i alla skolans ämnen är det angeläget att anlägga vissa övergripande
perspektiv.”
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”Genom miljöperspektivet får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt
kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala
miljöfrågor.”

Mål att sträva mot:

”Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära.”
(Utbildningsdepartementet, Lpo-94, s. 9)

”Skolan ska sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som
miljön i ett vidare perspektiv.” (Utbildningsdepartementet, Lpo-94, s. 13)

Mål att uppnå:

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till
förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang.”
(Utbildningsdepartementet, Lpo-94, s. 10)

2.3.2 Kursplaner

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa kan man läsa följande:

”Genom regelbunden vistelse i naturen och genom friluftsverksamhet får eleverna
upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera intresset för friluftsliv, natur och
miljöfrågor.” (Skolverket, 1996, s. 48)

I de gemensamma kursplanerna för biologi, fysik och kemi på s.15 står att ett viktigt syfte
med undervisningen i de naturorienterande ämnena är att eleverna får insikt och kunskaper så
att de kan ta ställning till miljöfrågor. Undervisningen ska även få eleverna att utveckla
handlingsmönster som sparar naturresurser och skonar miljön. Den ska även väcka ett intresse
inför naturföreteelser och för hur man på olika sätt kan förklara dessa. Viktiga delar av
undervisningen är konkreta erfarenheter och att eleverna får reflektera över egna upplevelser.
Mycket tid måste därför ägnas åt elevernas egna undersökningar, upptäckter och diskussioner.
Detta bör göras genom att låta eleverna använda alla sinnen och även ge dem möjlighet att gå
vidare med egna frågor.

Gemensamma mål att sträva mot för biologi, fysik och kemi:

”Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven
utvecklar sin omsorg om och respekt för naturen och sitt ansvar för miljön i såväl lokalt som
globalt perspektiv.” (Skolverket, 1996, s. 16)

Under ämnet biologi kan man läsa:

”Med utgångspunkt i naturupplevelser och iakttagelser skall undervisningen skapa förståelse
för livets villkor och sammanhangen i naturen.” (Skolverket, 1996, s. 16)
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2.4 Varför ska man ha undervisning utomhus?

2.4.1 Naturkontakt

I dagens samhälle tillbringar barn betydligt mer tid inomhus än vad de gjorde för bara några
år sedan. På fritiden är de ofta uppbundna av organiserad verksamhet och många föräldrar har
inte tid att gå ut med sina barn. Detta är bidragande orsaker till att dagens barn har mycket
sämre kontakt med naturen (Nyhus Braute & Bang, 1997). Klas Sandell (1996) menar att flera
av oss idag lever i ett ”ur-väggen-samhälle”. Med det menar han att vi får de flesta av våra
basbehov (vätska, mat, skydd, värme etc.) tillfredsställt ”ur väggen” i form av:
värmeledningar, vattenkranar, kyldiskar etc. Restprodukter går sedan med hjälp av avlopp,
vattentoaletter och sopnedkast ut ur ”väggen”. Vad som finns på andra sidan av ”väggen”
anser han att vi till största del enbart har intellektuell kunskap om via skola och media.

Nyhus Braute & Bang (1997) anser att det, med tanke på dagens samhälle, är viktigt att barn
får uppleva närmiljön och naturen i förskola och skola, speciellt då de tillbringar så stor del av
sin tid där. Blir närmiljön en del av undervisningen får barnen, förutom ämneskunskaper,
även större kunskaper om sin egen närmiljö och naturen och kulturen i närheten.

2.4.2 Miljöengagemang

Förr i tiden då vi levde i ett jordbrukssamhälle lärde vi oss genom direkta erfarenheter, vilket
vi inte gör i dagens samhälle. Nu lär vi oss i stället genom skola, böcker och TV. I
jordbrukssamhället levde människorna i nära samhörighet med naturen, nu har naturen blivit
underställd människan. Sannolikheten är stor att de människor som inte har något nära
förhållande till naturen får mindre förståelse och intresse för att bevara den (Nyhus Braute &
Bang 1997). Nordiska ministerrådet uttalade 1990 att det är olyckligt att stora delar av
befolkningen växer upp, utan kontakt med naturen. Inte bara för att de går miste om det
friluftslivet har att erbjuda utan i första hand för att bristande naturupplevelser i barndomen
kan bidra till att skapa en vuxenbefolkning utan intresse för bevarande av samhällets
naturresurser (Nyhus Braute & Bang, 1997).

Nyhus Braute och Bang (1997) anser att synen på naturen beror mycket på egna upplevelser,
speciellt upplevelser i barndomen. Därför menar de att det är mycket viktigt att arbeta med
barn och natur. Attityder och inställningar formas lättast när barn är små. Mårtensson
(Uteboken 1993) anser att barn måste få följa med vuxna ut i naturen för att inte naturen ska
bli något främmande som de inte känner närhet till. Barn övertar vuxnas attityder och får barn
inte följa med ut i naturen får de heller ingen känsla för den.

Eftersom barnen tillbringar mycket tid i förskolan/skolan är det viktigt med naturupplevelser
här. Genom handling (sopsortering, kompostering, inte kasta skräp i naturen) kan barn lära sig
vad man kan göra som är bra för miljön och på så sätt kan attityder formas som kan komma
att leda till ett miljöengagemang (Nyhus Braute & Bang, 1997). Nyhus Braute & Bang (1997)
har en ”filosofi” som går ut på att det man tycker om är man också rädd om och vill bevara.
De anser att positiva upplevelser och erfarenheter i naturen kan leda till en positiv inställning
till miljövård.
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Lindblad (1993) anser att det är särskilt viktigt att barn har tillgång till en variationsrik miljö i
skolan eftersom inte alla barn har tillgång till en sådan miljö där de bor. Det är t. ex. viktigt
för att få barn miljöengagerade.

” Erbjuder man barnen en skolgårdsmiljö som barnan tycker om och värnar om tillsammans
med andra, då har grunden lagts för ett genuint miljöengagemang.” (Lindblad, 1993, s 68)

Friluftsfrämjandet (1996) illustrerar hur de ser på barns och ungdomars utveckling av natur-
och miljömedvetande med hjälp av en trappmodell. Denna presenteras i boken ”Utebildning
Naturligtvis!” (1996) på sidan 14.

