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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om man kan undervisa med 

hjälp av utomhuspedagogik även i de högre årskurserna i de 

naturvetenskapliga ämnena. Genom intervjuer försökte jag ta reda 

på vad tre lärare hade för syn på utomhuspedagogik. Jag intervjuade 

också en adjunkt på Linköpings universitet som arbetar med 

utomhuspedagogik och har skrivit litteratur om utomhuspedagogik. 

Jag kompletterade detta med litteraturstudier. 

Min studie ledde fram till slutsatsen att det går att undervisa på ett 

utomhuspedagogiskt sätt men att det är inte så vanligt i de högre 

årskurserna. Jag har i min reflektion över utomhuspedagogik givit 

förslag på hur man kan öka förutsättningarna för att kunna variera 

sin teoretiska undervisning med utomhuspedagogik samt gett några 

lektionsförslag.  
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1. FÖRORD 

Jag har läst på grundskollärarprogrammet med inriktning matematik och 

No för årskurs 4-9. Under utbildningen har jag deltagit på flera kurser där 

vi har varit ute i naturen, bland annat en kurs i utomhuspedagogik. Jag 

upptäckte då att dessa kurser väckte intresse hos flera kurskamrater som 

förut inte har varit speciellt intresserad av insekter och växter. Efter dessa 

kurser var man mer observant på utemiljön. Omedvetet tittar man efter 

tecken efter organismer som man lärt känna. Under dessa kurser kände 

jag att det var så här jag skulle vilja presentera naturen och inte genom 

att sitta i klassrummet och där försöka skapa en förståelse för vår 

omgivning. På min praktik upptäckte jag att det inte var så vanligt att 

förlägga undervisning utomhus, allra helst i de högre årskurserna.  

När det sedan var dags att börja med examensarbetet valde jag 

ämnet utomhuspedagogik och med fokus på de högre årskurserna 

eftersom det är där jag vill undervisa. Jag beslöt mig för att 

undersöka hur utomhuspedagogik bedrivs i min ämnesinriktning 

och om de olika ämnesområdena i de olika naturvetenskapliga 

ämnena är lämpade för utomhusundervisning.  
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2. SYFTE 

Syftet med arbetet har varit att klargöra om utomhuspedagogik kan 

genomföras i de högre årskurserna i de naturvetenskapliga ämnena samt i 

vilken utsträckning. Jag ville även få en uppfattning hur det arbetas med 

utomhuspedagogik i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-9. Jag 

ville också ta fram ett par exempel på hur man kan arbeta på ett 

utomhuspedagogiskt sätt som inte tar så mycket tid i de natur-

vetenskapliga ämnena. 

2.1 Frågeställning 
• Kan man arbete på ett utomhuspedagogiskt sätt i årskurs 7-9 i 

matematik och NO? 

• Hur kan man på ett enkelt sätt arbeta med utomhuspedagogik? 

• Vilka för- och nackdelar finns det med utomhuspedagogik? 

3. STUDIE 

Jag har valt att utgå från en kvalitativ analys genom intervjuer och en 

deskriptiv studie av litteratur i mitt sökande efter material till mitt arbete. 

3.1. Metod 
Jag sökte efter litteratur som handlade om utomhuspedagogik men kunde 

konstatera att författarna mest vänder sig till pedagoger i de lägre 

årskurserna och tidigare. Jag valde ut de litterära verk som jag tyckte 

kunde ge mig relevant information 

Eftersom en lärares arbete baseras på hur man tolkar styrdokumenten har 

jag dessutom valt att läsa skol- och läroplanerna för att kunna se vilka 

mål och riktlinjer lärare bör följa. Med hjälp av läromedel som jag kom i 

kontakt med på min sista praktik har jag studerat vilka ämnesområden 

som ingår i årskurs 7-9 i de olika naturvetenskapliga ämnena.
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Från allra första början hade jag tänkt att använda mig av enkäter som 

hade skickats ut till de flesta undervisande lärare i de högre årskurserna i 

en större kommun. Det svarsunderlag som enkäterna gav var för 

bristfällig för att kunna användas. För att kunna få ta del av nu aktiva 

lärares tankar och idéer om utomhuspedagogik utgick jag därför ifrån 

intervjuer. Intervjuerna är gjorda våren 2003. Jag valde ut tre lärare från 

olika skolor som hade olika typer av omgivningar. En skola som ligger 

central i en stor tätort, en andra som ligger i en stor tätorts ytterområde 

samt en tredje som ligger i en förort. Alla skolor tillhör en kommun i 

Mellansverige. Anledningen till detta var att jag ville se om skolornas 

omkringliggande miljö kanske påverkade. Frågorna var endast öppna och 

jag ville ha möjlighet att anpassa följdfrågorna vartefter. Jag bandade 

intervjuerna för att kunna lyssna ett flertal gånger så att jag inte missade 

några av deras åsikter och tankar. Sedan sammanfattade jag den 

information jag fick och presenterade var lärare för sig.  

Genom att ta del av litteratur och andra examensarbeten som finns att 

tillgå försökte jag samla den information som behövs till min studie. Jag 

har även intervjuat en universitetsadjunkt vid estetiska institutionen vid 

Linköpings universitet med många års erfarenhet av utomhuspedagogik 

eftersom relevant litteratur om undervisning i högre årskurser är 

bristfällig. Genom intervjuerna och litteraturstudien har jag fått några tips 

på hur man kan arbeta utomhuspedagogiskt. Utifrån dessa tips och egna 

erfarenheter har jag redovisat några lektionsförslag. Dessa 

lektionsförslag finns med i bilagorna 7.2-7.5.  
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3.2. Litteraturstudie 
I litteraturstudien behandlar jag texter från facklitteratur, styrdokument 

och två examensarbeten. 

3.2.1. Vad är utomhuspedagogik 

Författarna till Teaching Outdoors (Hammerman 2001) definition på 

utomhuspedagogik kan kortfattat beskrivas som att man ska använda 

utemiljön som ett laboratorium för att få kunskap. Både Hammerman 

(2001) och Dahlgren & Szczepanski (1997) anser att utomhus-

pedagogiken kan ske precis utanför skoldörren på skolgården eller flera 

mil bort. Oavsett ämne kan man gå ut för att lära och tiden man avsätter 

kan vara fem minuter upp till en vecka eller mer (Hammerman 2001). 

Enligt författarna i Utomhuspedagogik- Boklig bildning och sinnlig 

erfarenhet är det lämpligt att tillfällena är regelbundet återkommande och 

ingår naturligt i undervisningen. Detta för att skapa trygghet och 

hemkänsla hos eleverna (Dahlgren & Szczepanski 1997). Utomhus-

pedagogik kan utföras av pedagoger inom skola och friskvård i olika 

typer av geografiska miljöer. Därför kan man se utomhuspedagogik med 

olika perspektiv (Dahlgren & Szczepanski 1997). Alltså kan syftet med 

utomhuspedagogiken vara olika för exempelvis en scoutledare eller en 

grundskolelärare. Miljön kan vara ett stadslandskap likväl som ett natur- 

och kulturlandskap.  

Det internationella namnet på utomhuspedagogik är ”outdoor education”. 

Att undervisa med utomhuspedagogik är inte bara en svensk metod. I 

andra länder som exempelvis Norge och Australien har naturen och 

kulturlandskapen återfått sin betydelse som kunskapskälla. 
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Enligt Leicht Madsen (2001) ska utomhusundervisningen bygga på att 

barnen ska ut i naturen och uppleva den, och samla in material som kan 

bearbetas både ute och inne. Med hjälp av aktiviteter där kroppens sinnen 

aktiveras eleverna. Genom att få eleverna att bli uppmärksamma på vad 

de arbetar med skapar man en upplevelse som kan bearbetas. 

