
 

 

 
Linköpings universitet 
Lärarprogrammet 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anna-Märta Lindén 
 

Undervisning i skolans närmiljö 
- en studie av hur och varför den bedrivs på skolor i år 1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 10 poäng  Handledare: 
   Folke Vernersson 
LIU-LÄR-L-EX--03/15--SE  Institutionen för 
                utbildningsvetenskap 



 1

 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

Institutionen för  
utbildningsvetenskap 
581 83 LINKÖPING 
 

  

Datum 
Date 
 
030612 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

 X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 X Examensarbete 

  

ISRN  03/15                   

 
    

  X C-uppsats 
 D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 

  

 
 
 

Titel  
Undervisning i skolans närmiljö- en studie av hur och varför den bedrivs på skolor i år 1-6. 
Title 
Teaching in the schools near environment – a study of how and why it is carried out at schools in year 1-6. 
 
Författare 
Author 
Anna-Märta Lindén 
 
 
 

Sammanfattning 
Abstract 
Arbetets syfte är att efter en genomgång av den här relevanta litteraturen studera hur lärare ser på undervisning i skolans 
närmiljö samt varför denna bedrivs. Jag inleder med att ta upp olika syn på barns lärande. Därefter följer ett avsnitt om 
skolans förutsättningar för ett autentiskt och meningsfullt lärande. Den teoretiska delen  redogör också för  litteratur där jag 
närmar mig undervisning i skolans närmiljö. Utomhuspedagogik, skolgården som pedagogisk resurs och stadsstudier är de 
ämnen som främst behandlas här.  I min empiriska studie har jag utgått från den kvalitativa metoden och intervjuat fyra lärare 
som alla har undervisning i skolans närmiljö som ett återkommande inslag i sitt arbete. Begreppet skolans närmiljö, hur de 
använder denna, för- och nackdelar med undervisning i skolans närmiljö samt hur elevers lärande påverkas av undervisning i 
denna är områden som studeras. Detta resultat jämfördes sedan med relevant litteratur. Jag har i min uppsats kommit fram till 
att begreppet skolans närmiljö inkluderar resurser i både samhälle och natur samt att områdets storlek varierar med 
undervisningsinnehåll och/eller aktivitet. Undervisningen bygger oftast på ett elevaktivt, praktiskt arbetssätt  med konkret 
material och grupparbete. Fördelar är främst ökad miljömedvetenhet, frisk luft och kroppsrörelse. Nackdelar är enligt lärarna 
bristande säkerhet/kontroll samt elevers klädsel. Lärandeaspekter är: fantasi, motivation, verklighetsanknytning och 
samarbete/ansvar.          
              
 
 
 

Nyckelord 
Keyword 
Närmiljö, närsamhälle, lärande, lärande miljö, utomhuspedagogik, skolgården 
 



 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
 
1 INLEDNING.........................................................................................................................5 
 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................5 
1.2 Presentation av arbetet samt syfte och frågeställningar .............................................6 

1.2.1 Presentation av arbetet ...............................................................................................6 
1.2.2. Syfte och frågeställningar .........................................................................................6 

 
2 LITTERATURGENOMGÅNG..........................................................................................7 
 

2.1 Syn på barns lärande .....................................................................................................7 
2.1.1 Skinner och behaviorismen........................................................................................7 
2.1.2 Piaget och kognitivismen...........................................................................................8 
2.1.3 Vygotsky och sociokulturellt perspektiv....................................................................9 
2.1.4 Dewey och progressivismen ....................................................................................10 
2.1.5 Freinet......................................................................................................................11 
2.1.6 Sammanfattning och jämförelse av olika perspektiv på barns lärande.....................11 

 
2.2 Skolans förutsättningar för ett autentiskt och meningsfullt lärande .......................13 

2.2.1 Skolan - en lärande miljö? .......................................................................................13 
2.2.2 Att vilja lära.............................................................................................................14 
2.2.3 Sammanfattning av avsnittet....................................................................................15 

 
2.3 Undervisning i skolans närmiljö .................................................................................15 

2.3.1 Vad säger läroplanen om undervisning i skolans närmiljö?.....................................15 
2.3.2 Barn och deras närmiljö...........................................................................................16 
2.3.3 Utomhuspedagogik – vad är det?.............................................................................16 
2.3.4 Utevistelsen i ett hälsoperspektiv.............................................................................17 
2.3.5 Skolgården som pedagogisk resurs? ........................................................................18 
2.3.6 Närmiljön i staden ...................................................................................................19 
2.3.7 Projekt för ökat användande av närmiljön ...............................................................20 

 
2.4 Jämförelse mellan de tre avsnitten och hur de förhåller sig till miljöns betydelse 
för lärandet.........................................................................................................................21 

2.4.1 Den fysiska miljöns påverkan på människan...........................................................22 
2.4.2 Andra människors betydelse för lärandet.................................................................23 

 
3 METOD ..............................................................................................................................24 

3.1 Kvalitativ metod...........................................................................................................24 
3.2 Förberedelser för kvalitativ intervju..........................................................................24 
3.3 Etik................................................................................................................................25 
3.4 Pilotstudie .....................................................................................................................25 
3.5 Urval .............................................................................................................................25 
3.6 Insamling och analys av data ......................................................................................26 
3.7 Metoddiskussion...........................................................................................................27 

 
4 RESULTAT........................................................................................................................28 

4.1 Utredning av begreppet skolans närmiljö..................................................................28 



 3

4.1.1 Resurser som kan inkluderas i begreppet.................................................................28 
4.1.2 Tid och avstånd till resurser från skolan ..................................................................29 

 
4.2 Hur används skolans närmiljö?..................................................................................29 

4.2.1 Resurser i den egna skolans närmiljö.......................................................................29 
4.2.2 Undervisning i skolans närmiljö ..............................................................................30 
4.2.3 Arbetssätt vid undervisning i skolans närmiljö ........................................................31 
4.2.4 Finns det skolämnen som är speciellt lämpade för undervisning i skolans närmiljö?
..........................................................................................................................................31 

 
4.3 För- respektive nackdelar med undervisning i skolans närmiljö .............................32 

4.3.1 Fördelar..................................................................................................................32 
4.3.2 Nackdelar...............................................................................................................32 

 
4.4 Hur påverkas elevers lärande av undervisning i skolans närmiljö ..........................33 

4.4.1 Fantasi....................................................................................................................33 
4.4.2 Verklighetsanknytning..........................................................................................34 
4.4.3 Motivation ..............................................................................................................34 
4.4.4 Samarbete och ansvar...........................................................................................35 

 
4.5 Sammanfattning av mitt resultat ................................................................................35 

4.5.1 Lärarnas syn på begreppet skolans närmiljö ............................................................35 
4.5.2 Undervisningen i skolans närmiljö ..........................................................................35 
4.5.3 För- respektive nackdelar med undervisning i skolans närmiljö..............................36 
4.5.4 Hur undervisning i skolans närmiljö påverkar elevers lärande ................................36 

 
4.6 Faktorer som kan ha påverkat mitt resultat..............................................................36 

4.6.1 Mitt val av metod.....................................................................................................36 
4.6.2 Respondenternas bakgrund och skolornas läge........................................................36 
4.6.3 Min relation med respondenten ...............................................................................37 
4.6.4 Intervjusituationen ...................................................................................................37 
4.6.5 Mitt val av frågor.....................................................................................................37 

 
5 RESULTATDISKUSSION................................................................................................37 

 
5.1 Begreppet skolans närmiljö.........................................................................................38 
 
5.2 Hur används skolans närmiljö ....................................................................................39 
 
5.3 Fördelar respektive nackdelar med undervisning i skolans närmiljö......................39 
 
5.4 Hur påverkas elevers lärande av undervisning i skolans närmiljö? ........................41 

5.4.1 Fantasi .....................................................................................................................41 
5.4.2 Blir undervisningsinnehållet mer verklighetsanknutet när skolans närmiljö är 
lärande miljö? ...................................................................................................................41 
5.4.3 Motivation ...............................................................................................................42 
5.4.4 Samarbetsförmågan och ansvartagandet..................................................................43 

 
5.5 Mina slutsatser av uppsatsen ......................................................................................44 

 



 4

6 AVSLUTANDE REFLEKTION OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING45  
 
6.1 Egna tankar om arbetet...............................................................................................45 
 
6.2 Fortsatt forskning ........................................................................................................45 

 
REFERENSER......................................................................................................................47 
 
BILAGA 1..............................................................................................................................49 

INTERVJUGUIDE............................................................................................................49 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

1 INLEDNING 
 
Jag ger i detta avsnitt läsaren en bakgrundsbild av mitt val av uppsatsens arbetsområde och 
vilka delar av detta som jag valt att undersöka närmare, syfte samt problemformuleringar. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Det var redan under min första VFU ( Verksamhetsförlagd utbildning ) vid lärarutbildningen 
vid Linköpings universitet hösten 1999 som mina tankar om att använda sig av skolans 
närmiljö i undervisningen, växte fram. Jag fick ansvaret att planera och genomföra  
uteaktiviteter i en klass i år 1, vilket ledde till att jag upptäckte möjligheten att använda sig av 
miljön i närheten av skolan. I det här fallet var det en lekpark omringat av ett litet 
skogsområde. Senare i utbildningen har jag också inom kurser i biologi och teknik kommit i 
kontakt med att utnyttja de resurser som finns nära skolan. När det gäller teknik så kan det 
vara t.ex. broar, minnesmärken och byggnader av olika slag. Hur är dessa konstruerade och 
finns det olika sätt att konstruera dessa? Kanske finns det även möjlighet att besöka företag, 
hembygdsföreningar och annat i närmiljön?  
     I samband med en kurs i friluftsliv utvecklades mitt perspektiv på hur man kan använda sig 
av skolans närmiljö ytterligare. Här blev jag medveten om att vistelse i naturen kan ha olika 
inverkan på människor beroende på vilken bakgrund vi har. Känner vi oss trygga och 
avslappnade i den miljön eller skapar vistelsen osäkerhet och en längtan tillbaka till 
civilisationen? Detta har naturligtvis betydelse för mitt lärande i naturen, vilket är viktigt att 
som lärare vara medveten om.  
     Vad menas då med en skolas närmiljö? Detta är ett begrepp som jag försöker utreda i 
uppsatsen men om man ska kunna använda sig av denna i större omfattning så kan jag tänka 
mig att den inte bör sträcka sig längre bort än att man under en lektion eller del av skoldag ska 
kunna ta sig till och från platsen. Min egen uppfattning om begreppet närmiljö innefattar så 
det område runt skolan dit man till fots kan ta sig på maximalt 20 minuter. (I min uppsats har 
jag också undersökt hur lärare ser på begreppet). I skolans närmiljö kan det således finnas 
platser och företeelser som kan ses som pedagogiska resurser. Men hur kan dessa utnyttjas 
och har alla möjlighet att bedriva undervisning i närmiljön? Dessutom kan det vara på sin 
plats att fundera över varför man ska välja att arbeta på det sättet? Vad anser lärare om 
undervisning i närmiljön? Vilken inverkan har undervisning i närmiljön på eleverna?     
     En orsak till att jag har intresserat mig för undervisning i närmiljön är att vi i och med 
dagens snabba utveckling verkar komma allt längre bort från naturen. Jag tycker mig ha märkt 
att många av dagens barn har en dålig kontakt till naturen och känner sig obekväma i denna. 
Detta visas i t.ex. bristande respekt till naturen och att de inte vet hur de ska klä sig för att inte 
bli blöta eller frysa. Vi lever i ett samhälle där man bor allt längre ifrån skogen och den lilla 
tid föräldrar har tillsammans med sina barn väljer man att lägga på shopping, TV-tittande 
o.s.v. istället för att vistas ute i naturen. Vi har dessutom ett globalt miljöproblem, vilket är en 
följd av brist på respekt till naturen och här har skolan en viktig funktion att se till att eleverna 
blir medvetna om vikten värna också om sin närmiljö. Vidare har jag funderat på hur man 
skulle kunna öka kvaliteten på undervisningen och om ett sätt skulle kunna vara att i större 
utsträckning förankra den i verkligheten. Kan undervisning i skolans närmiljö vara ett sätt att 
ge eleverna ökad förståelse av undervisningens innehåll?    
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1.2 Presentation av arbetet samt syfte och frågeställningar 
 
1.2.1 Presentation av arbetet 
Uppsatsen innefattar fem kapitel där det första ger bakgrunden till mitt val av studie samt det 
syfte och de frågeställningar jag har för avsikt att undersöka. I det andra kapitlets första 
avsnitt redogör jag för olika perspektiv på lärande: Skinner och behaviorismen, Piaget och 
kognitivismen, Vygotsky och sociokulturellt perspektiv, Dewey och progressivismen samt 
Freinet. Här har jag lyft fram de centrala delarna av teorierna samt hur de ser på följande 
områden: Människans förutsättningar för lärande, Omgivningens betydelse för lärande, 
Motivation och Pedagogiska konsekvenser. Jag ser dessa som relevanta då undervisning i 
närmiljön innefattar en annan lärandemiljö än klassrummets och att jag i min uppsats kommer 
att studera hur undervisningen i denna bedrivs.   
     Det nästföljande avsnittet i samma kapitel behandlar hur skolan fungerar som en 
lärandemiljö samt hur motivation och meningsfullhet skapas. Eftersom min empiriska del tar 
upp detta såg jag det som viktigt att studera hur också litteratur tar upp dessa aspekter.  
     I det andra kapitlets tredje avsnitt redogör jag för litteratur som kan förknippas med 
undervisning i skolans närmiljö då själva begreppet inte är vedertaget. Läroplanens syn, 
utomhuspedagogik, skolgården som pedagogisk resurs och närmiljön i staden tas alla upp här. 
Jag lyfter också fram hur barns närmiljö ser ut idag, vilken inverkan utevistelse har på hälsan 
samt presenterar projekt där man använder/har använt närmiljön. 
     Kapitlet avslutas med att de tre föregående avsnitten jämförs utifrån hur de förhåller sig till 
miljöns betydelse för lärande. 
     Uppsatsens tredje kapitel behandlar den metod som jag har valt att använda mig av då jag 
genomfört min empiriska studie. Här finns en presentation av metoden med, mina 
förberedelser och urval samt genomförandet. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion där 
jag tar upp vilka problem metoden kan medföra. 
     I det fjärde kapitlet presenterar jag mitt empiriska resultat. Det avslutas med en 
sammanfattning av mitt resultat samt en redogörelse av vilka tänkbara faktorer som kan ha 
påverkat det. 
     Nästföljande kapitel diskuterar det empiriska resultatet utifrån den litteratur jag tidigare 
redogjort för i uppsatsen. Likheter, skillnader och egna synpunkter tas upp. 
     Det femte och sista kapitlet behandlar tankar som väckts under arbetet samt ger förslag på 
fortsatt forskning.  
   
 
1.2.2. Syfte och frågeställningar    
Mina tidigare erfarenheter inom ämnet är begränsade, vilket har inverkat på mina 
avgränsningar av arbetet. Mitt syfte med arbetet är därför att efter en genomgång av den här 
relevanta litteraturen studera hur lärare ser på undervisning i skolans närmiljö samt hur och 
varför denna bedrivs. De frågeställningar jag vill studera närmare är följande: 
 
- Hur förhåller sig olika lärandeperspektiv i den här valda litteraturen till miljöns betydelse 

för lärande? 
- Hur ser lärare på begreppet skolans närmiljö? 
- Vilka möjligheter att bedriva undervisning i närmiljön finns på skolorna och hur sker 

denna? 
- Vilka för- respektive nackdelar anser lärare att det finns med undervisning i skolans 

närmiljö?  
- Hur anser lärare att elevers lärande påverkas av undervisning i skolans närmiljö? 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Det här kapitlet är indelat i fyra avsnitt. Det första tar upp några olika perspektiv på barns 
lärande, vilka är: Skinner och behaviorismen, Piaget och kognitivismen, Vygotsky och 
sociokulturellt perspektiv, Dewey och progressivismen samt Freinet. Anledningen till att jag 
valde att studera Piagets och Vygotskys perspektiv är att dessa har haft en stor betydelse på de 
senaste årtiondenas läroplaner. Deweys och Freinets syn på lärande står för ett praktiskt 
handlande, vilket även Piaget gör. Därför såg jag dessa som intressanta att ta upp i min 
uppsats. Skinner står för ett av de mest grundläggande lärandeperspektiven och hans relevans 
för mitt arbete kan ifrågasättas. Jag anser dock att även om uppsatsens innehåll inte direkt kan 
kopplas till Skinner så har hans teori haft stor betydelse för synen på lärande. Vidare har jag 
valt att presentera det som anses centralt inom varje teori samt avslutar avsnittet med att 
jämföra deras syn på: Människans förutsättningar för lärande, Omgivningens betydelse för 
lärande, Motivation samt vilka Pedagogiska konsekvenser teorin får.  
     Det andra avsnittet tar upp skolan som lärandemiljö och det meningsfulla lärandet. I det 
tredje avsnittet närmar jag mig undervisning i skolans närmiljö. Då jag inte har funnit någon 
litteratur som direkt behandlar skolors närmiljö har jag här fått närma mig begreppet genom 
att studera litteratur om utomhuspedagogik, friluftsliv, skolgården som pedagogisk resurs 
samt i viss mån stadsstudier då dessa ingår i min egen beskrivning av begreppet. Det har 
tyvärr varit svårt att finna litteratur som också tar upp den negativa sidan av ämnet varför 
kapitlet kan upplevas framföra en onyanserad bild av undervisning i skolans närmiljö. Vidare 
har jag har också studerat hur läroplanen tar upp ämnet. Därtill kommer exempel på projekt 
som har genomförts eller som idag pågår och som kan kopplas till begreppet. Litteraturstudien 
avslutas med en jämförelse mellan kapitlets föregående avsnitt: Syn på barns lärande, Skolans 
förutsättningar för ett autentiskt lärande samt Undervisning i skolans närmiljö. 
 
 
 
2.1 Syn på barns lärande 
 
2.1.1 Skinner och behaviorismen  
 
Egidius (2002) skriver att det var under 1950- och 60 talet som behaviorismen dominerade 
både psykologin och pedagogiken. Vilken syn på lärande har då behaviorismen?  
     Enligt Säljö (2000) är det först när man kan observera förändringar i det yttre fysiska 
beteendet som behaviorismen anser att lärande har skett. Tänkande och reflektion antas inte 
existera eller också är de inget som vetenskapen kan kommentera. Även om den ryske 
fysiologen och psykologen Ivan Pavlov är en av upphovsmännen till behaviorismen så var det 
den amerikanske psykologen B. F. Skinners modell ( s.k. operant betingning ) som slog 
igenom i utbildningssammanhang. Skinner observerade hur individer upprepade beteenden  
när de upplever någon form av positivt resultat ( s.k. belöning eller förstärkning ) eller där de 
kan undvika något obehagligt. De beteenden som belönas blir vanligare medan de som inte 
gör det kommer att förekomma i mindre utsträckning och kanske efter en tid försvinna helt. 
Vidare anser behaviorister att all kunskap finns utanför individen och att den existerar i 
enheter som sedan byggs ihop av individen till en helhet. Med Skinners modell som 
utgångspunkt utvecklades läromedel som syftade till att ge eleverna omedelbar förstärkning 
på deras reaktioner samt byggde på teorierna om hur kunskap byggdes upp. Allt för att få 
fram önskvärda beteenden. 
     Jerlang ( red.)(1998) menar att Skinner troligen är den beteendepsykolog som har haft mest 
inflytande på psykologin i västvärlden. I mitten av 1950-talet började Skinner forska även 
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inom pedagogiken. Enligt Skinner förvärvar människan en beteenderepertoar, d.v.s. att 
människan efterhand lär sig en mängd saker via sitt samspel med omgivningen. Detta sker 
främst genom läroprocesser som den klassiska betingningen och den operanta betingningen. 
Den sistnämnda anser Skinner vara den viktigaste förklaringen på det mänskliga beteendets 
utveckling. Utvecklingen beror även på medfödda skillnaderna, vilka visas i hur fort man lär 
sig något samt i viss mån hur mottaglig man är för förstärkning. Läroprocesserna beror vidare 
på hur omgivningen anpassar dem eller brister i att göra det. För Skinner är utveckling 
detsamma som inlärning. Till skillnad från behavioristen J. B. Watson så anser Skinner att 
behaviorismen även ska se till de inre perspektiven hos människan, t.ex. vårt medvetande och 
våra känslor. Han menar att allt inre utvecklas som ett resultat av vårt beteende.      
    
