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1. INLEDNING

Jag ville från början skriva mitt examensarbete inom teknikområdet för att erhålla fördjupad
kunskap i teknik. Under vårterminen -99 läste jag utomhuspedagogik och då föddes tanken att
det skulle gå att sammanföra teknik och utomhusundervisning. Mycket av innehållet inom de
praktiska delarna av utomhuspedagogikkursen var teknik eller kunde kopplas till teknikämnet.
Efter sommaren kom idén att det även skulle gå att skriva ett examensarbete om teknik och
utomhuspedagogik.

1.1 Syfte
Arbetet syftar till att i litteratur finna stöd och argument för en förening av teknik och
utomhuspedagogik. Att med en pedagogisk och teknikhistorisk bakgrund bli en
inspirationskälla för lärare inom teknikämnet. Arbetet begränsas till teknikundervisning i de
tidiga åren.

1.2 Problemformuleringar

Vilka pedagogiska och didaktiska motiv finns det för undervisning utomhus?

Vilka motiv finns det för, i synnerhet, teknikundervisning utomhus?

Sett ur ljuset från svaren på ovanstående frågor, vilka delar av teknikämnet lämpar sig för
undervisning utomhus?

1.3 Metod
I arbetet har litteratur använts för att söka svar på frågeställningarna. Litteratur har också
använts för att finna exempel, idéer och inspiration för att besvara den tredje frågeställningen.
Även upplevelser och erfarenheter från konstruktionsarbete inom utomhuspedagogik har
inbegripits i arbetet.

Teknik är ett relativt nytt ämne i de lägre stadierna, min uppfattning är att det kan vara lite si
och så med den vanliga teknikundervisningen i skolan. Även utomhuspedagogik har fått sitt
inträde i skolan under senare år, i den mån den finns i skolan. Chansen att hitta skolor där man
arbetar med teknik och utomhuspedagogik i en förening är liten. Då föll valet istället på att
göra en litteraturstudie som är menad att ge argument och inspiration till lärare så att en
förening av utomhuspedagogik och teknik kan bli verklighet. Det finns även en tidsaspekt, att
först undersöka hur teknik och utomhuspedagogik kan förenas och sedan pröva på och
genomföra området i skolan ryms inte inom den tidsram examensarbetet omfattar.

Vid val av litteratur så har jag använt mig av sökning i databaser, men även referenslitteratur
ur böcker och litteraturlistor från universitetskurser. Vid litteratursökning så fann jag att
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mycket av den litteratur som jag träffade på inom utomhuspedagogik var riktad till förskolan
och dagis. Mycket av litteraturen riktade sig också till den biologiska delen av
utomhuspedagogik, dvs. löv, träd, växter, trädgårdar. Litteraturen var med andra ord skriven
ur en utomhuspedagogisk vinkel men den sammanföll inte med de frågeställningar och det
syfte jag hade med mitt arbete. Därför blev bredden inom litteraturvalet något begränsad.

1.4 Definitioner

1.4.1 Definition av utomhus

I det här arbetet är det nödvändigt att göra en tydlig definition av utomhus i sig självt och i
undervisningssammanhang. Utomhusundervisning är att använda utomhusmiljön som
klassrum och läromedel. Utomhus är att vara ute i friska luften med himlen som tak. Det är
inte nödvändigt att alltid använda sig av naturen och dess material som läromedel, utan man
kan även ta med material ut och utnyttja naturen som lärosal. Vid exemplifieringar på
arbetsområden i teknikämnet som går att utföra utomhus, begränsas i arbetet utomhusmiljön
till att innefatta skolgården och den omedelbart intilliggande närmiljön.

1.4.2 Teknikbegreppet

I arbetet görs skillnad på teknik som företeelse jämte teknik som skolämne.

Begreppet teknik används i det här arbetet i betydelsen av rent tekniska aspekter, maskiner,
konstruktioner, uppfinningar, mm. I arbetet används Ginners (Ginner och Mattson (red.),
1996) syn på teknik, som det som människan sätter mellan sig och naturen.

Teknik som skolämne är den teknik som man kan undervisa om i skolan. All teknik som
människan använder sig av eller har uppfunnit är ett alltför brett spektrum att ta upp i skolan.
Därför måste man i teknikundervisningen välja perspektiv och innehåll för det
undervisningsstoff som ska ingå. I skolan ska tekniken även sättas in i sitt sammanhang och
behandlas med de faktorer som påverkar/påverkas av tekniken.
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2. LITTERATURGENOMGÅNG

2.1 Utomhuspedagogik

2.1.1 Utomhuspedagogik - en presentation

Undervisning utomhus grundar sig främst på en aktivitetsinriktad undervisning där praktiskt
utförande och försök står i centrum för undervisningen. Utomhuspedagogik finns inom många
olika områden varav skolan är ett. Exempel på andra områden är friluftslivs- och turistsektorn.
Utomhuspedagogik är enligt Dahlgren och Szczepanski (Dahlgren och Szczepanski, 1997)
inte ett alternativ, utan ett komplement till den vanliga teoretiska kunskapsinhämtningen. Mer
konkret så kan man alltså undervisa på skolgården, i industrimiljön eller vid ett vattendrag,
det övergripande syftet är att få en inlärningssituation genom närkontakt i utemiljön. ( Sandell
(red.), 1996)

Eftersom människor förr i tiden levde närmare naturen och var mer uppenbart beroende av
vad naturen gav, fanns där en annan närhet till omgivningen. Genom samhällsutvecklingen
mot ett högteknologiskt samhälle med en skriftspråkskultur, så har människans förhållande till
naturen förändrats. Människan har flyttats allt längre bort från naturen och det direkt synliga
behovet av den. Newtons natursyn där naturen används som en maskin eller råvara går att
återfinna i vårt samhälle. Natursynen leder till att maskinerna i större grad ställer krav för
produktionsvillkoren istället för naturen.

Även i skolan finns ett speciellt förhållande till naturen, det är vanligare att studera den på
bild än att göra det på riktigt utomhus. (Szczepanski, Sandell (red.) 1996)

Genom att bedriva undervisning utomhus menar Szczepanski att avståndet mellan oss och
naturen minskar, samtidigt som vi får en större förståelse för vår natur och miljö.