Bearbetningen kan ske på olika sätt exempelvis prata eller dramatisera 

det man upplevt. Bearbetningen av upplevelsen ger erfarenhet hos eleven 

som i sin tur ger förståelse, kunskap och så småningom medvetenhet om 

kunskapen och förståelse. Se bild 1.  

UPPMÄRKSAMHET

AKTIVITET  

SINNEN  

BEARBETNING 
Leka 
Teckna 
Måla 
Drömma 
Prata 
Berätta 
Dramatisera 
Förkroppsliga 
Sjunga  
Dikta 
O.s.v. 

ERFARENHET 

KUNSKAP 

FÖRSTÅELSE 

MEDVETENHET 

UPPLEVELSE 

UTVECKLINGEN AV BARNS KUNSKAP 

Bild 1. Kunskapsutveckling. Leicht Madsen 
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Författarna i Utomhuspedagogik- Boklig bildning och sinnlig erfarenhet 

definierar av utomhuspedagogik som en handlingsinriktad lärande-

process och att aktiviteterna sker i natur och kulturlandskapet (Dahlgren 

& Szczepanski 1997). Aktiviteter kan vara mer eller mindre 

strukturerade men ska ge ett helhetsskapande sammanhang åt 

kunskaperna. Det mest centrala i utomhuspedagogiken är helhets-

upplevelsen, den tematiska integrationen samt direktkontakt mellan elev 

och föremålet för lärandet. Genom att försöka involvera alla kroppens 

sinnen under inlärningssituationen kan man få en optimal upplevelse 

(Dahlgren & Szczepanski 1997). Det som skiljer utomhuspedagogiken 

mot den traditionella inomhuspedagogiken är enligt Dahlgren & 

Szczepanski att utomhuspedagogiken karaktäriseras av en kunskap 

genom bekantskap istället för kunskap genom beskrivning. 

”Utomhuspedagogik är en alternativ pedagogik som ger möjlighet till 

tyst kunskap, en sinnlig erfarenhet där orden inte räcker till” (Dahlgren & 

Szczepanski 1997, sid 25). Utomhuspedagogiken ska skapa närkontakt 

med vår natur, samhälle och kultur. Genom att arbeta praktiskt och utgå 

från tidigare erfarenheter har man möjlighet att uppnå kunskap och 

medvetenhet. Ett av utomhuspedagogikens centrala mål är att lära 

eleverna varsamhet mot vår natur- och kulturmiljö och att ta ansvar för 

allt levande s.k. landetik. Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) vill man 

visa att utomhuspedagogiken kan härledas till den antika biologiska 

världsbilden. Med den antika biologiska världsbilden syftar man på 

Aristoteles phronensis som betyder praktisk visdom. 
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Det har funnits tidiga pedagoger som arbetade på ett utomhuspedagogiskt 

sätt. Enlig Hammerman så trodde Jean Jaques Rousseau (1712-1788) på 

att barn skulle lära sig direkt från experiment och inte indirekt via 

böckerna. Inlärningen skulle vara en hälsosam fysisk aktivitet. Barnens 

naturliga nyfikenhet och intressen skulle enligt Rousseau användas till 

fullo (Hammerman 2001). Även den Schweiziska läraren Johann 

Heinrich Pestalozzi (1740-1827) hade enligt Hammerman samma åsikt. 

Han bedrev lantbruksskola för både flickor och pojkar. På lantbrukskolan 

fick eleverna lära sig praktiska saker. Inte bara sådant som rör lantbruk 

och hushåll utan även geografi och naturkunskap. Pestalozzis metod var 

att eleverna först fick jobba praktiskt och utifrån det sedan formulera 

principer och generaliseringar (Hammerman 2001). 

3.2.2. Varför man ska använda utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik skapar tillfällen till närkontakt och socialisation i 

utemiljön (Dahlgren & Szczepanski 1997). Karin Lagerholm, som är 

lektor vid Barn och ungdomspedagogiska utbildningen på Lärarhög-

skolan i Malmö, anser att människan har avskilts från naturen eftersom 

de flesta i dag lever i tätorter. Därför tycker hon det är viktigt att barnen 

får uppleva naturen som stimulerar deras fantasi (Leicht Madsen 2001). 

Enligt Leicht Madsen (2001) så får barnen i industrisamhället sina 

naturkunskaper indirekt från böcker och via television, inne i 

klassrummet eller framför teven. Kunskaperna om natur och kultur har 

blivit teoretisk biologi inomhus.
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Avståndet till naturen har ökat för de flesta. När barn upplever olika 

kulturmiljöer och sedan bearbetar upplevelsen förvandlas den till 

erfarenhet. Det är erfarenheten som kommer att utgöra bas för 

kunskaperna enligt Bent Leicht Madsen (2001). Den kunskap som 

serveras barnen fastnar inte lika lätt såsom kunskap från egna 

erfarenheter gör. Erfarenhet från film, böcker med mera är 

andrahandserfarenheter och ger inte samma förståelse och medvetenhet 

eftersom de egna aktiviteterna är låga. Ju yngre barnen är desto viktigare 

är det att kunskapen bygger på egen aktivitet (Leicht Madsen 2001). 

Professor Duesund redogör i sin skrift Kroppen i verden (Duesund 

2003) att det är praktik och användande som bidrar till att både 

kropp och kunskap kan utvecklas. Det är praktiken som är källan till 

både kunskap och information. Enligt Duesund (2003) är det viktigt 

att vi skapar undervisningsmetoder och lärprocesser som kan 

inspirera och motivera eleverna och på så sätt skapa nya färdigheter 

och kunskaper på alla områden. Professor Duesund anser även att 

människor är en organisk helhet och det är genom kroppen vi vinner 

kunskap. De praktiska och teoretiska kunskaperna ska kompletterar 

varandra och det är kroppen som förmedlar. Små barn tänker med 

kroppen och kropp och upplevelse blir ett. Kroppserfarenheten är 

primär i vårt utvecklingsförlopp så som att lära sig gå och springa 

(Duesund 2003). 
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Författarna Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att utomhus-

pedagogik är ett metodiskt arbetssätt som kan levandegöra läroplanernas 

intentioner. Genom att använda sig av flera olika konkreta och handfasta 

metoder lär sig eleverna att analysera och tolka olika processer och 

fenomen i naturen. Insikt kopplas inte automatisk till teoretiska 

kunskaper, utan eleverna lär sig genom att delta i aktiviteterna. Eftersom 

begrepp och handling är sammankopplade blir pedagogiken pragmatisk, 

konsekvens- och handlingsinriktad. Dahlgren och Szczepanski skriver i 

Utomhuspedagogik- Boklig bildning och sinnlig erfarenhet att fördelarna 

med utomhuspedagogik är att man får möjlighet att bryta den tradi-

tionella undervisningen med konstgjord abstrakt ämnesindelning till en 

mer öppen tematisk ämnesöverskridande undervisning. Dahlgren och 

Szczepanski (1997) tycker att vi bör fördjupa våra kunskaper om 

utomhuspedagogikens effekter på lärande och människans attityder och 

förhållningssätt. Genom att öka kunskapen hos människan om utemiljön 

minskar känslan av främlingskap för vår tillvaro och vårt förhållningssätt 

till naturen påverkas positivt (Dahlgren och Szczepanski 1997). 

Författarna  Hammerman i Teaching Outdoors (2001) anser även de att 

undervisning som bedrivs utomhus medför större förståelse och djupare 

insikter om de kunskaper som man vanligtvis läser om eller diskuterar 

men sällan har någon fysisk kontakt med. 

