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SAMMANFATTNING

Syftet med vårt arbete var att undersöka vad lärare i Tanzania har för tankar kring utomhusunder-
visning. Detta har vi jämfört med en tidigare gjord undersökning om vad lärare i Sverige har för
uppfattningar om utomhuspedagogik. Vi ville också undersöka vilka skäl för att utnyttja utemiljön i
undervisningen, som litteraturen anger.

Femton lärare från fyra olika skolor i Tanzania har svarat på en enkät. De frågor vi ville få svar på var
om de vill undervisa utomhus och i sådana fall varför, vad de anser kan vara positivt och negativt
med att undervisa utomhus, vilka delar av undervisningen som utförs utomhus och hur de genomför
dessa.

Resultatet av vår undersökning visar att de undersökta lärarna i Tanzania använder sig av utemiljön i
undervisningen. Vi kunde inte se några större skillnader mellan de lärare som undersökts i Tanzania
och de lärare som undersökts i Sverige. Lärarna i Tanzania anger fler positiva anledningar till att
undervisa ute.

I litteraturen har vi funnit många och starka skäl till att vi, som lärare, ska använda oss av utomhus-
pedagogik. Vi tror att fler och fler människor upptäcker hur vistelse i naturen påverkar kropp och
själ på ett positivt sätt. Många skolor och lärare använder sig av utomhuspedagogik i undervisningen
redan nu och vi tror att det är framtidens melodi.
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1 Inledning
Vi som skrivit detta är två lärarstuderande med inrikting Ma/No i år ett till sju.
Anledningen till att vi utfört detta examensarbete tillsammans är den resa till Big-
wa, Tanzania som ingen av oss ville utföra ensam och det föll sig därför naturligt
att vi skulle göra ett gemensamt arbete som grundar sig på de undersökningar vi
utfört där. Vi har båda läst all den litteratur som behandlas i vårt arbete och till-
sammans valt det vi vill belysa i arbetet.

1.1  Bakgrund

Vi har valt att göra vårt examensarbete med inriktning mot utomhuspedagogik. Vi
tycker att det fortfarande finns mycket att göra för att barn ska bli medvetna om
miljön och vad vi måste göra för att bevara den. Detta tror vi att man främst upp-
når genom att barnen erhåller positiva upplevelser i naturen. Ett annat starkt skäl är
att utomhus använder barnen alla sina sinnen i ett naturligt sammanhang, vilket
främjar djupinlärning. En väl planerad lektion i naturen tillgodoser flera av barnens
behov av inlärning och utveckling av motorik, sociala färdigheter m.m. Vi tycker
båda om att vistas i naturen och vet att det påverkar både kropp och själ positivt.
Detta är något vi vill att barnen ska få uppleva eftersom barn idag är ute mindre än
tidigare generationer. Vi har under vår utbildning deltagit i en temakurs om fem
poäng i utomhuspedagogik, vilken gav oss fördjupad kunskap och ett intresse att
ta reda på mer.

Vi har båda ett stort intresse för andra kulturer och ambitionen att försöka kombi-
nera detta med ett arbete i utomhuspedagogik. Vi hade båda föreställningar om att
i Afrika lever människorna närmare naturen än i Sverige. Via kontakter i Linkö-
ping fick vi möjlighet att resa till Tanzania för att utföra viss del av vår slutpraktik
och genomföra undersökningar för vårt examensarbete.

1.2  Syfte

Syftet med vårt arbete är att ta reda på vad lärare i Tanzania har för tankar om att
undervisa utomhus och att sedan jämföra lärarnas åsikter i Tanzania med tidigare
gjorda undersökningar om vad lärare i Sverige har för uppfattning om utomhus-
pedagogik.

1.3 Problemformuleringar

De problemformuleringar som vi grundar vårt arbete på är:
• Hur förhåller sig lärare i Tanzania till att undervisa utomhus?
• Hur förhåller sig lärare i Tanzania, jämfört med lärare i Sverige, till att undervisa

utomhus?
• Vad anser forskare och pedagoger att det finns för skäl att tillämpa utomhus-

pedagogik?
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1.4 Målgrupp

Arbetet vänder sig till lärarstuderande, lärare och andra som arbetar med barn,
som vill veta mer om utomhuspedagogik. Det kan även vara av intresse för per-
soner som är intresserade av natur och utomhusaktiviteter  och vill veta hur vistel-
se i naturen kan påverka oss.

1.5 Avgränsning

I vår litteraturstudie har vi valt att inte behandla utomhuspedagogikens historiska
perspektiv därför att detta beskrivs i många andra arbeten som t.ex. i ”Lärares
syn på naturen och att undervisa i den” (Hammarberg, 1995). Vi ville lägga större
vikt vid vilka skäl som finns för att bedriva utomhusundervisning. På grund av ar-
betets storlek har vi varit tvungna att begränsa oss och inte utföra en egen under-
sökning av hur lärare i Sverige förhåller sig till ämnet. Vi har istället valt att jämföra
vårt arbete med en undersökning gjord av Hammarberg (1995) eftersom våra
frågeställningar väl överensstämmer med den.
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2  Utomhuspedagogik
Under denna rubrik följer en definition av utomhuspedagogik. Vi presenterar ut-
valda delar ur styrdokumenten och övrig litteratur som visar på varför utemiljön
ska användas i undervisningen.

2.1 Vad är utomhuspedagogik?

Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) så är utomhuspedagogik både en plats för
lärandet och ett innehåll/en metod för lärandet. Helhetsupplevelse, att arbeta utifrån
teman där flera ämnen är integrerade och att eleverna är i direktkontakt med fö-
remålet för lärandet, är centrala delar av utomhuspedagogiken.

 ”En förening av känsla, handling och tanke utmärker utomhuspedagogi-
kens starkt pragmatiska, handlingsorienterade bildningsperspektiv.” (Dahl-
gren & Szczepanski, 1997, s 51 ).

Kunskap genom att reflektera över det man utför praktiskt är centralt för utom-
huspedagogiken. I en förstahandsupplevelse av omgivningen, där vi använder alla
sinnen, får vi tillgång till en slags tyst kunskap. Den kunskapen är inte tillgänglig när
lärandet byggs på texter i böcker (sekundär kunskap). En yttre aktivitet leder till
en inre aktivitet där begrepp och handlingar blir sammanlänkade.

”Resultatet blir en pragmatisk, konsekvens- och handlingsinriktad pedago-
gik som uppstår i och utgår från ett praktiskt sammanhang.” (Dahlgren &
Szczepanski, 1997, s 52).

2.2 Vad säger styrdokumenten?

All undervisning i Sverige ska förankras i de styrdokument som vi har att följa.
Vad säger styrdokumenten om naturen och undervisning i den? Vi har funnit ett
flertal formuleringar som styrker användningen av utomhuspedagogik i skolan. I
skollagen antagen 901212 kapitel 1 § 2 kan man läsa:

…”Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje män-
niskas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”.

I LPO-94 (Utbildningsdepartementet, 1994) finner man mycket som betonar
vikten av ett miljötänkande. Eleverna ska ges möjligheter att ta ansvar för och
utveckla ett personligt förhållningssätt till den miljö de själva har möjlighet att på-
verka.

 ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger
trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med
många kunskapskällor. Strävan skall vara att söka skapa det bästa samlade
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.”
(Utbildningsdepartementet, LPO-94, s.8)
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”Att eleven ska känna till förutsättningarna för en god miljö och förstå
grundläggande ekologiska sammanhang.” (Utbildningsdepartementet, LPO-
94, s.10)

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

I kursplanen för grundskolan (Skolverket, 1996) anges att undervisningen ska
resultera i att eleven utvecklar handlingsmönster och vanor som sparar naturresur-
ser och skonar miljön. Elevernas intresse ska väckas inför naturföreteelser och de
olika sätt som finns för att förklara dessa. Kursplanen lägger också stor vikt vid att
eleverna måste ägna sig åt egna undersökningar, upptäckter och diskussioner.
Detta bör göras genom att eleverna använder alla sinnen och att möjligheter ges
för eleverna att gå vidare med egna frågor.

2.3 Varför utomhuspedagogik?

I litteraturen kan vi urskilja ett antal skäl till att undervisa utomhus, som kan grup-
peras under de rubriker som följer.