Även Lindholm (Olsson, 1995) pekar på att i början av seklet levde man i samklang med
naturen medan det numera är få barn som har fri tillgång till naturen/närmiljön. De miljöer
barn oftast vistas i är miljöer skapade av vuxna, som fotbollsplanen, lekplatsen, etc. Det gör
att det inte är självklart att barn idag har en helhetsbild av landskapet och vår natur utan de har
en fragmentarisk och intellektuell bild, eftersom de inte vistas ute i den.

Utomhuspedagogiken menar att inlärning inomhus mellan fyra väggar är en ganska ung
företeelse i människans historia. Genom att arbeta praktiskt och "gripa för att begripa" så sker
inlärningen lättare.

2.1.2 Utomhuspedagogik och kunskap

Utomhuspedagogiken (Dahlgren och Szczepanski, 1997) härleder och söker stöd för sin
kunskapssyn hos olika filosofer och pedagoger. I dessa pedagogers tankar finns argument för
utomhuspedagogikens varande. De visar också på vikten av handlingsinriktning och
verklighetsanknytning utifrån undervisningen.

En kort översikt:

Aristoteles (384-322 f.Kr.) ansåg att det inte bara räckte med teori och enbart intellektuellt
tänkande utan även praktisk handling och praktiska ändamål för att sätta tanken i rörelse.
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Comenius (1592-1670) var en tjeckisk pedagog som förespråkade lärande genom
undervisning i en autentisk miljö.

Rousseau (1712-78) menade att lärandet stimulerades genom lek och direkta erfarenheter
genom våra sinnen. Det var i mötet mellan barnet och verkligheten som inlärningen skedde.

Basedow (1723-90) trodde även han på mindre teoretiska studier och mer
verklighetsanknytning till närmiljön, han påverkade i sin tur Pestalozzi (1746-1827). Han var
i sin tur inspirerad av Rousseau och såg sinnena som den viktiga komponenten för att tillägna
sig kunskap. Fröbel (1782-1852) utvecklade Pestalozzis metoder och hade trädgården som
kärnan i sin verksamhet.

Dewey (1859-1952) ansåg att då man arbetade praktiskt med konkret material och även fick
konkreta erfarenheter så underlättades begreppsbildningen. Han menade att människan
utvecklas genom praktiska erfarenheter. Upplevelsen av begrepp, fenomen och processer
bildar kognitiva bryggor i tankestrukturen hos den lärande.

Ellen Key (1849-1926) ansåg att utgångspunkten för lärandet borde vara det verkliga livet.
Man kunde enligt henne öva t.ex. matematik genom hantverk och trädgårdsarbete.

Progressivismen ser praktisk kunskap som lika mycket värd som teoretisk och Deweys tankar
återfinns inom den progressivistiska kunskapssynen.

Konstruktivismen menar att man konstruerar sin förståelse ur vardagsföreställningar och
tidigare erfarenheter, och bygger på tankar från Piaget och Vygotskij.

Vår förståelse av världen skapas enligt Aristoteles (Olsson, 1995) via våra sinnen. Med hjälp
av intellektet tas sedan korrekta beslut. Detta kallade Aristoteles intuition.

Kaplan & Kaplan (Olsson) säger att vi använder vår uppmärksamhet på två sätt, riktad och
spontan uppmärksamhet. Vid riktad uppmärksamhet, t.ex. skrivbordsarbete måste störande
intryck sorteras bort (t.ex. trafikbuller) och det tar av vår energi. Vid spontan uppmärksamhet,
t.ex. när vi skapar själva eller upplever konst och musik, behöver inte störande moment
sorteras bort i samma grad. Blir vi fascinerade av miljön så slipper vi koncentrera oss på att
koncentrera oss. Det leder till att vi associerar friare och får nya infallsvinklar. Naturen är en
sådan miljö där det är lätt att erhålla spontan koncentration säger Olsson.

Enligt Dewey (Hartman, 1995) är det lärarens ansvar att skapa en sådan
undervisningssituation så att eleverna får nya kunskaper att lägga till sina gamla.

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

Kunskap kan ses som katalog, analog och dialog (Dahlgren & Szczepanski 1997). Den
kataloga kunskapen återfinns i t.ex. förteckningar. Att lära sig katalog kunskap är främst att
kunna memorera. Analog kunskap är förståelse över hur fenomen och företeelser i vår
omgivning hänger ihop och fungerar. Genom den dialoga kunskapen kan vi kommunicera
med varandra och använda oss av olika kommunikationsverktyg. Dessa kunskapsformer bör
användas om inte samtidigt så nästan samtidigt. Den traditionella synen på kunskapsformerna
har varit att vi först genomgår en period av katalog kunskap, sedan en analog och sist dialog
period, om den delen hinns med. Eftersom våra erfarenheter av omvärden är av en
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helhetskaraktär så menar Dahlgren & Szczepanski att det är bättre att inte separera de olika
kunskapsformerna utan att använda dem i samspel med varandra.

Enligt Szczepanski ( Sandell (red.), 1996) så är utomhuspedagogik ett sätt att levandegöra
läroplanen genom att den fungerar som ett metodiskt redskap. Genom praktiska metoder
tränas eleven att tolka och analysera processer och fenomen.

Undervisningen bygger på förstahandsupplevelser, som sker i närkontakt med utemiljön, där
det är eleven som utför och upplever, företeelserna finns inte bara i en bok.

Begreppskunskap samt erfarenhets- och förtrogenhetskunskap förenas då undervisningen är
aktivitetsinriktad, t.ex. vid användning av äldre teknik som att tillverka trätjära, laga mat i
kokgrop, mm. Både individens fysiska och intellektuella förmåga används.

"Barn söker meningssammanhang i den fysiska miljö de befinner sig i. " (Sandell (red.) 1996, s 105)

De situationer som eleven möter utomhus menar Dahlgren & Szczepanski (1997) liknar de
vinjetter som den PBL styrda inlärningen använder sig av. Utifrån en upplevelse utomhus så
skapas frågor och funderingar av olika karaktär. De menar att det självstyrda lärandet behöver
stimuleras och utvecklas med hjälp av läraren eftersom det inte är naturligt inbyggt i
utomhuspedagogiken. Arbete i grupp ser utomhuspedagogiken som en naturlig arbetsform.