 
2.1.2 Piaget och kognitivismen 
Enligt Säljö (2000) var Piaget främst intresserad av hur kunskaper bildas. Under 1960-, 70-, 
80- och 90-talen inspirerades läroplanerna av hans idéer om kognitiv utveckling. Där 
framhävde man hur barn skulle få vara: ” aktiva”, ”upptäcka saker på egen hand”, ”arbeta 
laborativt” och ”styras av sin egen erfarenhet”, man skulle ”förstå” och inte bara ”lära 
utantill”. ” ( Säljö (2000), s. 58 ). Piaget ser inte människan som en passiv varelse utan som en 
aktiv, vilken skapar meningsfulla helheter av det den iakttar. Egidius (2002) skriver att 
Piagets teoretiska utgångspunkt är att levande varelser inte registrerar verkligheten. De 
konstruerar verkligheten sådan som de uppfattar den. Genom att agera i sin omvärld begriper 
individen hur världen är konstruerad och då kan den också bilda en uppfattning om den så att 
rörelser och handlingar kan fungera. Liknande men något utförligare beskrivning ger också 
Jerlang (red.)(1998) av Piagets teori. Enligt Piaget är människan en social varelse som har en 
medfödd social förmåga då hon är nyfiken och kan imitera andra för att kunna leva med dem. 
Med begreppet social menar han att människan kan utveckla sig till människa bara genom att 
växa upp tillsammans med andra i det samhälle vi människor har skapat. Men den sociala 
förmågan att kunna leva sig in i en annan person måste människan utveckla.  
     Jerlang (red.)(1998) tar upp fyra för Piaget väsentliga drivkrafter för utveckling. Dessa är: 
mognad, handling, socialt samspel och självreglering. Av dessa anser Piaget den sistnämnda 
vara den viktigaste. Självreglering innebär att söka jämvikt d. v. s anpassa sig till sin miljö. 
Det här sökandet efter jämvikt innefattas av två processer, vilka kallas assimilation och 
ackommodation. Assimilation innebär att människan tar in ny information om omvärlden och 
lägger till denna information i begrepp den har sedan tidigare. Men för att utveckling ska 
kunna ske krävs även ackommodation, vilket betyder att det sker en obalans mellan tidigare 
erfarenheter och den nya informationen. Detta gör att individen känner behov av att hitta ett 
nytt sätt att tolka och se på sina erfarenheter. Hur ser då Piaget på begreppet inlärning? 
”Inlärning är – för barnet – meningsfulla aktiviteter, då det utvecklande förståelse och 
färdigheter genom aktivt handlande. ” ( Jerlang (red.)(1998), s. 204 ). Här skiljer Piaget på två 
olika former av inlärningsprocesser den assimilerande formen och den ackommoderande. Den 
förstnämnda beskriver han som en praktisk intelligens där barnet aktivt undersöker material 
eller situationer. Den ackommoderande formen är en slags symbolisk intelligens där barnet 
iakttar genom sina sinnen och imiterar sin omvärld. De båda inlärningsprocesserna är dock 
lika viktiga för utvecklingen. Ackommoderat lärande utan koppling till assimilerat leder till 
att innehållet blir meningslöst för barnet då det endast kopierar utan att förstå innehållet. 
Vidare anser Piaget att pedagogiska sammanhang bör ha sin utgångspunkt i barnens intresse 
och nyfikenhet för sin omvärld. Intresset gör dem mer motiverade medan tvångsarbete förstör 
intresset. Inspiration till sina pedagogiska funderingar hämtade han bl.a. hos Montessori och 
Freinet. Den sistnämnda kommer jag att ta upp längre fram i mitt arbete.      
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      Doverborg m.fl. (1987) gör också en redogörelse av Piagets teori. Piaget har ett 
konstruktivistiskt perspektiv på barns inlärning, vilket innebär att barnet själv skapar och 
bildar kunskap eller förståelse. För att uppnå förståelse har konkret handlande en central roll. 
Med förståelse menas att man inte passivt upprepar något utan att man aktivt reflekterar. 
Vidare anser Piaget att undervisningen ska utgå från barnets spontana uppfattning och detta 
medför att vilken kunskap barnet får är beroende av hur barnet tolkar sina upplevelser. I sin 
teori har Piaget delat in barns utveckling i olika stadier vilka bygger på varandra och där 
stadierna representerar olika tankesätt. I det konkret-operationella stadiet (6/7-11/12 år) har de 
konkreta handlingarna en central roll för barnets förmåga att tänka logiskt. Lek är för Piaget 
främst assimilation varför den innebär en viktig del vid bildandet av kunskap.  
     Enligt Malten (1999) står kognitiv för intellektuella funktioner och det kan t.ex. handla om 
hur vi löser problem, tänker eller minns. Man ser människan som en varelse som aktivt tolkar 
och organiserar intryck från sin omvärld för att försöka hitta mening och sammanhang. För 
Piaget är människan medfött aktiv och nyfiken. Genom erfarenheter sker en successiv 
förståelse. Barnets tänkande förändrats från födsel till vuxen ålder och varje ålder 
representerar en viss utvecklingsnivå eller stadie. I lägre åldrar sker utvecklingen via konkreta 
handlingar för att i takt med stigande ålder gå mot ett mer abstrakt och logiskt tänkande. 
Under hela processen är det människans medfödda kraft som styr utvecklingen. Piaget anser 
att alla människor har likartad tankeutveckling, åtminstone under de grundläggande stadierna.  
De individuella variationerna beror på vilken förmåga omgivningen har att stimulera 
individen.           
 
      
2.1.3 Vygotsky och sociokulturellt perspektiv 
Carlgren (1999) skriver att det under 1980-talet växte kritik mot Piaget då hans teorier om 
lärande inte ansågs ta hänsyn till omvärlden utan starkt betonade den individuella 
kunskapskonstruktionen. Detta gjorde att intresset för den ryske psykologen och pedagogen 
Vygotskys teorier ökade. Enligt Jerlang (red.)(1998) menade Vygotsky att all psykisk 
utveckling sker i det sociala samspelet med andra människor och att språket har en viktig 
funktion i detta samspelet.  
     Enligt Doverborg m.fl.(1987) betonar Vygotsky liksom Piaget samspelet med omvärlden. I 
Vygotskys teori har dock kulturens och den mellanmänskliga kommunikationen en avgörande 
betydelse för barns tankeutveckling. Detta medför att även om både Vygotsky och Piaget 
anser att undervisningen ska utgå ifrån barnets spontana uppfattning så menar den 
förstnämnda att detta sker genom mellanmänskliga kommunikationer medan Piaget betonar 
det konkreta handlandet med tingen. Vidare menar Vygotsky att barns förståelse beror på de 
strukturer som de utvecklar inom ett visst område och sammanhang, d.v.s. att det sociala 
samspelet är avgörande för tankeutvecklingen (förståelsen). Medan Piaget delade in barns 
utveckling i olika stadier så finns det enligt Vygotsky s.k. proximala utvecklingszoner hos 
varje barn. En sådan utvecklingszon innefattar det utrymme för inlärning som kan ske. Det 
sträcker sig från barnets egen förmåga att lösa problem till den möjlighet barnet har att lösa 
det med hjälp av vuxna eller mer avancerade kamrater. 
     Vilken pedagogisk konsekvens får då Vygotskys teori? Egidius (2002) menar att läraren 
blir väldigt betydelsefull för elevernas lärande. Den måste först observera sina elever och 
komma tillrätta med vilken utvecklingsfas de befinner sig så att de kan hjälpa dem att nå in i 
nästa utvecklingszon, d.v.s. den som ligger närmast för varje individ eller för gruppen. Vidare 
betonar Vygotsky samspelet mellan att vara delaktig i en grupp och elevens självstyrning. 
Detta samspelet sker genom att lärarens insats gradvis minskar medan elevens ökar. 
      Enligt Maltén (1999) anser Vygotsky att samspelet mellan individen och den 
sociokulturella omgivningen är det viktigaste för människans utveckling. Vygotsky förlitar sig 
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på det starka samhället som genom t.ex. en utbyggd skola skapar förutsättningar för inlärning 
och socialisering. Han menar att skolan ska anpassa inlärningsmiljön så att den på ett optimalt 
sätt kan skapa förutsättningar för inlärning. Vidare hävdar Vygotsky att ett barn kan utvecklas 
snabbare om man ställer krav strax över den nivå barnet befinner sig i. Utvecklingen kommer 
alltså utifrån och inte inifrån. Detta medför att en lärare bör vara inspiratör och kunna 
kommunicera, vara lyhörd, veta hur barn tänker och lär sig samt vara ämneskunnig så att 
barnet kan stimuleras optimalt. Vidare bör undervisningen bygga på barnens egna 
erfarenheter och frågeställningar.   
     Davidsson tar i Carlgren (1999) upp att Vygotsky ansåg att leken är den viktigaste formen 
för barns lärande. Det är genom denna som barnet utvecklar ett medvetande om omvärlden 
genom att det i leken tolkar världen så som de uppfattar den. I leken är tanke, känsla och vilja 
en helhet och med leken visar barnet sin fantasi i handling.            
     Vygotsky förknippas i Säljö (2000), med ett sociokulturellt perspektiv. Här antas vår 
utveckling inte vara lika bestämd av vår egen aktivitet i relation till omvärlden. Istället 
framhäver perspektivet att omvärlden tolkas för oss i samspelet med andra människor. Andra 
hjälper oss att förstå hur saker fungerar och skall förstås. Säljö (2000) uttrycker på s. 104: 
” Ett utgångsantagande i ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande är, som 
framgått, att människor handlar inom ramen för praktiska och kulturella sammanhang och 
direkt eller indirekt samspel med andra.” Säljö fortsätter på s. 105: ” Människor lär genom att 
delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra. De sätt att resonera och tolka 
verkligheten som vi möter i interaktion, använder vi senare som resurser för att förstå och 
kommunicera i framtida situationer.” Säljö framhåller att en tanke i Piagets 
utvecklingspsykologi var idén om att människans intellekt slutligen når ett stadie där det är 
fullt utvecklat. Enligt det sociokulturella perspektivet kan detta aldrig ske då de s.k. kulturella 
redskapen (fysiska och språkliga/psykologiska redskap) ständigt utvecklas. Detta medför att 
också människans kunskaper och tankeförmåga kommer att förändras på ett motsvarande sätt. 
     Enligt Davidssons kapitel i Carlgren (1999) innebär ett sociokulturellt perspektiv på 
undervisning och lärande att vi utvecklar kunskap då vi möter andra människor och hanterar 
olika situationer. 
 
 
2.1.4 Dewey och progressivismen 
Enligt Maltén (1999) kallade amerikanen John Dewey sin pragmatiska pedagogik för 
progressivism, vilket innebar att man lär sig genom att undersöka, samtala, aktivt undersöka 
och slutligen uttrycka det man lärt sig i t.ex. bild, text eller tredimensionellt.  Man lär sig 
genom att handla och Dewey myntade så begreppet learning by doing. 
     Liknande beskrivning av Dewey ger även Egidius (2002). Enligt Dewey uppstår kunskap 
när vi prövar oss fram genom handling. Egidius redogör för Deweys tankar:” Den bild vi får 
av världen är inte ett vetande om tillvaron i sig själv utan en bild som stämmer med de saker 
som vi gör med tingen och de relationer som vi har till människor och djur” (s. 65, Egidius 
(2002) ). Han menar vidare att det praktiska och teoretiska måste gå hand i hand. Utan teori 
förstår man inte det praktiska och utan det praktiska blir teorin obegriplig. Detta medför att 
sett utifrån Deweys pedagogik bör man inte dela upp skolämnena i praktiska och teoretiska 
eftersom dessa är beroende av varandra. När det gäller samverkan med andra människor 
behöver individen lära sig vilken roll man själv har i samarbetet samt vilken funktion redskap 
och ting har i grupparbetet. Man kan uttrycka det så att individen blir individ först när den 
verkar tillsammans med andra. Vidare anser Dewey att för att praktik och grupparbeten ska ha 
någon mening krävs att man är medveten om varför man skall samverka. Grupper som saknar 
laganda och engagemang riskerar att framkalla främlingskap. 
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     Dahlgren & Szczepanski (1997) skriver att Deweys pedagogik företräder en utbildning 
som står för en återkommande återuppbyggnad av erfarenheter och i detta ingår en utveckling 
av vardagsföreställningar. Utomhuspedagogiken, vilken jag senare ska presentera, har 
inspirerats av Dewey. 
 
 
 
2.1.5 Freinet  
Grundare till freinetpedagogiken var, enligt Nordheden (1995), den franske läraren Celestin 
Freinet som var verksam under första halvan av 1900-talet. Frenetpedagogiken kom att kallas 
”arbetets pedagogik” då det grundläggande i den är nyttan av arbetet. Det är genom arbetet 
som eleverna lär sig ta eget ansvar samtidigt som deras motivation växer. Vad innebär då 
arbete? Exempel på detta kunde på Freinets tid vara att plantera lökar i rabatterna, handla mat, 
läsa sagor för yngre elever, rensa ogräs i kolonilotten eller att låta eleverna göra en 
skoltidning som sedan kunde tryckas och användas som läsebok. Freinet gjorde själv t.ex. 
utflykter med sina elever till bergen eller i samhället. De besökte t. ex. bagaren och smeden. 
När barnen kom tillbaka till skolan fick de berätta för varandra vad de varit med om. För att 
ytterligare öka intresset hos eleverna började man skriva om utflykterna och även trycka 
skoltidningar, vilka gavs ut till bybor och föräldrar. Freinet menade att verkligheten var den 
bästa läroboken. Han menade att barnet inte blir trött av arbete som hänger samman med dess 
eget liv d.v.s. att det fyller en funktion. Nordheden uttrycker om freinetpedagogiken: ”Genom 
arbetet fostras barnen och tränas samarbete och solidaritet. De lär sig att vara noggranna och 
slutföra en syssla, något som barn i dagens skola inte alltid är bra på.” (s. 23, Nordheden 
(1995)). Freinetpedagogiken påpekar vidare vikten av den fysiska miljön, ute som inne, för 
elevens utveckling. Freinet beskrev redan på sin tid betydelsen av att utforma den fysiska 
skolmiljön så att den liksom den omgivande miljön d.v.s. samhället blir något att lära av. Han 
menade att barn behöver vistas utomhus så mycket som möjligt i miljöer som bidrar till en 
positiv utveckling: träd att klättra i, buskar att bygga kojor av, mark att odla, djur att sköta, 
vatten att experimentera med o.s.v.    
      Egidius (2002) gör en mer kortfattad redogörelse av freinetpedagogiken. Den 
grundläggande tanken i Freinets filosofi var att eleverna skulle förberedas för ett framtida 
samhälle. Man kan tro att arbetet och verklighetsanknytningen är det viktigaste i 
freinetpedagogiken men egentligen är det elevernas frihet att själva organisera och ta ansvar 
för sina studier om omvärlden. Lärarens uppgift blir att hjälpa eleverna att strukturera upp 
elevernas insamlade kunskaper. 
 
              
2.1.6 Sammanfattning och jämförelse av olika perspektiv på barns lärande 
Eftersom denna sammanfattning av avsnittet endast bygger på tidigare redovisad litteratur och 
perspektiv har jag valt att här inte ange referenshänvisningar.  
 
Människans utgångspunkt för lärande 
Enligt det behavioristiska perspektivet har alla människor olika förutsättningar för hur snabbt 
man lär sig och hur mottaglig man är för förstärkning och belöning. Piaget framhåller å sin 
sida att människan är medfött aktiv och nyfiken och därför lär sig på egen hand. Barnets 
tänkande förändras under livet då det i de lägre åren utvecklas via konkreta handlingar för att 
senare närma sig ett mer abstrakt och logiskt tänkande. Alla människor har här en likartad 
tankeutveckling, åtminstone under de första åren, och Piaget delar in denna i olika 
åldersbestämda utvecklingsstadier. Slutligen når människan ett stadie där den är fullt 
utvecklad. Vygotskys perspektiv menar att utveckling kommer utifrån och betonar starkt 
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andra människors roll i denna. Här är utvecklingen indelad i proximala utvecklingszoner inom 
vilka utveckling kan ske. Till skillnad från Piaget finns här inget slut på intellektets utveckling 
då denna ses som nära förknippad med den ständigt föränderliga omgivningen. Dewey utgår 
från att kunskap uppstår då vi aktivt prövar oss fram genom att agera. Freinets pedagogik eller 
”arbetets pedagogik” bygger på att det är genom det s.k. arbetet som eleverna utvecklar 
ansvarskänslan och kunskap om omvärlden.       
 
Omgivningens betydelse för lärande  
Den behavioristiska synen är att lärande sker via samspelet med omgivningen och att det är 
omgivningen som påverkar vilka kunskaper man som människa utvecklar. Kunskap finns 
utanför individen i delar, vilka denna sedan sätter ihop till en helhet. Också Piagets perspektiv 
lyfter fram att det är människan som bildar meningsfulla helheter av sin omgivning. Vidare 
menar Piaget att det är genom att agera i sin omvärld som människan bildar en förståelse för 
denna och att det är genom att växa upp tillsammans med andra i vårt skapade samhälle som 
man kan bli människa. Människan är medfött social då hon kan imitera andra men måste lära 
sig förmågan att leva sig in i andras situationer. Självreglering d.v.s. att ompröva ny 
information från omvärlden i redan kända begrepp ses som viktiga för utveckling. Piaget 
skiljer på två typer av lärande där det ena representerar kopierande och imitation av 
omvärlden medan det andra utgörs av ett lärande då människan är aktiv och själv undersöker 
sin omgivning. Dessa är dock lika betydelsefulla. Vygotsky har som jag tidigare framfört en 
stark betoning på omgivningens roll för lärandet och då kulturen samt samspelet med andra 
människor och inte som Piaget handlandet med tingen. All psykisk utveckling och förståelse 
för omvärlden ses skapas i det sociala samspelet. Vygotsky kan förknippas med ett s.k. 
sociokulturellt perspektiv som lyfter fram att andra människor hjälper oss att förstå hur saker 
fungerar och förhåller sig i omvärlden. Enligt Deweys perspektiv blir individen individ först 
när den samverkar med andra. Man behöver lära sig vilken roll man själv har när man 
samarbetar. Vidare är det, som jag tidigare nämnt, det aktiva handlandet med tingen samt 
relationer till levande väsen som leder till kunskap. Omgivningen har en central roll i 
freinetpedagogiken. Här ses den fysiska skolmiljön och samhället som viktiga resurser för 
elevers lärande. Barn anses behöva vistas utomhus i så hög grad som möjligt i miljöer som 
inverkar positivt för deras utveckling d.v.s. där de får möjlighet att vara aktiva. Freinet menar 
att verkligheten är den bästa läroboken och genom det s.k. arbetet lär eleverna sig att ta 
ansvar, samarbeta och tränar solidaritet.              
 
Motivationens betydelse för lärande 
Behaviorismen är endast fokuserad på det yttre beteendet och tankar kommenteras inte här. 
Skinner anser dock att vårt beteende också inverkar på den inre utvecklingen. Det är belöning, 
förstärkning eller när möjligheten finns att undvika något obehagligt som styr vårt beteende. 
Piagets perspektiv betonar däremot vikten av att aktiviteterna upplevs som meningsfulla för 
individen och att detta bör avspeglas i undervisningen då man bör utgå från barnens intresse 
och egen nyfikenhet. Vygotsky framhåller också att undervisningen bör utgå från barnens 
spontana uppfattning. Dewey menar att det är viktigt att eleverna är medvetna om varför man 
ska arbeta praktiskt och i grupp för att aktiviteten skall upplevas som meningsfull. 
Aktiviteterna kan annars leda till oengagemang och bristande laganda. Freinet betonar starkt 
att eleverna skulle se nyttan av arbetet och att aktiviteterna skulle fylla en funktion i deras liv. 
Det egna ansvaret som arbetet innebär gör också att motivationen ökar. (Ytterligare teori om 
detta område finns i det nästföljande kapitlet).    
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Pedagogiska konsekvenser 
Det behavioristiska perspektivet är här inriktad på omgivningens förmåga att ge varje individ 
en positiv upplevelse d.v.s. belöning, förstärkning eller att undvika det obehagliga. Piagets 
utgångspunkt framhåller som jag tidigare nämnt att man bör se till barnens eget intresse och 
medfödda nyfikenhet inför sin omvärld. Allt för att undervisningen skall upplevas som 
meningsfull. Det konkreta handlandet har här en central roll. Leken anses ha en viktig roll för 
bildandet av kunskap då barnet i denna aktivt undersöker både material och situationer. I 
Vygotskys syn på undervisning är lärarens roll av stor vikt. Denna bör ha god kännedom om 
varje elev och grupp för att veta hur nästa utvecklingszon ska kunna nås. Barn anses utvecklas 
snabbare om man ställer krav strax över dess nuvarande nivå. Vygotsky framhåller hur 
lärarens insats gradvis skall minska medan elevernas istället ökar. Vidare bör undervisningen 
byggas på, vilket jag tidigare tagit upp, barnens egna intresse och erfarenheter. När det gäller 
leken så anses den vara den viktigaste formen för barns lärande då det är i denna som de  
bildar en medvetenhet om sin omvärld. I leken visar också barnet sin fantasi då det handlar. 
Deweys perspektiv får som följd att undervisningen bör utgå från elevernas egna erfarenheter 
och vardagsföreställningar. Teori och praktik är beroende av varandra och bör därför inte 
delas upp. Arbetssätt som förespråkar är således elevaktiva och grupparbete där eleverna 
upplever mening. Freinetpedagogiken eller ”arbetets pedagogik” bygger som jag redan 
framfört, på aktiviteter som har sin utgångspunkt i vardagen för att eleverna skall förberedas 
för framtidens samhälle. Arbetssättet är elevaktivt med mycket eget ansvar och samarbete. 
Lärarens uppgift blir att hjälpa eleverna att strukturera upp insamlade kunskaper.      
 