I Teaching Outdoors  (2001) skriver författarna hur viktigt det är i 

dagens urbaniserade samhällen att eleverna får kunskap om vår historia 

samt om den miljö som de inte har direkt kontakt med. Samtidigt bör 

eleverna ha kunskap om sin hemmiljö för att få förståelse hur vi påverkar 

och kan påverka vår miljö (Hammerman 2001). 
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Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver att de språkliga begreppen för 

relationerna till landskapet har försvagats hos den urbana människan. 

Därför har en direkt kontakt med utemiljön och landskapet en viktig 

pedagogisk betydelse i dagens samhälle.  

Den teknologiska utvecklingen och urbaniseringen har fjärmat människor 

från daglig kontakt med sin fysiska miljö till skillnad från tidigare 

samlare-, jägar-, fiskar-, och jordbrukarkulturer där man använde sig av 

den fysiska miljön som inlärningsmiljö. I dagens postmoderna samhälle är 

det legitimt att sätta teori före praktik (Dahlgren och Szczepanski 1997 

sida 17). 

Anledningen till att man bör arbeta på ett utomhuspedagogikssätt enligt 

friluftslivspedagogen Britta Brügge är att de positiva effekterna på hälsa, 

motorisk utveckling och koncentration ökar. Dessutom kräver 

utomhuspedagogiken samarbete som utvecklar den sociala kompetensen 

hos eleverna (Brügge 1999). Enligt Brügge används alla sinnen och man 

lär sig på olika sätt när man får flera olika infallsvinklar när man är ute. 

Stadsmänniskan räknar sig inte som en del av naturen och har därmed 

mist en del av sin förmåga till förståelse. Enligt Brügge så ger 

utomhuspedagogiken oss möjlighet till naturkontakt och återerövring av 

vår kulturhistoriska arv. Uterummet skapar möjligheter till oförutsedda 

och ostrukturerade möten vilket ger en flexibel och situationsanpassad 

inlärning eftersom det är genom våra sinnen vi lär oss om vår omvärld. 

Det är stor skillnad med ”att känna till” och ”att känna”. I en direkt-

upplevd inlärningssituation så förstärks inlärningsprocessen av 

sinnesupplevelser och av den stämning man upplever (Brügge 1999). 
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I Friluftslivets pedagogik  skriver Brügge (1999) att utomhus-

pedagogiken är ett viktigt komplement till det lärandet som sker i 

klassrummet för att kunna tillgodose kroppens behov av rörelse och att 

kunna stimulera det intellektuell tänkandet. Med utomhuspedagogiken 

som redskap kan man därför levandegöra läroplanernas intentioner. Det 

man bör tänka på är att utgå från ett problembaserat lärande, arbeta 

tematiskt och ämnesövergripande. Genom att se uterummet och den 

övriga utemiljöns möjligheter som lärandemiljö kan man förutom 

kunskapsinhämtning även lägga grunden till ett friluftsliv för eleverna 

(Brügge 1999)  

Utomhusundervisningen ger inte endast kunskap som kan beskrivas med 

ord och tal utan även en ”tyst” kunskap som är grogrunden för kunskap. 

Fysiska natur- och kulturupplevelse ökar nyfikenheten och motivationen 

för lärande hos eleverna (Brügge 1999).  

Szczepanski tror att anledningen till att det är få som bedriver utomhus-

pedagogik är att många lärare saknar förtrogenhetskunskap om 

aktiviteter där uterummet blir både blir läromedel och klassrum. Studier 

har visat att ointressanta miljöer gör oss stressade medan aktiviteter i 

stimulerande miljöer ger arbetsglädje och bättre funktion på arbetsplatsen 

(Dahlgren och Szczepanski 1997). 
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3.2.3. Utvärdering av två utomhuspedagogiska projekt  

Lärarstudenterna Karlsson och Walleng har i sitt examensarbete 

(Karlsson och Walleng 2000) undersökt hur elever i årskurs 8 upplever 

att ha utomhusmatematik. Karlsson och Wallengs resultat indikerar att 

för att utomhusmatematik ska upplevas som positivt måste vädret vara 

bra och att eleverna måste vara vana med arbetssättet. Några av de elever 

som Karlsson och Walleng intervjuade tyckte att det var roligt att göra 

något annorlunda och att det blir lite variation. Lärarstudenternas studie 

visar inte att eleverna lär sig mer av att göra de utvalda momenten 

utomhus. Det tror Karlsson och Walleng beror på att eleverna var ovana 

med att räkna matematik utomhus samt att vädret inte var det bästa. Dock 

hade några av eleverna uttryckt sig att de kom ihåg bättre när de hade 

varit utomhus (Karlsson & Walleng 2000) 

Lärarstudenten Kristina Pettersson har i sitt examensarbete (Pettersson 

2000) har videofilmat 25 elever i årskurs 5 och sedan kommit fram till 

slutsatsen att elevernas kreativitet och förståelse ökar när man använder 

sig av utomhusmatematik istället för inomhusmatematik. Eleverna i 

undersökningen använde sig av hela kroppen för att uttrycka sig 

samtidigt som de diskuterade problemen med sina kamrater. De blev 

ivriga och uppspelta när de uppfattade helheten. Enligt Pettersson var 

eleverna kreativa när de skulle lösa de problem som de fått i uppgift. 

Deras lösningsförslag var inte låsta vid specifika matematiska lösningar. 

Den största skillnaden mellan inomhusundervisning och utomhus-

undervisning var att ute använde de inte bara hjärnan utan hela kroppen. 
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K Pettersson tror att det är viktigt att man kopplar ihop den formella 

(teoretiska) matematiken med den informella (praktiska). Med hjälp av 

den informella matematiken kan eleverna lättare förklara begreppen i den 

formella matematiken (Pettersson 2000). 

3.2.4. Vad säger lärarnas styrdokument 

I läroplanen Lpo 94 står det att skolans uppgift är att utveckla elevens 

nyfikenhet och lust att lära. Eleverna ska dessutom utveckla sitt egna sätt 

att lära. Skolan ska också ansvara för att eleverna ”känner till och förstår 

grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, 

tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena,” 

samt att eleverna ”känner till förutsättningarna för en god miljö och 

förstår grundläggande ekologiska sammanhang”. (Lpo-94 s 10) 

I Linköpings skolplan anges att alla elever ska erbjudas trygga och 

stimulerande inlärningsmiljöer som ska kännetecknas av bl.a. öppenhet 

och mångfald. Undervisningen ska stimulera till ett aktivt, skapande och 

lägga grunden till och utveckla det livslånga lärandet. Därför ska en 

variation av pedagogiska arbetsmetoder användas för att tillgodose 

elevers olika sätt att lära och att utemiljöer används i det pedagogiska 

arbetet (Linköpings kommuns skolplan 2003). 
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3.2.5. Kursplaner 

Biologi 

Enligt kursplanerna i biologi ska ämnet ge eleverna kunskap om olika 

arbetssätt och vilken betydelse bilogin har för vår levnad. Ämnet ska 

också väcka intresse och nyfikenhet hos eleverna. Detta ska enligt 

läroplan få eleverna att känna omsorg för naturen och att ta ansvar hur 

man använder miljön (Skolverket 2003). 

Genom att eleverna får göra fältobservationer och laborationer kan de 

lära sig hur olika organismer är uppbyggda och hur de växelspelar med 

varandra. Eleverna ska också få möjlighet att utföra och tolka mätningar 

som de gör för att sedan utvärdera resultaten. Eleverna ska genom att ha 

kontakt med naturen även kunna bearbeta de etiska och de estetiska 

aspekterna som de möter. Genom dessa färdigheter ska eleverna kunna 

argumentera om frågor som rör naturen och dess framtid (Skolverket 

2003). 

Fysik 

Även ämnet fysik syftar till att eleverna ska upptäcka glädjen och 

fascinationen över olika fenomen. Fysiken har som grundfunktion att 

förklara naturens mångfald av fenomen från mikrokosmos till makro-

kosmos med hjälp av olika fysikaliska begrepp. Även de historiska 

aspekterna ska bearbetas och utgöra ett stöd för framtida studier. 