2.3.1 Hälsa och livskvalité

Den israeliske sociologen Aaron Antonovsky (citerad i Öhman, Naturkontakt och
allemansrätt, 1995) menar att det är hur vi hanterar stressorer som stress, sjuk-
dom och sorg som har betydelse för hur bra vår hälsa är.

 ”Man kan likna det vid att vi simmar motströms i livets flod av stressorer.
Det går inte att kliva upp ur floden - istället handlar det om att lära sig sim-
ma så bra som möjligt.” (Öhman, Naturkontakt och allemansrätt, 1995, s 68).

De flesta människor har tillgång till naturen. Den ger en fysisk frihet, inga väggar
och en psykisk frihet, inga tvång och måsten. Naturen ger människan tillfälle till att
uppleva sig själv i en ekologisk helhet, där man har respekt för det levande, vilket
ger perspektiv på livet. Det behöver inte kosta mycket att vistas i naturen eftersom
det i de flesta fall inte behövs speciell utrustning eller långa resor. Naturen kan
utnyttjas för olika aktiviteter året runt, vilket ger kontinuitet och variation. De flesta
aktiviteter i naturen utförs under längre tid och med låg ansträngningsgrad, vilket
man har visat ger bra kondition för de flesta människor med hög motivation och få
skador som följd. Du behöver inte vara rädd för att andra ska tycka att du har fel
kläder eller utrustning när du t.ex. plockar blåbär. Friluftsliv kan bedrivas tillsam-
mans med människor i olika åldrar och med olika kunskaper och färdigheter. Man
kan t.ex. välja mellan att grilla korv tillsammans eller samarbeta för att klättra upp
för en bergsvägg.  Det ger en känsla av gemenskap. Att vistas i naturen ger en
själslig upplevelse som har betydelse för hälsan. Det är viktigt att skolan förser
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eleverna med positiva upplevelser och kunskap om naturvistelse eftersom det har
en långsiktig betydelse för deras framtida hälsa att de trivs med och vill vistas i
naturen (Naturkontakt och allemansrätt, Öhman, 1995).
Öhman (1995) hänvisar till vad Hubendick skriver om att 99 % av den tid männi-
skan vandrat på jorden har hon varit jägare och samlare. Denna är den enda peri-
od som är tillräckligt lång för att ge avtryck i våra gener. Detta skulle bl.a. betyda
att vi är anpassade till ett allsidigt, rörligt och aktivt liv i naturen.

”Vårt sökande efter naturen och den harmoni som vi upplever där skulle
därmed kunna förklaras som ett behov från stenåldersmannen i oss att få
återuppleva det liv och den miljö som vi en gång var skapade för.” (Natur-
kontakt och allemansrätt, Öhman, 1995, s. 73)

Inomhusmiljön är ofta undermålig i många skolor och en undersökning av Pettersen
(citerad i Nyhus Braute & Bang, 1997) visar att barn är inomhus mycket. Förut-
om att inomhusmiljön måste förbättras är det viktigt att barnen får möjligheter att
vara ute. Nyhus Braute och Bang (1997)  hänvisar till projektarbeten där det har
visat sig att många vuxna som är ute med barnen inte är lika trötta som när de varit
hela dagen inomhus. Detta tror de beror på många orsaker bl.a. att luftkvalitén är
bättre ute och att bullret inte är lika högt som inomhus.

Dahlgren & Szczepanski (1997) hänvisar till forskning som Grahn m.fl. utfört som
visar på utemiljöns och utevistelsens betydelse för barns hela utveckling och hälsa.
Grahns jämförande undersökning av Ur-och-skur-förskolor och kommunala för-
skolor visar att barn som har tillång till en omväxlande utomhusmiljö har färre
sjukdagar, är friskare, leker mer variationsrikt, får bättre motorik och kan kon-
centrera sig bättre. Utomhusaktiviteter ger möjligheter att förebygga bl.a. ben-
skörhet och övervikt, vilket har betydelse för barnens framtida hälsa och livskva-
lité. Naturaktiviteter kan hjälpa till att utveckla fantasi, kreativitet och harmoni
vilka är viktiga förutsättningar för hälsa och välbefinnande (Dahlgren & Szcze-
panski, 1997).

2.3.2 Motorisk utveckling

Sundberg (Naturkontakt och allemansrätt, 1995) hänvisar i en rapport till Dessen
och Jerlang som säger att vår kropp har en förmåga till stor rörelsevariation. Många
barn får idag inte sina behov av rörelsevariation tillgodosedda i den miljö de växer
upp i. Sundberg (1995) skriver att i naturen får barnen positiva upplevelser av att
använda sin kropp utan krav på prestation eller tvång att följa vissa regler. Efter-
som det inte finns några regler eller given teknik för hur rörelserna ska utföras har
alla möjlighet att lyckas. Sundberg menar att barnen kan känna större glädje över
sin kropps förmåga i en miljö som erbjuder variationsrikedom och där man upple-
ver frihet. Naturen erbjuder möjligheter till nivåanpassad aktivitet. Barnen kan
välja utifrån sin mognadsnivå om de vill hoppa över den stora eller den lilla stenen.
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”Under en promenad eller en lek bland stockar och stubbar i en variations-
rik natur får barnen en naturlig träning av grovmotoriken.” (Håll Sverige
Rent & Friluftsfrämjandet, 1996, s 11)
Sundberg (1995) hänvisar även till en studie gjord i Polen av Panczyk och Dra-
bik. De har jämfört om det var någon skillnad mellan elever som hade majoriteten
av idrottsundervisningen inomhus och elever som hade majoriteten av idrottsun-
dervisningen utomhus. De kom fram till att de elever som fått mest undervisning
ute utförde flest rörelser sedd ur en motorisk synvinkel. Eleverna hade dessutom
mindre frånvaro än inomhusgruppen och de visade också större känsla av välmå-
ende. Vilka rörelseaktiviteter ett barn utför påverkar barnets utveckling och hur
barnet mår och uppfattar sig själv och sin omgivning. Naturen är ett viktigt kom-
plement som kan bidra till att ge barnen en harmonisk utveckling och livsglädje
(Sundberg, Naturkontakt och allemansrätt, 1995).

Nyhus Braute och Bang (1997) hänvisar till Parlenvi som menar att rörelserna
automatiseras genom utveckling. Är vissa rörelser inte automatiserade måste de
styras med viljekraft vilket kan ge läs- och skrivsvårigheter som kan ge inlärnings-
och beteendeproblem. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) skriver att de
förmågor som är viktiga för barnets utveckling och inlärningsförmåga (såsom grov-
motorik och finmotorik) tränas automatiskt i naturen. Om skolan stimulerar bar-
nen till utevistelse är chanserna stora att de också söker sig dit på fritiden.

 ”Våra gymnastiksalar är en ersättning för naturen - i stället för berg och
träd att klättra i och diken och stenar att hoppa på har vi våra gymnastik-
redskap.” (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993, s 93)

2.3.3  Social utveckling

”Utomhuspedagogikens metoder skapar många tillfällen till närkontakt och
socialisation i utemiljön.” (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s 23)

Aktiviteter i naturen främjar en positiv utveckling av personlighet, trygghet och tillit
då gruppmedlemmarna lär sig vilket beteende som är positivt för hela gruppen
(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Sundberg (Naturkontakt och allemansrätt,
1995) hänvisar till Bunting som menar att det är skillnad på hur den sociala ut-
vecklingen går till inom friluftslivet jämfört med den traditionella idrotten. Tonvikten
ligger på samarbete inom friluftslivet där gruppen tillsammans konfronterar utma-
ningar och tävlingsmomentet och konkurrensen hamnar i skymundan. I den under-
sökning Nyhus Braute och Bang (1997) gjort gällande den social utveckling i
naturen visar det sig att barnen leker i andra konstellationer än annars, de hjälper
varandra och färre konflikter uppstår.

 I ”Utebildning” (Håll Sverige Rent & Friluftsfrämjandet, 1996) beskriver de vux-
na i en undersökning vilka effekter de märkt av aktiviteter i utemiljön hos barnen.
Där nämner de att rangordningen bland barnen förändras när de är ute och att
barn som vanligtvis upplevs som oroliga inomhus blir mer positiva och har mycket
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att berätta. Skolgårdar med naturliga miljöer minskar våldet och utmanar barnen till
kreativitet, hänsynsfullhet, eftertänksamhet och kamratskap (Nyhus Braute &
Bang, 1997).