Att erhålla en upplevelse vid inlärningen ger kvalitéer som inte fås i klassrummet och
sinnesupplevelsen ger bättre minnesbehållning. Naturen är förstås platsen för upplevelsen.
Szczepanski ( Sandell (red.),1996) refererar Sebba vars tolkning är:

" Naturmiljön bjuder på variationer i synintryck, dofter, rörelser, ljud och form som talar till barns alla
sinnen på ett sätt som ingen annan miljö förmår." (Sandell (red.) 1996, s 101)

Även läroplanen talar om kunskap som kroppslig eller sinnlig (Grundskola för bildning 1996).
Det är ett slags tyst lärande av intryck från omgivningen. Vi kan se, lukta, känna höra vad
som händer. Vi "vet" när något är "på gång". Det är enligt SOU (SOU 1992:94) en osynlig
kunskap som ofta är förenad med förtrogenhetskunskapen.

Brügge (1999) tar upp de vanligaste svårigheterna som många i skolans värld ser med att
använda sig av friluftsliv i undervisningen.

Det tar för lång tid att komma till själva platsen, och för mycket undervisningstid stjäls,
lunchtider måste passas då alla måste vara tillbaka, schemamässigt fungerar det inte att vara
ute utan att samordna med övrig personal, föräldrarna förstår inte vad barnen lär sig av att
vara ute, inte barnen heller, varför ska man vara ute när det är bekvämare inne.

Hon bemöter detta med att man inte lär sig att vara ute genom att stanna kvar inomhus. Med
rätt kunskap om friluftsteknik och klädsel hos lärare och elever så klarar man sig bra utomhus.
Genom att arbeta i arbetslag där flera strävar åt samma håll så är det lättare att lösa det
organisatoriska. Hon säger också att all undervisning ska självklart inte bedrivas utomhus,
utan utomhusundervisningen är ett komplement. Bearbetning och reflektion till
utomhusverksamheten kan göras i klassrummet.
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Däremot påpekar hon att genom att gå ut regelbundet, t.ex. vid ett tillfälle i veckan, så blir alla
vana att planera och förbereda för att vistas utomhus. Det blir inte heller så stort och
annorlunda att gå ut.
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2.2 Teknikämnet

2.2.1 Teknik - en presentation

En definition av teknikbegreppet är:

"Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika behov samt
de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna problemlösande process." (Ginner och
Mattson (red.) 1996, s 23.)

Teknik kan enligt Ginner (Ginner och Mattson (red.), 1996) ses som ett "språk", man måste
vara tekniskt läskunnig. I tekniken kombineras praktisk erfarenhet, förtrogenhetskunskap och
teoretisk kunskap. Författaren exemplifierar med ångmaskinen och vävstolen, för att kunna
förklara hur de fungerar behövs antagligen både bilder och ritningar. För att verkligen förstå
vad som händer, så kanske individen till och med måste pröva i verkligheten.

Med en syn på teknik som ett språk så utmanas enligt Ginner vår vanligaste uppfattning om
teknik, nämligen att teknik är tillämpad naturvetenskap. Här pekas på att tekniken är äldre än
naturvetenskapen, som började utvecklas ordentligt under 1600 talet. Människan hade redan
då byggt och konstruerat i några tusen år. Naturvetenskapen ställer frågor som Varför
fungerar det så här? för att få reda på sambandet mellan saker och ting. Tekniken har en mer
praktisk inriktning som går ut på att lösa praktiska problem. Frågan som en tekniker ställer sig
är istället Hur får jag det här att fungera?

I grund och botten så menar författaren att teknik och naturvetenskap är skilda områden, där
tekniken är betydligt äldre än naturvetenskapen. Tekniker som kan användas för att lösa
tekniska problem utvecklas ur naturvetenskapen. Naturvetenskap utvecklas ur tekniken
genom att tekniken inspirerar bildningen av naturvetenskapliga teorier. Ginners slutsats är att
teknik och naturvetenskap numera står så nära varandra att de utvecklas och drar nytta av
varandra.

2.2.2 Teknikämnet och kunskap

Ott (Ginner och Mattson (red.) 1996) tar upp tre kunskapsaspekter från läroplanens
kunskapssyn. Han menar att dessa aspekter passar extra bra till teknikämnet.

Kunskap är konstruktivistisk, alla människor konstruerar sin egen kunskap och i
undervisningen bör läraren utgå från elevernas förkunskaper för att tillgodose denna
aspekt. Här anses Deweys "learning by doing" vara självklart för teknikundervisningen.

Kunskap är kontextuell, kunskap erhålls när den utvecklas i ett meningsfullt
sammanhang. Inom teknikämnet går det enligt Ott att visa på hur tekniska förändringar
skett i ett historiskt perspektiv samt dess påverkan på oss i den framtida
teknikutvecklingen. Även i Grundskola för bildning (1996) påpekas betydelsen av
sammanhanget för kunskapsutvecklingen.

Kunskap är funktionell, kunskapen ska kunna användas och kunna fungera som ett
verktyg för individen. Kunskapens funktionella aspekt är viktig inom tekniken.
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De fyra kunskapsformerna, Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet som återfinns i
läroplanen, uppnås inom teknikämnet relativt naturligt. Den teknikämnesinriktade tolkningen
av de fyra kunskapsformerna ser Ott (Ginner och Mattson ) så här:

"Elever måste lära sig grundläggande tekniska fakta."
"Elever måste lära sig att förstå hur konstruktioner fungerar."

"Elever måste tillägna sig färdigheter och erfarenheter av att syssla med tekniska komponenter och
system." (Ginner och Mattson (red.) 1996, s. 166)

Björn Andersson (1989) skriver om No undervisning ur ett konstruktivistiskt perspektiv.
Konstruktivismen bygger på tre huvudtankar:

• Människan är till sin natur nyfiken.
• Individens kunskap ordnas genom tankestrukturer.
• Inlärning sker genom självreglering.