 
2.2 Skolans förutsättningar för ett autentiskt och meningsfullt lärande 
 
2.2.1 Skolan - en lärande miljö?  
Skolan är inte den enda platsen för lärande. Här kommer jag därför att ta upp hur man kan se 
på skolan som en miljö för lärande och vilka följder detta får för eleverna. 
     Klerfelts kapitel Fritidshem och skola: olika miljöer för lärande i Carlgren (red)(1999) 
redogör för Resnicks fyra kategorier av skilda sätt att lära sig: 
 
1) Skolans undervisning har fokus på individers prestationer medan lärande utanför skolan 
ofta sker tillsammans med andra människor. 
2) Skolan är inriktad på att utveckla tankeverksamheten utan hjälpmedel medan man utanför 
skolan oftast har hjälp av kognitiva verktyg. 
3) Lärande i skolan grundas på arbete med symboler medan tankeverksamhet utanför skolan 
är direkt kopplat till objekt och situationer. 
4) Undervisning inom skolan har som syfte att bygga upp generella färdigheter och kunskaper 
medan lärandet utanför är kopplat till en viss situations kunskapsbehov. 
 
Svedberg & Zaar (1998) visar på två huvudperspektiv på skola och undervisning: det 
segregerande och det integrerade. Det förstnämnda kännetecknas bl. a. av att ämnena läses var 
för sig liksom att lärarna och eleverna arbetar enskilt. Eleverna rangordnas och perspektivet 
skiljer skolan från samhället. Detta medför att skolans verksamhet är olik den utanför skolan 
och att man har få kontakter med samhället. Här ska skolan föra vidare de bildnings- och 
kulturarv som generationer samlat ihop. I det andra perspektivet, det integrerade, är skolan 
däremot en del av samhället och arbetet i skolan utgår från livet i samhället. Skolan har här 
också ett framtidssyfte när det gäller att på sikt förbättra samhället. Vidare innebär det 
integrerade perspektivet att skolämnen bör integreras och att elever bör samarbeta vilket 
liksom även lärare.    
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      I kapitlet Skolarbetet som en särskild praktik i Carlgren (red)(1999) tar Carlgren upp 
vilken funktion elevers aktiviteter har för deras lärande. Elevers aktiviteter fungerar som 
ersättningsaktiviteter för praktikers aktiviteter. Med detta menas att de autentiska aktiviteterna 
blir klassrumsuppgifter då de förflyttas till klassrummet och blir en del av skolkulturen. Detta 
leder till att skolarbete är icke-autentiskt och att det får som följd att eleverna inte utvecklar 
ett användbart lärande utan det man lär sig i skolan blir endast användbart i skolan. Till 
skillnad från situerat lärande där man tar in omgivningen vid lösning av uppgiften så plockar 
skolan ut uppgiften ur sitt sammanhang. Löfstedts kapitel Spel på skilda planhalvor: 
bildskapande som social praktik i förskolan i Carlgren (red)(1999), menar att skolan är 
inriktad på att lära ut generella färdigheter och teoretiska principer medan tillvaron utanför 
skolan kräver situationsspecifika kompetenser. Brown, Collins och Duguid uttrycker sig: ” 
Kunskap är situerad – en produkt av det handlingssammanhang och den kultur i vilken den 
utvecklats och använts. Det är det autentiska sammanhanget som ger kunskapen mening” 
(s.40, Carlgren(red)(1999).  
     Säljö menar i Davidssons kapitel Solrosens affär i Carlgren (red)(1999) att man i skolan lär 
sig om världen utan att möta den direkt och att praktiska moment främst har en illustrerande 
funktion. Skolans lärande har ingen direkt koppling med den situation i vardagslivet där 
kunskapen sedan ska användas.  
          Trafik, miljö och samhällsplanering (2000) framhåller att elevernas lärande inte enbart 
sker under den organiserade verksamheten i skolan utan att hela skoldagen ( raster, lektioner, 
relationer med andra o.s.v.) utgör den miljö där lärandet sker. På s. 27  i Trafik, miljö och 
samhällsplanering (2000) framhålls: 
 

Hela skoldagen utgör den miljö, det större sammanhang i vilket lärandet sker. Hur skolarbetet 
organiseras och hur miljön är utformad är avgörande för vad och hur eleverna lär sig. Man lär 
sig alltid i ett sammanhang och det man lär sig påverkas av sammanhanget. En sådan syn på 
elevers lärande får konsekvenser på skolans innehåll och arbetssätt. 

 
Vidare påpekas att elever kan ha svårt att tillämpa sina inom skolan utvecklade kunskaper i 
nya sammanhang utanför skolan. Ett av skolans problem är att den i för stor utsträckning 
koncentrerar lärandet till klassrummet och där försöker utveckla kunskaper som eleverna 
behöver ha med sig utanför skolan.       
 
 
2.2.2 Att vilja lära  
Hur skapas motivation hos eleverna för aktiviteter som de kanske inte vill göra eller som inte 
upplevs som meningsfulla? Enligt Pedagogiska verksamheter som miljöer för lärande i 
Carlgren (red)(1999) finns det inom skolan olika sätt att göra undervisningsinnehållet 
meningsfullt för eleverna. Dessa kan bl.a. vara att bestraffa, belöna, koppla arbetet till elevers 
intressen och erfarenheter eller att låta det finnas en mottagare för elevernas arbete. Carlgren 
tar upp två framträdande drag på uppgifter som tycks fungera utan speciella drivkrafter som 
t.ex. elevernas erfarenhet för att bli meningsfulla för eleverna: konkret symbolmanipulering 
d.s.v. kartor, siffror och bokstäver, samt uppgifter som har lekkaraktär.  
     Svedberg & Zaar (1998) tar på s. 76 upp att de motivationsmedel som används i dagens 
skola främst är ” individualisering, intresseväckande undervisning, omsorgen om det goda 
förhållandet lärare – elev.” Till detta kan man också lägga varierande arbetssätt och aktiviteter 
samt möjligheter för eleverna att själva vara med och bestämma.  
     Egidius (2002) redogör för den amerikanske psykologen Jerome Bruner, som var verksam 
under den kognitiva revolutionen på 1960-talet och hur han såg på vikten av att lärandet var 
meningsfullt för eleverna: ”Kunskaper ska ha mening för eleverna, tala till deras känslor och 
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motiv, annars blir de inte relevanta, de kommer inte att få verklig betydelse för de enskilda 
eleverna”. (s. 104, Egidius (2002). ) 
     Jerlang (red.) (1998) tar upp Piagets syn att man vid inlärning bör utgå från barnens 
intresse och nyfikenhet inför sin omvärld. Det är intresset som sporrar deras ansträngningar 
att arbeta medan pliktarbete förstör intresset. Störst effektivitet nås om barnet får handla med 
sin egen motivation som grund. Den ryske psykologen A. N. Leontjev och som samverkade 
med Vygotsky, framhöll att verksamheten d.v.s. handlingarna ” kännetecknas av att alltid vara 
målinriktad och motiverad samt att individen i processen mellan mål och motiv upplever en 
grad av meningsfullhet i sitt medvetande.” ( s. 251, Jerlang (red.)(1998)) Leontjev menade 
vidare att om man mister sammanhanget mellan motiv och målen så upplevs de enskilda 
handlingarna som meningslösa.    
     Stensmo (2001) framhåller att begreppet intresse har ett nära samband med begreppen 
motivation och attityd d.v.s. det man är intresserad av är man motiverad för eller har en 
positiv attityd till. Intresse i ett pedagogiskt perspektiv kännetecknas vidare av 
uppmärksamhet, val, uthållighet och minne.Vad är då motivation? Stensmo (2001) menar att 
begreppet innebär processer som får människor att röra sig mot bestämda mål och att det finns 
två olika typer av motivation: att uppnå något och att undvika något. Målen kan också ha 
olika karaktär: 
 
- Mål som finns inom människan: behov, utveckling och känslor 
- Mål som finns utanför människan: vinster, belöning, undvikande av straff ( d.v.s. Skinners 

operanta beteendeteori) 
- Mål som kan utformas i samspel mellan människa ( behov och känslor ) och omvärld        

( möjligheter och hinder ). 
  
 
2.2.3 Sammanfattning av avsnittet 
Om man ser kunskap som situerad så är den beroende av det sammanhang och den kultur i 
vilken den utvecklas och används. Skolan är således ett exempel på en miljö för lärande där 
eleverna befinner sig för att utveckla kunskaper som skall förbereda dem för livet i samhället. 
Avsnittet ifrågasätter hur lärandet som sker i en viss miljö skall kunna relateras till en annan 
miljö d. v. s. skola respektive samhälle. Samtidigt kan skolan ses som en del av samhället. 
Carlgren (red)(1999) påpekar att det är det autentiska sammanhanget som ger kunskapen 
mening. Inom skolan används också olika sätt för att öka motivationen och intresset hos 
elever. Konkret symbolhantering och uppgifter av lekkaraktär behöver dock inga speciella 
drivkrafter för att upplevas som meningsfulla av eleverna.       
 
 
 

2.3 Undervisning i skolans närmiljö 
 
2.3.1 Vad säger läroplanen om undervisning i skolans närmiljö? 
Lpo 94 (1999) påpekar på s. 10 i kapitlet Mål och riktlinjer att skolan skall sträva efter att 
varje elev ” kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja 
också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som 
miljön i ett vidare perspektiv ”. Stensmo (2001) redogör för detta målet och menar att det 
inkluderar dels skolan som fysisk, social och kulturell närmiljö och dels miljöfrågor i ett 
lokalt och globalt perspektiv. Den fysiska närmiljön utgörs här av skolgård, skollokaler, 
inventarier och läromedel. Den sociokulturella närmiljön innebär den anda eller det sociala 
klimat som finns i skolan. I Lpo 94 (1999), under avsnittet Kunskaper i tidigare nämnt kapitel, 
tar man bl. a. upp hur undervisningen skall utformas: ” Utforskande, nyfikenhet och lust att 
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lära skall utgöra en grund för undervisningen” ( s. 11 ). Likaså framhåller läroplanen att 
elevers kunskaper skall ge dem beredskap för livet. Vidare lyfter Lpo 94 fram vikten av 
samverkan med arbetsliv och närsamhälle. På s. 17 står ” Alla som arbetar i skolan skall verka 
för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter 
utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö ”. Skolan utgör således en miljö för 
lärande.  
 
 
2.3.2 Barn och deras närmiljö  
På 1950-talet bodde, enligt Olsson (1995), ungefär hälften av landets befolkning på 
landsbygden medan den andra hälften bodde i tätorter och städer. Barn kunde röra sig ganska 
fritt i sin närmiljö. Idag lever däremot majoriteten av befolkningen i tätort och stad samtidigt 
som barn i betydligt mindre utsträckning har möjlighet att vistas fritt i sin närmiljö. Barn på 
1980-och 90-talet är också den första generationen som befinner sig mer inomhus än 
utomhus. Barn idag lever och fostras i en tillvaro där vuxnas aktiviteter styr, vilket t.ex. 
innebär att varje aktivitet har sin plats. Man arbetar på en plats, spenderar sin semester på en 
annan, sina fritidsaktiviteter på en tredje o.s.v. Förmodligen får dagens barn en uppdelad bild 
av landskapet och kanske riskerar vi att få en generation som inte kommer minnas något av 
sin vardagsmiljö, förutom de speciella platserna som exempelvis semesterorten.  
     Trafik, miljö och samhällsplanering (2000) menar att det är i närsamhället som barnen gör 
sina viktigaste sociala och kulturella erfarenheter. Det är genom att iaktta, undersöka och 
prova i den egna miljön som de lär känna omvärlden och den egna förmågan. Barn skaffar sig 
en mängd kunskaper om sitt samhälle innan de börjar skolan t. ex. var man kan plocka de 
första vårblommorna och sett att regnvatten rinner ner i gatubrunnarna. Under de senaste 
årtiondena har dock barns och ungdomars uppväxtmiljö genomgått stora förändringar. Deras 
möjlighet att utforska och röra sig fritt i närsamhället är idag ingen självklarhet. Den ökade 
bilismen har inkräktat på barns lekområden och möjlighet att på egen hand ta sig till 
exempelvis fritidssaktiviteter. Likaså omges många skolor av en farlig trafikmiljö.  
 
 
2.3.3 Utomhuspedagogik – vad är det? 
När jag har besvarat denna fråga har jag utgått från litteratur av Lars Owe Dahlgren och 
Anders Szczepanski. Den förstnämnda är professor i pedagogik med didaktisk inriktning och 
har startat Sveriges första forskarutbildningskurs i just utomhuspedagogik. Anders 
Szczepanski är universitetsadjunkt för barn-och ungdomspedagogisk utbildning samt har 
startat Forum för Miljö – och Utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Dahlgren & 
Szczepanski (1997) beskriver utomhuspedagogik som en metodik vilken bygger på att skapa 
förutsättningar för konkreta förstahandsupplevelser utomhus istället för att eleverna bygger 
sitt lärande från texter. Metoden är tematisk och ämnesöverskridande och bygger mycket på 
att eleverna ska uppleva. Dahlgren och Szcepanski menar att det utomhus finns kvalitéer som 
inte kan skapas inomhus. Undervisningen bygger på handlingar där eleverna är aktiva. Det 
kan t.ex. handla om att göra en kolmila, eldstad, växtfärga och bygga kojor men också om 
friluftsaktiviteter som t.ex. vandring, fiske och skidåkning. Vidare kan utomhuspedagogik 
likväl bedrivas på skolgårdar, i parker, på en lantgård, djurpark eller i stadsmiljöer som t.ex. 
är en kulturhistorisk miljö. Utomhuspedagogikens metoder ska ingå i den långsiktiga 
planeringen och vara regelbundet återkommande i undervisningen. De uttrycker sig 
exempelvis på s. 24 i Dahlgren och Szczepanski (1997): 
 

Enligt våra egna erfarenheter som lärarutbildare och forskare borde den fysiska verkligheten i 
mycket större utsträckning utgöra en grund för inlärning. I detta perspektiv, vid sidan av det 
skriftliga kulturarvet, blir då tematiska aktiviteter kring spåren av naturens krafter och 
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människans aktiviteter ute i landskapet lika viktiga inlärningsuppgifter: skogar, ängar, sjöar och 
vattendrag, torp och husgrunder, stengärdsgårdar, markanvändning förr och nu.   

 
Varför bör man använda utomhuspedagogik? Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) har 
själva vistelsen utomhus stor betydelse för barns utveckling och hälsa. Vid möte med 
omgivningen lär vi oss hur den fungerar, smakar, luktar, känns och ser ut. Samtidigt som vi 
lär oss om omvärlden bygger vi upp roller gentemot den. Undervisning som främjar möte med 
olika sinnesintryck påverkar dessutom vårt minne positivt. Vidare främjar 
kreativitetsskapande situationer lärandet. Platser kan ge eleverna en direktkontakt och 
upplevelse av en autentisk miljö. Nyttan av utomhuspedagogik är kopplad till både kognitiva 
och affektiva1 delar av lärandet samtidigt som det syftar till kunskap om samspelet mellan 
kultur, samhälle och natur. Enligt amerikansk forskning leder aktiviteter i landskapet till 
arbetsglädje. Forskningen visar också att ointressanta platser kräver koncentration och gör oss 
stressade.  Professor Mark Francis har studerat den fysiska omgivningens betydelse för 
inlärningsförmågan och funnit att ostrukturerade, föränderliga miljöer är de mest kreativa 
miljöerna för inlärning. B. Lindblad har intervjuat barn och funnit att barn önskar fler träd, 
buskar och högt gräs på skolgården. Dahlgren och Szczepanski menar vidare att mycket tyder 
på att det meningsfulla lärandet förutsätter en tanke mellan det abstrakta och det konkreta, 
mellan det generella och det specifika, mellan helheten och delarna. En medveten lärare kan 
medföra att verkligheten visar en helhetsbild. Utomhuspedagogiken har, om den genomförs 
med pedagogisk medvetenhet, möjlighet att gynna det meningsfulla lärandet. Den kan bidra 
till att människor blir medvetna om att de utgör en del av helheten och är påverkade av och 
kan inverka på helheten. En följd av detta kan t.ex. öka miljömedvetenheten. Dahlgren och 
Szczepanski uttrycker på s. 45 i Dahlgren & Szczepanski (1997):  
 

Det viktigaste argumentet att lära i och av verkligheten/uterummet är att det ger möjligheter till 
upplevelser och sannolikt också motverkar ett perspektivlöst lärande. 
Ett sätt att restaurera den textuella inlärningen är att återerövra verkligheten ( landskapet ) som 
lärandemiljö. Genom regelbundet planerade återbesök i verkligheten påminns vi om textlärandets 
egentliga karaktär: att skapa bilder av verkligheten med texten som utgångspunkt.  

 
Vidare framför de ytterligare fördelar som att det bildas en stark gemenskap då gruppens 
medlemmar blir beroende av varandra i naturen. Detta bidrar till utveckling av personligheten 
på ett sådant sätt att gruppmedlemmen blir mer medveten om sina egna förmågor som 
inverkar positivt för gruppen. Till detta hör också att det skapas trygghet och tillit till varandra 
i gruppen.   
 
 
2.3.4 Utevistelsen i ett hälsoperspektiv 
Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att vi i dagens samhälle borde vistas mer i naturen för 
att förhindra en global ohälsa. I en undersökning av M.Söderström & M. Blennow då man 
jämförde Friluftsfrämjandets Ur-och Skur-förskolor med kommunala förskolor fann man att 
barnen i de förstnämnda förskolorna var markant friskare än de i kommunala. En annan studie 
gjord av Grahn m.fl. visar att barn som har möjlighet att vistas i en varierande utomhusmiljö 
är friskare, har en mer omväxlande lek, får bättre motorik samt får lättare att koncentrera sig 
än barn som är i en förskola där utemiljön inte är lika stimulerande.  
     Quennerstedt, Sundberg och Öhman tar i Brügge, Glantz & Sandell (red)(1999) upp 
friluftslivets inverkan på barns hälsa. Man menar att aktiviteter i naturen inte är så 
prestationsfixerade eftersom det i naturen inte finns något standardiserat regelsystem. Ett 
hopp över diket har inte samma krav på det tekniska utförande som ett längdhopp med 

                                                             
1 Känslor och värderingar ( Stensmo, (2001) ) 
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måttband. Aktiviteter i en icke tillrättalagd miljö bjuder på överraskningar och upplevelser där 
barn på ett lekfullt sätt kan utveckla kroppen både vad gäller kroppsrörelse som livskvalitet.     
 
 
2.3.5 Skolgården som pedagogisk resurs? 
Ett steg på väg mot mer undervisning i närmiljön kan vara att börja se skolgården som en 
pedagogisk resurs. Enligt Olsson (1995) tog redan den allra första folkskolestadgan från 1842 
upp att barn skulle lära sig odla i skolan. Detta var då av stor vikt eftersom man ville förbättra 
folkhälsan i Sverige. Skolträdgårdar anlades vid folkskollärarnas tjänstebostad och användes 
för att eleverna skulle lära sig att odla samt för att berika även andra ämnen. Man ville också 
ha en motvikt till det skadliga stillasittandet. År 1955 kom två läroplaner där folkskolans 
fortfarande hade med odling medan detta saknades i enhetsskolans. I takt med att människor 
fick det bättre efter andra världskriget och när sedan den snabba tekniska utvecklingen kom 
på 1960-talet, försvann också huvudmotivet för skolträdgårdarna vilket ledde till att dessa 
togs bort. I varken Lgr 62 eller Lgr 69 nämns något om skolträdgårdar. I Lgr 80 kommer dock 
de pedagogiska motiven tillbaka när man talar om det undersökande arbetssättet liksom även 
Lpo 94 gör. Idag lever dock 9 av 10 svenska barn i tätorter och frågan är om dagens 
innesittande är mer hälsosamt än det i 1900-talets början. Landskapsarkitekten och 
skolträdgårdskännaren Petter Åkerblom anser enligt Olsson (1995) s. 102 att: 
 

Skolträdgården är ett utmärkt pedagogiskt redskap som ger barn och ungdomar en positiv bild av 
hur naturen fungerar. I skolträdgården kan barnen uppleva hur naturen kan brukas för att skänka 
mat och trevnad. Den blir en språngbräda mot förståelsen för kulturlandskapet och de stora 
överlevnadsfrågorna.  

 
Olsson (1995) tar upp att skolgårdsforskaren och landskapsarkitekten Gunilla Lindholm har 
konstaterat att barn är blir mer uppfinningsrika i sin lek och de leker fler lekar när de vistas på 
skolgårdar där det finns naturmark t.ex. en skogsdunge. Dessa barn leker också mer på 
asfalten än barn på skolgårdar som saknar naturmark. I en annan av sina studier har Gunilla 
Lindholm intervjuat biologilärare och idrottslärare på högstadiet och funnit att också 
pedagoger i skolor med egen naturmark är mer aktiva i sin undervisning. Biologilärarna gör 
fler utomhusbesök också i andra naturområden än skolans. Idrottslärarna låter eleverna t.ex. 
spela flera olika bollspel och har större möjlighet att ordna orientering. 
      Norén-Björn skriver på s. 97 i Norén-Björn, Mårtensson & Andersson (1993): 
 

Skolgården kan vara en miljö för utveckling, inlärning och lek och ha större betydelse i 
undervisningen än idag. Detta förutsätter en omsorgsfull utformning och att metodiken för hur 
man kan arbeta utomhus med olika ämnen utvecklas. Det kan gälla allt från biologi, praktisk 
matematik, teknik till svenska, rytmik, teater och danslekar utomhus. En bra miljö ger 
förutsättningar för en inlärning som baserar sig på barns egna upptäckter under stimulerande 
ledning av en kunnig vuxen.  