Gruppövningar i naturen lär barnen att samarbeta (Håll Sverige Rent & Frilufts-
främjandet, 1996). Barn som annars har svårt att hävda sig har möjlighet att göra
detta bättre i den varierande utemiljön (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993).
Naturens variationsrikedom är en bra miljö för barn som utvecklas under inflytan-
de av denna och tillsammans med andra barn och vuxna. Upplevelser i naturen
stimulerar barnens tankar och känslor. Barn behöver djupa och äkta upplevelser
som blir en del av deras personligheter.

2.3.4 Miljövård

Nyhus Braute och Bang (1997) skriver i sin bok ”Följ med ut!- Barn i naturen”
att attitydskapande utomhuspedagogik är natur- och miljöskyddsarbete eftersom
vi lättast tar till oss attityder och inställningar som barn. De menar att positiva
upplevelser i naturen ger en  positiv inställning till miljövård.

”Det man tycker om vill man också skydda och bevara” (Nyhus Braute och
Bang 1997, s. 21).

I rapporten ”Närkontakt och allemansrätt” (1996) får vi reda på att det finns en
sambandskedja mellan en närkontakt med naturen och miljöengagemang.

”Det hävdas ofta att närheten till naturen leder till känsla för densamma,
vilket i sin tur leder till en vilja att ändra sitt beteende till förmån för denna
natur.”  (Naturkontakt och allemansrätt, 1996, s.44)

Brügge, Glantz och Sandell (1999) tar upp sambandet mellan naturkontakt och
miljöengagemang. De har även reflekterat över vad det egentligen är som gör oss
miljömedvetna. Vilken roll spelar egentligen naturkontakten och vad har den för
inverkan på vår förförståelse när det gäller miljöfrågor?

” Även om naturkontakten varit en mycket viktig förutsättning så är det
kanske andra faktorer, t.ex. Tv-program, miljöorganisationer, undervisning
etc. Som gör att miljöengagemang blir synligt.” (Brügge, Glantz & Sandell,
1999,  s. 199)

Det är viktigt att eleverna lär sig att iaktta, uppleva och vara nära naturen för att
de ska få en djupare känsla för natur och miljö. Det har betydelse för hur de i
framtiden har möjlighet att påverka och ta ställning till miljövård (Håll Sverige Rent
& Friluftsfrämjandet, 1996).
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Figur 1. Trappan som presenteras i boken ”Utebildning” visar hur vistelse i
naturen kan ge förutsättningar till att ta ställning om miljövård (Håll Sverige
Rent & Friluftsfrämjandet, 1996, s 14).

.
Vi ska vara väldigt försiktiga med att tynga barnen med alltför negativa fakta om
miljön Det är lätt att bara ta upp allt elände som krig, ozonhål, miljöförstöring och
förgiftning eftersom det pratas om det varje dag i olika medier. För barnen är det
som är nära och enkelt viktigt. Vi lär barnen att vara varsamma mot djur, växter
och kamrater och hur viktig naturen är för människans överlevnad. På detta sätt
lär de sig så småningom att förstå hur allt hänger ihop (Norén-Björn, Mårtensson &
Andersson, 1993).

David W. Orr (1994) anser däremot att vi lärare är skyldiga att berätta sanningen
för våra unga. Han menar att jorden håller på att gå under och att all natur sakta
håller på att brytas ned. Han ställer sig frågan hur vi ska kunna ge våra unga en rik-
tig bild av naturen när deras tankar är fulla av MTV, Nintendo, köpcentrum och
motorvägar. Vi är snart en generation ifrån att ha skogen som en plats för upple-
velse av vildhet, mystik, hänryckning och förnyelse, men också kunskap om sko-
gens viktiga uppgift för oss människor.

Lagerholm (1989) skriver att det är viktigt att vi alla, framför allt barnen, får en
ekologisk insikt. Vi människor har ännu en chans att rädda vår planet. Om barnen
blir bekanta med naturen och får uppleva sig själva som en del i dess helhet får vi
förhoppningsvis en bättre miljö i framtiden.  Hon skriver att de flesta barn växer
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upp i tätorter där mötet med naturen är konstruerat. Med det syftar hon på förete-
elser som joggingspår och parker där det vistas mycket människor. Därför kan
många barn känna att skogen är farlig och lite skrämmande. Det är viktigt att re-
dan de små barnen får bekanta sig med naturen på ett positivt sätt. I stället för att
som pedagog vara orolig för att man inte kan namnen på allt i naturen bör vi kon-
centrera oss på att få vistelsen i naturen till en upplevelse där man använder alla
sinnen och där den blir en spännande inspirationskälla.

” En viktig uppgift blir då att ge naturupplevelser som leder till att eleverna
utvecklar positiva attityder till naturen som sådan och till naturen som en
rekreativ miljö.”  (Naturkontakt och allemansrätt, Öhman 1996, s.77)

Genom att leva ett medvetet friluftsliv kommer vi nära naturen, vilket kan påverka
vårt handlande gentemot miljön positivt. Friluftslivet är en metod till att väcka och
fördjupa miljöengagemang (Brügge, Glantz & Sandell, 1999).

” Vem bryr sig om en miljö man inte känner förankring i ?” (Dahlgren &
Sczcepanski, 1997 s.24)

2.3.5 Inlärning

För att få ett livslångt lärande så krävs det att man ändrar lärandemiljöerna som
idag är de vanligaste ex. klassrummet (Dahlgren & Sczcepanski, 1997). Ute får
man upplevelser, stimulans och minnen. Naturen skapar möjligheter för möten
med det ostrukturerade och oförutsedda vilket skapar möjligheter  för flexibel och
situationsanpassad inlärning (Brügge, Glantz & Sandell, 1999).

 Nyhus Braute och Bang (1997) hänvisar till Jean Ayerer som skriver att naturen
ger barnen en utmaning och när barnen klarar en utmaning utvecklas hjärnan och
de lär sig något. De blir redo för nya utmaningar. När barnet pratar med någon
utvecklas  begrepp och ordförråd och de tränar sin förmåga att uttrycka sig. Alla
sinnen aktiveras ute i naturen och ju fler sinnen som aktiveras desto djupare inlär-
ning (Håll Sverige Rent & Friluftsfrämjandet, 1996).

” Om barn får undersöka en gammal stubbe med alla dess invånare är det
lättare att förstå de ekologiska sambanden.” ( Håll Sverige Rent & Frilufts-
främjandet, 1996,s.11)

Ord, bild, musik och rörelse är en del av de språk barn använder sig av. Vi vuxna
har en viktig uppgift: att stimulera barnen till en aktiv språkutveckling och det kan
vi lätt göra med naturen. Det sker en kraftig inlärning när miljön både utmanar,
motiverar och lockar barnet (Noren-Björn, Mårtensson, Andersson 1993).

2.3.6 Närmiljö

Nyhus Braute och Bang (1997) har fått intryck av att barn idag har mycket sämre
kontakt med naturen än tidigare generationer och att de många gånger står helt
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främmande för den. Tv, video och organiserad fritid tar all deras tid. Utemiljöer
där barn kan vistas har begränsats och blivit mer farliga. Detta tillsammans med
att föräldrar inte har tid att följa med ut begränsar barns möjligheter till att leka
ute.

”Vi lär oss inte längre genom direkta erfarenheter utan genom skola, böck-
er och tv.” (Nyhus Braute & Bang, 1997 s.19)

Många barn vet mer om naturen i främmande länder genom media än sin egen
närmiljö därför är det viktigt att barnen tillägnar sig kunskap om närmiljön i sko-
lan. När man är ute och upptäcker närmiljön med eleverna får vi dem att känna
hur dagens välstånd faktiskt är en produkt av våra förfäders slit och knog (Håll
Sverige Rent & Friluftsfrämjandet, 1996). Vistelse ute kan leda till att eleverna får
en kulturhistorisk anknytning till naturen. Gammal kunskap bevaras om hur man
klarar sig i mark och skog. Utvecklas spännande teman, med anknytning till histo-
rien, så kan det resultera i kunskaper om humanekologi och historia (Brügge,
Glantz & Sandell, 1999).

Sundberg (Närmiljö och närkontakt, 1996) skriver att de flesta barn som föds i
Sverige idag växer upp i en stadsmiljö. Många storstadsmiljöer har byggts med
dålig känsla för de ungas livsmiljö. Det är de vuxnas ansvar och skyldighet att
vidga barns och ungdomars värld genom att hitta metoder och miljöer som ger
dem upplevelser och kunskaper som skiljer sig från ungdomskulturen. Hon menar
att kursplanen betonar vikten av att barn regelbundet ska vistas ute i naturen.
Detta innebär att delar av skolans verksamhet ska vara ute.