Att människan av naturen är nyfiken gör att vi försätter oss i situationer som vi inte förstår.

Intelligensen hjälper människan att anpassa sig om situationen inte stämmer med det
individen förväntat sig och det som verkligen sker. När denna skillnad uppstår så skapas en
inlärningssituation som sporrar till lärande.

Kunskapen är strukturerad och organiserad hos individen i olika tankestrukturer. När
strukturerna är i arbete så tänker vi, löser problem, förstår, varseblir, mm. När strukturerna
används, t.ex. vid ett teknikproblem så använder vi oss av många strukturer samtidigt, t.ex.
rums, tidsbegrepp och matematiska tankemönster, idéer om det aktuella innehållet, etc.

Konstruktivismen kan föras tillbaka till Piaget som såg kunskap som resultatet av att
individens bild av sig själv förändras (ackommodation) och/eller att bilden av omvärlden
förändras (assimilation) då aspekter av individens yttre värld läggs till de som redan finns.

Konsekvenser av konstruktivismen som Andersson pekar på, är att nya strukturer konstrueras
ur de strukturer som redan finns. De nya strukturerna skapas bara om det nya inlärningsstoffet
ligger på lagom avstånd från det ursprungliga. Det som är för välbekant eller för obekant stör
inte jämvikten. Det är med andra ord viktigt att känna till elevens utgångsläge.

Eleven uppmanas att sätta ny kunskap i samband med annan kunskap som den redan har. Den
uppmuntras alltså till att själv vara aktiv och söka kunskap. Läraren skapar medvetet
situationer som han tror ska stimulera eleverna till att konstruera, lösa frågor och diskutera.

Begränsningar är att modellen talar om att elevens utgångsläge är viktigt men inte vilket
utgångsläget är. Modellen kan inte heller förklara varför en elev är intresserad av t.ex. bilar
men inte av blommor.

2.3 Kursplanens perspektiv på teknik och utomhuspedagogik
Söker man i teknikämnets kursplan inom LPO-94 återfinns flera textpassager som är möjliga
att betrakta ur en utomhusvinkel. Nedan ges några exempel. Kommentarerna är
exemplifierade med några generella undervisningsidéer, som mestadels är hämtade från eget
huvud men även ur litteratur. Anges inget annat rör det sig om egna idéer över hur kursplanen
kan förverkligas. Vissa förslag är ytterligare utvecklade i senare kapitel.
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Utvecklingsperspektivet

" i undervisningen skall den tekniska utvecklingens drivkrafter respektive effekter på individ, samhälle
och natur studeras i ett historiskt och internationellt perspektiv." s. 92.

Ur ett historiskt perspektiv kan natur och miljö studeras för att och se vilka spår och effekter
av teknik som finns. Ett exempel är fornborgen (exempel 3.1.8), där spår fortfarande finns
kvar. Utifrån spåren och litteratur kan historiens byggtekniker rekonstrueras i mindre skala.
Det finns olika saker att finna beroende på om man befinner sig i en stads eller landmiljö. Här
finns även möjligheten att prova på äldre tekniker i verkligheten, t.ex. att bygga ett vattenhjul
(exempel 3.1.7).

Människa - teknik - natur

"Undervisningen ska belysa konsekvenser och effekter för individ, samhälle och natur av en viss
teknikanvändning." s. 92.

Detta perspektiv kan tyckas likna det föregående, men här kan olika effekter som dagens
teknik ger på vår natur och närmiljö studeras. Man kan t.ex. mäta surheten i vattendrag eller
undersöka vilken effekt t.ex. vägbyggen utgör på vår natur?

Teknikens uppgifter

" Tekniken används för en rad olika uppgifter. Genom att i undervisningen tydliggöra och systematisera
dessa erhåller eleven verktyg att själv analysera teknikens roll och funktion. Här kan vi identifiera
följande viktiga funktioner: omvandla, lagra, transportera samt kontrollera, styra och reglera. Exempel på
teknikens omvandlande funktion är av sten till yxor, av fibrer till tyg , av säd till mjöl - och bröd." s. 93.

Hur utnyttjas naturen? Gå ut och studera teknik, t.ex. slussar, vatten och vindkraft. Studeras
händelsekedjan "Från trä till papper" så kan man i skogen vid hygget se hur tekniken har
använts, t.ex. spår efter avverkningsmaskiner och olika tekniker för nyplantering.
Pappersbrukets miljöeffekter kan även de studeras.

Komponent - systemperspektivet

"Tekniken består av mer eller mindre avancerade komponenter, som i sin tur kan bilda mer eller mindre
komplexa system. … Ett exempel på detta perspektiv är mjölkens väg från ko till kylskåp som illustrerar
för och nackdelar med olika tekniska lösningar, t.ex. ur  miljösynpunkt." s. 93

Just för och nackdelar med tekniska lösningar går att studera utomhus på plats. Hela systemet
kanske inte kan ses på en gång i exempelvis "Från vindkraftverket till vägguttaget", men delar
av det. I systemet "Från frö till soppa", behövs många olika tekniska hjälpmedel,
planteringsredskap, bevattningssystem, köksredskap och spis innan soppan är klar.

Konstruktion och verkningssätt

"För att förstå och utveckla förtrogenhet med teknik och tekniska principer krävs att eleven får pröva
några olika tekniker och tekniska lösningar och hur dessa är konstruerade och hur de verkar." s. 93.

Utemiljön erhåller gott om plats att pröva, vilket inte alltid ett klassrum gör. Till viss del så är
det även möjligt att erhålla material (vid bygge av t.ex. vindskydd och kojor, (exempel
3.1.12)) från utemiljön. Här finns också andra möjligheter att pröva teorier och
konstruktioner, t.ex. vid vattendrag (exempel 3.1.7).
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2.4 Teknikämnets karaktär
För att verkligen se tekniken i sitt sammanhang så är det en fördel att även använda sig av
andra ämnesområden inom skolan. Enlig Ginner (1996) är även slöjd och bild en form av
teknik som genom utvecklingen har blivit egna ämneskategorier. Teknik är ett ämne som går
in mycket i andra ämnen, med en vid tekniksyn så är teknikens gränser mot andra ämnen
flytande. Exempelvis garnfärgning med naturmaterial är en färgningsteknik där svampar och
växter används, just att färga garn med växter räknas till slöjd eftersom användningen av det
färgade garnet faller inom slöjdområdet. Bild finns även det med på ett litet hörn då färglära
ingår i ämnet.