 
Genom att gå runt på skolgården kan man upptäcka vad den har att erbjuda. Hur kan man 
utnyttja årstidsvariationerna, finns det naturmaterial som kan användas som konkret 
matematikmaterial o.s.v.?  
     Trafik, miljö och samhällsplanering (2000) menar att förutom att vara en attraktiv plats för 
barnen att leka och umgås på så kan skolgården också vara en inspirationskälla för det 
pedagogiska arbetet och visa ekologiska samband. Barnen kan bli delaktiga i utformning och 
skötsel av denna och med hjälp av vuxna använda sina teoretiska kunskaper. 
     Samtidigt varnar psykologen Bodil Lindblad i Olsson (1995) för att göra skolgården till ett 
pedagogiskt redskap. Hon anser att de vuxna redan är de som styr och sätter upp regler i 
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skolan och att skolgården ska skyddas från att kopplas till regler för hur den ska användas, 
annars riskerar magin i leken att försvinna.    
    Lundström & Nordström (red.)(2001) tar upp att trädgårdspedagogiken ökar barnens 
miljömedvetenhet, kunskaper samt förmåga att ta ansvar och samarbeta med varandra. Elever 
med koncentrationssvårigheter uppskattar arbetet med trädgården. Man har också i olika 
projekt med organisationen Skapande Uterum funnit att barns lekar blivit mer kreativa och att 
konflikterna mellan barnen har minskat i antal då organisationen hjälpt till att förbättra 
skolgårdarna t.ex. genom att skapa möjligheter för odling eller anläggningar som inspirerats 
av hembygdens kultur, samhälle eller natur. 
     Hur vill då barnen själva ha sin skolgård? Enligt Norén-Björn, Mårtensson & Anderssson  
(1993) hade Barnmiljörådet 1992 en tävling där barn på 14 fritidshem i Jönköping fick 
planera sin egen önskeskolgård. Resultatet blev att alla önskeskolgårdar hade vatten i någon 
form: små sjöar, bäckar eller bassänger. Dessutom ville barnen ha djur på skolgården t.ex. 
hundar, hästar och lejon. Något som verkade vara självklart var också att det skulle finnas 
växthus, egna odlingar och kompost. Vidare var skogspartier populära liksom klätterträd, 
traktordäcksgungor, linbanor och sandlådor. Andra inslag var utomhusscener, idrottsarenor, 
hästhagar, kiosk/servering och motorcrossbanor.           
 
 
2.3.6 Närmiljön i staden 
Nilsson (1994) menar att undervisning i lokalhistoria har för avsikt att förklara och förstå 
allmänna historiska skeenden. Med detta menas att de lokalhistoriska fenomenen måste sättas 
i större sammanhang för att inte upplevas som meningslösa eller svårförståeliga. 
Tillvägagångssättet kan vara att man begränsar sig till en yta i samhället som man sedan 
arbetar med för att ta reda på hur den historiska utvecklingen sett ut. Forskningen kan t. ex. 
bestå i att eleverna intervjuar personer, mäter, observerar och fotograferar platser inom ytan. 
Nilsson redogör för Robert Söviks motiv till varför lokalhistoria har blivit betydelsefull i 
norsk skola: eleverna får lättare att förstå samhällets historiska utveckling, intresset för 
historia ökar då man utgår från närmiljön, eleverna kan själva samla in stoff för 
undervisningen och lokalhistoria behandlar demokrati och alla samhällsklasser.  Därutöver 
har Nilsson lagt till ytterligare punkter bl.a. att skolämnen kan integreras, natur- och 
miljöaspekter blir mer påtagliga och eftersom det inte finns några färdiga svar stimuleras 
eleverna att ställa egna frågor. Arbetet kan sedan utmynna till att man t.ex. gör en tidning, 
utställning eller teater. 
     Williams (1987) redogör för hur man kan använda gatan som klassrum. Där utgår man från 
de erfarenheter och kunskaper eleverna har om sin närmiljö i staden. Stadsstudier är ett sätt att 
verklighetsförankra undervisningen och ge eleven möjlighet att bli medveten om samhället. 
Man menar att stadsstudier bl.a. uppmanar till ett forskande arbetssätt, att det utvecklar 
elevers förmåga att kommunicera med yrkesarbetande, utvecklar elevers förmåga att värdera 
och ifrågasätt och gör förändringar i samhället synliga. Dessutom skriver man på s. 4 att ”det 
passar alla elever – även de skoltrötta ”.  
     Enligt Trafik, miljö och samhällsplanering (2000) har skolämnena samhällskunskap och 
historia klar anknytning till studier i närsamhället. Studier i lokal historia är ett bra sätt att 
väcka intresse för skolämnena och genom att lära oss om förändringar som skett fram till idag 
kan vi också få hjälp att möta framtiden. Inför studier i närsamhället kan en sägen eller 
berättelse om bygden vara en intresseväckande inledning för vidare arbete. Det kan vara 
berättelser som muntligt förts vidare och vilka utspelas kring ortens namn, kyrkan, ett 
gammalt hus eller annan plats som exempelvis en sjö eller ett berg. Vidare bör arbetet utgå 
från barnens erfarenheter och bygga på ett undersökande och elevaktivt arbetssätt. Ofta saknas 
läroböcker om barnens närmiljö och att många pedagoger inte känner till omgivningen 
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tillräckligt bra. Det kan även förhålla sig på motsatt sätt, att barnen och deras familjer är 
nyinflyttade medan pedagogerna bott länge i närmiljön. Samverkan mellan skola och föräldrar 
kan fungera som en början för ökat intresse av närsamhället. Mor-och farföräldrar har ofta 
mer tid än föräldrarna samt god lokalkännedom och känner många i närmiljön, så om dessa 
kan delta kan mycket kunskap tillföras. Viktiga studieobjekt kan vara bebyggelse, vägar, 
naturområden, lekplatser, affärer, kyrkan samt olika arbetsplatser. Trafik, miljö och 
samhällsplanering (2000) ger också på s. 47 en redogörelse av vad begreppet ”den byggda 
miljön” innebär: 
 

Den byggda miljön - och med detta menas både enstaka hus och hela bebyggelsemiljöer. Det 
gäller hur och när och varför hus byggdes, hur de utnyttjas och av vem, vem river dem, vem 
rustar dem och varför? Det gäller tidsandan både när de byggdes och nu. Det gäller avstånd och 
utrymme mellan byggnader och vägar från hus till hus. Det gäller samband mellan människor, 
samhället, värderingar. 

  
Vidare framhålls att studier i närsamhället ger elever möjlighet att undersöka och ta ställning i 
olika frågor i naturliga sammanhang. Samarbetet mellan skola och övriga medborgare i 
närsamhället kan också leda till utformningen av ett lokalt läromedel.         
            
 
2.3.7 Projekt för ökat användande av närmiljön 
Lundström & Nordström (red.)( 2001 ) tar upp ett antal olika projekt som skett i landet. 
Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet driver Skapande Uterum, vilket är ett nätverk 
mellan flera tusen lärare, förskollärare, planerare och projektörer inom den gröna sektorn. 
Organisationen driver projekt, kurser, ger ut publikationer m.m. Sedan 1987 har man hjälpt 
till att införa skolträdgårdar samt att förbättra skolgårdar på olika håll i Sverige. Vägverket har 
tillsammans med många skolor i landet drivit projektet Forska och lära i närsamhället. I vissa 
kommuner har också andra projekt funnits för att utnyttja skolans närmiljö. 
 
 
Forska och lära i samhället 
Vägverket har under 1990-talet, vilket Trafik, miljö och samhällsplanering (2000) redogör 
för, stöttat skolor i landet i ett utvecklingsprojekt. Varje skola har deltagit i projektet i två år 
och eleverna har under denna tid varit med och diskuterat eventuella förbättringar av 
trafikmiljön i närmiljön. De medverkande skolorna bildade nätverk med fem eller sex skolor i 
varje närverk. Under projektets gång träffades pedagogerna inom varje nätverk för att ge 
varandra idéer och eventuella problem. Det övergripande målet med projektet var att eleverna 
skulle utveckla kunskaper och insikter om samhällets uppbyggnad och hur trafiksystemet 
fungerar samt att påverka eleverna till att vilja arbeta för ett förbättrat närsamhälle. Skolorna 
arbetade tematiskt kring samhälle, trafik, miljö, förr, nu och i framtiden. Arbetssättet byggde  
på att eleverna undersökte, bearbetade, beskrev, ifrågasatte och dokumenterade sitt 
närsamhälle för att sedan ges möjlighet att bli delaktiga och komma med förslag på 
förbättringar som kunde göras. Arbetet skulle stimulera elevernas språkutveckling genom att 
de fick uttrycka sig och gestalta sina undersökningar på olika sätt som tal, skrift, bild, musik, 
drama, olika typer av media o.s.v. Samverkan och diskussioner med varandra sågs som en 
viktig faktor. Många av skolorna i projektet studerade inte bara trafiken utan kom också in på 
arbetsplatser, lekplatser, bostadsområdet, barnens bostäder m.m. och hur dessa bands samman 
med olika typer av vägar ( bilvägar, gångvägar o.s.v. ).             
 
Enligt www.skolutveckling.se/ finns idag projekt inriktade på att öka miljömedvetenheten hos 
eleverna. Två av dessa är Globe och Baltic Sea Project (BSP). 
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Globe 
Globe är ett program vilket har som syfte att skapa kontakt mellan skolor och forskare i hela 
världen för att göra människor mer miljömedvetna samt att utveckla undervisningen i 
matematik och naturvetenskap. Här arbetar eleverna med olika teman och utför 
miljömätningar i närmiljön. Totalt deltar 10 000 skolor. Projektet består av olika delat: 
 
- Miljöundersökningar: 
Dessa är obligatoriska och utförs av elever i år 1 till och med gymnasiet. Vissa mätningar 
passar de yngre bättre och andra för äldre. Det är väderobservationer, vatten-, mark- och 
biologiska undersökningar som görs i skolans närmiljö. Resultaten rapporterar sedan 
respektive skola till en databas som använd av forskare. Eleverna har också tillgång till all 
mätdata i databasen. 
- Naturvetenskapliga arbetsmetoder: 
Här kan man få förslag på naturvetenskapliga experiment som stödjer begreppsbildning och 
förståelse. Man finner också idéer på övningar för att öka elevernas uppfattning om hur 
miljöfrågor kommer in i deras egna liv. 
 
- Internationella kontakter: 
Det innebär att skolan har möjlighet att utbyta erfarenhet med andra skolor över hela världen. 
 
- Övriga aktiviteter: 
Tips på litteratur och annat material. 
 
 
Baltic Sea Project 
Ett annat projekt är Baltic Sea Projekt, vilket ingår i Unesco och startade 1989. Det har som 
mål är att öka miljömedvetenheten hos länderna i Östersjöregionen och idag ingår totalt 200 
skolor från Polen, Ryssland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Tyskland och 
Sverige i projektet. Man önskar inte bara öka kunskapen om miljöproblemens orsaker utan 
också hur miljöfrågor är kopplade till livsstil, levnadssätt och hur vi planerar vårt samhälle. 
Detta innebär att undervisningen inte bara är förankrad i naturvetenskap utan även i historia, 
ekonomi, kultur, politik, attityder och värden. Jag har tyvärr inte funnit någon information om 
vilken ålder man inriktat sig på med jag har fått uppfattningen om att projektet lägger 
tyngdpunkten på eleverna i år 7 till och med gymnasiet. 
 
Vidare finns det vid samma källa www.skolutveckling.se/ information om ytterligare projekt 
som finns och har funnits runt om i landet. Att upptäcka staden är ett projekt som resulterat i 
ett läromedel. Detta bygger på att eleverna ska utveckla förståelse för sin närmiljö och nya 
perspektiv på samhället genom att utgå från byggnader, konsthantverk, historia och 
demokrati. Det är ämnesövergripande och tar upp både samhällskunskapliga och  
naturvetenskapliga ämnen samt språk, slöjd och hemkunskap.   
 
   
 
2.4 Jämförelse mellan de tre avsnitten och hur de förhåller sig till miljöns 
betydelse för lärandet 
 
Jag har här försökt jämföra de olika lärandeperspektiven, skola som lärande miljö och 
undervisning i skolans närmiljö genom att studera hur dessa förhåller sig till: Den fysiska 
miljöns påverkan på människan och Andra människors betydelse för lärandet. Anledningen 



 22

till detta är att lärandet sker i ett annat sammanhang vid undervisning i skolans närmiljö än i 
klassrummet. Närmiljön är en annan lärande miljö än skolan framförallt fysiskt. Samtidigt kan 
eleverna i denna möta andra människor än de som annars finns i skolan samt att elevgruppen 
själv samverkar i en annan miljö för lärande. Därför fann jag det intressant att studera hur 
elever kan påverkas både av den fysiska miljön och av människor i denna miljö.  
 
 
2.4.1 Den fysiska miljöns påverkan på människan 
Skinner menade, enligt Jerlang (red.)(1998) att människan lär sig via sitt samspel med 
omgivningen och att den operanta betingningen ( upplevelse av belöning/förstärkning ) har en 
viktig betydelse på hur vi utvecklas. Piaget å sin sida var inriktad på individens sökande efter 
jämvikt där ny information om omvärlden konfronteras med tidigare kända begrepp.  Säljö     
(2000) tog upp Piagets syn att det är genom att agera i sin omvärld som individen får 
förståelse för den. Utvecklingen är så till stor del bestämd av vår relation till omvärlden. Han 
ansåg samtidigt att människan skapar meningsfulla helheter av det den iakttar. Maltén (1999) 
menar att Piaget ansåg att människan tolkar och sorterar sina intryck från omvärlden och 
försöker hitta sammanhang och mening. Hur individen påverkas beror på omgivningens 
förmåga att stimulera henne eller honom. Vygotsky betonade liksom Piaget samspelet med 
omvärlden men, enligt Doverborg (1987), ägnade han större vikt åt kulturens och 
kommunikationens betydelse för barns tankeutveckling. Maltén (1999) tar upp hur Vygotskys 
perspektiv framhåller att barn utvecklas snabbare om man ställer krav strax över deras 
nuvarande nivå och att undervisning bör bygga på barns egna erfarenheter och 
frågeställningar. Det sociokulturella perspektivet som Säljö (2000) redogör för, framhåller att 
vi lär oss i ett sammanhang och att människans intellekt kommer fortsätta utvecklas så länge 
som de kulturella redskapen gör det eftersom vi alltid handlar i ett sammanhang.  
      Det synsätt som Dewey representerar innebär, i Egidius (2002), att vi lär oss genom att 
aktivt handla även om det teoretiska och praktiska måste gå hand i hand. Den uppfattning vi 
får av omvärlden bygger således på våra handlingar men också på relationer till andra levande 
varelser. Nordheden (1995) beskriver hur Freinet ansåg att verkligheten var den bästa 
läroboken och att barns energi för undervisningen och motivation ökar då de utför arbete som 
hänger samman med deras eget liv och på så sätt fyller en funktion. Skolan bör utformas så att 
dess fysiska miljö liknar samhällets och att barn behöver vara ute så mycket som möjligt i 
stimulerande miljöer. Carlgren menar i Carlgren (1999) att autentiska aktiviteter blir icke-
autentiska då de förflyttas till klassrummet och att detta medför att det man lär sig i skolan blir 
användbart enbart där. Skolan plockar ut uppgiften ur sitt sammanhang istället för att ta in 
omgivningen i uppgiften. Klerfelts kapitel i samma bok lyfter fram skillnaden mellan skolans 
lärande och det utanför skolan. Svedberg & Zaar (1998) tar upp det segregerade och det 
integrerade perspektivet på skolans och undervisningens roll där det segregerade skiljer ut 
skolan från samhället och att varje skolämne behandlas för sig medan det motsatta gäller för 
det integrerade. Trafik, miljö och samhällsplanering (2000) påpekar att elevers lärande inte 
bara sker under lektioner utan under hela skoldagen och att ett av skolans problem är att 
eleverna har svårt att förknippa det de lär sig i klassrummet med situationer utanför skolan. 
     Dahlgren & Szczepanski (1997) lyfter fram att utomhusmiljön har kvalitéer som inte 
inomhusmiljön kan skapa. Eleverna får möjlighet att uppleva en autentisk miljö. När 
människan möter omgivningen tar den in intryck via sina sinnen och bildar sig en uppfattning 
om denna. Dahlgren  och Szczepanski menar att minnet påverkas positivt då vi möter 
undervisning som främjar olika sinnesintryck. De visar också på studier där slutsatsen varit att 
ostrukturerade miljöer som förändras är de mest kreativa miljöerna för inlärning. Vidare visar 
forskning att barn som vistas i en varierad utomhusmiljö är mindre sjuka, leker mer 
omväxlande, får bättre motorik samt lättare att koncentrera sig än barn där utemiljön inte är 
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lika stimulerande. Man kan också se att aktiviteter i naturen medför mindre 
prestationsfixering. Olsson (1995) visar på studier där både elever och pedagoger blir mer 
uppfinningsrika och aktiva om skolan har egen naturmark. Nilsson (1994) redogör för att 
undervisning i lokalhistoria får ökad förståelse också av samhällets historiska utveckling samt 
att intresset för ämnet ökar. Liknande påpekande gör också Trafik, miljö och 
samhällsplanering (2000), som dessutom framhåller att studier i närsamhället ger eleverna 
möjlighet att värdera och undersöka sin omgivning. Williams (1987) menar att eleverna 
genom stadsstudier ges möjlighet att utveckla sin medvetenhet om samhället och att 
samhällsförändringar blir synliga för dem.        
 
 
2.4.2 Andra människors betydelse för lärandet 
Jerlang (red.)(1998) påpekar att vi enligt Skinner har medfödda skillnader när det gäller hur 
snabbt vi lär oss och mottaglighet för förstärkning. Här har därför omgivningen en avgörande 
roll för hur den anpassar sig efter dessa. Piaget menade, enligt Egidius (2002) att människan 
har en medfödd social förmåga när det gäller nyfikenhet och att imitera och leva tillsammans 
med andra. Det är genom att leva med andra i vårt skapade samhälle som vi utvecklas till 
människor. Empati och sympati är dock något som människan behöver utveckla. Säljö (2000) 
tar upp hur Vygotsky framhävde att omvärlden tolkas för oss i samspelet med andra 
människor. Det är andra som hjälper oss att förstå hur fenomen förhåller sig och fungerar. Det 
är genom att delta i dessa praktiska och kulturella sammanhang som människan får beredskap 
för situationer i framtiden. Maltén (1999) beskriver Vygotskys syn där samarbete med 
människor som befinner sig strax över den egna nivån leder till ökad utveckling.    
     Dewey påpekar, enligt Egidius (2002) att det är genom samverkan med andra som 
individen blir individ och medveten om sin egen roll i grupparbeten. Freinetpedagogiken som 
beskrivs i Nordheden (1995) lyfter fram att eleverna genom arbete lär sig ta ansvar för sina 
studier samt att de tränar samarbete och solidaritet. Svedberg & Zaar (1998) redogör för det 
integrerade respektive segregerade perspektivet på skolan och undervisningen. Det 
förstnämnda framhåller samarbete mellan eleverna samt att de inte ska rangordnas. Det 
segregerade innebär däremot det motsatta.           
     Dahlgren & Szczepanski (1997) lyfter fram att det vid utomhuspedagogik bildas en stark 
gemenskap mellan gruppmedlemmarna i gruppen, då de blir beroende av varandra i naturen 
och att detta medför att individerna blir mer medvetna om sina egna förmågor och hur dessa 
påverkar gruppen. Lundström & Nordström (red.)(2001) tar upp att man funnit att konflikter 
mellan eleverna har minskat på de skolor där man förbättrat skolgårdars utformning så att de 
blivit mer inspirerade av närmiljöns natur eller samhälle. Lundström och Nordström påpekar 
vidare trädgårdspedagogikens positiva inverkan på elever med koncentrationssvårigheter, 
barns miljömedvetenhet, kunskaper, förmåga att ta ansvar samt att samarbeta med varandra. 
Williams (1987) påpekar att stadsstudier utvecklar elevers förmåga att kommunicera med 
människor inom olika yrken liksom förmågan att kritiskt granska och värdera. Trafik, miljö 
och samhällsplanering (2000) framhåller hur föräldrars och äldre släktingars kunskaper om 
närsamhället kan ses som en resurs att ta tillvara på för att öka elevers kännedomen om 
omgivningen.        
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3 METOD 
 
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för mitt val av empirisk metod och vad den innebär. 
Jag beskriver hur min empiriska undersökning har genomförts samt hur bearbetningen av mitt 
insamlade material har gått till. Faktorer som jag anser kan ha påverkat mitt resultat kommer 
jag att behandla i slutet av nästa kapitel som redovisar mitt resultat. Detta för att jag vill att 
läsaren skall få ta del av mitt resultat innan dessa faktorer tas upp. 
 