Deras tanke är att barnet ska få naturupplevelser i tidig ålder för att successivt få ökad
kunskap om naturen och tillslut kunna ta ställning till miljöfrågor och kunna påverka själv. De
första stegen är väldigt viktiga och grundläggande. Tanken är att förändra attityder och
beteenden genom att befäster de nedre stegen innan man går vidare. Att barnen tycker om
naturen och får kunskap om den är viktigt för att de ska vara rädda om den senare i livet
(Klang, Skoglund, Söderdahl, Virdahl, 1996).

Sandell (1999) anser att det är svårt att slå fast vilka orsaker som ligger bakom ett
miljöengagemang. Han menar att det finns goda skäl till att det finns ett positivt samband
mellan naturkontakt och miljöengagemang, men att ett miljöengagemang kan påverkas av
olika faktorer t.ex. TV och olika miljöorganisationer. Han påpekar att forskning har visat på
olika orsaker till miljöengagemang men att den bl.a. visar på att egna naturupplevelser,
framförallt som barn, troligtvis har stor betydelse för miljöengagemang.
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2.4.3 Hälsa och livskvalité

Relationen mellan friluftsliv och hälsa kan betraktas utifrån två olika pedagogiska
förhållningssätt. Man kan se friluftslivet som en metod och som mål. Att använda friluftslivet
som metod betyder att man använder naturen i ett specifikt syfte, t.ex. för att stärka sin egen
hälsa (Quennerstedt, Sundberg &Öhman, 1999).

Friluftslivet som metod har många kvalitéer bl. a:
• Stor variation av aktiviteter! Naturen kan användas av alla människor, ung som gammal,

som en metod stärka sin hälsa.
• Naturen kan utnyttjas för aktiviteter när som helst året runt.
• Många naturaktiviteter kräver ingen speciell utrustning eller långa resor.

(Öhman, 1996)

Har man friluftslivet som mål i sig så ligger värdet i själva naturupplevelsen. Mötet med
naturen är betydelsefull men även mötet med sig själv och andra människor vilket kan ses
som ett sätt att få perspektiv på livet. Man skulle därför kunna säga att dessa upplevelser
erbjuder en ökad livskvalitet. I naturen kan man komma bort från det kaos som finns i
samhället och de problem man har och bara koppla av (Quennerstedt, Sundberg & Öhman,
1999). I naturen kan man även komma bort ifrån prestationstänkande. Barnen får
naturupplevelser utan yttre krav från omgivningen (Sundberg, 1996). Det viktiga är inte hur
tekniskt skicklig man är utan det viktiga är processen i vilken individ och grupp tillsammans
möter utmaningar. Naturen kan på så sätt bidra till en positiv och harmonisk utveckling
(Quennerstedt, Sundberg & Öhman, 1999).

Öhman (1996) hänvisar till Kaplan & Kaplan som förklarar naturens positiva effekt på hälsan
med att hjärnan hanterar olika miljöer på olika sätt. Arbetar vi i en storstadsmiljö krävs en
riktad koncentration för att vi ska kunna utföra våra uppgifter. Detta på grund av att vi i den
här miljön lätt kan bli distraherade. Befinner oss däremot i naturen så träffar vi på saker som
är spännande och intressanta. Naturen framkallar i motsats till statsmiljön, en rofylld spontan
uppmärksamhet som är vilsam för hjärnan. Denna miljö kan därför ses som hälsosammare
miljö (Öhman, 1996).

Nyhus Braute & Bang (1997) hänvisar till en studie av 80 daghem som gjorts i Sverige.
Resultaten från studien visade att de daghem som använde sig av Friluftsfrämjandets I Ur och
Skur pedagogik hade mindre sjukfrånvaro och även kortare sjukperioder jämfört med
traditionella daghem. Det har också framkommit att många av de vuxna som medverkade i
Nyhus Braute och Bangs projekt, vilket innebar att förlägga stora delar av de dagliga
aktiviteterna utomhus, inte varit lika trötta efter en dag då de varit mycket ute än efter en dag
inomhus. Orsakerna till det kan vara att det är mindre buller ute och att det blir en sorts annan
lek där. Vistas man i naturen får man även en bättre luftkvalitet.

Norén-Björn (Uteboken, 1993) anser att utevistelsen inte bör ses som ett avbrott i det
pedagogiska arbetet. Utomhus får barnen frisk luft, vilket minskar förekomsten av allergier
och infektioner. Dessutom är utevistelsen positiv för barns utveckling. Hon anser att skola och
förskola borde vara lika mycket utomhus som inomhus.
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2.4.4 Utveckling

Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) anser att det har stor betydelse för barns totala
utveckling att de får röra sig mycket. De har studerat forskning om barns utveckling och om
sambandet mellan motorik och intellektuell utveckling som gjorts på olika håll i världen.

Forskningen har visat att det är mycket viktigt att barn får den rörelsestimulans de behöver för
att kunna utvecklas inom alla områden (grovmotorik, finmotorik, perception, självförtroende
etc.). I naturen tränas det som är viktigt för barnets utveckling och inlärningsförmåga helt
automatiskt.

”Rörelse i ojämn terräng tränar vår balansförmåga, vår kroppsuppfattning, vår förmåga att
se och höra, vår koncentrationsförmåga och likaså vår begreppsbildning.” (Sandborgh-
Holmdahl & Stening (1993) s.93)

Nyhus Braute & Bang (1997) hänvisar till psykologen Paul Parlevi som skriver att
rörelseutveckling och språkutveckling sker växelvis. Under utvecklingen sker vanligtvis en
automatisering av rörelserna. Sker inte automatiseringen så måste rörelserna i stället styras
med viljan. Har barnet inte automatiserat de naturliga rörelserna så kan det medföra att de
bl.a. får problem med läsning och skrivning. Om detta skriver även Sandborgh-Holmdahl &
Stening (1993) och de hänvisar till Kadesjö som anser att enkla vardagsrörelser som inte är
automatiserade kräver så stor del av barnets uppmärksamhet att det blir svårt att lyssna eller
se samtidigt.