2.4 Hinder och möjligheter

Många lärare skyggar inför att undervisa utomhus på grund av bristande kunska-
per. Miljöundervisningen i naturen får inte bli något som bara specialister och bio-
loger klarar av (Håll Sverige Rent & Friluftsfrämjandet, 1996). Lärare och ledare
med olika bakgrund kan utifrån sina kunskaper använda naturen i undervisningen.
Alla ämnen kan undervisas utomhus.

Szczepanski (Naturkontakt och allemansrätt, 1996) hänvisar till en studie av
Grahn av biologiundervisningen i skolorna som visar att 65% av lärarna säger att
de inte klarar av att genomföra utomhusaktiviteter. På ”låg- och mellanstadiet”
angav 25% att de inte klarade av det. Det enda hindret som angavs i studien var
bristen på lämpliga områden att utföra aktiviteterna i. I ”Utebildning” (Håll Sverige
Rent & Friluftsfrämjandet, 1996) menar de att skolan inte behöver ha tillgång till
en stor skog runt knuten för att undervisa i naturen. Det går bra att använda sig av
en stadspark eller en liten bit natur bland hyresrätterna i närheten av skolan. En bit
natur är en lektionsmiljö som behöver minimalt med underhåll, städning och utrust-
ning och som hela tiden förnyar sig.
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Föräldrarna kan vara tveksamma inför uteundervisning. Det är därför viktigt att
man ger tydlig information om vad man vill uppnå med undervisningen och gärna
bjuder in föräldrarna att vara med på utelektionerna. Att barnen inte har kläder
efter väder kan vara ett problem. Men detta problem kan avhjälpas genom att
föräldrarna erhåller grundlig information från start om vad för sorts kläder barnen
bör vara utrustade med. Barnen själva lär sig också eftersom vilka kläder som
fungerar bäst att ha på sig (Håll Sverige rent & Friluftsfrämjandet, 1996).

2.5 Undersökning

Under denna rubrik redogör vi för utvalda delar ur ett examensarbete utfört av
Hanna Hammarberg (1995) med titeln ”Lärares syn på naturen och att undervisa i
den”. När vi skriver om svenska lärare i vårt arbete syftar vi på de lärare som
medverkar i Hammarbergs undersökning.

Hammarbergs undersökning baseras på 22 enkätsvar från grundskollärare  i Sveri-
ge som jobbar på skolor i olika miljöer. Vi har att valt att ta upp resultat från tre av
hennes frågeställningar i enkäten.

De tre frågeställningarna är:
n Använder du dig av naturen i undervisningen? Om ja, hur och varför? Om nej,

varför inte?
n Vad tycker du om att vara ute med eleverna? Positivt och negativt.
n Vilka hinder finns för att gå ut i naturen med eleverna?

Hennes undersökning visar att de flesta lärarna använder sig av utomhusmiljön i
undervisningen. Hon kan se att dessa lärare använder sig av utomhusmiljön på
skilda sätt. En grupp lärare undervisar regelbundet i naturen genom att barnen får
upptäcka saker utomhus som sedan bearbetas på olika sätt. De tycker att det är
ett naturligt sätt att arbeta. Vissa lärare använder naturen sporadiskt i undervis-
ningen genom att konkretisera arbetsområden, se saker i sin rätta miljö samt ge-
nom att plocka in saker att titta på i klassrummet. Några lärare använder sig av
naturen vid speciella tillfällen som sker ofta såsom friluftsdagar och utflykter. Ett
par lärare använder sig av naturen för att studera växter och djur.

Att arbeta utomhus med eleverna anser alla lärare som svarat på enkäten är posi-
tivt. Det lärarna anser vara positivt är att eleverna lär sig att samarbeta, barnen blir
pigga och glada, det teoretiska blir verklighet och att det är nyttigt att umgås med
eleverna i ett annat sammanhang än i klassrummet. Lärarna ser också många hin-
der för undervisning utomhus. De hinder som anges är: för stora grupper och för få
vuxna, tidsbrist, skolans läge, transportproblem, brist på pengar och lärarens egen
slöhet och okunskap. Lärare som inte har naturen ”runt knuten” ser fler hinder än
de som har naturen i närheten.
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2.6 Sammanfattning

Utomhuspedagogik är både en plats för lärandet och ett innehåll/en metod för lä-
randet (Dahlgren & Szczepanski, 1997). I styrdokumenten finns det starka själ till
att använda sig av utomhusmiljön i undervisningen. De säger bl.a. att eleverna
skall känna till förutsättningar för en god miljö och att de ska förstå de ekologiska
sammanhangen (LPO-94) och att alla sinnen bör engageras och stimuleras (Skol-
verket, 1996).

Att vara ute har en positiv inverkan på hälsan. Pettersen (citerad i Nyhus Braute &
Bang, 1997) visar i en undersökning att miljön inne i skolorna är undermålig och
barn idag är inne mycket. Utomhusaktiviteter har en positiv inverkan på både
kropp och själ. Man blir avstressad och förebygger bl.a. fetma vilket har en bety-
delse för barnens framtida hälsa och livskvalité.

Naturen erbjuder en stimulerande variationsrik miljö som utmanar barnen att ut-
veckla sin motorik. Motoriken är av stor vikt för att barnet ska få bra förutsätt-
ningar för inlärning (Sundberg, Naturkontakt och allemansrätt, 1996) Aktiviteter i
naturen främjar en positiv utveckling av personlighet, trygghet och tillit då grupp-
medlemmarna lär sig vilket beteende som är positivt för hela gruppen (Dahlgren &
Szczepanski, 1997). Attitydskapande utomhuspedagogik är natur- och miljö-
skyddsarbete eftersom vi lättast tar till oss attityder och inställningar som barn.
Positiva upplevelser i naturen ger en  positiv inställning till miljövård (Nyhus Braute
& Bang, 1996). Alla sinnen aktiveras ute i naturen och ju fler sinnen som stimule-
ras desto djupare inlärning.  Många barn vet mer om naturen i främmande länder
genom media än sin egen närmiljö därför är det viktigt att barnen tillägnar sig kun-
skap om närmiljön i skolan (Håll Sverige rent & Frilufsfrämjandet, 1996).

Alla ämnen kan undervisas utomhus. Läraren behöver inte vara biolog för att
klara av det och man behöver inte ha en stor skog runt knuten för att undervisa i
naturen utan det går att ta tillvara de miljöer som finns att tillgå (Håll Sverige rent &
Friluftsfrämjandet, 1996). Naturens färger och former stimulerar alla sinnen och
ger inspiration till konstnärliga aktiviteter (Brügge, Glantz & Sandell, 1999).  Lä-
rarna i Sverige är positivt inställda till att undervisa utomhus, men ser en del hinder
som t.ex. tidsbrist, stora grupper och långa avstånd (Hammarberg, 1995).
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3 Tanzania
Vi presenterar några fakta som kan vara bra som bakgrund vid studien av vårt
arbete. Här finns också en beskrivning av våra personliga erfarenheter av vår resa
till Tanzania. Kartor se bilaga 1.

3.1 Landet

Tanzania är ett land som består av en mängd olika sammansättningar, blandningar
av människor och kulturer. Dodoma  inne i landet är huvudstaden och Dar es
Salaam vid kusten är den största staden med drygt 2 miljoner invånare. Landska-
pet varierar stort och består av alltifrån vita sandstränder med vajande palmer,
savanner med ett rikt djurliv, regnskog, korallrev i Indiska oceanen, till höga snö-
klädda berg. Klimatet i Tanzania kan lokalt variera mycket, men generellt är det
kallast mellan juni och oktober och varmast mellan december och mars. Den ge-
nomsnittliga temperaturen är mellan 27 -29 grader celsius året runt. Under ett år
infaller två regnperioder, en lång under våren och en kort under vintern.