Kunskaperna i fysik ska  också ge eleverna möjlighet att argumentera om 

olika värdefrågor som rör vår livsmiljö (Skolverket 2003). 
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Kemi 

Utgångspunkten i kemiämnet är vardagen och ifrån detta perspektiv ska 

frågor rörande naturresurser och hälsa lyftas fram. Genom sina 

kunskaper om materia dess, egenskaper och påverkan ska eleverna kunna 

argumentera om miljöfrågor. Kunskaperna ska inhämtas genom att utföra 

mätningar, observationer och experiment utifrån en hypotes. Dessa 

kunskaper är en viktig förutsättning för det moderna samhällets 

produktion, miljöarbete och hälsovård (Skolverket 2003). 

Matematik 

Kunskaperna i matematik ska ge eleven intresse och möjligheter att 

kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. 

Matematiken ska ge eleverna möjlighet att få uppleva glädjen att 

kunna förstå och lösa problem (Skolverket 2003). 

All matematik innehåller någon form av abstraktion men många 

problem kan lösas med konkreta situationer utan att behöva använda 

matematikens uttrycksformer. Det finns även estetiska värden att 

upptäcka i mönster, former och samband. För att matematiken ska 

bli framgångsrik krävs att det är en bra balans mellan kreativa och 

problemlösande aktiviteter (Skolverket 2003). 

Grundskolan ska ha till uppgift ge eleverna de kunskaper i matematik 

som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivet, för att kunna 

tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna 

följa och delta i beslutsprocesser i samhället (Skolverket 2003). 
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3.3. Intervjuer 
Jag har intervjuat tre undervisande lärare från tre olika skolor i 

Linköpings kommun. Dessutom har jag kompletterat min litteraturstudie 

med en djupintervju med universitetsadjunkten och utomhuspedagogen 

Anders Szczepanski.  

3.3.1. Intervju med Anders Szczepanski 

Den 4 juni 2003 fick jag möjlighet att intervju Anders Szczepanski på 

Estetiska institutionen. Szczepanski tycker att fördelarna  med utomhus-

undervisning är att eleverna får bättre hälsa och att undervisningen 

stimulerar flera sinnen. Men det gäller endast om eleverna är rustade. 

Szczepanski påpekar hur viktigt det är att eleverna är torra och varma 

och mätta. Det är också en fördel att de från unga år är vana att 

undervisas utomhus. I yngre år tränas motoriken men även äldre elever 

kan vinna fördelar som att förstå teoretiska modeller lättare om de får 

arbeta med flera sinnen. Det är alltid bra att gå från praktik till teori. 

Utomhusundervisningen bör löpa som en röd tråd genom hela grund-

skolan. Genom att förlägga undervisningen utanför klassrummet kan man 

levandegöra begrepp och komma i kontakt med reella processer. 

Undervisningen blir spännande och mer varierad än klassisk klassrums-

undervisning. Szczepanski refererar till aktuell forskning bland annat den 

doktorsavhandling som pågår på hälsouniversitetet. Där man har påvisat 

att stressiga miljöer ger ökad kortisolhalt. Hög kortisolhalt minskar 

minneskapacitet och påverkar koncentration negativt. Elever och lärare 

som vistas utomhus har lägre kortisolhalt än de som vistas inomhus.  
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Bunkefloprojektet visar enligt Szczepanski att två timmars extra rörelse 

ger eleverna bättre resultat i svenska och matematik. De nackdelar som 

finns med utomhuspedagogiken är att den inte passar alla elever. Är inte 

eleverna vana kan de lätt bli störda och okoncentrerade. Vissa elever kan 

till och med vara rädda att vistas i okänd miljö. 

En annan faktor enligt Szczepanski är att läraren bör vara en utbildad 

utomhuspedagog. Många lärare har svårt att se möjligheter till kunskap i 

uterummet. Exempelvis är en kolmila inte bara historik utan även 

matematik, teknik och kemi.  

För att förenkla arbetet med utomhuspedagogik ska man samarbeta i 

lärarlaget och undersöka de möjligheter som kan finnas på den befintliga 

skolgården. All undervisning passar inte utomhus och man bör kunna 

fokusera på vilka moment som passar att arbeta utomhus med. Därefter, 

hur man ska gå tillväga och varför. 

Enligt Szczepanski har forskning om den praktiska utomhus-

undervisningen kommit igång först nu på senare tid. Den mesta av 

litteraturen idag är exkursionshandledningar eller så handlar den om 

miljöpedagogik. Litteratur där man inriktar sig på undervisning på de 

högre årskurserna, speciellt matematik och de naturvetenskapliga 

ämnena, är fåtaliga. 
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3.3.2. Intervjuer med aktiva lärare 

För att få en inblick på hur lärare på fältet ser på och använder 

utomhuspedagogik valde jag att intervjua tre Ma/No lärare på tre olika 

skolor. För att de ska få vara anonyma har jag kallat dem A, B och C 

Lärare A 

Lärare A har arbetat i 1,5 år och är utbildad grundskollärare Ma/No 1-7 

och musik. Idag undervisar han i Matematik, teknik, fysik och biologi i 

år 8 samt teknik, fysik, kemi och fotboll i år 9. Han arbetar på en centralt 

belägen skola 6-9 i en större tätort. Rekreationsområden (skog med 

elljusspår och gräsplaner) finns inom gångavstånd Lärare A förknippar 

utomhuspedagogik med att släpa ut en klass i skogen och titta på växter 

och djur. Och att det är företrädesvis i de lägre årskurserna år f-6 som 

man gör det. 

Lärare A använder sig inte av utomhuspedagogik men skulle vilja göra 

det. Lärare A tycker inte att han har det brinnande intresset för utomhus-

undervisning. Han känner sig inte komfortabel med att vara ute i andra 

sammanhang än vid sportaktiviteter. Han kunde påminna sig om att det 

var några kurser i utbildningen som handlade om att vara ute. Men lärare 

A tyckte det mesta byggde på att man var tvungen att samla på sig så 

mycket material och idéer innan. Därför tror han att det tar mer tid än vad 

det ger kunskap. Samtidigt tycker lärare A att det är nästan tjänstefel att 

inte gå ut och titta på mossor och lavar och andra växter när man arbetar 

med det arbetsområdet. Det borde vara självklart att besöka sjöar och 

titta på groddjur och gå ut och lyssna på fåglar.  
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I ämnet biologi tror han att det är lättast att finna arbetsområden som 

passar utomhuspedagogiken. 

När det gäller de andra naturvetenskapliga ämnena är det svårare att se 

bra arbetsområden för utomhuspedagogik. I ämnet fysik tycker lärare A 

att områden som handlar om planeter borde vara lämpade att studera 

utomhus. Han kommer samtidigt på att de faktiskt har varit ute och tagit 

reda på om månen även fanns på dagen. Efter en stunds funderande 

kommer han att tänka på att även inom arbetsområdet om ljus och ljud 

borde man kunna lägga moment utanför klassrummet. Annars tycker 

lärare A att de övriga ämnesområdena känns mer naturligt att arbeta med 

i klassrummet. Däremot kan man göra studiebesök på till exempel 

kärnkraftverk.  

I ämnet matematik tycker lärare A att när man arbetar med skala borde 

man kanske gå ut och jämföra verkligheten med kartor. Annars är det 

bättre och mer naturligt att arbeta i klassrummet. Det finns också oftast 

bra laborationsmaterial på skolorna som man kan använda i under-

visningen. 