En skola som deltog i Nyhus Braute och Bangs (1997) projekt rapporterade att lektioner
förlagda utomhus, i en miljö som gav inspiration, resulterade i positiva resultat i alla
skolämnen. På en förskola där man upplevde att barnen hade dåligt ordförråd kom det att bli
viktigt med lek i naturen och i närmiljön eftersom den gav innehåll åt orden. Barn får mer att
prata om de har upplevelser. (Nyhus Braute & Bang, 1997). Erfarenheter och upplevelser i
naturen skapar olika möjligheter till diskussion och även till att skriva berättelser och dikter.
Använder man naturen som inspirationskälla vid barns språkutveckling, aktiveras alla sinnen
och deras olika språk stimuleras (Klang m.fl. 1996).

Då det gäller den sociala utvecklingen har man, i en omfattande undersökning och i samband
med projektet Naturleikeplassen, konstaterat att när barnen är ute i naturen leker de i andra
konstellationer än annars. I naturen uppstår få onödiga konflikter och barnen hjälper varandra
när de träffar nya utmaningar (Nyhus Braute & Bang 1997). Enligt Brügge & Szczepanski
(1999) ställs det andra krav i en utomhusmiljö än vad det gör i en inomhusmiljö. Här kan
barnen stöta på motstånd (utmaningar) som kräver ett samarbete och därigenom utvecklar
deras sociala kompetens.

2.4.5 Inlärning

Piaget (1896-1980) ägnade en stor del av sitt liv till att försöka förstå hur kunskap utvecklas
hos barn. Piagets teori om hur kunskap utvecklas brukar betraktas som konstruktivistiskt.
Detta innebär att barnet själv skapar och konstruerar förståelse d.v.s. bildar kunskap. Tidigare
erfarenheter och insikter har stor betydelse och olika barn uppfattar det de ska lära sig på
olika sätt. Kunskapsbildningen är en fråga om förändring i barns sätt att tänka. Enligt Piaget
finns det olika stadier i utvecklingen som står för olika sätt att tänka.
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Stadierna beskriver han som hierarkiska d.v.s. de bygger på varandra (Doverborg, Pramling &
Qvarsell, 1987). Barnets mentala förmåga utvecklas i samspel med omgivningen och ökar
därmed dess möjlighet att minnas och reflektera över olika saker. Barnet blir under denna
process medvetet om hur olika saker hänger ihop och hur det med hjälp av tidigare
erfarenheter kan lösa problem.

”Barnets egen aktivitet och direkta upplevelser av verkligheten, t.ex. genom att på egen hand
utforska sin närmaste omvärld är således mycket viktig för lärandet.” (Dimenäs & Sträng
Haraldsson, 1996, s. 27)

Enligt Piaget uppstår förståelse av att man är aktiv och reflekterar över ett innehåll
(Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1987). Det är genom att handla och utforska som vi lär
känna yttervärlden (Imsen, 1988).

Vygotsky (1896-1934) betonade även han samspelet med omvärlden som betydelsefullt för
kunskapsutveckling (Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1987). Enligt honom tar all
intellektuell utveckling och allt tänkande sin utgångspunkt i social aktivitet. Det individuella,
självständiga tänkandet är endast ett resultat av den sociala verksamheten (Imsen, 1988).
Samspelet med andra människor är viktigt för att barnet skall kunna konstruera en egen bild
av världen och även ge den en mening. Genom aktivt handlande ökar barnet sin erfarenhet
och därefter är det dags att med hjälp av språket reflektera över sina erfarenheter (Dimenäs &
Sträng Haraldsson, 1996).

Enligt Nyhus Braute & Bang (1997) är upplevelser i naturen t.ex. att studera en mask som
gräver eller se och känna doften av en blomma sådant som kan väcka ett intresse hos barn.
Barn ser möjligheter och utmaningar i naturen och är nyfikna. De uppmanar att ta vara på
deras nyfikenhet och intresse. Har intresset väckts är grunden för fortsatt lärande lagd. Det är
viktigt att man följer upp och bearbetar upplevelserna ute. Detta kan bl.a. göras genom
samtal, teckningar och dramatiseringar. De mängder av intryck man får utomhus i form av
färger, lukter ljud gör att det finns otroliga möjligheter till skapande utveckling. Mårtensson
(Uteboken, 1993) anser också att naturen på olika sätt väcker intresse hos barn. Hon menar
även att den verkar ge starkare upplevelser än inomhusupplevelser ger. Naturen ger så många
olika intryck och barnen får använda alla sina sinnen. Naturen växer och förändras vilket gör
den till en utmärkt inspirationskälla (Mårtensson, Uteboken, 1993). I naturen får barnen
använda många olika sinnen vilket innebär att inlärningen sker på många olika sätt.
Oförutsedda och ostrukturerade händelser leder också till ett flexibelt arbetssätt (Brügge &
Szczepanski, 1999). Inlärningen blir djupare om flera sinnen är aktiva (Klang, Skoglund,
Söderdahl, Virdahl, 1996).

 ”I och med att naturen inte har några väggar begränsas inte lärandet utan nya möjligheter
dyker ständigt upp.” (Brügge & Sczcepanski, 1999, s. 28)

Barn lär sig bäst då de tillåts upptäcka saker, pröva själva och ha roligt. När man sedan talar
om det man upplevt befäster man kunskap. Upplevelser som får barn att fundera över olika
processer och formulera vad de tänker i ord eller bild ger viktig kunskap (Norén-Björn,
Uteboken 1993).
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Inlärningen av olika begrepp kan underlättas genom att man tränar dessa på ett konkret sätt
ute i naturen. Har ett barn mätt runt ett träd med sina armar kan det vara lättare att förstå
begreppet omkrets. ”Större än” och ”mindre än” kan tränas genom att barnen får leta efter
träd och buskar att jämföra sig med (Klang, Skoglund, Söderdahl, Virdahl, 1996).

2.4.6 Naturens betydelse sett ur ett evolutionärt perspektiv

Våra sinnen har utvecklats under miljontals år och anpassats för ett liv i naturen. För att vi ska
stå ut med att leva i dagens moderna industrisamhälle med alla dess ljud och synintryck måste
vi utestänga en del av våra sinnesfunktioner. I naturen öppnar vi dock våra sinnen och
upplever naturen med hela kroppen (Sundberg, 1996).