Tanzanias befolkning uppgår till ca 31 miljoner bestående av ungefär 120 olika
stammar. De flesta stammar är väldigt små och kan därför inte ensamma ha någon
betydande påverkan på kultur och politik. Ungefär en tredjedel av befolkningen är
muslimer, en tredjedel är kristna och de som återstår har olika religioner byggda på
traditioner och släktskap. De officiella språken i Tanzania är Swahili (KiSwahili)
och Engelska. Språket Swahili har haft en betydande roll i att skapa en nationell
identitet eftersom de olika etniska grupperna talar olika språk. Tanzania blev själv-
ständigt 1964 efter att ha varit koloniserade av Storbritannien. Julius Nyerere blev
landets första president och har haft en mycket avgörande betydelse för att ena
Tanzanias folk. Han kallas för landets fader av många och ville bl.a. satsa mycket
på att folket skulle få en utbildning (Tanzania, Zanzibar & Pemba, Lonely Planet,
1999).

3.2 Skolsystemet

Tanzanias utbildningssystem är uppbyggt efter brittisk modell. Eleverna går sju år i
Primary School från standard ett till sju och det är obligatoriskt enligt lag men det
finns fortfarande många barn som inte går i skolan. Efter det kan eleven välja att
börja i Secondary School från form ett till fyra. Vill eleven studera på universitet
måste eleven gå ytterligare två år i Secondary School. Undervisningen i Primary
School hålls på Swahili och på Secondary School hålls all undervisning på engelska.
De ämnen som undervisas i Primary School är samma som i Sverige förutom att
de även har jordbruk på schemat och undervisning i den religion eleven själv ut-
övar. Eleverna behöver inte betala någon avgift för att få gå i skolan men de för-
väntas att själva stå för den obligatoriska skoluniformen och skolmaterial som
papper och pennor. Statliga Secondary Schools är kostnadsfria och mycket svåra
att komma in på eftersom de är så få. På de privata Secondary Schools som finns
måste studenten betala en årsavgift (Lonely Planet, 1999).
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3.3 Skolsituationen idag

Under det senaste årtiondet har bara 50 % av barnen i Tanzania fullgjort sin ut-
bildning i Primary School och mindre än 3 % av dessa har fullgjort Secondary
School. Bara var fjärde elev som går ut Secondary School är flicka. Detta beror
bl.a. på att flickorna blir gravida eller att de anses behövas hemma. Eftersom un-
dervisningen hålls på Swahili i Primary School så får de inte de kunskaper i engels-
ka som de behöver för att klara undervisningen i Secondary School på ett tillfred-
ställande sätt. Även om man undervisar i engelska på Primary School.

Nationellt sett minskar pengarna till skola och utbildning. Bland lärarna kan mo-
ralen vara låg. Det kan bero på att många skolor saknar kompetent och kvalifice-
rad personal. Dessutom är lönerna är låga och betalas ofta ut flera månader för-
sent. Pedagogiska hjälpmedel saknas nästan helt. I många skolor finns det ingen
elektricitet, inga böcker eller ens en svart tavla. Det är inte ovanligt att lärarna
försvinner från sina klasser under lektionerna. Eftersom eleverna då inte får den
undervisning de behöver för att klara av de nationella proven betalar de för pri-
vatlektioner och på detta sätt får lärarna in extra pengar (Lonely Planet, 1999).

De flesta byarna i Tanzania har minst en Primary School. Det finns dock områden
som är isolerade och inte har gångavstånd till skolan. I dessa områden startar för-
äldrar skolor för att reducera gångavståndet för sina barn. I Primary School är det
genomsnittliga antalet elever 349. Av de som börjar skolan utgör flickor 49,3%.
Den aktuella policyn är att alla sjuåringar ska börja skolan men många föräldrar
anser att det är en för ung ålder. Under skolstarten 1993 var 13,6% av eleverna i
standard ett sju år. Medelåldern på barnen som börjar skolan är 9,23 år. Skälen till
varför många inte börjar eller slutför Primary School är många. Några av skälen är
att skoluniform och skolmaterial saknas, flickor blir gravida, föräldrarna dör, av-
ståndet till skolan anses vara för stort och att det finns ett intresse att tjäna pengar
(Bendera & Mboya, 1998).

De skolor, som lärarna arbetade på, i vår undersökning ligger i byar belägna mel-
lan tre och fem km utanför Morogoro. Skolorna omges av vild natur och odlingar.
Ulugurubergen ligger inom gångavstånd och en av skolorna ligger en bit ovanför
bergets fot. Staden Morogoro är en av de viktigaste jordbruksområdena i landet.
Här odlas frukt, grönsaker, kaffe och annan gröda. Morogoro är även viktig för
utbildning ( här finns bl.a. lärar- och jordbruksutbildning) och mission (Lonely
Planet, 1999).

3.4 Personliga erfarenheter

Innan vår resa till Tanzania hade vi skrivit ner alla våra förväntningar av människor-
na, landet och skolorna. Vi trodde att klimatet skulle vara extremt varmt och att
landskapet skulle vara torrt, dammigt och brunt. När vi kom ut från flygplatsen
märkte vi att detta inte stämde. Vi möttes av en syn av vajande palmer, blommor



Laaksonen & Taavola                            Utomhuspedagogik                               2000-03-27

- 15 -

och grönska. Det var inte alls lika varmt, som vi hade fått berättat för oss. Detta
kan bero på att den varmaste perioden inte hade börjat när vi var där.

Människorna väntade vi oss vara glada, vänliga och fascinerade av vår vita hy.
Under vår vistelse hälsade människor på oss vart vi gick och vi blev inbjudna till
flera hem. Det var omöjligt att vara anonym som vit människa i denna omgivning.
Under vår vistelse såg vi väldigt få andra vita människor. De platser vi besökte var
inga turistställen som t.ex. kryddön Zanzibar och Arusha som är porten till natio-
nalparken Serengeti. Barn och vuxna ropade ”Mzungu” (viting) åt oss. Detta hade
dock inga rasistiska undertoner. Barnen var blygare än vad vi trott trots sin ny-
fikenhet.

Våra förväntningar av skolorna var att de skulle vara primitiva och sakna tillräck-
ligt med skolmateriel samt att elevantalet skulle vara stort i klasserna. Lärarna
trodde vi undervisade traditionellt och var konservativa och auktoritära. Eleverna
skulle vara respektfulla mot lärare och vuxna. Skolorna hade som väntat betydligt
mindre resurser än Sverige. De skolor vi besökte saknade elektricitet och rinnan-
de vatten. I Primary School trängdes eleverna i klassrummen. Ju lägre standard
desto mindre och sämre klassrum med färre bänkar Det var inte ovanligt att fyra
elever trängdes i en bänk för två. De skolmateriel som fanns var en svart tavla i
varje klassrum och böckerna delades ibland av uppemot åtta elever. Det enda
pedagogiska hjälpmedel som vi såg var den nationella läroplanen. Till helt nyligen
har det varit helt lagligt för lärare att aga eleverna men nu är det endast rektorn
som har rätt till det. Aga utövas ändå av lärarna vilket vi blev ögonvittne till. Lärar-
na verkade inte förstå hur vi kunde upprätthålla disciplin i svenska skolor utan att
använda aga. Det var inte helt lätt att praktisera på dessa skolor eftersom vi inte
talade Swahili och det kunde vara svårt att kommunicera med lärarna på engelska.
När vi kom överens om besök eller genomförande av lektioner kunde vi inte vara
säkra på att detta verkligen uppfattades rätt. Ibland när vi planerat att besöka en
specifik lektion satt alla lärare i lärarrummet trots att lektioner var schemalagda
och att eleverna satt i klassrummen. Lärarna var dock mycket vänliga, tillmötesgå-
ende och nyfikna på oss. Eleverna var entusiastiska under våra lektioner och
mycket hjälpsamma.
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4 Metod
Här beskriver vi hur vi har gått tillväga när vi utfört vår undersökning. Vi förklarar
varför vi valde att göra en enkätundersökning, hur vi valde ut försökspersoner och
hur vi sedan genomförde undersökningen och  bearbetade svaren.

4.1 Upplägg

När alla praktiska detaljer kring vår resa till Tanzania var klara påbörjade vi arbe-
tet med att fastlägga hur vi skulle gå tillväga med vår undersökning. Vi visste inget
om vilka skolor vi skulle komma att besöka mer än att de troligen skulle vara
belägna utanför en större stad. Vi antog att åtminstone vissa lärare skulle ha kun-
skaper i engelska. Detta var väsentligt eftersom vi inte talar swahili. Vi kom fram
till att det bästa för oss vore att utföra en enkätundersökning. Detta beslöt vi av
flera anledningar. Eftersom lärarna inte har engelska som modersmål och de skulle
vara tvungna att svara på våra frågor på engelska tyckte vi att det var bäst att de
fick frågorna skriftligt. På så sätt kunde de gå igenom frågorna i lugn och ro och få
tid att formulera sina svar. I en intervjusituation skulle de vara tvungna att svara
relativt omgående och därför skulle dessa svar kanske inte bli lika genomtänkta.