Det som gör att lärare A inte använder sig av utomhusundervisning är att 

han tycker det tar lång tid med förberedelser och transporter till och från 

platserna. Lektionspassen är oftast endast 80 minuter långa. Det medför 

för lite effektiv tid kvar till undervisning. Skolan är inte planerad för att 

det ska bedrivas undervisning någon annanstans än i klassrummet och för 

att få tid måste man förstöra schemat. 

Lärare A påpekar också att han har ingen vana och inte vet vart man kan 

åka eller vad man kan göra. Det är svårt och tar tid att ta fram material 

själv och arbeta själv.
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Enligt Lärare A har skolan inte det samarbetet mellan No-lärarna som 

vore att eftertrakta eftersom de splittrade på olika arbetslag.  

Lärare B 

Lärare B är mer rutinerad och har arbetat som lärare i 22 år. Han arbetade 

från början som slöjd- och tekniklärare och nu de senaste 2,5 åren som 

Ma/No lärare efter att ha gått grundskollärarutbildningen Ma/No 4-9. 

Innan läraryrket har han tidigare arbetat som bland annat barnskötare och 

verktygsmakare mm. Lärare B undervisar idag i ämnena kemi och 

biologi samt har tre spec-grupper i NO på en F-9 skola i en förort till en 

större kommuns. Skolan har relativt nära till olika vattendrag och olika 

naturtyper som exempelvis skogar, mosse och hagar.  

Lärare B förknippar utomhuspedagogik med något ostrukturerat och 

flummigt. Han sammanfattar det som ”trevligt att vara ute men det blir 

inte mycket gjort”. Även om han anser att utomhuspedagogik är något 

flummigt använder han sig av det i sin undervisning.  Fördelarna enligt 

lärare B att använda sig av utomhuspedagogik punktvis är att det blir 

trevligare för eleverna och inte lika enformigt. Det gör att No-ämnena 

skiljer sig från de övriga teoretiska ämnena. Lärare B tycker att vissa 

arbetsområden passar bättre att förlägga utomhus än inne i klassrummet. 

När man arbetar med växter och mindre djur är lämpligare att gå ut och 

håva och samla in för att sedan bearbeta materialet i klassrummet.  

På skolan arbetar de med ett arbetsområde om naturtyper. I närheten av 

skolan finns en mosse. Den besöker de en heldag med år 8. Innan har de 

förberett sig genom att tar reda på vad mossen olika delar heter, vilken 

flora och fauna man kan finna. Därefter åker de till mossen och plockar 

tranbär och svamp med mera och jämför med det de läst innan.
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Lärare B kommentar om exkursionen var ”Flummig men trevligt”. 

Lärare B tyckte det var tråkigt att det endast var en av naturtyperna 

eleverna kommer i kontakt med. 

Tidigare arrangerade skolan lägerskolor. Innan nya läroplanen så hade 

eleverna möjlighet att välja ett tillval som kallades NMF (Natur, Miljö 

och Friluftsliv). Skolan hyrde bland annat ett torp och eleverna fick lära 

sig gör vindskydd och mycket mer. De äldre lärarna tyckte det var 

mycket givande men att det tog oerhört mycket tid och kraft. I och med 

den nya läroplanen tidigarelades språkvalet och ett ämne som heter språk 

och kultur infördes då försvann denna möjlighet. Lärare B tycker att det 

var mycket olyckligt eftersom många elever inte klarar av mer teoretisk 

arbete och borde ha valmöjligheten att välja ett mer praktiskt ämne som 

NMF. 

Lärare B har just nu ett projekt om fåglar som han använder i en av sina 

spec-klasser. Han tycker att det är onaturligt att sitta inne i klassrummet 

och studera uppstoppade fåglar och lyssna på deras sång. Ute kan man se 

fåglarna i deras naturliga miljö samt studera deras levnadssätt. Lärare B 

har jobbat med ett försurningsprojekt med 2 klasser i november månad. 

De tillverkade miljöstationer och kontrollerade vindriktning och mätte 

pH-värde på nederbörden. Detta arbete sköttes frivilligt av eleverna även 

på helger och på mornarna innan skolan började.  

Inom ämnet fysik tycker Lärare B att områdena som handlar om 

astronomi samt mekanik är det ämnen som man kan utnyttja sig av 

utomhuspedagogik. Tyvärr måste man förlägga exkursionen på natten för 

att kunna studera stjärnhimlen. 
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I mekaniken är det bra om eleverna får använda sina egna kroppar att 

testa hur taljor och hävstänger fungerar. Även när man arbetar med 

hastighet, tid, sträcka är det bra att gå ut. De övriga ämnesområdena 

tycker han passar sig bäst i klassrummet. 

I kemi tycker lärare B att ämnesområdena som behandlar marken, 

växtnäring och försurning som är lämpade att bedrivas utanför 

klassrummet. Tyvärr är övergödningen mest synlig mitt i sommaren då 

eleverna är lediga. Men man kan bedriva växtodlingsförsök och göra 

jordanalyser under skoltid. 

Fördelen med utomhuspedagogiken enligt lärare B är att det är lättare att 

väcka naturintresset hos eleverna, de får en bättre förståelse. Även om 

det endast sker med punktinsatser så blir undervisningen mer varierad.  

Nackdelen är enligt Lärare B att det tar tid. Det tar tid att få med sig alla 

elever ut på plats. Det är svårt att få en bra struktur på undervisningen 

och det blir lätt lek. Lärare B tror att eleven inte förknippar utomhus-

vistelse med undervisning. Lärare B tycker att ett alternativet är att 

läraren själv förbereder materialet som sedan ska användas i klass-

rummet. Lärare B försöker använda sig av levande material i sin 

undervisning inne i klassrummet. 

Ska man dessutom ut på en heldagsexkursion så har Lärare B räknat ut 

att 8-10 lärare blir berörda. No-lektionerna är idag endast på 55 minuter 

och det är svårt att hinna med även laborationer i klassrummet med 

material som hämtats utifrån. 
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Lärare C 

Lärare C är adjunkt och har arbetat i 16 år och har undervisat i fysik, 

matematik och kemi. För tillfället undervisar lärare C i matematik och 

fysik på en skola F-9 i ytterområdet till en större tätort i Mellansverige. 

Skolgården är belägen i på en tallkulle och det finns grönområden i 

närheten. Lärare C förknippar utomhuspedagogik med olika typer av 

undersökningar eller matematiska klurigheter. Det är på det sätt han 

använder sig av utomhuspedagogik. Som exempel på matematisk 

klurighet nämner han att eleverna fått uppdrag att ta reda på hur många 

grässtrån det finns på fotbollsplanen. Det var inte svaret som skulle 

presenteras efteråt utan hur de gick tillväga.  

Lärare C tycker att statistik och geometri är bra områden att använda 

utomhuspedagogik i matematik, inom fysik är områden som handlar om 

krafter, hastighet och rörelse lämpliga.  

Lärare C ser inga hinder att gå ut men det är viktigt att det har en mening. 

Man måste förbereda eleverna noggrant innan man går ut samt våga 

släppa dem lite mer än vad man gör annars. Lärare C använder mest 

fotbollsplanen på skolområdet. Anledningen till att lärare C använder sig 

av utomhuspedagogik är att det är stimulerande för eleverna, det medför 

ett avbrott från den vanliga undervisning samt att uppgifterna blir mer 

verklighetsanknutna. 
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4. DISKUSSION 

Genom att tolka den information jag samlat in har jag kommit fram 

till en slutsats som jag presenterar nedan. Jag har också reflekterat 

över mitt tillvägagångssätt samt vad vi kan göra nu för att bättre 

kunna variera undervisningen med utomhuspedagogik. 