2.5 Teknik och skolgårdar
Boken Skolgården det gränslösa uterummet (Olsson 1995) handlar om hur det går att förändra
skolgården från en tråkig asfaltplan till en pedagogisk resurs och en plats för lek,
undervisning, rekreation, skönhetsupplevelser, mm.

Ofta är miljön på våra skolgårdar ganska steril, den är mer anpassad för snöröjnings och
gräsklippningsmaskinernas behov än barnens. Barn och även andra vill ha en plats där det
finns möjlighet till lek, avskildhet, där det finns träd, vatten, grönska och en kuperad terräng.
När vi vistas i sådana miljöer blir vi harmoniska, enligt Olsson.

Det som genomsyrar skolgårdsarbetet är att elever, lärare, föräldrar och ibland
yrkesmänniskor tillsammans planerar och utför förändringsarbetet.

Det går att finna många exempel på teknik som ingår vid ett förändringsarbete av en skolgård.

I Lund finns en skola som till sin skolträdgård har arbetat med att sätta upp ett vindkraftverk
som ska driva en pump till skolans damm. Vattnet pumpas till en bäckfåra som går till
dammen. Till sin bäck/vattenfall har de gjutit naturstenar.

En annan skånsk skola har byggt ett fårhus där de har använt sig av gammal lokal resurssnål
byggnadsteknik. Fårhuset är murat av stenar som ursprungligen kommer från ett lokalt
tegelbruk och väggarna är tätade av en massa av lera och halm.

På skolgården vid en Kirunaskola har en samekåta byggts på klassiskt vis. Skolgården där
består av olika delar, den samiska platsen, lekplatsen, naturvetenskapsplatsen. Vid den
sistnämnda platsen har skolan faktiskt en del av en satellit som har varit i rymden. Här finns
också en väderstation där eleverna kan göra mätningar. Eleverna har byggt en damm med en
bro över.

Vid ännu en skånsk skola så har eleverna murat kanterna till skolgårdens kryddlåda.

2.6 Teknik, utomhuspedagogik och IT
I Lund (Olsson, 1995) har man skapat ett nätverk i samband med sitt arbete med att förändra
skolgårdarna. Genom ett nätverk kan man utbyta idéer och information. Att ordna med en
databas och använda sig av kommunikation via datanät är användning av även modern teknik
i utomhussammanhang, fast inte direkt utomhus.
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Organisationer som arbetar med friluftsliv och utomhusaktiviteter kan nås via internet. Med
hjälp av E-post och fax går det fort att meddela sig med andra. Dessa medier är en hjälp vid
informationssökning och är lätta att kommunicera genom.

Moderna instrument för mätning av t.ex. pH och vindhastigheter finns att tillgå. Utifrån de
mätresultat som fås är datorn ett hjälpmedel för att konstruera tabeller, diagram eller på annat
sätt redovisa de resultat som erhållits.

Dokumentationshjälpmedel som kan utnyttjas i vårt moderna tekniska samhälle är
digitalkameran och videokameran. Genom digitalkameran går det att lägga in bilder direkt i
datorn för vidare presentation på t.ex. internet.
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3. EXEMPLIFIERINGAR

3.1 Exemplifieringar på enklare teknik att göra utomhus
Här följer några konkreta exempel inom teknikämnet som lämpar sig att utföra utomhus.
Förslagen har sin grund både i litteratur och egna upplevelser och idéer. En del av idéerna från
litteraturen är delvis vidareutvecklade för att få en tydligare teknisk vinkel.

Det finns en hel del att pröva inom teknikämnet utomhus, så därför är arbetet begränsat till att
ge exempel inom några olika tekniska områden, både små projekt och större.

Eftersom olika skolor har olika skolgårdar och närmiljöer så ges allmänna exempel. Vid en
del förslag finns en liten teknikhistorisk bakgrund så att tekniken lättare kan ses i sitt
sammanhang. Exemplen är hämtade från olika tekniska områden för att visa på olika
möjligheter inom de olika tekniska områdena: energiomvandlingsteknik, förädlingsteknik,
matlagningsteknik, konstruktionsteknik, kommunikationsteknik, transportteknik, redskap och
tekniken runt omkring oss.

Alla områden faller inom kursplanens konstruktion och verkningssätt perspektiv.

3.1.1 Eld

Eld är en tidig teknik som har betytt väldigt mycket för människan. Man har hittat lämningar
från eldstäder som är 600 000 år gamla. Elden har förbättrat tillvaron för människan och gett
värme och ljus. Om elden inte kontrolleras så kan den utgöra en fara, t.ex. skogs och
bostadsbrand. Kanske hade människor redan för 600 000 år sedan en debatt om teknikens för
och nackdelar, jämför med dagens kärnkrafts och gentekniksdebatt. (Sundin, 1991)

Säkerhetständstickan som tändes mot ett plån kom 1844, innan dess gick det att tända
tändstickorna mot vad som helst. 1892 kom "komplettmaskinen" för tändstickstillverkning
och den grundade Sveriges framgångsrika tändsticksindustri. (Sjöberg, 1997)

Utifrån eld går det att hitta på mycket. Till att börja med är det lämpligt att lära sig tända och
släcka eld på ett bra sätt, dvs. eldvett. Att tända eld går att göra på olika sätt, med tändstickor,
elddrill, eldstål och förstoringsglas. Med hjälp av eld är det sedan möjligt att laga mat, i
kokgrop, över eld och i stenugn. Det går också att bygga primitiva ugnar för att bränna
lerkrukor.

Det finns olika tändmaterial, t-sprit, fnöske som utvinns ur fnösktickan, tjärved som är veden
från gamla tallstubbar, papper och näver. Man kan göra en egen eldpåse med olika sorters
tändmaterial. (Brügge, 1999)

Olika tekniker finns för brasans utseende t.ex. pyramideld, stjärneld och pagodeld.