Vi formulerade frågor som vi tyckte skulle ge svar på de frågeställningar vi hade
ställt. Frågorna skulle vara öppna för att få så fria och uttömmande svar som möj-
ligt. Ulla-Britt Persson på Linköpings universitetet (Instutitionen för Pedagogik och
Psykologi), som besökt Tanzania i flera omgångar, hjälpte oss att gå igenom frå-
gorna för att se om hon ansåg att frågorna kunde misstolkas på något sätt. I enkäten
presenteras en definition av vad vi menar med utomhuspedagogik. Vi ville inte
begränsa svaren därför blev definitionen all undervisning som sker utanför skol-
byggnaden.

4.2 Försökspersoner

Eftersom vi sjävla snart är lärare valde vi att i vår undersökning ha ett lärarper-
spektiv. Det är lärarna som planerar, genomför lektionerna och därigenom bör
veta dess syfte. Vi förutsatte också att lärarna hade de språkkunksaper i engelska
som krävdes för att svara på frågorna i vår enkät. Vilka lärare som skulle vara med
i undersökningen bestämdes på plats när vi fått kunskap om vilka skolor vi skulle
praktisera på. Vi valde att undersöka lärare som arbetade i olika skolformer så-
som Primary School, Secondary School och folkhögskola för att ha större chans
att nå lärare med olika utbildning. Vi ville se om detta hade någon betydelse för hur
de svarade.

De undersökta skolorna var Mgolole Primary School, Greenbealt Secondary
School, Kijurunyembe Demonstration School och Bigwa FDC. Mgolole Primary
School har 590 elever. 32 lärare undervisar på skolan. Kijurunyembe Demonstra-
tion School samarbetar med lärarutbildningen som ligger i anslutning till skolan. På
skolan går det 574 elever. Tio av de 40 lärare som undervisar på skolan arbetar
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även för lärarutbildningen. Greenbelt Secondary School är en privatskola med 9
manliga lärare och 145 studenter. Studenterna betalar en årsavgift för sin utbild-
ning. Vi saknar uppgifter över hur många lärare och studenter som tillhör folkhög-
skolan. Även här måste dock eleverna betala en avgift för att få studera eftersom
de statliga bidragen till skolan är små.

4.3 Genomförande

Vi valde att lämna ut enkäterna till rektorerna på skolorna. Vi antog att de kände
till vilka lärare som hade tillräckliga kunskaper i engelska för att svara på våra en-
käter. I ett försök att få en någorlunda jämn fördelning mellan könen bad vi rekto-
rerna att fördela enkäterna jämt mellan kvinnliga och manliga lärare så långt som
det var möjligt. Vi lämnade ut enkäterna i början av vår vistelse. Lärarna fick ett
par veckor på sig att svara eftersom rektorerna indikerat att lärarna behövde god
tid på sig. Vår tanke var att vi skulle göra en kvalitativ undersökning och följa upp
de skriftliga svaren med muntliga frågor där det behövdes. Därför ville vi inte ge ut
för många på varje skola och resultatet blev att i genomsnitt fyra enkäter delades ut
på varje skola. Av 18 utdelade enkäter fick vi slutligen in 15.

4.4 Bearbetning

Efter vi samlat in enkäterna läste vi igenom dem flera gånger för att få en överblick
över svaren. Vi översatte alla svaren så långt det gick. Alla svaren skrevs ned och
vi dokumenterade hur många som hade svarat likadant. Vi gick igenom enkäterna
noggrant för att se om kön, ålder, utbildning och
skola påverkade hur lärarna svarade.
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5  Resultat
Av de utdelade 18 enkäterna bygger vår undersökning på de 15 som kom oss
tillhanda (enkät se bilaga 2). Vi har valt att presentera alla svar på frågeställningar-
na eftersom risken att innebörden förvanskas i svaren ökar ju mer man samman-
fattar dem.  Även om svaren på varför lärarena vill undervisa utomhus och vad de
anser är positivt med uteundervisning är väldigt likartade. Vi har slutligen gjort en
sammanfattning av svaren.

5.1 Svar på frågeställningar

Siffrorna inom parentes anger hur många som svarat på detta sätt.

1)  Kön?
 Fem män och tio kvinnor.
 

2)  Ålder?
 Den yngste är 26 år och den äldste 61 år. Genomsnittsåldern är 44 år.
 

3)  Utbildning?
 Sju stycken är utbildade upp till form 4 i Secondary school, sju lärare har
 lärarutbildning och två lärare har lärarutbildning och
 även annan universitetsutbildning.
 

4)  Hur många år har du arbetat som lärare?
 Den av lärarna som jobbat kortast tid har arbetat i tre år och två lärare har
 arbetat som lärare i 35 år. I Genomsnitt har lärarna arbetat i 19 år.
 

5)  Hur många elever undervisar du ungefär per lektion?
 Det lägsta antalet elever som en lärare undervisar är 20 stycken och det
 högsta antalet är 57,5. I genomsnitt är antalet elever 41 stycken. I Primary
 school är genomsnittet 49 elever, i Secondary school är genomsnittet 39
 elever och i folkhögskolan är genomsnittet 20 elever.
 

6)  Utförs någon undervisning utanför skolbyggnaden?
 På denna fråga har alla svarat ja.
 

7)  Om nej, varför inte?
 Inga svar.
 

8)  Vill du undervisa utomhus?
 Här har tolv svarat ja och tre är obesvarade.
 

9)  Varför?
• Det är mer praktiskt (än teoretiskt) (1).
• Man kan kombinera teori och praktik (2).
• Undervisning med hjälp av naturmaterial (1).
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• Det ger möjligheter att skapa goda relationer mellan eleverna och det
övriga samhället (2).

• Det går att använda material i undervisningen som finns utomhus och som inte
kan flyttas, som träd etc. (3).

• Utemiljön erbjuder större ytor att användas vid fysisk aktivitet som klättring
och dans (1).

• Undervisning utomhus stimulerar inlärningen och eleverna förstår mer (2).
• Utemiljön skapar möjligheter för elevers fältarbete (1).
• Eleverna lär sig genom att se och göra (1).
• Ute finns det tillgång till tillräckligt, billigt och bra material (1).
• Eleverna får miljöombyte och frisk luft (1).
• Undervisning utomhus ger bra tillfällen att studera interaktionerna mellan ele-

verna (1).
• Utemiljön skapar intresse och främjar en bra hantering av klassen (1).
• Ute får eleverna mer tid för det praktiska (1).
• Tre svar har en oläslig handstil och en är obesvarad.
 

10)  Vad anser du kan vara positivt och negativt med att undervisa utom-
hus?

 

 Positivt med uteundervisning:
• Eleverna lär sig lättare genom att se och göra (1).
• Utomhus finns bra material och miljö (1).
• Eleverna får mer frisk luft (1).
• Det ger möjligheter att studera interakionen mellan eleverna (1).
• Det blir mindre arbete för läraren (1).
• Användning av fler inlärningsmetoder i lektionen (1).
• Uteundervisning skapar intresse och djupare kunskap (1).
• Det ges möjligheter att utveckla relationer mellan eleverna och övriga samhället

(1).
• Lärare utifrån bryter monotonin (1).
• Det är lätt att arbeta praktiskt ute (2).
• Det finns gott om utrymme (2).
• Eleverna lär sig lättare genom praktiskt arbete (2).
• Eleverna förstår lättare meningen/syftet med det som ska läras in (1).
• Eleverna får mer erfarenheter upplevelser (1).
• Det är positivt om fullgoda faciliteter finns tillgängliga och om det är föregånget

av tillräckligt klassrumsarbete (1).
• Eleverna lär sig lättare när de praktiserar sin kunskap utomhus (2).
• Inlärningen stimuleras (1).
• Eleverna lär sig många saker som att observera, praktisera och diskutera fritt

(1).
• Eleverna lär/ser mer genom att se, röra och observera (1).
• Eleverna får förklaringar från olika personer (1).
• Det finns både positivt och negativt med att lära utomhus (1).
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 Negativt med uteundervisning:
• Eleverna blir lätt distraherade (3).
• Det tar lång tid (3).
• Det är negativt om vi använder en teoretisk metod för då förstår eleverna sämre

(1).
• Om det inte organiseras ordentligt blir det lätt att eleverna inte gör lektionsar-

betet (1).
• Dålig hantering av eleverna/klassen (1).
• Om miljön inte är undersökt och planerad i förväg finns det risk för tappat

intresse (1).
• Det finns inget negativt (4).
• Det kan vara dyrt ibland (1).
• En har en oläslig handstil och en är inte ifylld.
 