4.1 Tolkning av litteraturstudier och intervjuer 

Att använda utomhuspedagogik är ingen ny företeelse utan har funnits i 

flera hundra år. Fördelarna med utomhuspedagogik är många. Enligt 

(Madsen 2001, Hammerman 2001; Brügge 1999; Dahlgren och 

Szczepanski 1997) så har våra ungdomar i dagens industrialiserade värld 

tappat kontakten med natur och kulturlandskap. Under tidiga 

samhällskulturerna var naturen en viktig och naturlig bit av 

undervisningen. Det var från den vi fick vårt levebröd och det var den 

enda lekplats som fanns. I dagens samhälle använder stadsborna nästan 

endast naturen till rekreation. Miljön är då ofta anpassad till olika 

sysselsättningar så som golfbanor, elljusspår och dylikt. I dag leker inte 

barn och ungdomar lika frekvent ute i skog och mark. Därför är det 

viktigt att barnen/eleverna får möjlighet och vana att vistas utomhus. När 

man är utomhus så tränas motoriken och hälsan förbättras och 

stresshormonerna minskar enligt Szczepanski. Men utomhuspedagogiken 

har inte enbart med hälsa att göra. Flera av författarna påpekar att om 

eleverna får använda alla sinnen så förstärks intrycket och förståelsen 

ökar vid kunskapsinhämtningen. Möjligheten till varierad undervisning 

är viktig, det påpekar både aktiva lärare och studier som gjorts. 
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När jag studerade lärarnas styrdokument både de nationella, kommunens 

och kursplanerna kunde jag se flera skrivelser där det framgår att man 

kan använda sig av utomhuspedagogik för att uppnå vissa mål i 

läroplanerna. Som lärare A uttryckte sig ”Det är nästan tjänstefel att inte 

gå ut och titta på mossor och lavar och andra växter när man arbetar med 

det arbetsområdet”. Men nu står det inte i styrdokumenten någonstans 

när och hur ofta man ska utnyttja utemiljöerna och inte på vilket sätt. Det 

kan medföra att lärare tycker att man inte behöver undervisa på ett 

utomhuspedagogiskt sätt i de högre årskurserna. 

När jag studerade kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena och av 

de intervjuer jag gjorde så ser jag att flera av ämnesområdena inom 

naturvetenskapliga ämnena borde vara lämpade för utomhus-

undervisning. Se exempel på bilaga 2-5. Många av författarna i den 

litteratur jag läste anser att lärare bör utnyttja de förmodade fördelar som 

det ger att lära sig med hela kroppen. I dag när många elever har 

inlärningssvårigheter och är stressade borde man enligt min studie arbeta 

oftare utomhuspedagogiskt. 

Men för att få fler lärare att jobba utomhuspedagogisk måste de få hjälp 

att komma igång. Enligt Szczepanski (2003) är forskningen först nu på 

gång när det gäller utomhuspedagogik i de naturvetenskapliga ämnena 

och för de högre årskurserna. Det är därför det har varit svårt för mig att 

hitta specifik litteratur på detta område. 

Med hjälp av tips från intervjuer och litteratur samt egna idéer har jag i 

bilagorna 2 - 5 givit förslag på hur man kan jobba i ett urval av de 

arbetsområden som ingår i de naturvetenskapliga ämnena. 
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Nackdelar med utomhuspedagogik 

När det finns så många fördelar med utomhuspedagogik, varför använder 

inte fler lärare sig av den möjligheten? Anledningen till att det är så få 

lärare som utnyttjar utomhuspedagogiken kan enligt min studie var 

följande: 

o Det är få lärare som är utbildade utomhuspedagoger.  

o Det kan vara svårt att se de utomhuspedagogiska möjligheterna i sin 

närmiljö.  

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

o Det tar tid att planera och hitta på bra arbetssätt. 

o Eleverna och lärare är ovana att vara ute. 

o Lärare anser att utomhuspedagogik är något man gör i de lägre 

årskurserna. 

o Att lärare inte tycker att utomhuspedagogiken ger den effekten som 

utomhuspedagogerna lovordar.  

Att Lärare B förknippar utomhuspedagogik som flummigt tror jag beror 

på att han inte har samma kontroll över situationen utomhus som han 

annars har på sina lektioner inomhus. Enligt Lärare B så är det krångligt 

om man någon gång vill göra en lektion som tar mer tid en den tid man 

har till förfogande. Det är ganska vanligt att eleverna har endast 50-80 

minuters lektion och ska läraren kunna ge sig av lite längre bort så måste 

de lärare som undervisar den aktuella gruppen ge sitt medgivande. Sedan 

måste läraren ordna vikarie till de andra grupper han/hon skulle ha haft 

denna tid. Även lärare A var inne på samma sak.  
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På Lärare A skola fanns det inget större samarbete mellan No-lärarna och 

då får man arbeta utan stöd från kollegor som kan  medföra att lärare 

avstår från att komma ut. Lärare C anser att man måste som lärare våga 

släppa på rutiner och den trygghet  läraren har i klassrummet. Den 

undervisande läraren måste dessutom vara tydligare i sina instruktioner 

till eleverna. Lärarstudenterna Karlsson och Wallengs studie visar att ett 

dåligt väder och elever som inte är vana att vara ute har svårare att ta tills 

sig kunskap. Min egen erfarenhet av att vara ute blöt och frusen gör att 

tankarna hos personen endast är koncentrerade på att hur snabbt man ska 

komma hem. 

4.2. Reflexioner om metod 
För att få ett bättre resultat på enkäten borde man ha valt ut ett antal 

lärare som man sedan kontaktar. Då kan man få en bättre respons. 

Tidpunkten på året har också en avgörande roll. Jag skickade ut 

enkäterna i slutet av höstterminen då de flesta lärare är upptagna med 

prov och betygsättning.  

När jag insåg att enkäterna inte skulle ge det jag ville ha så valde jag att 

göra intervjuer. Fördelen med intervjuer är att man kan få svar på det 

man vill ha svar på samt ett förtydligande när något är oklart. 

Anledningen till att jag bara valde tre lärare var att jag ville ha tydliga 

svar och att det skulle räcka för att få en någon sånär överblick. Så här i 

efterhand skulle jag ha valt ut några fler lärare och skickat ut 

intervjufrågorna i förväg så lärarna kunde vara förberedda. 

Alla lärare är inte så positivt inställda att ställa upp på intervjuer. Några 

av de tillfrågade sade sig inte ha tid.  
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Nu när jag själv har varit ute och arbetat ett tag och fått erfarenhet är 

lärarnas arbete kan jag se att ämneskonferenserna skulle ha varit ett bra 

forum för intervju eller enkät. Då har man alla lärare samlade och det 

skulle kunna bidra med en diskussion om utomhuspedagogik bland 

lärarna. 

Jag tyckte det var svårt att hitta litteratur som var anpassat efter mina 

syften. Därför valde jag att även att intervjua en av författarna. Men 

forskning pågår aktivt på detta ämnesområdet utomhuspedagogik och det 

finns inga hinder att man håller sig ajour med forskningen. Om man vill 

vidareutveckla det här arbetet kan man kontakta erfarna aktiva utomhus-

pedagoger runt om i landet. Då kan man få en praktisk bild av hur 

utomhuspedagogiken fungerar. Det var först under slutskedet av mitt 

arbete som jag fick inblick och förslag på kontakter. Eftersom jag ville 

begränsa mitt arbete så lämnar jag fortsättningen till framtiden. 

4.3 Reflexion över utomhuspedagogik 
Avslutningsvis kan jag konstatera om vi lärare ska prova att komplettera 

vår undervisning med utomhuspedagogik måste vi våga ta steget från den 

traditionella skolundervisningen. Våga släppa på de välstrukturerade 

lektionerna i en för oss trygg miljö. Med utbildning inom 

utomhuspedagogik kan vi bli goda pedagoger och ge våra elever 

kvalitativ, omväxlande och sinnlig undervisning. En undervisning som 

kompletterar och kan ge en bättre hälsa och kunskapsinhämtning hos 

eleverna. En undervisning som kan aktiverar hela människan och 

samtidigt öka förståelse för vår omgivning. 
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Utomhuspedagogiken verkar ha så många fördelar som vi kan utnyttja. 