 
3.1 Kvalitativ metod 
Jag har valt att till min empiriska del använda mig av en kvalitativ forskningsmetod eftersom 
den enligt Bell (2000) har som mål att ta reda på hur människor upplever sin värld och att inte 
statiskt analysera människors uppfattning, vilket den kvantitativa metoden syftar till. Det är 
viktigt att känna till att man som forskare kan avvika från de sätt att gå tillväga som i vanliga 
fall är kopplade till metoden. Metoden får aldrig styra studiens innehåll. Vilken metod man 
väljer att använda sig av beror på vilket syfte samt de problemställningar man valt att 
koncentrera sig på i studien. Enligt Svensson & Starrin (red.) (1996) s. 53 syftar den 
kvalitativa metoden till ”att upptäcka eller identifiera icke kända eller otillfredställande kända 
företeelser, egenskaper eller innebörder.” Den kvalitativa intervjun kan beskrivas som en 
vägledd konversation, där intervjuaren utgår från att vilja ta reda på vilka frågor som är 
viktiga och betydelsefulla. Det krävs att intervjuaren under intervjun ser till att lyfta fram det 
som är viktigt för situationen och undersökningens syfte.     
      Jag valde att intervjua eftersom att ” Samspelet mellan intervjuare och respondent gör det 
möjligt att nyansera svar, och att respondenten har utrymme att tillsammans med en 
intresserad och ickevärderande person verbalisera sitt tänkande och söka nyanser och 
differentieringar. ” ( s.34, Lantz (1997)).Om jag hade valt att använda mig av exempelvis 
observationer eller enkäter så hade jag inte kunnat utveckla respondenternas svar och alltså 
inte fått lika innehållsrika svar.  
 
 
3.2 Förberedelser för kvalitativ intervju 
Svensson & Starrin (red.) (1996) påpekar att man bör sätta sig in i ämnet och skaffa sig 
förkunskaper innan man intervjuar. Detta har jag gjort genom att läsa relevant litteratur. 
Därefter utformar man en intervjuguide genom att utföra pilotstudier. Intervjuguiden utformas 
lämpligen på följande sätt: 
 

1. Tänk igenom vad som är intressant när det gäller ämnet som ska studeras. 
2. Sortera frågorna i olika grupper så att frågorna i varje grupp hör ihop på ett 

meningsfullt sätt. 
 

Frågorna i den kvalitativa intervjun bör vara så öppna som möjligt samtidigt som de bör vara 
fokuserade. 
    Lantz (1993) beskriver den öppet riktade intervjun där ”en vid fråga belyses med i förväg 
bestämda frågeområden” (s. 68) samt att denna intervjuform har öppna svar.     
     Efter att ha läst litteratur och med mina frågeställningar i åtanke kom jag fram till följande 
intervjuområden: Begreppet skolans närmiljö, användandet av skolans närmiljö i 
undervisningen, fördelar respektive nackdelar med undervisning i skolans närmiljö, samband 
mellan elevers lärande och undervisning i skolans närmiljö.   
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3.3 Etik 
Både Bell (2000) och Svensson & Starrin (red.) (1996) betonar vikten av ett etiskt 
förhållningssätt vid intervjuer. De tar bl.a. upp respondentens rätt till anonymitet samt 
intervjuarens behandling av känsliga ämnen. Lantz (1993) påpekar också om respondentens 
rätt att när som helst avbryta intervjun.  
     Jag har som intervjuare informerat respondenterna om att intervjuerna är helt anonyma och 
att varken deras namn, skolans eller stadens/ortens/samhällets namn kommer att komma andra 
till känna. Det får aldrig synas i mitt arbete vem jag har intervjuat. De fick också godkänna 
om intervjun kunde spelas in på band eller inte. Anteckningar och band bör förstöras så snart 
som möjligt efter arbetet avslutats.    
 
 
3.4 Pilotstudie 
Innan jag genomförde mina intervjuer för studien ville jag undersöka hur mina frågor skulle 
fungera: om de var tillräckligt tydliga utan att vara ledande eller värderande. Min pilotstudie 
bestod av intervjuer med två lärare som undervisade i år 1-7 i skolor som inte var inriktade på 
undervisning i skolans närmiljö. Anledningen till att detta var att det var svårt att få tag på 
lärare som ville ställa upp på intervjuer. Slutsatsen efter denna pilotstudie blev att jag ändrade 
vissa frågor d.v.s. lade till, tog bort samt ändrade frågors utformning. Dessa frågor sorterade 
jag sedan till olika ämnesområden vilka kom att utgöra min intervjuguide. Pilotstudien visade 
att särskilt området som handlade om hur lärarna ansåg att undervisningen påverkade elevers 
lärande, var svårast att utreda. Därför valde jag att i min studie först inleda med en vid fråga 
om hur lärandet påverkades för att sedan beroende på hur utförliga svaren blev ställa mer 
konkreta frågor om vissa aspekter på lärandet. Jag var dock medveten om att detta kunde ha 
inverkan på mitt resultat. Eftersom lärarna i min pilotstudie saknade perspektivet att använda 
närmiljön i undervisningen samt att frågorna förändrades valde jag att inte använda mig utav 
pilotstudien i min vidare undersökning.  
   
 
3.5 Urval 
För att få fram av vilken uppfattning lärare har när det gäller hur undervisning i skolans 
närmiljö inverkar på elevers lärande blev ett naturligt val att intervjua lärare som hade 
undervisning i skolans närmiljö som ett återkommande inslag i sitt arbete. Efter samtal med 
min handledare valde jag att kontakta Anders Szczepanski och Britta Brügge vid Linköpings 
universitet och som har erfarenhet av utomhuspedagogik. Detta ledde till att jag fick kontakt 
med fyra lärare vid tre skolor. Att det blev två lärare från en skola medan de andra två kom 
från två olika berodde på att en av lärarna tidigare arbetat vid samma skola som den andra 
men som nu sedan en termin arbetat på en annan skola. Lärarna valdes av respektive 
enhetschef sedan jag kontaktat denna. Mina önskemål var att lärarna arbetade i år 1-6, gärna 
fick vara av olika kön och hade olika inriktningar d.v.s. en lärare från varje skolområde/skola 
som undervisade i år 1-3 respektive år 4-6 och att deras ämnesinriktningar skilde sig åt. Detta 
eftersom jag själv är blivande 1-7-lärare, valt att begränsa uppsatsen till dessa år samt valt att 
inte inrikta min uppsats på något särskilt skolämne. Övrig information som enhetscheferna 
fick vara att intervjuerna skulle handla om undervisning i skolans närmiljö, att de var 
anonyma, att de skulle utföras enskilt helst på en lugn och enskild plats samt ta ca 45-60 
minuter ( beroende på hur intervjun utvecklade sig ). Lärarna som tackade ja till att bli 
intervjuade blev följande: 
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Lärare 1:  Kvinna i trettioårsåldern som har inriktning Ma/NO men undervisar klassen i de 
flesta skolämnena. Hon har arbetat som lärare i ca 3 år och undervisar i år 5 vid en skola i ett 
mindre samhälle. Skolan ligger nära samhällets centrum men har samtidigt nära till natur. 
 
Lärare 2: Man i trettioårsåldern som har inriktning Sv/SO 1-7 men som undervisar klassen i 
de flesta skolämnena. Han har arbetat som lärare i ca 6 år och undervisar i år 3 vid en skola på 
landsbygden. Har tidigare mestadels undervisat i år 4-6. Skolan har nära till natur.  
 
Lärare 3: Kvinna i femtioårsåldern som är utbildad folkskollärare och undervisar i år 6 vid 
samma skola som lärare 2. Hon har klassen i de flesta skolämnena men har också matte i en 
annan klass vars lärare då undervisar hennes klass i engelska.   
 
Lärare 4: Kvinna i femtioårsåldern som har småskollärarutbildning och undervisar i år 3 vid 
en skola i ett mindre samhälle. Hon har klassen i de flesta skolämnena. Skolan har nära natur 
men ca 20 minuters gångväg till samhällets centrum.        
 
Gemensamt för alla lärarna är att deras skolor har varit med i ett projekt där man fokuserat på 
undervisning i skolans närmiljö och där lärarna också fick utbildning inom detta.   
 
 
 
 
3.6 Insamling och analys av data 
Intervjuerna gjordes enskilt med varje respondent på dennes arbetsplats. Vid intervjuerna 
valde jag att använda mig av bandspelare sedan detta godkänts av den intervjuade. Detta 
eftersom jag tycker att det är lättare för mig som intervjuare att få ett bättre flyt i intervjun om 
jag slipper anteckna under den. Varje intervju inleddes med några frågor om respondentens 
bakgrund såsom, utbildning och år inom yrket. Därefter gick intervjun vidare med de 
frågeområden jag valt i min intervjuguide (se Bilaga 1). Varje frågeområde inleddes med en 
öppen fråga och därefter ställde jag följdfrågor gällande sånt som jag efter mina förkunskaper 
ansåg kunna vara av vikt och för att få intervjufrågorna mer fokuserade. Följdfrågorna var i 
viss mån förutbestämda men saknade färdiga svar. Intervjuns utveckling bestämde också vilka 
följdfrågor som ställdes då respondenternas svar kunde variera i omfattning och precisering.   
    Svensson & Starrin (red.) (1996) påpekar att man som intervjuare skall försöka skapa en 
följsamhet under intervjun, att man lyssnar på det respondenten säger och följer upp detta. 
Intervjuaren bör tänka på att försöka finna en balans mellan aktivt lyssnande och att behålla 
orienteringen på intervjun. 
     Bell (2000) menar att det är viktigt att de som ställer upp på intervjuer får komma med 
önskemål om t.ex. plats och tidpunkt för intervjun. Intervjuplatsen bör vara sådan att det går 
att vara ostörd. Fördelen med bandspelare är att man får med hela intervjun ordagrant och att 
man då t.ex. kan citera delar i sitt arbete.  
     Lantz (1993) tar upp att man bör inleda en intervju med att ställa frågor om respondenten 
som person som kan vara betydelsefull bakgrundsinformation för att t.ex. förstå 
respondentens situation . Inledande frågor kan t.ex. handla om intervjupersonens ålder, yrke 
och utbildning. Lantz betonar vidare på s. 64 att ”utan en intervjuplan är det lätt att glida iväg 
och skifta i fokus”. 
     Mina intervjuer pågick i 45-60 minuter, vilket överensstämde med mina antaganden. Vid 
analys av data finns en mängd olika modeller att följa. Lantz (1993) tar på s. 77-99 upp en 
allmän modell för kvalitativ databearbetning som är modifierad efter Miles & Huberman och 
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som jag har valt att använda mig av vid min analys av mina intervjuer. Modellen består av 
fem steg: 
 

1. Datainsamling 
 
2. Datareduktion     
 
3. Att bilda dimensioner som speglar innehållet 
 
4. Att söka mönster 
 
5. Att kritiskt granska slutsatserna 
 

Min analys inledde jag med att ett antal gånger läsa de transkriberade intervjuerna för att 
därefter kunna välja bort sådan information som jag utifrån mina frågeställningar inte ansåg 
vara relevant för mitt arbete. Detta ledde till att det insamlade materialet minskade något i 
omfång då det fanns delar av intervjuerna som inte behandlade mitt arbete. Sedan började jag 
undersöka om jag kunde finna mönster i mina intervjuer och kategorisera svar. Detta gjorde 
jag med hjälp av att använda mig av pennor i olika färger. Under denna kategorisering valde 
jag att se till hur respektive respondent hade uttryckt sig kring de frågeområden som jag 
konstruerat i min intervjuguide. Därefter försökte jag se om man kunde finns likheter 
respektive skillnader i hur lärarna uttalat sig sinsemellan. Här fann jag att jag kunde finna svar 
som liknade varandra men också svar som skilde sig från de övrigas. Nu kunde jag bilda 
underkategorier och jämföra lärarnas syn på dessa ämnen samtidigt som jag var noggrann 
med att hålla isär respektive lärares uttalande samt att uppmärksamma i vilket sammanhang 
uttalandet hade framförts. Allt för att resultatet skulle bli en spegling av den syn lärarna hade 
under intervjuerna. Analysen av materialet fortsatte sedan ytterligare kritisk granskning av de 
slutsatser jag ansåg mig ha kunnat dra av min undersökning och hur väl dessa överensstämde 
med varje intervju.  
       
 
3.7 Metoddiskussion 
Vilka problem kan mitt val av metod medföra? Kan arbetet med materialet leda till att 
information förvrängs eller går förlorad? Detta är viktiga faktorer att ta upp eftersom detta kan 
påverka resultatet. Bell (2000) tar upp att bias (skevhet) alltid är en risk t.ex. eftersom 
intervjuaren är människa som omedvetet kan påverka respondenten. Om man som jag har 
genomfört alla intervjuer på egen hand kan en sådan snedvridning bli omedveten till skillnad 
mot om vi varit flera intervjuare. Risken finns att respondenten vill vara intervjuaren till lags 
eller/och att intervjuaren vill få fram speciella förutfattade svar och meningar.  
     Det finns också risker vid bearbetningen av mina insamlade data. Lantz (1997) menar att 
om man ska presentera resultatet i löpande text blir detta mycket omfattade och det blir svårt 
att se flera dimensioner samtidigt. Man ska så försöka koda materialet utan att meningen går 
förlorad, vilket alltid riskerar att ske då man kodar eller bildar dimensioner av det. När det 
gäller kvalitativa studier så söker man efter det likartade och olikartade. Lantz (1997) skriver 
också på s.83: ”Det är inte felaktigt att också använda siffror för att beskriva dimensioner, 
men det väsentliga är orden som anger siffrornas mening.” Under bearbetningen och analysen 
av materialet bryter man ner helheten i olika delar som ges olika namn för att fördjupa 
förståelsen av detaljerna som utgör helheten. Viktigt är att forskaren alltid tänker på att spegla 
källan d.v.s. att få fram hur respondenten ser på saken. När man anser sig ha funnit mönster i 
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materialet är det viktigt att undersöka om man kan gruppera ursprungsmaterialet på något 
annat sätt som leder till att man kan dra andra slutsatser.  
     Utifrån metodlitteraturen har jag gjort mitt bästa med att bearbeta och analysera mitt 
insamlade material med försiktighet. Längre fram i arbetet har jag gjort ett försök att beakta 
några av de faktorer som kan ha inverkat på mitt resultat.       
 
 
 
 

4 RESULTAT 
 

Jag har i min resultatredovisning valt att använda mig av lärarnas inriktningar: Ma/NO, 
Sv/SO, folkskollärare respektive småskollärare. Jag är dock medveten om att de båda 
sistnämnda inte används idag men då jag trodde att införandet av nya namn kunde röra till det 
för läsaren valde jag att beteckna de intervjuade på det sättet. Min förhoppning är att ingen 
ska känna sig stött utav detta utan istället se det som ett försök att tydliggöra de enskilda 
lärarnas ståndpunkter. Efter resultatredovisningen redogör jag även för faktorer som jag anser 
kan ha påverkat mitt resultat.  
 
 
4.1 Utredning av begreppet skolans närmiljö 
Då skolans närmiljö inte är något vedertaget begrepp inledde jag med att försöka utreda detta. 
Lärarnas svar resulterade i två kategorier: Resurser som inkluderas i begreppet och Tid och 
avstånd till resurser från skolan. 
 
 
4.1.1 Resurser som kan inkluderas i begreppet 
Den gemensamma synen för alla lärarna var att naturen såsom skog, vattendrag och åkrar var 
resurser som man kunde inkludera i begreppet skolans närmiljö. Ma/NO-läraren och 
småskolläraren framhöll också platser i samhället som t.ex. affärer, bibliotek, museer och 
historiska platser. Man kunde också titta på olika yrken och samhällsfrågor. Småskolläraren 
framhöll att man skulle försöka använda sig av det som finns i barnens vardag: 

Ja…det kan väl vara naturen men det kan också vara samhället som finns. Närmiljön kan ju 
också bara vara skolgården. Men man kan ju också sträcka ut det så det är….omgivningarna där 
man bor. Har man skog i närheten så är det väl ganska naturligt att man utnyttjar den…men jag 
menar man kan ju också utnyttja närmiljön när man håller på med olika yrken och 
samhället…… och gå på studiebesök och försöka att använda sig av det som är barnens varda. 

 
Skolgården var en resurs som alla intervjuade inkluderade i en skolans närmiljö. Man önskade 
att den gärna fick ha en stor lekyta men påpekade samtidigt att den var utmärkt att använda 
inom matten (exempelvis mätövningar) samt orientering. Småskolläraren, Sv/SO-läraren samt 
Ma/NO-läraren betonade att man gärna såg att skolgården hade en hinderbana och detta var 
något man arbetade för att den egna skolgården skulle få. Småskolläraren påpekade hur 
viktigt det är att speciellt små barn har en miljö som stimulerar till lek. Ma/NO-läraren ansåg 
att för att man skulle kunna använda sig av skolgården skulle den ha en även ha en sittplats 
där hela klassen kunde samlas. Denna sittplats kunde förslagsvis bestå av stockar eller kubbar. 
Om skolgården som resurs sa Ma/NO-läraren bl.a. : 
 

Det får man göra i platsbristens tidevarv som det är nu…. med minimalt med utrymmen. Det 
måste ju finnas en stor yta, lekyta, typ fotbollsplan och sen borde det finnas en…..en sitt…ja, 



 29

stockar…en ring av kubbar eller nånting. Någon mer samlingsplats där man skulle kunna 
rymmas och sitta en hel klass.   

 
 
4.1.2 Tid och avstånd till resurser från skolan 
Ma/ NO-läraren och småskolläraren ansåg att för att man ska ha en regelbunden undervisning 
i närmiljön bör avståndet till platsen helst inte vara större än att man hinner ta sig dit, ha 
lektion och ta sig tillbaka på mer än 80 minuter. En halvdag kunde också vara möjlig men för 
att ta sig till resurser längre bort krävdes friluftsdagar eller en större utflykt. Ma/NO-läraren 
uttryckte sig exempelvis på följande sätt: 
 

Det kan vara gångavstånd…eller om man har lite större avstånd cykelavstånd men….man ska 
hinna ta sig dit lite smidigt…. En förmiddag i alla fall måste man ju klara sig på så att man 
hinner ta sig dit och ha lektion och ta sig tillbaka. 

 
Senare under intervjun framkom följande: 
 

Ja, gångavstånd jag räknar att på åttio minuter ska du hinna att göra nånting på för det är inte 
ofta du har liksom en hel förmiddag….det blir inte av. Då tar man istället en friluftsdag eller 
något..och gör nåt rejält i så fall men det blir ju inte av så ofta. För man....antingen så vill man 
tillbaka till maten eller så tar man från matrastens slut och till de slutar skolan också. 
Eftermiddagspasset kan ju gå bra också.  
 

Sv/SO-läraren och folkskolläraren menade att mer än en dag skulle inte transportsträckan 
fram och tillbaka inklusive lektionen inte ta. Folkskolläraren betonade att det beror helt på vad 
man gör och som exempel menade hon att åker man skidor så kan avståndet från skolan bli 5 
kilometer: 
 

Jaaa…det ju definitivt hela skolgården å sen är det ett ganska stort område tror jag. Det sträcker 
sig flera hundra meter, en halv kilometer, en kilometer bort i vissa lägen…..och ibland kan det 
kan det till och med vara ännu längre det behöver inte vara ….för vi utnyttjar ju en del en bra bit 
härifrån. När man gör skidutflykter så kan det handla om en halvmil ifrån skolhuset så att säga 
men ändå tycker jag att det är närmiljön om man på en dag kan ta sig…..det kan vara en 
lektion….det beror så på vad man gör.   

 
 
4.2 Hur används skolans närmiljö? 
Här har jag sammanställt hur lärarna beskrev skolans närmiljö samt hur man arbetade i denna.  
Jag har valt att namnge kategorier: Resurser i den egna skolans närmiljö, Undervisning i 
skolans närmiljö, Arbetssätt i skolans närmiljö och Finns det skolämnen som är speciellt 
lämpade för undervisning i skolans närmiljö? 
  
 
4.2.1 Resurser i den egna skolans närmiljö 
Alla lärare uppgav att man hade nära till naturen och detta såg man som en viktig tillgång. 
Sv/SO-läraren uttryckte sig om den egna närmiljön:  
 

Den är överdjävligt bra! Ja, den är faktiskt det! Det finns ju alla möjligheter i världen alltså. 
Problemet är snarare ens egen uppfinningsrikedom eller entusiasm som sätter stopp snarare än 
äää…naturen. Vi har vatten å skog å åker å våtmarker å ALLT inom gångavstånd på tio 
minuter…tjugo minuter…så på det viset är den helt underbar alltså. 

    
Sv/SO-lärarens och folkskollärarens skola hade ett extra tydligt inslag på naturens olika 
fenomen såsom våtmarker och vattendrag, skog, åkrar och ängar. I deras skolas närmiljö finns 
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också en allmän friluftsanläggning där det bl.a. finns en hinderbana och pulkabacke. Det finns 
också en kyrka. Ma/NO lärarens skola har en närmiljö som förutom natur och fornlämningar 
också innehåller samhällsresurser som bibliotek, kyrka och kyrkogård, museum och affärer. 
Närmiljön vid småskollärarens skola har ett uteklassrum vilket består av ett långt bord med 
väggfasta bänkar på bägge sidor. Det har också ett tak. I anslutning till detta finns även en 
eldstad och slöjdläraren har byggt en ässja som fungerar på samma sätt som en smedja. Detta 
uterum fungerar ofta som en samlingsplats vid undervisning i närmiljön. Längre bort, ca 20 
minuters enkel gångväg, finns samhället med bl.a. affärer, bibliotek, museer och företag. 
 