11)  Vilka delar av undervisningen hålls utomhus?
 

• idrott (9)
• jordbruk/trädgårdsskötsel (8)
• studiebesök (7)
• träslöjd (4)
• praktisk undervisning (4)
• projekt (4)
• no (3)
• geografi (2)
• konst/bild (2)
• kultur (2)
• observationer (2)
• forskning (2)
• historia (1)
• samhällskunskap (1)
• matematik (1)
• textilslöjd (1)
• matlagning (1)
• tävling inom skolan (1)
• skolstädning (1)
• fritidsaktiviteter (picknick) (1)
• experiment (1)
• miljö (1)
• exkursioner (1)
• ”molding” (Hittar ej svensk översättning. ”Mould” betyder forma.) (1)
 

12)  Hur utför du dessa lektioner?
 

• Frågor, instruktioner, demonstration, övning (2).
• Frågor, demonstrationer, övning, besök av platser (fältarbete) (1).
• Övning, råd/direktiv (1).
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• Genom att organisera studiebesök, lekar/sport, demonstrationer, utställningar
(1).

• Observationer, experiment, studiebesök, göra kartor, göra modeller, teckning,
väva, göra, se, mätning, sport/lek, dans, göra redskap, traditionell dans, lekar
delta i samhällets fester, delta i nationella festivaler, delta i självhjälpsprogram,
teoridelen i klassrummet och den praktiska delen som tar mer tid utomhus (1).

• I grupp, individuellt, hela klassen (3).
• Organisera sport och lek (1).
• Förbereda och planera studiebesök (1).
• Miljö: använda sig av tidigare undersökt ekologi. Kartläggning. Fältinsamlad

data diskuteras och antecknas (1).
• Dela in i grupper och ge instruktioner (1).
• Verktyg, överraska och guida (1).
• Planera långt i förväg med plats och person (1).
• Val av ämne, lista antal elever som går ut, arrangera måltid och informera för-

äldrarna (1).
• 0-nivå: studier av landform, erosion, vegetationens variation. A-nivå: grund-

läggande forskningsarbete i t.ex. biologi och geografi (1).
• Att göra varierande förberedelser (1).
• Att organisera grupper av t.ex. elever, vuxna och studenter i gatorna (1).

5.2 Sammanfattning

Anledningarna lärarna uppger till varför de vill undervisa ute och vad det positiva
är med att undervisa utomhus är mycket likartade. Svar med en social innebörd är
bra hantering av klassen, möjligheter att studera interaktioner mellan elever och att
det skapar goda relationer mellan eleverna och det övriga samhället. I svar angå-
ende inlärningen anges att utemiljön stimulerar inlärningen, det utvecklar elevernas
intresse, eleverna lär sig genom att göra och se, det skapar möjligheter för elever-
na att göra fältarbete och de får mer tid för praktiskt arbete och lär sig lättare ge-
nom det. Eleverna lär sig att observera, praktisera och diskutera fritt. Utemiljön
främjar fler inlärningsmetoder i undervisningen. Det finns svar som anger att inlär-
ning sker med hjälp av naturmaterial. Det finns tillgång till material ute som är bra,
billigt, som ej kan flyttas och som det finns tillräckligt av. Miljön ger tillräckligt
med utrymme vid fysisk aktivitet som dans och klättring. Den ger också tillgång till
frisk luft och miljöombyte. Någon lärare anger också att undervisning ute leder till
mindre arbete för läraren.

Flera lärare tycker att det inte finns något negativt med att undervisa utomhus. De
negativa effekter som ändå anges är att eleverna lätt blir distraherade och att det
tar lång tid. Dålig organisation gör att eleverna inte gör lektionsarbetet. Är miljön
inte i förväg undersökt och lektionerna inte planerade är risken stor att eleverna
tappar intresset.

Lärarna anger en mängd olika ämnen och situationer där uteundervisning sker.
När lärarna ska beskriva hur undervisningen går till ger de svar som syftar på or-
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ganisationen eller metoden. De organiserar bl.a. genom att förbereda, planera och
välja ämne och aktivitet som ska utföras. Metodiskt kan de gå tillväga genom att
ställa frågor, ge instruktioner, demonstrera och ge tillfälle till övning. En lärare an-
ger att de undervisar i miljökunskap ute genom att kartlägga tidigare undersökt
ekologi. Eleverna antecknar och diskuterar data som samlas in i fält.
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6 Diskussion
Under denna rubrik börjar vi med att svara på de problemformuleringar som vi
ställt. Vi ger vår personliga syn på de slutsatser vi har dragit. Till sist åskådliggör vi
de problem och brister som kan finnas i den metod vi använt.

6.1 Svar på problemformuleringar

Här nedan kommer vi att jämföra vår undersökning med aktuella frågeställningar i
Hanna Hammarbergs undersökning (1995) och övrig litteratur som vi behandlat.
Lärarna i hennes undersökning får representera svenska lärare i vår diskussion. Vår
undersökning representerar lärare i Tanzania.

Vi ser inte att svaren påverkats av vilken utbildning, ålder och kön som de tanza-
niska lärarna har. Vi kan se att lärarna, i de aktuella undersökningarna i Tanzania
och i Sverige, anser att de använder sig av utomhusmiljön i undervisningen. De
tanzaniska lärarna anger flera olika ämnen och situationer där undervisningen be-
drivs ute. I Sverige börjar fler och fler skolor anlägga skolträdgårdar som ett led i
att göra undervisningen mer konkret och naturnära.  I Tanzania är jordbruk ett
obligatoriskt ämne och det bedrivs bl.a. genom trädgårdsskötsel och odling av
olika grödor. Det vi kunde observera under vår praktik på Primary school är att
utemiljön används i brist på utrymme inomhus. På den skola vi var bedrevs all id-
rottsundervisning ute. Skulle flera klasser samlas för gemensam aktivitet så utför-
des detta ute och möjligheter för eleverna att laga lunch fanns i en avskärmad yta
ute på skolgården. Det finns en skolträdgård som eleverna lär sig att sköta som ett
led i jordbruksundervisningen. Vi observerade en lärare som tog in konkret mate-
rial från naturen för att använda det i sin undervisning. Detta kan jämföras med de
svenska lärare som angett att de brukar ta in naturmaterial som ett led i undervis-
ningen.

Lärarna i Sverige tycker att det positiva med utomhusundervisning är att ute bli
teori verklighet, eleverna lär sig samarbete och att barnen blir pigga och glada.
Även lärarna i Tanzania anser att eleverna lär sig lättare om de får praktisera sina
kunskaper utomhus. De tycker också att det är bra att eleverna får miljöombyte
och frisk luft. Dahlgren och Szczepanski  (1997) menar att utomhusaktiviteter ger
eleverna möjligheter att förebygga hälsoproblem som benskörhet och övervikt
och kan hjälpa barnen att utveckla fantasi, kreativitet och harmoni, vilka är viktiga
förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Lärarna i Tanzania kommenterar inte
att samarbete mellan elever bli bättre genom att vara ute, men en person anger att
utemiljön ger bra möjligheter att studera interaktioner mellan elever. I
”Utebildning” (Håll Sverige Rent & Friluftsfrämjandet, 1996) skrivs att gruppöv-
ningar i naturen lär barnen att samarbeta.