Öhman (1996) hänvisar till den svenske humanekologen Bengt Hubendick som menar att
99% av de människor som funnits på jorden har levt som jägare och samlare. I människans
historia är denna epok den som varit så lång att den kan ge avtryck i våra gener. Evolutionärt
sett skulle man kunna säga att vi är anpassade till ett liv ute i den fria naturen, som jägare och
samlare. Våra kroppar är anpassade till att röra sig mycket och våra sinnen är formade för att
vi ska kunna orientera oss i en varierande naturmiljö (Öhman, 1996). Människan har ärvt
förmågan att röra sig på ett varierat sätt vilket var nödvändigt i den miljön vi levde i förr. I
dag finns det dock barn som växer upp i miljöer där deras rörelsebehov inte tillgodoses
(Sundberg, 1996).

Hubendick anser dock att människan har lätt att anpassa sig till den miljö hon lever i, men att
den miljö vi lever i idag starkt avviker från vår ursprungliga miljö och att det medför negativa
effekter som stress. Att vi känner harmoni och trivs i naturen skulle man därför kunna
förklara med att naturkontakten är ett behov från stenåldersmannen i oss. Ett behov att få
återuppleva det liv och den miljö som vi en gång var skapade för (Öhman, 1996).

Öhman (1996) hänvisar till Ulrich som anser att naturmiljöer påverkar oss positivt och att de
motverkar stress. Särskilt positivt ska människan reagera på ett ljust och öppet landskap där
det finns träd och buskar och gärna höjder för utsikt och vatten i närheten. Denna reaktion ska
enligt Ulrich vara medfödd och bero på att människan har sitt historiska ursprung i denna typ
av miljö.

Våra kroppar och sinnen, som under människans långa utvecklingshistoria anpassats för att
klara ett liv i naturen, används på ett helt annat sätt i dag (Sandell, 1999). Sandell frågar sig
om vi håller på att utvecklas till varelser som inte längre ser olika skeenden i naturen t.ex. när
löven på våren vecklar ut sig och på hösten faller till marken. Är vi på väga att bli varelser
som bara ser och hör det som TV och radio erbjuder? Han menar att det inte är någon
tillfällighet att det nu finns ett så stort intresse för utomhuspedagogik och för kunskap som
baseras på upplevelser.

2.5 Nackdelar/svårigheter med utomhusundervisning och förslag på vad
man kan göra för att undgå dessa

För många vuxna kan det faktum att de inte vet namnen på allt som finns i naturen (begränsad
kunskap) vara ett hinder för att ta med barnen ut (Nyhus Braute & Bang, 1997).
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Szczepanski (1996) hänvisar till studier av biologiundervisning i skolor, gjorda av
landskapsarkitekten Patrik Grahn, som visat att 65% av lärarna säger att de inte klarar av att
genomföra utomhusaktiviteter. I förskolan och på låg- och mellanstadiet anger 20–25% att de
inte klarar av det. Hindret skulle enligt studien vara att det fanns dåligt med lämpliga områden
att utföra aktiviteterna i. Szczepanski tror själv att utbildningsbakgrund även kan ha haft
betydelse.

Ett annat problem kan vara att barnen inte har ändamålsenliga kläder. Är man inte varm och
torr när man är ute så blir naturupplevelserna inte trevliga (Nyhus Braute & Bang, 1997).

”Den som är våt, kall och hungrig struntar fullständigt i alla vackra blommor, spännande
torpruiner eller intressanta myror.”  (Brügge, 1999, s.45)

Öhman (1996) anser att attityden till naturen mycket viktig. För att man ska trivas i naturen
får man inte uppleva utevistelsen som kall, blöt, skrämmande och allmänt besvärlig. Skolan
har därför en viktig uppgift, vilken är att ge eleverna positiva naturupplevelser.

Nyhus Braute & Bang (1997) ger förslag på att man kan ta upp och diskutera temat kläder
t.ex. på ett föräldramöte. Kläder kan också köpas in till skolan på loppmarknader och
secondhand affärer.

Brügge, Glantz & Svenning (1999) tar upp några av de vanligaste argumenten mot
utomhuspedagogik. Förutom klädsel tar de upp faktorer som att:
• det tar lång tid att ta sig till den plats man ska vara på. Tid ”stjäls” från timmen man ska

”lära sig” något.
• det blir problem att vara ute på grund av schemat
• föräldrarna inte förstår varför man ska vara ute så mycket och vad deras barn lär sig när de

är ute. Även många barn och ungdomar kan undra vad det ska vara bra för när det är
bekvämare att vara inne.

De påpekar dock att det går att hitta lösningar bara man vill. De menar att man inte lär sig
trivas ute genom att sitta inne och titta ut genom fönstret. I stället måste man praktiskt visa att
man med rätt kläder, utrustning och kunskap kan ha det bra ute. Problemet med
schemaläggningen ger de exempel på att man kan lösa genom att arbeta i lärarlag där man har
samma idéer.

2.6 Naturen i staden

”Naturen finns närmre än vad många tror. Planteringarna i köpcentret, träden längs gågatan,
ån som rinner genom staden, trädgårdarna och parkerna är exempel på natur som många
möter dagligen”  (Glantz, Grahn & Hedberg, 1999 sid 165) Även staden har mycket att
erbjuda i naturväg. Där kan man t.ex. ofta hitta många olika sorters träd. Dessa kan användas
till mycket i undervisningen. Man kan t.ex. adoptera träd och följa vad som händer under hela
året. Frågor som man kan undersöka är t.ex. hur mycket trädet växer i omkrets på ett år, vilka
fåglar som slår sig ner i trädet och om det finns några insekter och lavar. I staden kan man
även hitta många olika sorters växter t.ex. groblad, trampört och maskros (även kallad
asfaltsblomma) (Glantz, Grahn & Hedberg, 1999).
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En spännande uppgift som man kan göra i skolan är t.ex. att ta reda på vad som är utmärkande
för stadsväxterna (Nyhus Braute och Bang, 1997).

Det finns även många djur som finner mycket mat och trivs bra i staden. Till dem hör bl.a.
sparvar, måsar, ekorrar och även igelkottar (Nyhus Braute och Bang, 1997). Smådjur som
nyckelpigor och tvestjärtar lever även de i staden (Glantz, Grahn & Hedberg, 1999).

Även i en stadsskola kan man använda sig av naturen i undervisningen. Det gäller bara att se
och ta vara på de möjligheter som staden erbjuder. Parker kan t.ex. vara lämpliga platser för
undervisning. I parken kan man ofta hitta många olika växter som finns ute i naturen (Nyhus
Braute och Bang, 1997).