För att inte tala om den social kompetensens som många av dagens 

elever lider brist på och som vi lärare har ansvar för att öka. 

Det skulle vara bra med mer forskning på utomhuspedagogik i de 

naturvetenskapliga ämnena som sedan kan utmynna i läromedel som stöd 

till lärarna. Med ett läromedel som stöd kan även oerfarna lärare få den 

hjälp de behöver att undervisa på ett utomhuspedagogiskt sätt. Samtidigt 

måste de lärare som är intresserade av utomhuspedagogik jobba för att 

visa att med hjälp av utomhuspedagogik kan lärare få positiva resultat 

och att det inte är något flummigt. Det borde även erbjudas fortbildnings-

möjligheter till de lärare som vill förkovra sig. Gärna korta intensiva som 

kan kombineras med yrkesutövningen.  

Skolgårdarna bör också utvecklats så att det blir lättare att utnyttja dem i 

undervisningssyfte. Jag vet att det finns mycket forskning gjord på 

skolgårdarnas utformning. Kommunerna måste inse värdet av skolans 

utemiljö i undervisningssammanhang. Men tills dess så finns det en del 

vi lärare ändå kan göra. Det är bättre att ta ett litet steg än inget steg. Man 

behöver inte vara fullfjädrad utomhuspedagog för att försöka.  

Med mycket små enkla medel kan man variera sitt undervisningssätt. Av 

de fyra naturvetenskapliga ämnena var det kemi som jag hade svårast att 

hitta utomhusaktiviteter till. Kemin i de högre årskurserna har många 

moment av laborationer som kräver kemikalier och en säker arbetsmiljö. 

Däremot är det fördelaktigt att man blandar in vardagen när man tittar på 

olika kemiska produkter och miljövård. För att resultatet av utomhus-

arbetet ska bli bra är det viktigt att man arbetar ämnesövergripande för 

fler av arbetsområden överlappar varandra i de olika ämnena.
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Jag har i bilagorna gett några tips på vad man kan arbeta med i några av 

ämnesområdena. Jag har försökt att ge förslag på lektioner där man på 

något sätt kopplar in utemiljön. Sådana lektioner som man kan börja med 

eller om man har ont om tid. Biologi är det ämnet som det är lättast att 

finna många bra utomhuspedagogiska uppgifter. Eftersom jag inte har 

provat förslagen ännu så har jag inga praktiska erfarenheter av resultat. 

Jag kommer under min yrkesverksamma karriär försöka komplettera min 

undervisning med utomhuspedagogik eftersom jag tror att det är ett bra 

arbetssätt även i andra ämnen än biologi.  

4.4. Slutsats 
Resultatet av mitt arbete är slutsatsen att utomhuspedagogik visst kan 

utnyttjas i de högre årskurserna. Litteraturen och läroplanerna talar också 

för att vi lärare borde jobba med utomhuspedagogik. Vi ska variera vår 

undervisning och utomhuspedagogik är ett mycket bra komplement till 

den teoretiska undervisningen. Det finns inget tvång att utomhus-

pedagogik måste ske i bra miljöer som exempelvis urskog, 

nationalparker mm och att det ska vara välplanerat och genomtänkt. 

Tvärtom, det går att börja i liten skala och prova sig fram. Om vi delar 

med oss av våra idéer kan vi hjälpas åt att hitta nya infallsvinklar i 

undervisningen. Ingen blir professionell över en natt. Skolans närmiljö 

duger gott att börja med. 
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5. TACK 

Jag vill tacka min fästman Thomas Nilsson för den hjälp jag fått med 

mitt arbete. Utan din hjälp hade jag bytt ämnesområde och fått börja om 

från början när jag körde fast i min tankegång. Jag vill också tacka min 

tålmodiga handledare Britta Brügge som utan att klaga har väntat på mitt 

arbete. Dessutom vill jag tacka lärarna A, B och C och Anders 

Szczepanski som tog sig tid för mina intervjuer. 
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7. BILAGOR 

Här kommer förlag på mindre arbeten som man kan göra på ett 

utomhuspedagogiskt sätt. Inget av dem kräver att man ska behöva 

förflytta sig längre sträckor eller att de ska ta lång tid. Samt de frågor 

som jag utgick ifrån vid intervjuerna med de undervisande lärarna. 

7.1. Intervjufrågor 
o Hur länge har du arbetat som lärare? 

o Vilken utbildning har du? 

o I vilka ämnen undervisar du i? 

o Vad tänker du på när du hör ordet utomhuspedagogik? 

o Använder du dig av utomhuspedagogik? 

o Varför/ Varför inte? 

o Är det några ämnesområden i respektive Ma/No ämne som du 

tycker är lämpade att undervisa på ett utomhuspedagogiskt sätt? 

o Har du några förslag hur man kan gå tillväga? 

o Vad är det som hindrar dig från att använda dig av 

utomhuspedagogik? 

BILAGA 1 
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7.2. Biologi 
Följande ämnesområden arbetar man med i årskurs 7-9 biologi (Fabricius 
2002):
Bakterier och virus 
Alger och Urdjur  
Svampar och lavar 
Växter 
Mossor 
Ormbunksväxter 
Fröväxter 
Blomman 
Pollinering 
Djur 
Nässeldjur 
Svampdjur 
Maskar 
Tagghudingar 
Blötdjur 
Leddjur 
Kräftdjur 
Spindeldjur 
Insekter 
Fiskar 

Groddjur 
Kräldjur 
Fåglar 
Däggdjur  
Etologi 
Fotosyntes och 
förbränning 
Ekologi 
Ekosystem 
Ängar 
Sjöar 
Havet 
Vår miljö 
Växthuseffekt 
Ozon 
Försurning 
Övergödning 
Miljögifter 
Livsmiljöer i fara 
Energisamhället 

Varu- och 
transportsamhället 
Sex och 
Samlevnad 
Människokroppen 
Andning och 
matspjälkning 
Blodomlopp och 
immunförsvar 
Huden och våra 
rörelseorgan 
Nervsystemet 
Droger 
Arvet och DNA 
Evolution

 

Ur listan ovan har jag valt förlag på ämnesområden där man kan 

arbeta utomhuspedagogiskt. 

Alger och Urdjur/ Övergödning/ Miljögifter/ Vår miljö. 

Ta med dig dina elever till vattendrag i skolans närmiljö. Kan ske på ett 

eller flera lektionstillfällen. Exempel på vattendrag är bäckar, åar, kanaler, 

sjöar, hav och varför inte en vattenho i en hage. 

Beroende vilket/vilka arbetsområde man arbetar med kan man diskutera 

med eleverna om vattnets kvalité, vad i miljön som påverkar 

vattenkvalitén samt vilka organismer de tror lever i vattenmiljön, om det är 

några skillnader och varför.

BILAGA 2 
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Ju mer man som pedagog kan aktivera eleverna ute och få dem känna 

spänning desto bättre. Få dem att utnyttja sina olika sinnen. Lukta på 

vattnet, luften, använda synen och observera vilka växter och djur som 

finns i området, rita av platsen med mera 

Samla sedan in prover från vattenmiljöerna både vatten och 

växtprover i och runt vattendraget. 

Vidare bearbetning: När man är inne i klassrummet kan man undersöka 

de olika vattenproverna. Med mikroskop och lupp kan man se vilka 

organismer som man fått med. Sedan kan försöka tar reda på vad det är 

för organismer i uppslagsböcker.  

Kontrollera vattenkvalitén. kontrollera pH-värde samt om vattnet är 

oligotrof eller eutrof med mera. Samordna gärna med kemiämnet.  