Här följer en presentation av dessa eldar:

Pyramideld: Den vanligaste elden. Lämpar sig för den ved som vi får ta genom
allemansrätten.
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Pagodeld: Det här är en flervåningseld på fem, sex varv. Björk, ask och bokved
ger en bra glöd.

Stjärneld: Bränslesnål liten eld som kräver bra ved. Den behöver hjälp med
småved i mitten.

Eldstadens utseende kan även det variera, t.ex. stenhärd eller eldgrop. En stenhärd ger bättre
förbränning. Vid eldning i en grop finns risk att elden sprider sig via rötter.

En Stenhärd gör du genom att låna stenar från omgivningen och bygg en platta. Täta
springorna med småsten eller sand. Härden skyddar marken och elden får mer syre och ryker
mindre. Stenarna magasinerar även värmen när elden slocknat. (Andersson & Ramslöv)

Eld kan släckas med olika tekniker, brandsläckare, vatten och jord.

Låt eleverna pröva olika eldningstekniker, fundera på för och nackdelar. Försök hålla glöd vid
liv i en konservburk och använd dig av materialet i din eldpåse för att tända den igen.

Fortsättningsförslag: Ta reda på hur vår användning av eld i nutid skiljer sig från hur vi
använde oss av den förr i tiden, hur eldbekämpningen har sett ut genom tiderna och eldens
miljöpåverkan.

Eld är exempel på en tidig teknik som användes av människan. Elden visar även på hur vi
använder oss av teknik för att omvandla energi.

3.1.2 Kolning

Vid järnframställning använder man sig av kol. I Sverige har kol framställts sedan 1500 f. Kr.
Under medeltiden blev järnframställning en industri. Till masugnarna behövdes enorma
mängder kol. Till ett ton malm användes 45 m3 ved och det gav till slut 350 kg järn. Det var
främst torpare och arrendatorer som kolade för att få en jämnare förtjänst under hela året.
Kolning utfördes nämligen på vintern. När milan väl var tänd så var kolaren tvungen att  passa
den så att den inte slog. När en mila slog exploderade gaserna i milan och hål bildades i
jordtäcket som skyddade milan. Stod kolaren på milan kunde han trilla ner i de glödande
hålen som uppstod. Därför bodde kolarna i kojor vid milan när de milade. Kolet fraktades
med häst och en sorts släde som kallades "kolstigar" från kolplatserna i skogen till järnvägen.
Färden skedde på vintern och gick ofta över sjöar.

Först användes inget golv (rost) under milan utan den restes direkt på marken. Då blev den
understa delen av veden okolad (0,5 till 1m). Med golv under veden och även skorsten på
milan så blev det lättare att styra kolprocessen och mer kol erhölls. Med skorsten eldas de
explosiva gaser, som bildas i början av kolningen, upp. Innan skorstenen användes slog
milorna oftare. (Orrgård, 1995)

Att bygga en egen kolmila och göra sitt eget grillkol i en minimila (1 m3) är en upplevelse,
men det är lämpligt att vara i skogen där det är nära till råmaterialet, men även till vatten (om
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milan börjar att brinna). Att göra en egen minimila kräver också handledning av en kunnig
person1 som har erfarenhet av kolmilor.

Ett annat skolgårdsvänligare sätt att tillverka kol på är att fylla en plåthink eller annan
behållare av järn med fingertjocka pinnar. Lövträ är bäst. Luft ska inte kunna tränga in, men
gaser ska kunna tränga ut. Att ställa hinken upp och ner på marken och täta med jord går bra.
Träet kolas genom eldning runt behållaren under några timmar. Låt allt svalna innan hinken
tas bort så kolet inte börjar glöda. Det som skiljer sig mot en riktig mila är att värmen tillförs
utifrån istället för inifrån. (Sjöberg, 1997)

Med samma teknik är det lätt att tillverka sitt eget ritkol. Man fyller en
plåtburk (oanvänd målarburk, ej konservburk, den är för tunn) med sand i
vilken sedan stickor av lövträd i sticks ned. Burken vänds upp och ner. Elda
runt burken i ungefär två timmar.

Fortsättningsförslag: Hur vår användning av kol ser ut idag mot för t.ex. 100 år sedan, kolet
som komponent vid järnframställning idag och förr? Varifrån kommer vårt grillkol idag? Vad
är det som händer kemiskt?

Kolning är exempel på hur människan genom teknik förädlar råvaror.

3.1.3 Kokgrop

Naturfolken lagade sin mat i kokgrop, det här är en mycket gammal matlagningsteknik.

Att göra en kokgrop är inte så svårt. Gräv en 1 x 0,5m stor grop med 0,5m djup och klä
gropen med en till två knytnävar stora stenar. Elda i minst en och en halv timme i gropen så
att stenarna blir riktigt varma. Raka bort glöd och aska och ta bort den. Lägg i maten (potatis
och lax är säkra kort) invirad i genomfuktat tidningspapper. Lägg ormbunkar, granris eller
annat organiskt material över maten så att det inte kommer sand på den. För att maten inte av
misstag ska bli söndergrävd när den tas upp den kan man också lägga över några
masonitskivor. Fyll igen med jord/sand. Tillagningstiden är en timme per kilo mat. En
kokgrop går bra att göra på en vanlig skolgård (Brügge, 1999)

Det går utmärkt att grädda bröd över en öppen eld, det som behövs är deg och en stekpanna,
eller en flat sten att grädda brödet på. Naturaspisar eller en stenugn är inte så svårt att bygga
på en vanlig skolgård, eller varför inte mura en utegrill?

Fortsättningsförslag: Ta reda på hur vår matlagningsteknik och vårt sätt att skaffa maten har
utvecklats genom tiderna.

Kokgropen visar på äldre matlagningsteknik.