Lärarna i Tanzania ser fler positiva anledningar till utomhusundervisning än de
lärare som svarat på undersökningen i Sverige. De anger bl.a. att det finns tillgång
till bra material, inlärningen stimuleras, att det ges möjlighet att utveckla relationer
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mellan elever och samhälle och att det finns stora ytor att använda. I litteraturen
kunde vi läsa att de förmågor som är viktiga för barnets utveckling och inlärnings-
förmåga såsom motorik tränas automatiskt i naturen (Sandborgh-Holmdahl &
Stening, 1993). Alla sinnen aktiveras i utemiljön och ju fler sinnen som aktiveras
desto djupare inlärning (Håll Sverige Rent & Friluftsfrämjandet, 1996). Ute i na-
turen är allt ostrukturerat och oförutsett och det skapar möjlighet för en flexibel
och situationsanpassad inlärning (Brügge, Glantz & Sandell, 1999)

Det negativa med att vara ute menar de svenska lärarna vara att det tar för myck-
et tid i anspråk och att avståndet är för långt till naturen. Att undervisningen ute tar
lång tid anser också lärarna i Tanzania vara negativt. De tycker också att det kan
vara dyrt ibland. Lärarna i Sverige tycker att det inte finns tillräckligt med pengar
och transportmedel. En viss lathet och okunskap finns hos vissa lärare. I litteratu-
ren kan vi läsa att man inte behöver ha tillgång till en stor skog runt knuten för att
undervisa i naturen. Det går att använda den miljö som ligger närmast. Alla  ämnen
kan undervisas utomhus. Det finns inget krav på att man ska vara biolog eller spe-
cialist för att använda naturen i undervisningen. Lärare och ledare undervisar ut-
ifrån sina erfarenheter och kunskaper (Håll Sverige rent & Friluftsfrämjandet,
1996). Lärarna i Sverige tycker att det är svårhanterligt med stora grupper. De
Tanzanianska lärarna tycker att det kan förekomma dålig hantering av elever och
klasser. En annan negativ aspekt som de tar upp är att eleverna lätt blir distrahe-
rade. Det tror vi kan bero på att disciplinen är hård och kraven på att eleverna ska
”sköta sig” är stora. När de då kommer ut kan inte lärarna ha samma kontroll och
eleverna ser en möjlighet att göra sådant som inte skulle accepteras i klassrummet.

En tanzaniansk lärare beskriver hur han/hon undervisar i miljökunskap. Ingen
svensk lärare anger miljön som en orsak till att undervisa utomhus. Nyhus Braute
och Bang (1997) menar att positiva upplevelser i naturen ger en positiv inställning
till miljövård. Det är betydelsefullt att lära sig vara nära naturen, iaktta och uppleva
om vi vill att våra barn ska få en djupare känsla för natur och miljö och senare
kunna ta ställning till miljövård och hur de kan påverka (Håll Sverige Rent & Fri-
luftsfrämjandet, 1996). Att eftersträva naturupplevelser som utvecklar positiva
attityder till naturen är viktigt anser Öhman (Naturkontakt och allemansrätt, 1996,
s.77). Miljötänkandet är inte lika utbrett i Tanzania som i Sverige. Det tror vi kan
bero på att det inte har funnits några uppenbara miljöproblem tidigare. De lever
nära naturen i ett kretslopp där ting som plastpåsar först introducerats den senaste
tiden. Människorna är vana att allt deras avfall bryts ner och ”försvinner” i natu-
ren. Varför svenska lärare inte har angett detta förvånar oss eftersom miljödebat-
ten varit het och utbredd i Sverige i flera år.

Närmiljön tas inte upp av lärarna, men det är något som litteraturen anger på flera
ställen. När man är ute med barnen i närmiljön får det dem att känna hur dagens
välstånd är en produkt av våra förfäders slit (Håll Sverige rent & Friluftsfrämjandet,
1996). Vi tycker att  barnen har stor nytta av att känna till närmiljön. Du behöver
kunskap i detta för att förstå samhället idag, vilka processer som styr det och för
att själv  kunna påverka.
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6.2 Slutsatser

Vi har genom detta arbete sett att det inte är så stor skillnad mellan vad lärare i
Tanzania och Sverige tycker om utomhusundervisning. Det är roligt att se att vi,
trots skilda förutsättningar, tänker så lika. Det som vi i Sverige tycker hör till fri-
luftsliv, som t.ex. att laga mat över öppen eld, är en vardagssyssla i Tanzania. I
Sverige anläggs skolträdgårdar främst för att de ska användas som en metod i
undervisningen. De skolträdgårdar som finns i Tanzania anser vi har syftet att lära
barnen att odla för självhushållning. Lärarna i Tanzania anger fler positiva effekter
av utomhusundervisning. Det behöver inte betyda att de är mer positivt inställda
till detta än de svenska lärarna. Vi trodde att fler lärare i vår undersökning skulle
ange miljöundervisningen som en anledning till att vara ute med eleverna. Vi erhöll
dock bara ett sådant svar.

I litteraturen har vi funnit många anledningar till varför man ska undervisa ute och
varför det är bra att vistas i naturen för att må bra i kropp och själ. Eftersom ut-
omhuspedagogik både är en plats för lärande och en metod/ett innehåll för läran-
det, så kan undervisningen i denna form te sig på många olika sätt. Läraren kan
t.ex.välja att undersöka flora och fauna, använda naturen som ett redskap i mate-
matikundervisningen eller vandra i naturen och lära barnen om friluftsliv. Vi har
sett en vilja hos både tanzanianska och svenska lärare till att undervisa ute. Vi tror
att fler och fler kommer att använda sig av utomhuspedagogik i framtiden. Kanske
kommer vi att kunna påverka andra att undervisa utomhus i större utsträckning
genom detta arbete.  Den vilja vi har att utnyttja naturen i undervisningen kan vi nu
lättare motivera.

6.3 Metodkritik

På grund av omständigheter i Tanzania kunde vi inte genomföra vår undersökning
på det sätt vi tänkt. Rektorerna tyckte att lärarna behövde mer tid på sig att skriva
enkäten än vi hade planerat. Vi ansåg det vara av stor vikt att de fick den tid de
behövde och gick med på detta. Det fanns då inte tid att genomföra kompletteran-
de intervjuer med de lärare som lämnat svar, som vi till fullo inte kunde förstå, eller
som var ofullständiga. Eftersom kommunikationerna är betydligt sämre än i Sveri-
ge kunde vi t.ex. inte ringa aktuella personer från Sverige. De tre personer som
inte lämnade tillbaks enkäten ifylld tror vi missförstått vilket det sista datumet var.
Eftersom vi reste från platsen kunde de inte lämna in dem i efterskott och vi ville
inte heller be dem bekosta porto till att skicka enkäterna till oss.

Vi ville få en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Det var inte möjligt eftersom
en av våra undersökta skolor endast hade manliga lärare. Vi hade tänkt att grunda
en stor del av vår undersökning på egna observationer av bl.a. lektioner. Vi hade
inte möjlighet att få se alla de lektioner vi ville på grund av bristande kommunika-
tion med lärare och rektorer. Det tror vi berodde på bristande språkliga kunskaper
och kulturkrock.Vi tycker därför att våra observationer blev för bristfälliga och
valde att inte lägga så stor vikt vid dessa i detta arbete.
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I översättningsarbetet har vi försökt att översätta svaren så som de är formulera-
de. Felkällor kan ha uppstått när målgruppen översatt sina svar från swahili till eng-
elska och när vi översatt dem från engelska till svenska. Vi kan även ha tolkat
svarens innebörd på ett felaktigt sätt. De svar vi har fått kan ha påverkats av att
lärarna har uppfattat vår positiva inställning till utomhuspedagogik. Under vår prak-
tik upptäckte vi att lärare och rektorer förutsatte att vi var väldigt kunniga inom
vårt område. Vi blev tillfrågade om vi kunde tänka oss att hjälpa till att starta en
privat Primary School och utbilda förskollärare. I en vilja till att vara oss till lags
kan svaren blivit mer positiva.
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Källa: www.route-x.net/tanzania/tz-map.htm
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BILAGA 2

Linköpings universitet
ITL
Linda Laaksonen
Jenny Taavola
MaNo 1-7

Outdooreducation

We are two female ”soon to be teachers” from Linköping in Sweden. We are
visiting Tanzania to gather information for our paper about outdooreducation. We
are trying to find out if Tanzanian schools practise outdooreducation.

Our definition of outdooreducation is any education that is practised in any way
outside the walls of the schoolbuilding.

In this inquiery you will be anonymous. Thank you for your cooperation.

1) Gender?

2) Age?

3) Education?

4)  How many years have you been working as a teacher?

5)  How many students do you teach per lesson, approximately?

6)  Is any education kept outside of the schoolbuilding?

7)  If no, why not? (If yes go to question number 10.)

8)  Would you like to teach outdoors?

9)  Why?

10)  What do you believe can be positive and negative about teaching outdoors?

11)  Which part of the education is held outdoors?

12)  How do you conduct these lessons?
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