Nyhus Braute & Bang (1997) skriver om en stadsförskola där personal tillsammans med
föräldrar arbetade för att göra skolans utomhusområde grönare. Föräldrarna skaffade t.ex.
buskar och körsbärsträd som man planterade och så ordnade man en grill och stubbar så att
man kunde sitta runt grillen.

Klang m.fl. (1996) anser att man ska ta tillvara på den naturmiljö som finns runt skolan, vare
sig det är på landsbygden eller i staden. Som de beskriver det är en skogsbacke ett utmärkt
lärorum som kräver lite underhåll, städning och utrustning och den förnyar sig dessutom på
ett naturligt sätt. Har man inte tillgång till en skogsbacke så kanske man har närhet till en
hage, en äng, en strand, en bäck eller i stadsområden en park eller något grönområde. Dessa
naturmiljöer passar enligt dem lika bra att använda sig av i utomhusundervisning.
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3 Resultatredovisning

Lärarintervjuer

Intervjuade lärare:

Ann Tärnemark-Nordh – lågstadielärare på Rystad skola
Marie Wallmark – 1-7 lärare på I Ur och Skur Utsikten
Gunnar Werner – mellanstadielärare på Vårdsbergs skola

1. Vilken inställning har Du till att vistas i naturen?

De intervjuade lärarna har en mycket positiv inställning till att vistas i naturen och är själva
mycket ute på fritiden. Marie har ett stort friluftsintresse och tycker om att segla och vara i
skärgården. Gunnar, som är jägare och naturtecknare, beskriver sig själv som en naturstolle
som skulle vara i naturen jämt om han fick. Ann anser att det ger mycket att vara ute och
tillbringar mycket tid i naturen på sin fritid.

2 & 3. Varför anser Du att man ska ha undervisning ute?/Vilka fördelar har ett
utomhuspedagogiskt arbetssätt?

Ann anser att det är viktigt för att man integrerar alla sinnen och alla ämnen i undervisningen
utomhus. Det är även viktigt för barnens motoriska aktivitet. Detta tycker även Marie är
viktigt och säger att ute får barnen använda hela kroppen vid inlärningen och får uppleva med
alla sinnen.

Gunnar anser att det är viktigt att ha undervisning utomhus eftersom eleverna då lär sig olika
saker om naturen i den rätta miljön. Marie tycker att all NO-undervisning borde hållas ute
bl.a. för att det är lättare för barnen att ta till sig undervisningen om den sker i den rätta miljön
än om man tittar i en bok. Vidare menar hon att barnen lättare lär sig att se samband i naturen
och om man vistas mycket i naturen så kan detta senare bidra till ett miljömedvetande -
kretsloppstänkande. Ann påpekar att det är viktigt för att barnen ska få naturupplevelser och
för att ge kunskap om naturen och dess villkor. Även hon anser att det är viktigt för att barnen
får miljökunskap och får på ett praktiskt sätt lära sig förstå kretsloppet i naturen.

Marie anser att en annan fördel med att ha undervisning utomhus är att det är bra för hälsan
att vara ute, det är viktigt med frisk luft. Vidare säger hon att har man undervisningen ute
kommer man bort från trånga lokaler och hög ljudnivå. Hon menar även på att barnen orkar
med mer ute. Hon säger att har man lektioner i inomhusmiljö kan barnen koncentrera sig i ca
20 minuter. I utomhusmiljö är det annorlunda. Barnen blir tröttare inne.

Ann tycker att en anledning till att man ska ha undervisning ute är att barn tycker att det är
skönt att vara ute. Hon har även märkt att de svaga barnen kommer mer till sin rätt ute och de
älskar att vara ute för att man varierar sitt arbetssätt där. Gunnar anser att naturen är närmast
barnens egen erfarenhetsvärld, det är där de känner igen sig. Det är naturligt att vara ute. Här
är inget givet på förhand, det finns inget rätt eller fel. Barnen får jobba efter sin egen
nyfikenhet. Marie säger att naturen bjuder in till ett engagemang hos barnen och att naturen
ger inspiration till alla ämnen.
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Marie påpekar även att det är bra att använda sig av naturen i undervisningen för att man har
ett mycket större klassrum. Här krävs inte heller så mycket material, ute finns redan mycket
arbetsmaterial (naturmaterial).

Gunnar menar att vara ute och arbeta är ett bra sätt att skapa en bra relation till eleverna. När
man t.ex. är ute i trädgården och rensar ogräs så hinner man prata mycket och eleverna får
berätta om sig själva.

4. Vilka nackdelar/svårigheter har ett utomhuspedagogiskt arbetssätt?

Ann, Marie och Gunnar var eniga om att det mest är fördelar med att ha undervisning
utomhus och att det inte finns några direkta nackdelar. De kunde dock se vissa svårigheter
och sådant man behöver tänka extra mycket på. Ann och Marie nämnde att klädseln kunde
vara ett problem. Alla har inte med sig rätt kläder när de går ut och kan därför börja frysa.
Marie påpekar dock att de, på I Ur och Skur Utsikten, ställer stora krav på utrustning och
informerar föräldrarna om vad som behövs. Ann tycker att en svårighet kan vara att övertyga
föräldrarna om att det är bra att gå ut. Hon har även märkt att vissa barn har svårare att lyssna
ute. Marie säger att man måste tänka på att vara extra tydlig med vilka regler som gäller, det
är viktigt att ha ramar som man håller sig inom, speciellt eftersom vissa barn kan se
utevistelsen som lek. En annan sak Marie nämner som man kan råka ut för ute är att man kan
bli störd av t.ex. ett flygplan som flyger lågt eller något liknande. Detta kan dock leda till nya
intressanta upptäckter. Gunnar anser att för lite personal kan vara en nackdel, annars är det
bara fördelar. Det är förstås lite beroende på vilken klass man har. Har man 5-6 stycken som
bara är ute för att jäklas och bråkar med varandra när du inte ser på så är det svårt att vara
ensam. Det är viktigt att klassen begriper varför man går ut och vad som gäller och vilket vett
man har när man är ute.

5. Hur ofta har Du undervisning utomhus?

Frågan är bara ställd till Ann och Gunnar eftersom I Ur och Skur Utsikten förlägger så
mycket undervisning som möjligt utomhus.