 
4.2.2 Undervisning i skolans närmiljö 
Gemensamt för lärarna är att de främst använder skog och natur när de använder skolans 
närmiljö. NO-ämnena, matematik, idrott samt är de ämnen där man oftast använder sig av 
närmiljön. Inom matematiken bl.a. då man gjorde mätövningar och ritningar. Folkskollärarens 
elever hade bl.a. gjort en karta över skolgården som sedan alla elever på skolan kunde 
använda vid exempelvis miniorienteringar. I NO-ämnena var det främst inom biologin som 
närmiljön användes då man tittade på djur och växter. Här kan det exempelvis handla om att 
titta på grodyngel, spårtecken och olika biotoper. Sv/SO-läraren berättade: 
 

Jag själv lägger ju dom arbetsområdena som passar till rätt årstid….så handlar det om djurlivet 
så när till exempel i djurlivet….ungar i djurlivet…..då tar man det på våren å tittar på till 
exempel grodyngel å såna här grejer. 

 
Friluftsliv var ett annat vanligt förekommande inslag i användandet av närmiljön. Ma/ NO-
läraren hade på elevens val en grupp då man var ute i närmiljön: 
 

Å på elevens valtid då dom väljer då har jag haft en grupp då vi varit ute, eldat, sågat, huggit, tält 
barkbåtar… lagat lite mat. Att elda är väldigt fascinerande….att få tända.  

 
Eftersom folkskollärarens och Sv/SO-lärarens skola ligger nära en friluftsanläggning utnyttjar 
man den genom att eleverna får göra olika samarbetsövningar i hinderbanan samt vintertid 
åka skidor, pulka, skridskor och pimpla. Sv/SO-läraren uttryckte sig: 

 
Ja, nu på onsdag ska vi fiska och åka skridskor. Hmm…. ja, men vi går nog ut ganska 
mycket….fast man inte tänker på det. Det blir nog mer rörelse på vintern! 

 
 Skolorna har också utöver de vanliga lektionerna ha årliga inslag av att vistas ute under en 
längre tid ofta med övernattnig. En skola hade som tradition att varje vår ha en Natur och –
miljövecka under vilken man intensivt jobbar en hel vecka ute i utemiljön. Eleverna kan välja 
mellan olika verkstäder som att t.ex. vandra, fiska, paddla och göra tidningspapper. En annan 
skola hade varje höst och vår en helgdagsvandring. Ett annat återkommande inslag var att 
eleverna vid en skola varje år besökte kyrkan för att lära sig hur den arbetar och när denna 
renoverades var eleverna med och såg hur det gick till. I slöjden användes närmiljön på 
skolorna genom att man bl.a. tälja och plocka mossor och lavar för att sedan färga garn som 
man använder till vävning och stickning. En lärares elever intervjuade personer i samhället 
vilket sedan ska utmynna i en tidning. Lek var också något alla lärarna använde närmiljön till, 
både organiserad och fri lek. Småskolläraren brukade använda sig av närmiljön vid 
trafikträning t.ex. trafikregler: 
 

Det här är ett ganska lugnt villaområde så det finns inga avancerade grejer att träna på. Men man 
kan ju träna i alla fall på… hur man går över ett övergångsställe och hur man beter sig med sin 
cykel och såna saker. 
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Studiebesök på föräldrars arbetsplatser gjordes också ibland beroende på vilka förutsättningar 
som fanns i elevgruppen. Närmiljön användes också vid både organiserad och fri lek.                     
 
 
4.2.3 Arbetssätt vid undervisning i skolans närmiljö 
Alla lärarna angav att arbetssättet varierade beroende på var i närmiljön man var men att det 
ofta handlade om gruppuppgifter. Sv/SO-läraren uttryckte sig: 
 

Det blandar hejdlöst. Jag menar ena gången när vi är ute ää… initialt i nåt arbete kanske så så så 
för jag barnen runt skockvis å berättar om saker och runt så där…Och andra gånger så kan man 
släppa dom och vi går ut och så säger vi liksom ” Hitta fem insekter. Varsågod och börja. ”..så 
så det är olika. Ibland är det enskilt arbete så eller…enskilda uppgifter kanske man kan säga och 
alla möjliga konstellationer.   

 
Ma/NO-läraren gav oftast eleverna en paruppgift att arbeta med. Därefter samlades man och 
varje par redovisade sin uppgift för de övriga. Detta kunde följas av grupparbete på olika 
stationer eller annat beroende på hur mycket tid man hade. Småskolläraren brukade börja med 
att samla eleverna för att exempelvis informera dem om lektionens uppdrag. Hon berättade 
också hur hon på ett lekfullt och intresseväckande sätt arbetat i biologin. Här kommer en 
förkortad och omarbetad version av hennes redogörelse: 
 

När mina elever var yngre ville de helst bara leka när vi kom ut till skogen. Då skaffade jag en 
vetevärmare som såg ut som en kanin och som jag döpte till Lasse. Lasse som var naturvaktare 
bad eleverna hjälpa honom eftersom han skadat sitt ena ben och hade svårt att utföra sina 
uppdrag. Barnen fick sedan regelbundet brev från Lasse där han berättade vad han ville att de 
skulle undersöka i skogen och att de sedan skulle rapportera vad de gjort till honom. Vi gick ut 
och utförde uppdragen för att sedan diktera ihop ett brev som vi skickade till Lasse. Så 
småningom blev Lasse bättre i benet och kunde följa med oss ut i skogen. Han finns fortfarande 
i vårt klassrum och är mycket uppskattad. Jag känner att det är svårt att fånga små barn om man 
går ut i skogen och säger att ” Nu ska vi titta på mossor”.  

 
 Sv/SO-läraren samt folkskolläraren uppgav att ibland var det läraren som visade och 
berättade och ibland fick eleverna olika uppdrag att göra. Man ville dock att arbetssättet i 
möjligaste mån var elevaktivt. Praktiskt handlande med konkreta ting i närmiljön var 
vanligast.                                       
 
 
4.2.4 Finns det skolämnen som är speciellt lämpade för undervisning i skolans närmiljö? 
NO- ämnena, matematik och idrott samt i viss mån slöjd var de vanligaste skolämnena då 
man arbetade i skolans närmiljö. Tre av lärarna ansåg att närmiljön egentligen kunde 
användas i alla ämnen men att de själva främst hade kopplat ihop det med NO och/eller 
matematik. Folkskolläraren ansåg att: 
 

Ja, det borde ju helt naturligt vara… att NO och naturkunskap framför allt men sen har du även 
mycket matte du kan göra utomhus. Slöjden, de sitter ju ofta ute i skogen och täljer men också 
textilslöjden…. 

 
Sv/SO-läraren menade att: 
 

Det ligger närmast till hands tror jag…det faller sig naturligt……jag vet inte riktigt . Jag har inte 
tänkt på det på något annat vis. 

 
Ma/NO-läraren uttryckte sig bl.a. på följande vis: 
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Jaaa…….det är nog ens egen fantasi som…som sätter stopp. Det är inte svårare eller lättare i 
något ämne heller. Man skulle nog kunna ha musik utomhus också för den delen. 

  
Småskolläraren framhöll: 
 

Det blir nog mest natur det tycker jag….Och det är väl för att vi har skogen så nära inpå…så blir 
det ju så. Det beror kanske själv också vad man har för intressen. 

 
Svenska och bild framhölls av två lärare som ämnen där närmiljön skulle kunna användas 
t.ex. med diktskrivning samt beskrivningar.  
 
 
 
4.3 För- respektive nackdelar med undervisning i skolans närmiljö 
Jag har här valt att se till lärarnas uppfattning om vilka fördelar och nackdelar det finns med 
arbetssättet samt varför man inte väljer att använda sig av närmiljön.   
 
4.3.1 Fördelar 
Alla fyra betonade att en klar fördel var att eleverna fick frisk luft och möjlighet att röra på 
mig när man var utomhus. Ma/NO-läraren ansåg att detta speciellt kunde gynna de elever som 
upplevde att det var jobbigt att sitta still inomhus i klassrummet: 
 

Dom kan rasta av sig på ett annat sätt ute eftersom man arbetar mer praktiskt ute. 
 
Sv/SO-läraren menade att det blev ett avbrott från klassrumsundervisningen och att 
utevistelsen också hade en positiv inverkan på eleverna lektionerna efter eftersom de blir 
piggare: 
 

Nåt jag ser är att kraften ökar hos barnen. Det blir ett varierat arbetssätt å barnen får mer kraft 
när man har varit ute…de orkar hålla på längre också när dom kommer tillbaka sen 
då….antingen man fortsätter spinna på det man gjorde ute så…så är dom mer taggade. Dom har 
fått luft dom har rört säj och så vidare och så vidare….så det är ju egentligen bara positivt. 

Vidare framhöll alla intervjuade att vistelse utomhus och i naturen blev ett naturligt inslag för 
eleverna och att detta förhoppningsvis är något de sedan kommer bära med sig genom livet, 
vanan att vara ute i skog och mark. Miljömedvetenhet och ökat intresse för naturen var 
faktorer lärarna hoppades att eleverna fick med sig från undervisningen i närmiljön. 
Småskolläraren uttryckte sig exempelvis: 
 

Att dom förhoppningsvis lär sig umgås med naturen på ett bra sätt…tycker jag….och just det här 
att dom ska tänka sig för…att man kan faktiskt förstöra saker i naturen också….. men att det 
också finns mycket roligt i naturen att leka med. Och överhuvudtaget vana att vara ute i naturen. 

 
Andra fördelar som nämndes var det obegränsade uterummets möjligheter vid t.ex. 
utrymmesbrist inomhus samt för inspiration.   
 
 
4.3.2 Nackdelar 
Alla intervjuade var överens om att klädseln kunde vara ett stort problem, det vill säga att 
elever inte alltid klädde sig efter väder och uteaktivitet trots att de visste om att man skulle 
vara utomhus. Småskolläraren framhöll dock att detta var något som kunde vara en lärande 
aspekt nämligen att lära sig hur man klär sig efter väderlek. Ma/NO-läraren menade att det 
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blev svårare att få eleverna, speciellt flickorna, att sätta på sig lämpliga kläder ju äldre de 
blev: 
 

Visserligen har vi inte så stora problem med detta här i ( samhällets namn ) ändå men…visst 
tjejer i femman kan vara lite pimpinetta och komma i…inte högklackat men platåskor…och det 
är ju inte riktigt skor som är lämpade att för vara ute och knata i… ”Åh, usch det är ju långt att 
gå dit” så visst kan dom gnälla. 

 
Lärarna själva ansåg inte att vädret i sig var ett problem utan tyckte att man skulle vara 
flexibel men uppgav att det kunde vara en orsak till att andra inte gick ut med sina elever.  
 
En nackdel som var tydligt utmärkande hos alla lärarnas svar var den nedsatta kontrollen av 
eleverna vid undervisning i närmiljön. Man upplevde att man hade mer kontroll av eleverna i 
klassrummet. Sv/SO-läraren ansåg att: 
 

Man har mer koll på barna i klassrummet…det är lättare att ha koll där. Ska man gå ut med dem 
så blir det lite rörigare lite mer oordning och så. Man måste vara mer strukturerad ….mer 
ordning…ännu mer planerande än när man är inne…Det är en stor yta att vara på. 

  
Alla lärare som jag intervjuade påtalade att de egentligen kunde vara ute mycket mer. Man 
uppgav också att man var ute mycket mindre på vintern. Någon siffra på hur ofta de var ute 
fick jag inte då detta varierade med årstid och arbetsområde. En lärare hade som ambition att 
vara ute en gång i månaden medan en annan trodde att man var ute i genomsnitt tre gånger i 
månaden om man såg till hela läsåret. Tidsaspekten var något flera lärare tog upp. Ma/NO-
läraren ansåg att man undervisar mer med eleverna på lågstadiet då läraren högre upp känner 
sig pressad av att hinna med kursplanerna. Hon påpekade också att man oftast känner sig mer 
effektiv i klassrummet: 
 

När man går ut….det tar väldigt lång tid för att göra det man ska göra. Du känner dig oftast 
effektivare i klassrummet…att lära in ett moment…..men det är ju inte säkert att eleverna sen..  
resultatet av det hela är ju inte säkert att de har lärt sig bättre av att sitta inne i klassrummet 
jämfört med att sitta ute och lära sig.  

 
Lärarna kände alltså ett stort ansvar för elevernas säkerhet och två lärare påpekade att det var 
viktigt att man kände och kunde lita på varandra. Helst såg de att man var två vuxna om man 
var ute med klassen. När det gällde planeringstiden för undervisning i närmiljön ansåg de att 
det gick åt mer tid till planering, organisering och strukturering vid utevistelse.  
 
 
 
4.4 Hur påverkas elevers lärande av undervisning i skolans närmiljö 
Under det här området har jag försökt sammanfatta lärarnas uppfattning om hur elevers 
lärande påverkas av undervisning i skolans närmiljö. Vissa delar skulle även kunna placeras 
under fördelar och nackdelar men jag har alltså valt att redogöra för dessa här. Efter noga 
övervägande och sorterande blev det följande delar av lärandet som gick att utläsa i mina 
intervjuer: Fantasi, Verklighetsanpassad undervisning, Motivation samt Samarbete och 
ansvar. 
 
 
4.4.1 Fantasi 
Tre av lärarna framhöll att utevistelsen stimulerade elevernas fantasi. Främst genom lek. 
Ma/NO-läraren och folkskolläraren som undervisade år 5 respektive 6 menade att deras elever 
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fortfarande lekte väldigt mycket och att detta troligen var något som utevistelsen bidragit till. 
Man ansåg att eleverna var kreativa och ofta kom med egna fantasifulla lösningar eller förslag 
på övningar och lekar. Folkskolläraren gav som exempel: 
 

Vi körde någon lek i höstas…. ute och den fråga dom om idag: ” Den där leken vi gjorde den 
skulle vi kunna idag, när det är snö!”… Det kom spontant! 

 
Ma/NO-läraren berättade att eleverna när de har egen lektid i skogen bygger t.ex. egna 
hinderbanor. Småskolläraren menade att många av dagens barn har svårt att leka fantasilekar 
då de är vana att bli serverade färdiga lekar och att utevistelsen då kan vara ett sätt för barn att 
komma i kontakt med sin fantasi: 
 

Som vuxen så ser man ju…det här när dom får leka fritt att en del inte har utvecklat en sån 
här…. förmåga att leka fritt å leka fantasilekar ute. Man ser ju vilka barn som är vana att leka 
ute…och fantasin är ju alltid bra att utveckla. 

  
 
4.4.2 Verklighetsanknytning 
Alla lärarna ansåg att undervisning i skolans närmiljö gör undervisningsinnehållet mer 
anknutet till verkligheten. De ansåg att elevernas förståelse för innehållet ökade när de själva 
kunde uppleva det. Sv/SO-läraren menade att: 
 

Ska man prata om en skalbagge så kan man gå ut och titta på en. Det blir väldigt greppbart för 
barnen.  

 
De intervjuade lärarna var också överens om att eleverna utvecklade en förståelse för hur 
naturen och samhället fungerar och hänger samman om man använde sig av närmiljön. 
Förhoppningsvis ledde detta till att deras kunskaper om t.ex. naturen påverkade deras 
tänkande om växter och djur i riktning mot respekt och aktsamhet. Småskolläraren uttryckte 
sig exempelvis: 
 

Likaså såna saker hur man uppträder i skogen….att man inte stampar ihjäl varenda skalbagge 
man ser eller sniglar. Lite respekt….och att man är aktsam om det som växer. Det är ju också 
nånting man behöver träna. 

 
Möten med arbetsplatser kan också öka förståelsen för andra människor samt olika fenomen i 
samhället som man annars bara ser resultatet av. Småskolläraren menade att: 
 

Som det här med hur gator plogas och sandas. Att förstå att det faktiskt ligger saker bakom att 
saker är som dom är. 

 
 ”Lära genom att göra” betonades av Ma/NO-läraren.         
 
 
4.4.3 Motivation 
De fyra lärarna märkte att de flesta eleverna verkade tycka om undervisning i närmiljön. 
Framförallt de elever som tycker att skolan är jobbig eller som har svårt att sitt still i 
klassrummet. Ma/NO- läraren ansåg att arbetssättet främjar de elever som behöver röra sig 
mer för att ” kunna ta in ” och att ”det kan vara lättare att få med sig fler” vid undervisning i 
närmiljön. Hon menade att: 
  

Man märker ju att det de som annars har svårt att sitta still och arbeta…de som har ett större 
behov av att röra på sig för att kunna ta in…..de har ju en klar fördel när man är ute. Så på så sätt 
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kan det vara lättare att få med sig fler. Eleverna får röra på sig… och ha kul och att det är ju då 
man lär sig. 

 
Två av lärarna framhöll att eleverna blev mer intresserade och får mer lust att lära vid 
undervisning i närmiljön, att de blev mer ” taggade ” och mer ” på ”. Detta kunde enligt en av 
dessa lärare medföra att det ibland var svårt att hålla ihop gruppen. Småskolläraren påpekade 
att det fanns så mycket ute som ibland avledde elevernas koncentration. Hon tyckte också att 
det var mer målet i sig än undervisningen i närmiljön som påverkade elevers motivation.   
 
 
4.4.4 Samarbete och ansvar 
Lärarna var eniga om att eleverna utvecklade sin samarbetsförmåga vid undervisning i 
närmiljön eftersom samarbetsövningar och grupparbete var vanliga inslag i undervisningen. 
Det handlar ofta om att mindre grupper får i uppdrag att ska skapa eller bygga något 
tillsammans. Småskolläraren ansåg att vid undervisning i skolans närmiljö konfronteras 
eleverna med problemen, tvingas hitta lösningar och komma överens. Hon uttryckte bl.a.: 
 

Det finns alla möjligheter för dom att samarbeta….och det är ju verkligen en träning…att 
komma överens om hur dom ska ha det. Och så att alla får vara med och bestämma. Man 
försöker att inte gå in för man vill att dom ska lösa det själva. Ja, det vill man ju! Såna saker lär 
man sig genom att konfronteras med problemen…..att man liksom slipas av gentemot andra 
människor. 

  
Ma/NO-läraren tog upp att klassen blivit väldigt sammansvetsad, att eleverna stöttade 
varandra och att ingen var utanför. Hon hade dock svårt att säga om detta enbart berodde på 
undervisningen i närmiljön. Samma lärare  betonade också att arbetssättet medför att eleverna 
tränas ta ansvar då de arbetar mer självständigt och att de ute inte har samma möjlighet att 
fråga läraren i samma utsträckning som inomhus: 
 

Dom får helt klart jobba mer självständigt….ta ett större ansvar..när du släpper dom ute. Så den 
biten ökar…även om dom får ta ett rättså stort ansvar i klassrummet också…i stora klasser med 
många elever. Men där är det lättare att på sätt och vis…minska sitt självständiga arbetssätt. Det 
är lättare att fråga.....ute kan du inte fråga i lika hög grad.         

 
 
 
4.5 Sammanfattning av mitt resultat 
Här följer en kort sammanfattning av de slutsatser jag kunde göra av mina intervjuer. Vidare 
analys samt egna kommentarer av dessa kommer att göras senare. 
 
4.5.1 Lärarnas syn på begreppet skolans närmiljö 
Det visade sig att lärarnas definition av begreppet skolans närmiljö till stor del var en spegling 
av den beskrivning de gav av sin egen skola. Naturens resurser liksom skolgården  
inkluderades av alla. För de vars skolor låg i en tätort innefattades också resurser i samhället. 
Hur långt bort närmiljön sträckte sig varierade beroende på var man gjorde men låg främst 
mellan 80 minuter och en dag med transportsträckan och lektion ihop. Platser längre bort 
utnyttjades inte lika ofta. 
 
4.5.2 Undervisningen i skolans närmiljö 
Skolornas närmiljö avspeglades också i användandet av denna. NO-ämnen, matematik, idrott 
samt slöjd var de ämnen där man oftast utnyttjade sig av närmiljön. Friluftsliv var också 
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vanligt liksom lek. Platser i samhället användes ibland av lärarna vid tätortsskolorna. 
Arbetssättet vid undervisning i närmiljön varierade men gruppuppgifter var dock vanligast 
liksom elevaktivt praktiskt arbete med konkret material.  
 
4.5.3 För- respektive nackdelar med undervisning i skolans närmiljö 
Lärarna ansåg att lektioner utanför klassrummet krävde mer förberedelse och de upplevde att 
de kände sig säkrare samt hade mer kontroll på elevgruppen inomhus än utomhus. Lärarnas 
förhoppning var att eleverna fick ett ökat intresse för natur och miljömedvetenhet samt att 
detta skulle finnas med genom hela livet. Man såg positivt på att eleverna genom arbetssättet 
fick frisk luft och röra på sig.     
 