På detta sätt införlivar men naturen på ett enkelt sätt utan att behöva ordna 

en heldag ute. Alternativet brukar annars vara att man läser i 

biologiböckerna om dessa saker. Hur man vill avsluta ämnesområdet låter 

jag vara öppet. En kreativ och estetisk redovisning av arbetet tycker jag är 

att föredra framför teoretiska prov. 

På liknade sätt kan man arbeta med: 

• Ekologi 

• Ekosystem 

• Växter och djur 
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7.3. Kemi 
Följande ämnesområden arbetar man med i årskurs 7-9 kemi 

(Nettelblad & Ekdahl 2002):

Atomer och kemiska 
reaktioner 
Molekyler 
Blandningar 
Syror och baser 
Luft 
Vatten 
Mark 
Oxider 

Växtnäring kalium, 
kväve, fosfor 
Övergödning 
Organisk kemi 
Livets kemi 
Förbränning 
Material 
Metaller 
Legeringar 

Korrosion 
Periodiska systemet 
Kemiska bindningar 
Vätejoner i farten 
Jonföreningar 
Elektrokemi 
Batterier 
Elektrolys

 
Ur listan ovan har jag valt ut förlag på ämnesområden där man kan 

arbeta utomhuspedagogiskt. 

Organisk kemi/kemiska reaktioner 

Dessa laboration kan man men enkelhet utföra på skolgården om man inte 

har möjlighet att komma till en skog. En lämplig plats är sandlådan. Berätta 

om hur man går tillväga vid ritkolstillverkning och kolmila, ge en historisk 

bakgrund för att skapa spänning. Dessvärre tar det här mer än en lektion 

men det går ofta att lösa på något sätt. 

Ritkol: 

§ Tag fram fingertjocka pinnar av hassel ca 10-15 cm långa. 

§ Låt eleverna skala bort barken på pinnarna. 

§ Fyll en liten plåtburk med sand och stoppa i pinnarna tätt. 

§ Vänd burken upp och ned och ställ den i elden och elda runt burken i 

ca 2 timmar. 

§ Tag bort burken från elden och låt pinnarna svalna.  

§ Häll ur innehållet i burken.

BILAGA 3 
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Kolmila: 

§ Packa en plåthink full med upprättstående ved. 

§ Vänd sedan hinken upp och ned så att det sluter tätt nere vid marken. 

§ Stapla ved runtomkring och tänd på. 

§ När temperaturen nått 270 grader kommer kolningsprocessen attstarta och 

fortsätter sedan utan att man tillför någon mer värme. För en 20 liters hink tar 

det ett par timmar innan kolet är färdigt. 

Metoden är relativt säker, men kommer det in för mycket luft i hinken kan 

det börja brinna i veden och blir det för tätt är det risk att kolningen kvävs.  

I att göra en mila ingår både historia, teknik, matematik och kemi. Om man 

vill ha hjälp kan man kontakta organisationen Skogen i skolan 

(http://www.skogeniskolan.se). 

Andra tacksamma arbetsområden är växtnäring, försurning och organisk 

kemi med exempelvis fotosyntes. 
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7.4. Fysik 
Följande ämnesområden arbetar man med i årskurs 7-9 fysik (Undvall & 

Karlsson 2001):

Materia 
Massa, volym, 
densitet 
Elektricitet 
Elektrisk laddning 
Spänning, ström 
Kretsar 
Motstånd 
Elektrisk energi 
Solsystemet 
Jorden 
Månen 
Solsystemet 
Kraft, rörelse och 
arbete 
Krafter 
Fritt fall 
Rörelse och 
tröghet 
Arbete 
Mekanisk energi 
Ljud 

Tryck 
Värme och väder 
Utvidgning genom 
värme 
Väder och vind 
Värmeenergi 
Ljus 
Ljuset egenskaper 
Brytning 
Optiska 
instrument 
Ljus och färg 
Strålningsenergi 
och kemisk energi 
Elektricitet och 
magnetism 
Ohms lag 
Elsäkerhet 
Magnetism 
Elektromagneter 
Elektriska 
maskiner 

Elektrisk motor 
Generator 
Transformator 
Atomer och 
Kärnfysik  
Atomens inre 
Radioaktivitet 
Kärnenergi 
Energi och Effekt 
Mekanisk och 
elektrisk. 
Energiomvandling
ar och 
energikällor 
Universum 
Stjärnor och 
galaxer 
Universums 
uppkomst 
Elektronik

 
Ur listan  ovan har jag valt förlag på ämnesområden där man kan 
arbeta utomhuspedagogiskt. 

Kraft, rörelse och arbete 

Gå ut på en större öppen yta exempelvis idrottsplanen. I en hög på 

marken  placeras mer eller mindre praktiska redskap exempelvis störar, 

rep, säckar, kärror med mera. Runt om placeras stenar eller andra större 

och mindre föremål. Eleverna får sedan i uppdrag att lösa olika 

problem i samband med föremålen. En uppgift kan vara: Hur kan man 

gå tillväga för att flytta den här stenen från punkt A till B? Vilka 

hjälpmedel kan man använda och vilket tyckte ni var bäst? 

BILAGA 4 
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Andra moment man kan arbeta med är: 

• Vad som är lättast att dra en tung vagn med ett kort eller långt rep. 

• Jämföra friktionen på olika ytor. 

• Skapa en fungerande gungbräda där man har två vikter som väger olika.  

 

Uppgifterna kan både göras enkla och svåra beroende på vilken typ av 

grupp man har. Det är viktigt att diskuterar med eleverna om man hur 

man gått tillväga, hur det gick, historik samt även lägga in de korrekta 

begreppen och sambanden.  

Ett annat område inom fysiken är astronomi där det borde vara en 

självklarhet att gå ut och studera stjärnhimlen. 
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7.5. Matematik 
Följande ämnesområden arbetar man med i årskurs 7-9 matematik 

(Skoogh mfl. 1999):

Algebra 
Delbarhet 
Ekvationer 
Fart 
Formler 
Funktionsbegreppet 
Geometriska begrepp 
Gällande siffra 
Koordinatsystem 
Median och medelvärde 
Negativa tal 
Parentesuttryck 

Prefix 
Prioriteringsregler 
Proportionalitet 
Skala 
Sannolikhetsbegreppet 
Statistik 
Tal i potensform 
Taluppfattning 
Naturliga tal 
Tal i decimalform 
Varielbelbegreppet 

 
Ur listan  ovan har jag valt förlag på ämnesområden där man kan 
arbeta utomhuspedagogiskt. 

Geometri 

Geometri är ett tacksamt arbetsområde. Eleverna kan få olika problem att 

lösa: 

Det kan vara att gå ut och leta efter olika geometriska figurer, Försöka 

räkna ut höjder, diametrar, areor, omkrets med mera utan mätinstrument. 

Det de får veta är att exempelvis att  trappräcket är 1.20 meter. Ett problem 

kan vara: Hur många grässtrån finns det på fotbollsplanen? Man kan lätt 

anpassa svårighetsgraden på uppgifterna och det är viktigt att eleverna 

tillsammans får försöka lösa problemen utan för mycket hjälp från läraren. 

Läraren ska uppmuntra eleverna till diskussioner och endast hjälpa till med 

någon enstaka ledtråd om det behövs. 

Det är viktigt att eleverna diskuterar och gemensamt kommer fram till 

lösningar och att de kontrollerar om deras svar är rimliga. Dessa övningar 

gör geometrin mer konkret  och handfast för eleverna. 

BILAGA 5 
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Andra arbetsområden som kommer tills in rätt i en annan miljö en i 

klassrummet är fart. Där man kan gå ut och uppskatta och beräkna olika 

hastigheter på föremål i sin omgivning.  