Ann svarar att de är ute minst två gånger i veckan och på våren är de ute i stort sätt varje dag.
De har Högabacksdagen en gång i veckan – 80 min So/No och så har de idrott ute i 30
minuter varje vecka. De har även ett klassträd som de besöker då och då året runt. På våren
har de trädgårdsarbete och studerar då allt som har med trädgårdslandet att göra. Dammen
som de har på skolgården används bl.a. som inspirationskälla. De sitter t.ex. vid den och läser
sagor. Något annat de ofta gör ute är att måla.

Gunnar förlägger så mycket som möjligt av undervisningen utomhus. De har bl.a.
naturspaningen där de använder de första månaderna i fyran till att just naturspana. Då har vi
inte haft några nålfina, exakta övningar utan eleverna har fått upptäcka själva och hitta saker
som vi sedan kan diskutera, berättar han. De ska få en känsla av att det är världens äventyr att
gå i skogen. Ibland har vi haft studiedagar med hela skolan där vi har varit ute och haft olika
teman med vatten och mark. Arbetet med landet, mest på slutet av våren och hösten, är ju
också utomhus. Undervisning är ju när man lär varandra någonting och det gör vi ju jämt t.ex.
på rasterna när vi tittar på dammen och funderar över hur vi ska göra för att få de olika
fiskarna att överleva. På vintern arbetar vi mer i Naturpärmarna (kommunens naturpärmar).
Det är bra att ha en teoretisk grund om man vet att man ska ut och undersöka det sen.
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6. Hur förbereder Du utomhusundervisningen?

Ann berättar för föräldrarna om hur de arbetar med utomhusmiljön på det första
föräldramötet. Då talar hon om att de är ute mycket och att barnen kan behöva ha med sig
matsäck ibland och att de behöver vara ordentligt klädda. Gunnar tar även upp det här som en
viktig förberedelse. Han säger att det är viktigt att informera och inspirera föräldrarna och
förklara hur man arbetar.

Ann anser att det krävs mer planering än vid inomhusaktiviteter. Man måste noga tänka
igenom hur man praktiskt går tillväga vi undervisningen utomhus. Vid vissa aktiviteter kan
det vara bra att jobba i stationer t.ex. vid arbetet med landet. Alla i klassen kan inte arbete i
landet samtidigt och för att få alla engagerade kan man ha olika stationer. Vi arbetar mycket
med temaarbeten, för tillfället arbetar vi med troll. Då funderar jag på vad man kan gör ute
t.ex. läsa en saga i skogen. Förarbete har vi alltid inne.

Marie anser däremot att förberedelserna är som inför vanliga lektioner, bara att man kollar att
barnen har rätt kläder innan man går ut. Går man iväg är det dock några saker som man ska
tänka på att ha med sig:
• Toalettpapper
• Mobiltelefon
• Sjukvårdslåda
• Extrakläder
 
 7. Hur följs undervisningen utomhus upp?
 
 Att det är viktigt att dokumentera det man gjort ute är något som alla de intervjuade lärarna
nämner. Ann säger att barnen får göra egna böcker och dokumentera det de gjort. De arbetar
vidare med det de gjort utomhus när de kommer in men med en annan vinkling. Gunnars
elever har en naturkalender som de dokumenterar i, för att de ska få en inre bild av vad de lärt
sig. I naturkalendern skriver de och gör bilder. Marie säger att om dokumentationen går att
göras på plats (utomhus) så gör de det. Är de på läger under några dagar och sover i
vindskydd (upplevelsebaserad undervisning), så dokumenterar de när de kommer hem.
Gunnar brukar även låta eleverna ha redovisningar. Tanken måste vara en sorts kretslopp i
klassrummet. De presenterar det de kan för varandra. Hans elever gör även vissa test i
Naturpärmen.
 
 8. Säger skolans arbetsplan något om ett utomhuspedagogiskt arbetssätt?
 
 De tre intervjuade skolorna har på ett eller annat sätt något nedskrivet om arbete i
utomhusmiljö. Ann säger att på Rystad skola har de en handlingsplan med nedskrivna mål för
arbetet som beskriver arbetet med:
• Natur och trädgård (en speciell för skolträdgården)
• Miljö
• Årsplan (naturarbete året runt)
• Dammen
• Energibesparande åtgärder
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På I Ur och Skur Utsikten, där Marie jobbar, har de arbetsplaner för varje ämne där det står att
vissa delar ska vara utomhus. Arbete med miljö står även nämnt i arbetsplanerna. De försöker
få med friluftsfrämjandets figurer Mulle, Skrinna och Lagge i undervisningen.

Gunnar säger att i deras handlingsplan för skolan (Vårdsbergs skola) står det om att de ska
använda sig av utomhusmiljön. De har även en plan för den treåriga undervisningen i natur
där det står vad som ska ingå och målen för det eleverna ska ha gjort.
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4 Slutdiskussion

I diskussionen utgår jag från de frågor jag ställde i problemformuleringen. Jag besvarar dem
med hjälp av den litteratur jag läst och de intervjuer jag gjort.

Varför ska man ha undervisning utomhus?

Det finns mycket som talar för att använda sig av naturen i undervisningen. Många argument
tas både upp i den litteratur jag läst och av de intervjuade lärarna. Ett exempel är att naturen
ger direkta upplevelser och att man här får använda alla sinnen. Detta har i sin tur en positiv
inverkan på inlärningen. Två av de intervjuade lärarna tar bl.a. upp att i naturen får eleverna
använda hela kroppen vid inlärningen och får uppleva med alla sinnen. Klang, Skoglund,
Söderdahl och Virdahl (1996) menar att inlärningen blir djupare om flera sinnen är aktiva.
Upplevelserna i naturen lägger enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) grunden för en mer
aktiv (användbar) kunskap. Jag tror att man lär sig saker bäst genom att uppleva och pröva
själv. Därför anser jag, som de nämnda lärarna och författarna, att undervisning utomhus
måste vara bra. Här får eleverna uppleva saker som inte någon lärobok kan förmedla. Olika
ljud-, lukt-, och synintryck gör att det blir lättare att komma ihåg olika händelser. Det är
förstås viktigt att följa upp och bearbeta utomhusupplevelserna. Norén-Björn (1993) menar att
man befäster kunskap genom att tala om det man upplevt. Enligt Szczepanski (1996) är
märgen i utomhuspedagogikens kärna att ”Gripa för att begripa” dvs att praktisk erfarenhet i
en verklig miljö blir till kunskap genom att man reflekterar över upplevelserna. John Dewey
(1859-1952) som starkt betonade vikten av praktiska erfarenheter var även han noga med att
påpeka att erfarenheterna måste utsättas för reflektion för att bli kunskap.