                                                
1 Förbundet Skog och Ungdom har handledning för hur man bygger en kolmila.
Förbundet Skog och Ungdom
Box 2032
641 02 Katrineholm
Tel: 0150-503 95, Fax:0150-535 99
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3.1.4 Solur

Det mekaniska urverket kom vid slutet av 1200 talet. Innan dess användes solur, vattenur och
timglas. Armbandsuret började användas vid andra världskriget då det behövdes för att
synkronisera eldgivningen i skyttegravskrig. (Sjöberg, 1997 och Sundin 1991)

Soluret fungerar så att det är en pinne som kastar sin skugga på en urtavla. Skuggpinnen ska
vara parallell men jordaxeln för att uret ska gå rätt hela året. Annars varierar skuggans
riktning under året fast klockslaget är detsamma (Sjöberg, 1997).

Med hjälp av kartong, en tung bottenplatta och en
kompass kan du göra ett enkelt solur. Klipp ut en
rätvinklig triangel med kateterna 15 cm. Spara några
centimeter extra till en viklinje längst ner. Ett bra sätt att
få konstruktionen stadig på är att klippa ut två trianglar
och limma ihop utom vid viklinjen. Då fås två vikkanter
som du kan fästa i bottenplattan. Fäst vikkanten mot
bottenplattan, det är viktigt att den sitter fast ordentligt.
Rita en halvcirkelformad linje från triangelns spets till
bottenplattans kant. Ställ ut soluret så att triangelns
lodräta kant står i riktning mot norr. När solen rör sig
kastar den en skugga mot bottenplattan. Markera
klockslagen varje timme där skuggan skär linjen. Nästa
dag kan du läsa av tiden på ditt solur om det är solsken
ute! (Parker, 1990)

Solur visar på en teknik att mäta tiden.

3.1.5 Signalering

Att sända meddelanden på långa avstånd har människan gjort länge, fast mer eller mindre
effektivt. Vårdkasar användes när fiender närmade sig. Budbärare var en annan möjlighet att
skicka information. Indianerna i Nordamerika använde sig av röksignaler när de ville meddela
sig på längre avstånd. Under 1600-talet var ridande kurirer det snabbaste sättet att skicka
meddelanden på. I början av 1800-talet användes även semaforer, en form av optisk telegraf.
Vid mitten av 1800-talet lyckades Samuel Morse att konstruera telegrafen. Den byggde på
elektrisk signalöverföring. Sveriges första telegraf mellan Stockholm och Uppsala öppnades
år 1853. 1876 lämnade Bell in sin patentansökan på telefonen. 1925 hade vi fått radio i
Sverige.

En solig dag går det utmärkt att med hjälp av speglar kommunicera med solreflexer. Hitta på
ett eget signalspråk så att ni förstår varandra!

Hur du kan bygga en primitiv telegraf får du reda på om du tittar i I uppfinnarens verkstad
(Sjöberg, 1997).

Fortsättningsförslag: Undersök vilka spår det finns av vår moderna kommunikationsteknik i
landskapet?

Exemplet visar på enklare former av kommunikationsteknik.
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3.1.6 Solfångare

Redan 400 f.Kr försökte Sokrates att ta vara på solvärme genom att bygga hus på ett sådant
sätt att solvärmen magasinerades så länge som möjligt. På 1500 talet byggds i Värmland
trähus som även de hade syftet att ta tillvara på solens värme. Under 1970 talets oljekris
började solvärmetekniken att utvecklas i Sverige. Den teknik som finns idag har sitt ursprung
från 1980 talet. (Andrén, L, 1998)

En enkel solfångare kan man göra av en tändsticksask och
en läskburk. Klipp upp burken så att den är en centimeter
längre än vad tändsticksasken är, men lika bred som asken.
Vik remsan så att det blir ett U på mitten så att en
termometer får plats. Måla plåten svart med t.ex. en
spritpenna. Skär upp ett så stort fönster som möjligt i asken
och fäst genomskinlig plast t.ex. OH film över. Lägg plåten
i asken och gör ett hål för termometern. Testa din
solfångare! Pröva att öka temperaturen med hjälp av speglar.
(Ginner och Mattson (red.), 1996)

Fortsättningsförslag: Undersök solens möjlighet som energikälla och hur vi utnyttjar den.

Solfångaren visar på hur vi med hjälp av naturen kan använda oss av teknik för att erhålla
värmeenergi.

3.1.7 Vatten

Vatten utnyttjades förr i tiden främst till kvarnar. Det finns olika kvarntyper, skvalta och
hjulkvarn. Skvaltor kunde byggas av bönderna själva, så på många håll infördes tvång på att
mala i makthavarnas anläggningar. (Sundin, 1991). Självklart så var vattnet även en viktig
transportväg. De första båtarna bestod av stockar eller vass. Sedan kom människor på att
urholka stockarna så att de blev mer kanotliknande. Tekniken finns kvar än i dag, t.ex. i
Gambia. Segel och åror användes för att öka hastigheten och framkomligheten för båtarna
som blev större och större.

Finns det en liten bäck i närheten eller någon annan form av vatten så ska det förstås utnyttjas.
Pröva att bygga fördämningar eller vattenhjul.

Att pröva egenskaper t.ex. snabbhet, lastkapacitet, sjöduglighet hos olika båtar går att göra
bara det finns tillgång till ett vattendrag. En enkel form av båt att använda är barkbåten.

Underfallshjul

Underfallshjulets skovlar träffas av vattnet i nederkant och fås på så vis att
rotera. Det används i vattendrag med låg fallhöjd och utnyttjar därmed
rörelseenergin.

Ett eget underfallshjul kan byggas med hjälp av en rund träskiva (ej spånskiva). Gör inte
hjulet för tungt, då blir det svårt att få det att rotera. Sitter skovlarna tätt blir hjulet effektivare.
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Överfallshjul

Ett överfallshjul använder sig av vattnets lägesenergi och det använder man vid
vattendrag med höga fallhöjder. Istället för skovlar har hjulet fack eller
behållare.

Pröva att bygga ett överfallshjul! Det kan vara bra att använda färdiga behållare t.ex. konserv
eller plastburkar så att hjulet inte läcker för mycket för då kommer det inte att fungera.
(Sjöberg, 1997)

Fortsättningsförslag: Hur ser vattenkraften ut idag?

Även här visas på hur vi med teknikens hjälp kan omvandla energi från en form till en annan.
Konstruktionsteknik ingår också.