 
4.5.4 Hur undervisning i skolans närmiljö påverkar elevers lärande 
Undervisning i närmiljön ansågs av tre lärare stimulera elevernas fantasi främst genom lek. 
Alla lärarna menade att undervisningen blev mer verklighetsanknutet och att förståelsen för 
hur saker i verkligheten förhåller sig till varandra ökar. Man upplevde också att de flesta 
eleverna uppskattade arbetssättet och att undervisningen gynnade elever med svårigheter att 
sitta still. Lärarna upplevde dessutom att  samarbetsförmågan utvecklades hos eleverna.            
 
     
 
4.6 Faktorer som kan ha påverkat mitt resultat 
Det finns en mängd olika faktorer som kan ha inverkat på resultatet. Jag kommer här ta upp 
några av dessa: Mitt val av metod, Respondenternas bakgrund och skolornas läge, Min 
relation med respondenten,  Intervjusituationen och  Mitt val av frågor. 
 
4.6.1 Mitt val av metod 
Jag valde att använda mig av den kvalitativa metoden och själva metoden i sig bidrog 
naturligtvis till mitt resultat. Hade jag valt en annan metod hade resultatet möjligen blivit 
annorlunda. Eftersom den kvalitativa intervjun bygger på hur respondenterna upplever olika 
fenomen finns alltid risken att det under materialets bearbetning och kodning riskerar att 
förlora meningen, d. v. s. att jag inte får fram hur respondenten ser på saken. Jag har försökt 
att undvika skevheter av mitt resultat genom att låta lärarna ta del av de nedskrivna 
intervjuerna samt utkast till arbetet. Det färdiga arbetet kommer även att överlämnas till dem.  
     Då jag heller inte är någon erfaren intervjuare utan främst provintervjuat under min 
utbildning kan detta också ha inverkat. En van intervjuare har lättare att få ett flyt i intervjun 
samt en större säkerhet när det gäller hur följdfrågor bör ställas, hur man får ett öppet klimat 
o.s.v.    
   
4.6.2 Respondenternas bakgrund och skolornas läge 
Jag försökte som jag tidigare nämnt att få en så bred spridning av respondenterna som möjligt 
för att undersökningen skulle bli så nyanserad och bred som möjligt. Man kanske arbetar olika 
beroende på vilken utbildning man har, erfarenhet, hur gamla eleverna är, om man är man 
eller kvinna o.s.v. Om alla de intervjuade hade arbetat på samma skola, haft samma 
erfarenheter eller /och undervisat i samma år hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Det jag 
tyckte mig märka vid en jämförelse mellan respondenternas intervjuer var att småskolläraren 
var mer inriktad på lek i närmiljön. Kanske ägnar man mer tid åt det i de lägre åren? Sv/SO-
läraren hade främst arbetat med år 4-6, även om han nu undervisade i år 3, annars kanske hans 
svar hade sett annorlunda ut. Skolornas placering blev tydlig i studien eftersom de alla hade 
närhet till natur varför denna också blev den resurs i närmiljön man främst använde sig av. 
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Eleverna bodde i skolans närhet och många tillbringade också sin fritid i naturen. Hade 
skolorna varit placerade i närhet av en storstads centrum hade mina intervjuer troligen sett 
annorlunda ut. Man hade kanske hade använt närmiljön vid andra arbetsområden än vad som 
nu gjordes.    
 
 
4.6.3 Min relation med respondenten 
Jag kände ingen av lärarna sedan tidigare utan hade endast pratat med dem en kort stund 
innan på telefon för att bestämma tid och plats. Detta kan ha påverkat intervjun på ett sådant 
sätt att de t.ex. kanske inte kunde samtala helt avslappnat. Det är lättare att det blir en dialog 
med någon man känner samtidigt som det kanske kan vara svårt att förhålla sig objektiv under 
intervjun. Svensson & Starrin (red.)(1996) menar att ett öppet klimat är viktigt för att 
respondenten skall känna sig trygg. Detta försökte jag skapa genom att exempelvis inleda 
intervjun med frågor av lättare art såsom utbildning, år inom läraryrket o.s.v. 
 
 
4.6.4 Intervjusituationen 
I en av intervjuerna blev vi tyvärr avbrutna mitt i intervjun vilket kan ha påverkat den fortsatta 
intervjun. Jag anser dock att vi kunde behålla den röda tråden. Intervjun med den 
respondenten gjordes dessutom under en håltimme varefter läraren skulle ha lektion. Detta 
kan ha medfört att läraren kände viss tidspress. Mitt val att använda mig av bandspelare kan 
också ha inverkat då respondenterna kan ha känt sig ovana eller obekväma med denna trots att 
de hade godkänt att spelas in. Men jag tycker att intervjuerna fick ett bra flyt då jag inte 
behövde anteckna. De intervjuade fick inte heller läsa igenom intervjuguiden innan eftersom 
jag ville ha spontana svar. Detta kan vara ytterligare en faktor som påverkade mitt resultat då 
jag kanske hade fått utförligare svar om respondenterna hade haft tid att i lugn och ro tänka 
igenom de olika frågeområdena. En negativ aspekt hade kunnat vara att lärarna inte hade 
utgått från sig själva utan börjat fundera på vad man bör svara istället.    
 
  
4.6.5 Mitt val av frågor 
Vilka frågor som jag ställde hade också betydelse för resultatet och jag har tidigare framfört 
svårigheten att genomföra området om arbetssättets inverkan på elevers lärande. Jag använde 
mig av en öppet riktad intervju med en intervjuguide som bestod av några få öppna 
frågeområden inom vilka jag sedan ställde följdfrågor för att få mer fokuserade svar. Hade jag 
valt andra typer av frågor hade resultatet blivit annorlunda.    
 
 
 
 

5 RESULTATDISKUSSION 
 
I det här kapitlet jämförs det empiriska resultatet med litteraturen utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Mitt syfte med arbetet var att efter en genomgång av här relevant litteratur 
studera hur lärare ser på undervisning i skolans närmiljö samt hur och varför denna bedrivs. 
De frågor som jag hade valt att undersöka närmare var följande: 
- Hur förhåller sig olika lärandeperspektiv i den här valda litteraturen till miljöns betydelse för 
lärande? 
- Hur ser lärare på begreppet skolans närmiljö?  
- Vilka möjligheter att bedriva undervisning i närmiljön finns på skolorna och hur sker denna?  
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- Vilka för- respektive nackdelar anser lärare att det finns med undervisning i skolans 
närmiljö? 
- Hur anser lärare att elevers lärande påverkas av undervisning i skolans närmiljö?  
 
Läsaren kommer kanske i det här kapitlet reagera på att Skinners teori inte behandlas och jag 
vill därför påpeka att jag inte funnit något konkret i min empiriska undersökning som direkt 
kan relateras till denna. Jag finner dock hans synsätt som ett av de grundläggande 
perspektiven på lärande varför jag har valt att ändå behålla avsnittet i min litteraturdel. 
 
  
5.1 Begreppet skolans närmiljö 
Skolans närmiljö visade sig vara svårare att utreda än jag hade trott innan arbetets början. 
Eftersom det inte är något vedertaget begrepp fann jag ingen litteratur som direkt använde 
närmiljön utan man kretsade runt det i termer som t.ex. närsamhälle, miljö och samhälle. 
Undervisning i skolans närmiljö uttrycktes som ”undervisning i lokalhistoria”, ” studier i 
närsamhället” utomhuspedagogik och stadsstudier. Det verkar som att litteraturen med 
undantag för utomhuspedagogik skiljer på undervisning i samhället och undervisning i 
naturen. Ibland syftar miljö på enbart naturen medan det i andra fall innefattar också det 
uppbyggda samhället. Detta kunde upplevas som förvirrande då jag vid arbetets inledning 
kunde tänka mig att begreppet närmiljö utgjorde en helhet av dessa båda.   
     I min empiriska undersökning blev det allmänna begreppet skolans närmiljö närmast en 
spegling av lärarnas egen skola. Skolorna hade alla närhet till naturen och dess resurser, åkrar, 
sjöar, skog o.s.v., varför denna kom att ingå i begreppet. De skolor som också hade närhet till 
samhällets resurser, affärer, bibliotek, museer o.s.v. inkluderade också dessa i begreppet. Hur 
långt bort närmiljön sträckte sig varierade med vad man gjorde och för att man skulle kunna 
använda sig av denna regelbundet såg man att avståndet inte var längre än 80 minuter eller en 
dag, inklusive transportsträcka och lektion. Platser längre bort utnyttjades inte lika ofta. 
Intressant är att alla lärare även räknade in skolgården i begreppet. Detta kan jämföras med 
mina egna tankar om begreppet i det första kapitlet där jag kunde tänka mig att resurserna låg 
max 20 minuters gångväg från skolan för att de skulle kunna användas regelbundet. Dahlgren 
& Szczepanski (1997) menar också att utomhuspedagogikens metoder skall vara regelbundet 
återkommande inslag i undervisningen och ingå i den långsiktiga planeringen. 
Utomhusbegreppet har en helhetsbild på begreppet då man t.ex. inkluderar både natur och 
stadsmiljöer, skolgårdar och parker. Trafik, miljö och samhällsplanering (2000) har ingen 
bestämd benämning utan nämner både närsamhälle, lokal miljö, omgivning och närmiljö. 
Man ger exempel på resurser som exempelvis bebyggelse, vägar, naturområden, affär och 
arbetsplatser d.v.s. både natur och samhälle. Projekten som nämns på www.skolutveckling.se/ 
är främst inriktade på antingen miljö (enligt deras definition är detta natur) eller 
stad/samhälle. Stensmo (2001) redogör för Lpo 94s mål om närmiljö och miljö genom att 
framhålla att skolans närmiljö utgörs av en fysisk, en social och en kulturell närmiljö. I den 
förstnämnda inkluderas skolgård, skollokaler, inventarier och läromedel. Den sociokulturella 
är däremot den anda eller det sociala klimatet i skolan. Miljö i ett vidare perspektiv innebär å 
sin sida lokala och globala miljöfrågor. Det är anmärkningsvärt att ingen av lärarna nämnde 
den sociokulturella delen när de beskrev närmiljön utan endast såg till den fysiska. Deras syn 
på begreppet är också vidare då det sträcker sig från skolgården och ut i skolans omgivning. 
Kanske borde man istället tala om skolans närmaste omgivning istället för närmiljö då miljö 
kan användas enbart kan syfta till naturen? Jag kan tänka mig att om jag hade valt att 
undersöka begreppet närsamhälle så hade inte lärarna lyft fram naturen utan främst lyft fram 
de av människor konstruerade fenomenen i omgivningen. 
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5.2 Hur används skolans närmiljö 
Lärarna i min empiriska studie använde främst närmiljön i NO-ämnen (främst biologi), 
matematik, idrott samt slöjd. Deras egna skolors närmiljö avspeglades även här då det endast 
var lärarna i tätorten som dessutom använde platser i samhället. Aktiviteter som nämndes var 
bl.a. mätövningar, studier av djur och växter, friluftsliv, växtfärgning och studiebesök på 
arbetsplatser. En lärare menade att det blev mer ”rörelse” på vintern när man använde sig av 
närmiljön. Samtidigt påpekade tre av lärarna att närmiljön egentligen borde kunna utnyttjas i 
alla ämnen men att man främst förknippade det med NO och/eller matematik. Arbetssätten i 
närmiljön varierade men utmärkande var att eleverna i möjligaste mån skulle vara elevaktivt 
och att man vanligtvis lät eleverna arbeta i smågrupper. Hur ser då litteraturen på 
undervisning i skolans närmiljö och dess arbetssätt? Dahlgren & Szczepanski (1997) lyfter 
fram att utomhuspedagogiken är en tematisk och ämnesöverskridande pedagogik som bygger 
på elevers aktiva handlingar. Nilsson (1994) tar också upp att skolämnen kan integreras vid 
undervisning i lokalhistoria och möjligheterna för eleverna att själva undersöka aktivt. I 
princip all litteratur jag tagit upp om både undervisning i skolans närmiljö och de olika 
lärandeperspektiven förespråkas ett elevaktivt och undersökande arbetssätt. Trafik, miljö och 
samhällsplanering (2000), Williams (1987), freinetpedagogiken ( Nordheden (1995)), Dewey 
(Maltén (1999), Piaget (i exempelvis Jerlang (red.)(1998)) och slutligen Vygotsky ( enligt 
t.ex. Egidius (2002)) är alla exempel på detta. Olsson (1995) och Norén-Björn, Mårtensson & 
Andersson (1993) menar att skolgården kan utnyttjas som en pedagogisk resurs. Den 
sistnämnda påpekar att en mängd olika ämnen kan användas t.ex. biologi, matematik, teknik 
samt musik och idrott. Just teknikämnet representerades vid en av skolorna i min empiriska 
studie då eleverna varit med då bygdens kyrka renoverades. Olsson (1995) samt Lundström& 
Nordström (red.)(2001) lyfter fram skolträdgårdens möjligheter vilken kan användas till 
förslagsvis odling och ekologi. Skolgården kan också utformas som en spegling av 
hembygdens kultur, samhälle eller natur. Detta arbetar nätverket Skapande Uterum med. 
Trafik, miljö och samhällsplanering (2000) liksom småskolläraren påpekar båda att närmiljön 
kan användas vid trafikträning. Freinetpedagogiken i Nordheden (1995) ger exempel allt från 
odling och trädgårdsskötsel till besök hos olika arbetsplatser. Här nämns också att arbetet kan 
utmynna till en tidning, vilket också Nilsson (1994) och Ma/NO-läraren redogjorde för. 
      Litteraturen och min empiriska undersökning ger en likartad bild av hur undervisningen i 
närmiljön kan bedrivas och vilka områden man kan arbeta med utifrån de resurser som finns i 
omgivningen. De intervjuade lärarna var dock inte inriktade på odling eller trädgårdsskötsel, 
åtminstone framfördes inte detta under intervjuerna. Integreringen av flera ämnen framkom 
inte heller här. Det elevaktiva arbetssättet var dock centralt hos båda sidor. Litteraturen om 
undervisning i skolans närmiljö är dock mer fokuserad att lyfta fram det forskande arbetssättet 
än vad som framkom i min empiriska del. Här var det endast en lärare som vid tidningsarbetet 
lyfte fram något som tydde på forskning. Kan lärarna se detta arbetssätt som en självklar del 
av undervisningen varför detta inte påtalades? Det man kan säga om undervisning i närmiljön 
är att det framförallt är väldigt praktiskt och att man till stor del arbetar med konkret material.      
 
 
5.3 Fördelar respektive nackdelar med undervisning i skolans närmiljö 
En klar fördel som framkom i min empiriska undersökning var att eleverna fick frisk luft och 
möjlighet att röra på sig utomhus. Detta kan jämföras med undersökningar i Dahlgren & 
Szczepanski (1997) som visar att barn som vistas utomhus i en varierande utomhusmiljö är 
friskare än andra samt att de har en mer omväxlande lek, får bättre motorik och bättre 
koncentrationsförmåga. Sv/SO-läraren uttryckte just att eleverna blev piggare och orkar arbeta 
längre när de kommer in efter en utevistelse. Ma/NO-läraren menade att utevistelsen gynnade 
elever med svårigheter att sitta stilla eftersom man rörde mer på sig vid undervisning i 
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närmiljön. Brügge, Glantz & Sandell (red)(1999) menar att utevistelse gör att barn på ett 
lekfullt sätt kan utveckla både kroppsrörelse och livskvalitet. I min empiriska undersökning 
menade lärarna att den regelbundna utevistelsen i naturen förhoppningsvis skulle bidra till att 
det blev ett naturligt inslag i både elevernas nuvarande liv och framtida. Man önskade också 
att eleverna bar med sig ett intresse för naturen och miljömedvetenhet. Dahlgren & 
Szczepanski (1997) framhåller att utomhuspedagogik kan bidra till att människor blir 
medvetna om att de är en del av helheten och att de kan påverka denna. Miljömedvetenhet kan 
så bli en följd av detta. 
     Jag tror liksom både lärare och litteratur att man genom regelbunden vistelse i naturen kan 
få en ökad lust att vara i den då man känner sig trygg och vet hur man bör bete sig i denna. 
Småskolläraren pratade om att ge eleverna vanan att vara ute och detta tror jag är jätteviktigt 
att barnen får för annars upplevs naturen som en okänd miljö där man känner sig osäker och 
obekväm. Ökad miljömedvetenhet då eleverna görs uppmärksamma på att de är en del av 
helheten är en något som undervisning i skolans närmiljö kan bidra till.   
      Lundström & Nordström (red.)(2001) framhåller att trädgårdspedagogiken bl.a. ökar barns 
miljömedvetenhet och att elever med koncentrationssvårigheter uppskattar det praktiska 
arbetet. Williams (1987) tar också upp att stadsstudier passar alla elever inklusive de som är 
skoltrötta. Jag tycker att detta vore intressant att studera d.v.s. om undervisning i närmiljön 
kan vara positivt för elever med koncentrationssvårigheter. Man kan dock ifrågasätta om alla 
de intryck som finns i denna inte kan göra det ännu svårare för dessa elever att sortera ut det 
viktiga och fokusera sig? Det kan också vara så att vissa resurser i närmiljön är mer lämpade 
än andra att arbeta i för dessa elever. I min empiriska studie ansåg man också att andra 
fördelar med uterummet var den obegränsade ytan och möjligheter till inspiration. Enligt 
Dahlgren & Szczepanski (1997) är fördelar med utemiljön att flera sinnen påverkas och att 
undervisning där flera olika sinnesintryck stimuleras har en positiv effekt på minnet.  
     Nackdelar som den empiriska studien visade var elevernas klädsel d.v.s. att de inte alltid 
klädde sig efter utomhusaktiviteter och väder. Att klä sig rätt kunde dock ses som en 
lärandeaspekt enligt småskolläraren. Lärarna var eniga om att en annan nackdel var att man 
upplevde sig ha mer kontroll över eleverna i klassrummet och att man kände ett stort ansvar 
för säkerheten. Man ansåg också att det gick åt mer tid till planering och organisering om man 
skulle vara i närmiljön. Alla lärare påpekade att man egentligen borde vara ute mer och 
säkerhetsaspekten och planeringstiden kan kanske vara orsaker till att man inte var det? En 
lärare uppgav att man är mer ute mer med eleverna på lågstadiet eftersom man högre upp 
känner pressen att hinna med kursplanerna. Läraren menade också att man kan känna sig mer 
effektiv i klassummet men att det för den skull inte är säkert att eleverna lär sig bättre där. 
Den enda nackdelen som jag har funnit i litteraturen är Bodil Lindblads påpekande i Olsson 
(1995) om att man skall vara försiktig med att göra skolgården till ett pedagogiskt redskap, då 
magin i barnens lek riskerar att försvinna när vuxna gör intrång där. De viktiga faktorer som 
lärarna i min studie uppgav nämns dock inte. Jag förstår att det finns lärare som inte går ut 
med sina elever i helklass och särskilt inte om man inte känner att man har förtroende för sina 
elever. Det krävs att man känner varandra väl och att man som lärare vågar släppa eleverna 
för att utevistelsen skall vara meningsfull. Jag tycker dock att det är av stor vikt att poängtera 
också den mer negativa sidan av undervisning i närmiljön då denna var svårt att få fram från 
både litteratur och lärare. I mina intervjuer försökte jag ge en nyanserad bild genom att också 
lyfta fram vilka orsaker det kunde finnas att man inte utnyttjar sig av närmiljön men jag 
tycker ändå att den positiva sidan fick störst utrymme.   
      När det gäller fördelarna så stämmer dock den empiriska delen väl överens med 
litteraturen om undervisning i skolans närmiljö. Litteraturen tar dock även upp exempel vilka 
undervisning i skolans närmiljö har på lärarna själva. I Olsson (1995) nämns Gunilla 
Lindholms undersökning som visar att pedagoger vid skolor som har egen naturmark är mer 
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aktiva i sin undervisning t.ex. att de är ute mer också i andra områden utanför skolan. Detta är 
ytterligare en positiv sida som förs fram men faktum kvarstår att många skolor saknar egen 
naturmark och hur skall dessa ges möjlighet att aktivt undersöka och röra på sig i en naturlig 
miljö? Den ekonomiska dilemmat när det gäller att göra om skolgården tas inte upp.          
  