I naturen kan det hända mycket spännande som kan väcka barns nyfikenhet och intresse.
Detta är det, som Nyhus Braute och Bang (1997) skriver, viktigt att ta vara på. Man lär sig
bäst om man är intresserad av något och ställer egna frågor. En av de intervjuade lärarna säger
att det är lättare för barnen att ta till sig undervisningen om den sker i den rätta miljön än om
man tittar i en bok. Hon anser även att naturen bjuder in till ett engagemang hos eleverna och
att naturen ger inspiration till alla ämnen. I Lpo –94 kan man läsa ”Skolan ska sträva efter att
varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (Utbildningsdepartementet, Lpo-94, s.9). Är
naturen något som lockar elevernas intresse, vilket även jag tror, så måste det ju vara utmärkt
att använda den som en del av undervisningen.

Forskning har visat hur viktigt det är att barn får röra mycket på sig för att de ska utvecklas
inom alla områden. I naturen där terrängen är varierad tränas det som är viktigt för barnets
utveckling och inlärningsförmåga automatiskt (Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993).
Psykologen Paul Parlevi, som Nyhus Braute och Bang hänvisar till i sin bok, menar att
rörelseutveckling och språkutveckling sker växelvis. Han menar att barn kan få problem med
läsning och skrivning om deras naturliga rörelser inte är automatiserade.

Ett annat starkt argument för utomhuspedagogik anser jag vara att man får frisk luft och att
det är bra för hälsan. Detta är särskilt viktigt i dagens samhälle då barn inte är utomhus så ofta
som de var förr i tiden. Många barn tillbringar så mycket tid inomhus framför bl.a. TV och
dator att om de inte kommer ut i skolan, så kanske de inte kommer ut alls. De blir skjutsade
till och från skolan och till de fritidsaktiviteter de håller på med. Nyhus Braute och Bang
(1997) hänvisar till en studie av 80 daghem som gjorts i Sverige.
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Studien visade att daghem som använde sig av Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik
hade mindre sjukfrånvaro och kortare sjukperioder jämfört med traditionella daghem. Detta
tycker jag visar att alla borde gå ut mer. Att det var bra med frisk luft togs även upp i
intervjuerna. En av lärarna nämnde även att barnen kunde koncentrera sig bättre ute och inte
blev lika trötta. Eftersom många barn inte tillbringar så mycket tid i naturen med sina
föräldrar, anser jag att det är viktigt att vi i skolan tar med barnen ut så att de får upptäcka hur
underbart det kan vara att vara ute. Vissa barn vill gärna vara inne hela dagarna i skolan (på
rasterna också om de fick)  och på fritids vill de helst inte gå ut utan sitter och leker med
någonting inomhus. Ofta är det dessa barn som man hör sitter inne och spelar dataspel stora
delar av sin tid hemma. För att de här barnen ska få naturupplevelser tycker jag att det är
jätteviktigt att få dem att gå ut. De kanske upptäcker att det är roligt att vara ute bara att de
inte fått den upplevelsen hemifrån.

Att barn tillbringar allt mer tid inomhus kan även, som Nyhus Braute & Bang (1997) skriver,
leda till att de får sämre kontakt med naturen. De anser att synen på naturen beror mycket på
egna upplevelser, speciellt i barndomen. Positiva upplevelser och erfarenheter kan leda till att
de vill vara rädda om naturen och få dem miljöengagerade. Miljö är ett hett diskussionsämne i
dagens samhälle och det är viktigt att tänka på vad som är bra för miljön. I de gemensamma
kursplanerna för biologi, fysik och kemi kan man bl.a. läsa att ett viktigt syfte med
undervisningen i de naturorienterande ämnena är att eleverna får insikt och kunskaper så att
de kan ta ställning till miljöfrågor. Undervisningen ska även få eleverna att utveckla ett
handlingsmönster som sparar naturresurser och skonar miljön. I intervjuerna togs även
miljökunskap/miljöengagemang upp som en anledning till varför man ska ha undervisning
utomhus. En lärare sa att det är bra att ha undervisning ute för att barnen får miljökunskap och
får på ett praktiskt sätt lära sig förstå kretsloppet i naturen. En annan sa att barnen lär sig
lättare att se samband i naturen och om man vistas mycket i naturen så kan det senare leda till
ett miljömedvetande.

Det finns en hel del som talat för att använda sig av naturen i undervisningen. Att många
fördelar togs upp både i den lästa litteraturen och i intervjuerna gör mig ännu säkrare på att
det här är ett bra arbetssätt. Jag tror att på ett eller annat sätt får alla barn, och vuxna med för
den delen, ut något av att vara ute.

Vilka nackdelar/ svårigheter kan ett utomhuspedagogiskt arbetssätt ha?

Det främsta problemet som ligger i vägen för många tror jag är klädseln. Att barnen inte har
rätt kläder på sig för att vistas i naturen. Regnar det ute och barnen inte har regnkläder så blir
ju inte utevistelsen särskilt trevlig. Det krävs även att barnen har torra kläder att byta om till
när de kommer tillbaka till skolan. Det här problemet nämndes både i de böcker jag läst och 2
av 3 intervjuade lärare tog upp det som en sak man måste tänka på. Det är därför viktigt, som
en av de intervjuade lärarna säger, att informera föräldrarna om vad som behövs för att kunna
utföra de tänkta aktiviteterna utomhus. För att få föräldrarna att vilja lägga pengar på kläder
tror jag att det är viktigt att få dem att förstå varför det är bra att vara ute. Föräldrarna bör
även informeras om vad man gör ute. Annars kan de kanske tycka att det man gör är onödigt
och att de inte vill lägga pengar på bra kläder. En av de intervjuade lärarna nämner att just
detta, att övertyga föräldrarna att det är bra, kan vara en svårighet. Även Brügge, Glantz och
Svenning (1999) tar upp detta som ett argument mot utomhuspedagogik.
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Föräldrarna förstår inte varför man ska vara ute så mycket och vad deras barn lär sig. Nyhus
Braute och Bang (1997) kommer med ett bra förslag när det gäller kläder. De skriver att man
kan köpa in kläder på loppmarknader och secondhand affärer. Det tror jag kan vara jättebra,
för även om man informerar föräldrarna kommer man nog alltid ha någon/några elever som
inte har bra kläder att gå ut i.