      
5.4 Hur påverkas elevers lärande av undervisning i skolans närmiljö? 
 
5.4.1 Fantasi 
Tre av lärarna i min empiriska studie framhöll att utevistelsen stimulerade elevernas fantasi 
och att leken var betydelsefull här. Lärarna som undervisade i år 5 respektive 6 menade att 
deras elever fortfarande lekte mycket och att detta troligen berodde på att man regelbundet 
hade haft både fri lek och organiserad lek med dem. Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) 
har kreativitetsskapande situationer en positiv verkan på lärandet. Mark Francis studie visar 
att ostrukturerade, föränderliga miljöer är de mest kreativa miljöerna för inlärning. En studie 
av Gunilla Lindholm i Olsson (1995) har funnit att barn blir mer uppfinningsrika i sin lek 
samt leker fler lekar när de vistas på skolgårdar där det finns någon form av naturmark. 
Lundström & Nordström (red.)(2001) framhåller att i projekt med Skapande Uterum har man 
funnit att barns lekar blivit mer kreativa då man infört t.ex. odlingsmöjligheter, naturområde 
eller konstruktioner som speglar hembygden. Hur ser då de olika lärandeperspektiven på 
detta? Enligt Doverborg m.fl. (1987) anser Piaget att lek främst är assimilation och därför 
viktigt för bildandet av kunskap. Assimilation är då människan tar in ny information om 
omvärlden och lägger denna i redan kända begrepp (Jerlang (red.)(1998)). Vygotsky anser att 
leken är den viktigaste formen för barns lärande då det är genom denna som barnet i tolkar 
omvärlden så som det uppfattar den (Carlgren (1999)). Barnet utvecklar alltså en medvetenhet 
om sin omgivning genom leken samt att den här visar sin fantasi i handling. Detta är 
intressant att jämföra med småskolläraren som menade att utevistelsen var ett sätt för eleverna 
att komma i kontakt med sin fantasi och att hon i denna miljö kunde se vilka elever som var 
vana att leka utomhus. 
      Utifrån det resonemanget som förts skulle undervisning i skolans närmiljö kunna öka 
elevernas kreativitet och fantasi då den bedrivs i lekfulla former i en ostrukturerad miljö som 
ett naturområde. Detta är också en viktig aspekt att studera då kanske fler yrken än någonsin i 
samhället ställer krav på både fantasi och kreativitet. Vi skall bl.a. ha förmågan att reflektera 
och analysera, granska, ifrågasätta och skapa. Jag tycker samtidigt att leken fyller en stark 
funktion då barn här tillåts vara barn d.v.s. att fantisera, själva skapa, undersöka och prova sig 
fram, vilket barn i dag inte alltid tillåts vara.       
 
 
5.4.2 Blir undervisningsinnehållet mer verklighetsanknutet när skolans närmiljö är 
lärande miljö? 
Lärarna i min empiriska studie var alla överens om att undervisning i skolans närmiljö gjorde 
undervisningsinnehållet mer anknutet till verkligheten samt att elevernas förståelse för 
innehållet ökade när de själva kunde uppleva fenomen. Lärarna menade också att metoden 
utvecklar elevernas förståelse för hur naturen och samhället fungerar och hänger samman. 
Dahlgren & Szczepanski (1997) betonar att utomhuspedagogik bygger på att skapa 
förutsättningar för konkreta förstahandsupplevelser utomhus istället för att bygga lärandet 
från texter. Man nämner också att platser kan ge en direktkontakt och en upplevelse i en 
autentisk miljö. Detta tycker jag att Sv/SO-lärarens uttryck speglar: ” Ska man prata om en 
skalbagge så kan man gå ut och titta på en. Det blir väldigt greppbart för barnen.” Williams 
(1987) framhåller också att stadsstudier är ett sätt att verklighetsförankra undervisningen. 
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Trafik, miljö och stadsstudier (2000) påpekar att studier i närsamhället ger eleverna möjlighet 
att undersöka och bilda uppfattningar om olika frågor i naturliga sammanhang.  
      Småskolläraren framhöll i min empiriska undersökning att man skall försöka att använda 
sig av det som är barnens vardag, vilket kan vara en utgångspunkt för att också förstå det 
större sammanhanget och göra undervisningsinnehållet mer verklighetsanknutet. Nilsson 
(1994) lyfter också fram att undervisning i lokalhistoria kan göra det lättare att förstå 
allmänna historiska händelser. Behöver läraren utnyttja just närmiljön för att erhålla en 
verklighetsanknuten undervisning? Carlgren (red)(1999) menar att autentiska aktiviteter blir 
klassrumsaktiviteter då de förflyttas in i klassrummet och blir en del av skolkulturen. Följd av 
detta blir att eleverna utvecklar ett lärande som endast blir användbart i skolan d.v.s. att 
anknytningen till verkligheten riskerar att gå förlorad vid undervisning i klassrummet. Här 
påpekas också att skolan koncentrerar sig på att lära ut generella färdigheter medan tillvaron 
utanför kräver situationsspecifika kompetenser.   
      Vilken betydelse har då den lärande miljön för elevers lärande? Enligt Egidius (2002), 
Doverborg m.fl. (1987) och Maltén (1999) anser Piaget att det är genom att agera i sin egen 
omvärld som människan bildar en förståelse för hur världen är konstruerad och hur den skall 
anpassa sina handlingar för att dessa skall kunna fungera i samspelet med omvärlden.  
Doverborg m.fl. (1987) tar upp Piagets syn på det konkreta handlandets centrala roll för 
barnets logiska tänkande barnet i det konkret-operationella stadiet (6/7-11/12 år). För Dewey i 
Maltén (1999) och Egidius (2002) är det också genom handlandet som vi får en bild av hur 
tingen fungerar och vår relation till andra levande väsen. Enligt Nordheden (1995) menade 
Freinet själv att verkligheten var den bästa läroboken och i freinetpedagogiken är den fysiska 
miljön viktig för elevens utveckling. Skolmiljön bör utformas så att den liksom den 
omgivande miljön d.v.s. samhället, blir något att lära av. Dahlgren & Szczepanski (1997) 
betonar å sin sida att den fysiska verkligheten borde användas i större utsträckning som grund 
för inlärning.  
     Min slutsats av detta är att det konkreta handlandet i omvärlden kan ses som 
grundläggande för elevers inlärning i år 1-6. Om så är fallet kan undervisning i skolans 
närmiljö bidra till detta samt att öka undervisningsinnehållets anknytning till verkligheten då 
metoden till stor del bygger på handlandet med tingen i dess autentiska miljö.   
 
 
5.4.3 Motivation 
Jag tyckte att det i undervisningssammanhang också var relevant att studera hur 
undervisningen i skolans närmiljö kunde tänkas inverka på elevers motivation. Lärarna i min 
empiriska undersökning upplevde det som att de flesta eleverna verkade tycka om 
undervisning i närmiljön, framförallt de elever som tycker att skolan är jobbig eller som har 
svårt att sitta still i klassrummet. Två av lärarna menade också att elevernas intresse för 
undervisningen ökade. Lpo 94 (1999) framhåller hur skolans undervisning skall vara:             
”utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen” (s.11).  
Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) har amerikansk forskning funnit att aktiviteter i 
landskapet leder till arbetsglädje. Dahlgren och Szczepanski menar även att mycket tyder på 
det meningsfulla lärandet handlar om tänkandet mellan det abstrakta och det konkreta, det 
generella och det specifika, mellan helhet och delar. Utomhuspedagogiken kan här gynna det 
meningsfulla lärandet. Nilsson (1994) påpekar att elevernas intresse för historia ökar då man 
utgår från närmiljöns historia. Trafik, miljö och samhällsplanering (2000) framför liknande 
motiv. Enligt Jerlang (red.)(1998) anser Piaget att pedagogiska sammanhang bör utgå från 
elevernas intresse och nyfikenhet för sin omvärld. Intresset gör dem motiverade medan 
tvångsarbete förstör detta. Piaget menar också att den ackommoderade (iakttagande och 
imitation) och den assimilerade lärprocessen (aktivt undersökande) är lika viktiga för att 
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innehållet skall upplevas som meningsfullt. Både Bruner ( Egidius (2002)) och Leontjev 
(Jerlang (1998)) framhåller vikten av att aktiviteter och lärande upplevs som meningsfulla av 
eleverna. Leontjev menar att sammanhanget mellan mål och motiv är oerhört betydelsefullt. 
Detta kan stämma d.v.s. om man inte ser varför man skall uppnå målet så kommer aktiviteten 
att upplevas som icke-meningsfull för individen.     
För freinetpedagogiken i Nordheden (1995) är det viktigt att eleverna ser nyttan av arbetet. 
Man menar också att det egna ansvaret och frihet att organisera studierna av omvärlden gör att 
elevernas motivation ökar. Elevernas aktiviteter skall alltså hänga samman med deras eget liv.       
Att använda sig av det egenhändigt växtfärgande garnet som eleverna i min empiriska studie 
kan ses som ett exempel på hur aktiviteterna kan få en mening för eleverna. 
      Jag tror att undervisning i skolans närmiljö kan leda till att undervisningsinnehållet kan 
upplevas få ökad mening då det inte blir lika abstrakt för eleverna. Det blir möjligen lättare att 
sammanhang då delarna bearbetas i helheten de utgör. Man kan förknippa innehållet till sitt 
eget liv eller sin omgivning. Samtidigt är det intressant att småskolläraren menade att det är 
mer målet i sig än själva undervisningen som påverkar motivationen då hon gav exempel på 
hur hon använt sig av en konkret figur och historia för att fånga elevernas intresse. Här 
handlade det verkligen om att anpassa undervisningen så visst har den betydelse för 
motivationen. Om motivation innebär processer som får människor att röra sig mot bestämda 
mål (Stensmo (2001)) så är utformningen av undervisningen av stor vikt för att rörelse mot 
målen skall ske. Därför vill jag lyfta fram att lärarens val av arbetssätt har en viktig funktion 
också i närmiljön. Undervisning här kan säkert också upplevas som ointressant och sakna 
mening. 
 
 
5.4.4 Samarbetsförmågan och ansvartagandet 
Lärarna i min empiriska studie ansåg att samarbetsförmågan hos eleverna utvecklades, vilket 
de associerade till att man i närmiljön arbetade med olika samarbetsövningar samt att eleverna 
oftast arbetade i grupp där. Här kan det därför vara intressant att studera hur litteraturen tar 
upp vilken betydelse samspelet med andra har för vårt lärande och utveckling.  
      Enligt Piaget i Jerlang (red.)(1998) är människan social då hon kan utvecklas till 
människan endast genom att växa upp tillsammans med andra i samhället. Att kunna leva sig 
in i en annan människas situation måste dock utvecklas. För Vygotsky är den psykiska 
utvecklingen helt beroende av det sociala samspelet med andra människor och språket har här 
en viktig funktion (Carlgren (red)(1999); Doverborg m.fl. (1987); Maltén (1999)). Genom att 
krav ställs strax ovanför barnets nuvarande nivån kan det utvecklas snabbare. Säljö (2000) 
menar att det i ett sociokulturellt perspektiv, som Vygotsky förknippas med, är genom att 
samspela med andra praktiskt och kommunikativt som vi lär oss. Dewey ( Egidius (2002)) 
anser å sin sida att individen blir individ först när den verkar tillsammans med andra i en 
grupp. Freinet framhåller enligt Norheden (1995) att eleverna genom arbetet tränar solidaritet, 
samarbete och att ta ansvar. 
      Med denna teoretiska bakgrund kan jag tänka mig att undervisning i skolans närmiljö 
skulle kunna påverka eleverna på så sätt att förståelsen för andra människor, att elever som 
arbetar med kamrater som hade kommit längre i sin utveckling själva utvecklades snabbare, 
att självkännedomen ökar och att förmågan att samarbeta ökar. Detta tycker jag kan jämföras 
med småskollärarens uttryck: 
 

Det finns alla möjligheter för dom att samarbeta….och det är ju verkligen en träning…att 
komma överens om hur dom ska ha det. Och så att alla får vara med och bestämma. Man 
försöker att inte gå in för man vill att dom ska lösa det själva. Ja, det vill man ju! Såna saker lär 
man sig genom att konfronteras med problemen…..att man liksom slipas av gentemot andra 
människor. 
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Det är nog fullt möjligt att eleverna utvecklar dessa sidor genom undervisning i skolans 
närmiljö men samtidigt är det inte själva miljön sig som här har den avgörande rollen utan 
arbetssättet i sig. Grupparbeten och i viss mån samarbetsövningar sker ju också i 
klassrummet! Men kan just närmiljön tillföra saker som inverkar på elevers 
samarbetsförmåga?  Dahlgren & Szczepanski (1997) betonar att själva vistelsen i naturen 
bidrar till att det i gruppen bildas en stark gemenskap och trygghet då man tvingas förlita sig 
på varandra. Lundström & Nordström (red.)(2001) påpekar att skolgårdspedagogiken inverkar 
positivt på barns förmåga att samarbeta och ta ansvar. Vid projekt med Skapande Uterum har 
man också funnit att konflikterna mellan eleverna minskat då man förbättrat skolgården enligt 
mina tidigare beskrivningar. Detta kan jämföras med Ma/NO-läraren som betonade att hennes 
elever var väldigt sammansvetsade och att de vid undervisningen utomhus inte har samma 
möjlighet att fråga läraren utan tvingas arbeta mer självständigt.    
      Jag kan därför tänka mig att närmiljön bidrar till utveckling av samarbetsförmågan liksom 
att ta ansvar genom att eleverna utomhus tvingas lösa fler situationer och problem på egen 
hand eftersom klassrummets omfång där är betydligt större än det inomhus.  
  
 
5.5 Mina slutsatser av uppsatsen 
Jag har i mitt arbete kommit fram till att begreppet skolans närmiljö, inkluderar skolgården 
samt resurser inom både natur och vårt uppbyggda samhälle. Skolorna i min undersökning 
hade alla tillgång till naturområde medan två av dem också hade möjlighet att använda sig av 
samhällets tillgångar. Områdets storlek varierar med undervisningsinnehåll och/eller aktivitet 
men att en 80-minuterslektion eller en dag helst skall räcka i tid för att regelbunden 
undervisningen i skolans närmiljö skall vara möjlig. Undervisningen bygger oftast på ett 
elevaktivt, praktiskt arbetssätt med konkret material och grupparbete. Fördelar som både 
litteratur och lärare nämnde var ökad miljömedvetenhet, frisk luft samt kroppsrörelse.  
Nackdelar med undervisning i skolans närmiljö är enligt lärarna oro för elevers säkerhet, 
bristande kontroll över elevgruppen samt elevers klädsel.  
     Undervisning i skolans närmiljö ansågs kunna påverka elevers lärande inom följande 
områden: fantasi, verklighetsanknytning, motivation och samarbete/ansvar. Fantasin utvecklas 
då elevernas undervisning ofta har inslag av lek samt genom vistelsen i naturen som 
ostrukturerad miljö. Ökad förståelse av och mer verklighetsanknutet undervisningsinnehåll fås 
genom att man ofta undervisar elevaktivt med konkreta handlingar i en autentisk miljö. 
Lärandet kan också upplevas som mer meningsfullt för eleverna då innehållet placeras i ett 
sammanhang. Lärarna menade att arbetet i närmiljön också gynnade elever som på olika sätt 
hade svårigheter vid aktiviteter inomhus i klassrummet. Undervisning i skolans närmiljö kan 
också ha en positiv inverkan på elevers samarbetsförmåga genom att man ofta gör olika 
samarbetsövningar samt att eleverna främst arbetar i grupper. Det är också möjligt att 
uterummet bidrar till ökad gemenskap samt att eleverna tvingas lösa fler situationer och 
problem på egen hand på grund av dess stora fysiska yta.        
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6 AVSLUTANDE REFLEKTION OCH FÖRSLAG TILL 
FORTSATT FORSKNING 

 
 

I det här avslutande kapitlet kommer jag att reflektera över studiens resultat och tankar som 
väckts under arbetets gång. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning. 
 
 
6.1 Egna tankar om arbetet 
Det här arbetet har varit oerhört lärorikt för mig både det att försöka skriva en uppsats på den 
här nivån och hur man kan undervisa i närmiljön samt hur det påverkar eleverna. Utredningen 
av begreppet visade, som jag tidigare nämnt, vara svårare än jag föreställt mig. Begrepp som 
man kunde associera till närmiljö kunde själva ha olika betydelse. Innan jag gjorde 
intervjuerna var jag smått förvirrad men det visade sig att lärarnas redogörelser av skolans 
närmiljö liknade varandra. Detta underlättade det fortsatta arbetet. När det gäller val av metod 
skulle jag idag ha valt densamma men att genomföra dessa längre fram i min arbetsprocess för 
att få en bild av begreppet och lättare kunna välja ut relevant litteratur. Mina intervjuer blev 
nu framåtflyttade på grund av skollov och att lärare ändrade sig och drog sig ur min studie. 
Slutligen fick jag tag på andra lärare så att arbetet kunde bli klart! Hade arbetet varit större 
och jag därmed hade haft mer tid skulle jag gärna ha genomfört observationer också men 
intervjuer tar tid både att planera och genomföra varför jag valde att hålla mig enbart till 
dessa. Jag försökte både inom litteraturdelen och empirin ge en nyanserad bild men det visade 
sig vara svårt då den litteratur som man kunde relatera till ämnet inte tog upp de negativa 
sidorna. Därför kan nog arbetet till stor del upplevas som väldigt positivt inställt och 
idealiserad syn på undervisning i skolans närmiljö. Jag är dock övertygad om undervisning i 
skolans närmiljö är mindre populär hos delar av både lärare och elever. Man kanske som 
lärare inte tycker om att vistas utomhus eller att det blir bökigt när eleverna skall trängas i de 
små kapprummen. Vidare kanske läraren känner rädslan för att någon skall gå vilse eller att 
man känner att eleverna springer omkring åt alla håll när de kommer ut och att man totalt har 
förlorat kontrollen. Tankar som vad gör jag om någon skadar sig? Skall jag lämna hela 
klassen och själv springa efter hjälp? Här är det naturligtvis en klar fördel om man är två 
vuxna. Vad gör man med elever som är rädda för naturen? I vissa länder ser man naturen som 
något farligt och undviker att vistas i denna. Dessa är alla aspekter av varför man kanske inte 
väljer att gå ut med eleverna och jag tycker nog att om man som lärare är osäker på sina 
elever eller saknar intresse av att gå ut så skall man nog inte göra det. 
      När det gäller hur elevers lärande kan påverkas så tror jag att det till stor del beror på hur 
man som lärare utformar undervisningen. Genomförs den på ett meningsfullt och genomtänkt 
sätt så kan jag tänka mig att alla fyra aspekter som nämndes i min studie: fantasi, 
verklighetsanknytning, motivation samt samarbete och ansvar kan utvecklas genom 
undervisning i skolans närmiljö. Jag tror att den kan fungera som ett utmärkt komplement till 
det teoretiska. I takt med eleverna blir äldre så tror jag att också de generella kunskaperna 
måste komma in för att eleverna skall få ett tillräckligt brett lärande, vilket behövs i dagens 
samhälle och förmodligen också i framtiden.            
 
 
6.2 Fortsatt forskning 
Under arbetets gång så har flera tankar om vad som ytterligare skulle kunna undersökas 
smugit sig på. Då jag under mitt arbete saknade litteratur som direkt behandlade ämnet skulle 
det inom området finnas en hel del att vidareutveckla. 
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     I min empiriska studie var alla skolor placerade på landsbygden eller i ett mindre samhälle. 
Därför skulle det vara intressant att studera vilka sidor av elevers lärande som påverkas vid 
undervisning i skolans närmiljö i en större stad. En jämförelse mellan skolor med så totalt 
skilda närmiljöer skulle också vara ett alternativ. 
     Jag valde att i mitt arbete undersöka lärarnas perspektiv. Ett annat förslag på fortsatt 
forskning skulle därför kunna vara hur eleverna ser på undervisning i skolans närmiljö jämfört 
med klassrumsundervisningen. Här tror jag dock att man måste rikta in sig enbart på de äldre 
eleverna för att få ut något av studien.  
     En annan möjlighet för vidare undersökning är att fördjupa sig i någon av de olika 
aspekterna av lärandet och hur det närmare påverkas av undervisning i skolans närmiljö. 
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BILAGA 1 
 

INTERVJUGUIDE 
 
 
1. Begreppet skolans närmiljö 
 
Vad innebär begreppet skolans närmiljö? 
 

- Vad inkluderas i begreppet? 
- Hur långt bort kan platser ligga för att innefattas i begreppet skolans närmiljö? 
- Vad krävs på en skolgård för att man ska kunna använda sig av den i undervisningen? 

 
 
Hur vill du beskriva din skolas närmiljö? 
 

- Vilka resurser för undervisning finns där? 
 
 
 
2. Användandet av skolans närmiljö i undervisningen  
 
Berätta lite om hur du använder dig av skolans närmiljö i undervisningen? 
 

- Hur ofta brukar du undervisa i skolans närmiljö? 
- I vilka ämnen använder du närmiljön?  
- Vilka resurser i skolans närmiljö används oftast i undervisningen? 
- Hur brukar eleverna arbeta?  

 
Anser du att närmiljön kan användas i alla dina ämnen eller är det vissa som lämpar sig bättre 
än andra? 
 

- Vad är det som gör dessa ämnen mer lämpade? 
 
 

3. Fördelar respektive nackdelar med undervisning i skolans närmiljö 
 
Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se med att undervisa i skolans närmiljö? 
Vilka orsaker kan finnas till att man inte använder sig av närmiljön undervisningen? 
 
  
4. Samband mellan elevers lärande och undervisning i skolans närmiljö 
 
Hur påverkas elevers lärande av undervisning i skolans närmiljö? 
 

- Vilka sidor hos eleverna utvecklas vid undervisning i skolans närmiljö?  
- Hur upplever du att dessa sidor utvecklas vid undervisning i skolans närmiljö jämfört 

med undervisning i traditionell skolmiljö? Vad tror du att det beror på? 
- Hur upplever du elevernas intresse för undervisningen vid undervisning i skolans 

närmiljö jämfört med traditionell skolmiljö? 
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- Hur inverkar undervisning i skolans närmiljö på elevers förmåga att samarbeta? 
- Hur inverkar undervisning i skolans närmiljö på elevers förståelse för samhällets 

struktur?  
- Vilken inverkan har undervisning i skolans närmiljö på elevers förståelse för andra 

människor? 
- Hur påverkas elevers tänkande om naturen? 

 
 
 
 