Ett hinder för många kan även vara att man inte anser sig ha tillräckligt med kunskap. Detta
nämndes i den litteratur jag läst, men de intervjuade lärarna tog inte upp det som ett problem.
Kanske för att de själva vistas mycket i naturen och har god kunskap. Det är därför inte ett
problem för dem. Det kan även vara så att de anser att man inte behöver kunna namnet på
allting utan att det är naturupplevelsen som är det viktiga. Det finns ju alltid böcker som man
kan ha med sig ut och låta eleverna själva ta reda på det de är nyfikna på.

Brügge, Glantz och Svenning (1999) tar upp vanliga argument mot utomhuspedagogik. Bl.a.
att det tar lång tid att ta sig till den plats man ska vara på och att schemat kan vara en orsak att
det blir problem att ha undervisning ute. Måste man gå väldigt långt till den plats man ska
vara på kan jag tänka mig att det anses vara tidsödande. Som lärare känner man att man ska
hinna med vissa saker varje vecka och vill kanske inte lägga så mycket tid på att enbart
transportera sig dit man ska. Jag kan även tänka mig att schemat kan vara ett hinder för
många. Man måste passa tider för lunch, gymnastik, slöjd osv. Har man sedan ”sina” ämnen
som man är specialiserad på t.ex. matematik och no i flera klasser, så kan det kanske bli svårt
att vara i skogen långa stunder. Då tror jag att det är viktigt att arbeta i ett bra arbetslag där
man tillsammans försöker lösa sådana här problem.

I intervjuerna togs upp att en svårighet kan vara att vissa barn har svårare att lyssna ute och att
man kan bli störd av t.ex. ett flygplan som flyger lågt. Det är viktigt att vara extra tydlig med
vilka regler som gäller och ha ramar som man håller sig inom. En lärare nämnde även att för
lite personal kan också vara en svårighet, beroende på vilken klass man har. Jag anser att man
måste vara minst 2 vuxna på en klass (20 –25 barn) om man går iväg ifrån skolan. Detta ifall
något skulle hända i skogen. Det är även bra för att man kan dela in barnen i mindre grupper.
På skolan I ur och skur Utsikten har de så pass mycket personal att de kan dela in barnen i
små grupper (ca 10 barn).

Efter att ha läst en hel del litteratur och gjort intervjuer med lärare så kan jag inte se så många
svårigheter med att ha undervisning ute. Författarna och de intervjuade lärarna har förstås
varit mycket positiva till den här sortens pedagogik och har därför mest tagit fram det positiva
med den. Även jag tror dock att det mesta går att lösa bara man vill. Man får se möjligheter i
stället för problem.

Hur skulle man på en stadsskola kunna arbeta utifrån ett utomhuspedagogiskt arbetssätt?

Det är klart att det underlättar att använda sig av en sådan pedagogik om skolan ligger på
landet med närhet till skog och mark. Man har andra förutsättningar där än mitt inne i stan,
där det mest finns asfalt. Jag försökte få tag på stadsskolor som använde ett
utomhuspedagogiskt arbetssätt, där jag kunde göra intervjuer. Detta visade sig inte vara så
lätt. Och jag tror att det beror på att många inte tycker att det finns tillräckligt med ”natur” att
gå till och använda i undervisningen. Det blir nog naturligare att använda sig av naturen om
den finns bakom knuten.
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Det kan också vara så att lärare som verkligen är intresserade av att använda sig av ett
utomhuspedagogiskt arbetssätt söker sig till skolor som ligger i områden med närhet till
naturen. Trots detta så tror jag att om man verkligen vill gå ut och förlägga delar av
undervisningen utomhus så går det, även i en stadsskola. Glantz, Grahn och Hedberg (1999)
anser att staden har mycket att erbjuda i naturväg. Här kan man t.ex. hitta olika sorters träd
och växter som trivs i stadsmiljö. Det finns också en hel del djur som trivs i staden. Dessa kan
man studera precis som man skulle ha gjort i en skola på landet. Nyhus Braute & Bang (1997)
skriver om en stadsförskola där personal och föräldrar gjorde skolans utomhusområde
grönare. Det tyckte jag lät som en bra idé. Finns det intresserade lärare på skolan som kan
inspirera föräldrarna så tror jag att man kan göra mycket åt utemiljön. Ämnen som t.ex. matte
kan man ha utomhus även i en stadsskola om man vill göra övningar praktiskt. Man kan mäta
omkrets, längd, area osv. på olika föremål ute. Hittar man inte kottar i närheten av skolan som
man kan använda till olika uppgifter så kanske man kan ta stenar i stället. Parker finns det ofta
gott om i staden och de kan, som Nyhus Braute och Bang (1997) skriver, vara lämpliga
platser för undervisning. Här kan man ofta hitta många olika växter som finns ute i naturen.

För barn som bor i en stadsmiljö och tillbringar mycket tid där tror jag att det är ännu
viktigare med naturkontakt än för barn i en lantmiljö. Därför anser jag att lärare i stadsskolor
verkligen borde försöka att ta med barnen ut så mycket som möjligt.

Förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka vad barn tycker om ett
utomhuspedagogiskt arbetssätt. Att ta reda på vad lärare i stadsskolor anser om
utomhuspedagogik, varför de inte använder det arbetssättet eller hur de gör om de använder
sig av naturen i undervisningen, skulle även det vara något att arbeta vidare med.
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Bilaga
Intervjufrågor

1. Vilken inställning har Du till att vistas i naturen?
 
 
2. Varför anser Du att man ska ha undervisning utomhus?
 
 
3. Vilka fördelar har ett utomhuspedagogiskt arbetssätt?
 
 
4. Vilka nackdelar/svårigheter har ett utomhuspedagogiskt arbetssätt?
 
 
5. Hur ofta har Du undervisning utomhus?
 
 
6. Hur förbereder Du utomhusundervisningen?
 
 
7. Hur följs undervisningen utomhus upp?

8. Säger skolans lokala arbetsplan något om ett utomhuspedagogiskt arbetssätt?