3.1.8 Närmiljöns teknik i miniatyr

Ett sätt att upptäcka sin närmiljö är att bygga en modell av landskapet. Från en karta väljes ett
område i ditt närområde, på t.ex. 500x500m, ut och gå sedan ut och se hur det ser ut på riktigt.
Bygg en modell i mindre skala, t.ex. 0,5x0,5m. (Brügge, 1999) Lägg ett teknikperspektiv på
din modell och lyft särskilt fram tekniken och de tekniska spåren som du kan finna. Det finns
olika byggalternativ, antingen att bygga på plats med hjälp av naturmaterial eller bygga i
skolan med mer avancerat material. Det går t.ex. att göra små tegelstenar av lera genom att
bygga sig en tillverkningsform.

Det här går även att tillämpa utifrån en speciell plats, t.ex. fornborgen, slottsruinen,
torpargrunden eller industrilandskapet. Perspektivet blir då i större utsträckning historiskt. En
uppfattning över hur platsen såg ut när den användes, med byggnader och tekniska
anordningar som kan ha funnits, måste skapas.

Fortsättningsförslag: Fundera över hur din plats ser ut om 100 år, finns det några nya tekniker
som vi använder oss av då tror du? Har landskapet ändrats?

Det här exemplet bidrar till att en större medvetenhet över hur tekniken i vår närmiljö ser ut
och används.

3.1.9 Luftfarkoster

Drömmen om att flyga har funnits länge. 1783 lyfte den första varmluftsballongen, som
fransmannen Montgolfier hade konstruerat. Passagerare var ett får, en tupp och en anka.

1785 lyfte den första ballongen med vätgas, fast då visste man inte att det var vätgas utan
kallade vätet brännbar luft.

I slutet av 1800 talet var luftskepp (Zeppelinare) vanliga, namngivna av tysken von Zeppelin.
1937 exploderade luftskeppet Hindenburg vid landningen i New York och det blev slutet för
luftskeppen som var vätefyllda.

Den 17 december år 1903 flög bröderna Wright i 12 sekunder med ett bensindrivet flygplan.
Utvecklingen av flyget gick sedan snabbt. Under världskrigen hade flyget en viktig roll och
därmed så utvecklades tekniken fort. Under andra världskriget kom reamotorn. (Karlsson,
1994)
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Pröva att bygga drakar, pappershelikoptrar, flygplan och luftballonger. Finns ett torn eller en
högre plats på skolgården är det bra att utnyttja till att pröva sin alster ifrån.

Vilka konstruktioner är framgångsrika, vilka flyger snabbast, längst?

Hur påverkas konstruktionen av vinden? Finns det andra faktorer som påverkar?

Utformas uppgiften i någon form av tävling så funderas det automatiskt över bästa
konstruktionen.

Fortsättningsförslag: Jämför nutidens flyg med de första planen, se till utseende, hastighet,
konstruktion och säkerhet.

Det här exemplet innehåller konstruktionsteknik samtidigt som det är en mycket förenklad
form av principen av vår moderna transportteknik.

3.1.10 Jaktstig

De enkla vapnen är mycket gamla, redan 15 000 f.Kr började människor använda sig av
spjutslungor för att få större räckvidd för spjutet. Pilbågen började användas 5000 f.Kr. I
Danmark har fynd gjorts av fiskfällor från samma tid. (Branigan, K, 1996)

Lägg ut gamla historiska jaktredskap och någon form av fällor. Eleverna kan gruppvis få
ansvara för iordningställandet av en station var, där de tillverkar vapnet i fråga och sätter in
det i ett teknikhistoriskt sammanhang, t.ex. vad och hur jagade man med dessa redskap? Låt
eleverna gå stigen och pröva på att använda de olika redskapen. Genom att ge poäng vid
träffar på måltavlor med de olika vapnen skapas även ett tävlingsmoment. Lämpliga
jaktredskap är spjut, pilbåge, stenslunga, bola2, och lasso. Istället för att använda sig av stenar
som ammunition så kan  kottar och tennisbollar utnyttjas.

Att tillverka gamla vapen är exempel på både redskaps- och konstruktionsteknik.

3.1.11 Rep

Det är faktiskt möjligt att göra ett rep av nässlor. Ett stort fång med nässlor samlas in och
bladen repas bort från stjälkarna. Stjälkarna ska blötläggas i ett dygn i kallt vatten eller fem
timmar i varmt vatten. Sedan bankar man på stjälkarna med en sten så att de krossas. Häng
upp nässlorna så att de torkar ordentligt. Genom att kamma stjälkarna i en bräda med islagna
spikar så fås fibrerna fram, som det sedan går att tvinna ett rep av. (Brügge, 1999)

Fortsättningsförslag: Besök repslageriet. Använd repet vid bygge av t.ex. kojor.

En enkel teknik för att framställa rep.

                                                
2 Ett kastvapen som består av runda tyngder (stenar) i snören som är ihopfästade i ändarna.
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3.1.12 Torn/kojor

Att bygga är kul och barn gillar ofta att bygga kojor. Det kan utnyttjas genom att pröva olika
enkla byggtekniker för vindskydd, tipis, kåtor.

Med hjälp av träbommar av olika grovlek kan den som vill ge sig på att bygga ett torn på sin
skolgård, en relativt enkel konstruktion är den som älgjägare använder sig av. Kontrollera vad
allemansrätten säger innan skog och växtlighet utnyttjas.

Hur ska konstruktionen se ut för att vara stadig och säker?

Finns det tillgång till mycket snö på vintern så ges möjlighet att bygga snökojor och
snöfästningar. En egen snökoja görs lätt genom att en stor snöhög skottas ihop och får frysa
ihop under några timmar. Stick ner pinnar som är 30cm långa runt om högen och gräv sedan
ut en håla tills pinnarna syns. Då kan man vara säker på att taket är 30cm. Gör för säkerhets
skull ett ventilationshål. (Brügge, 1999)

Även här ett exempel på konstruktionsteknik.
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4. DISKUSSION

Vilka pedagogiska och didaktiska motiv finns det för undervisning utomhus?

Genom att undervisningen sker i närkontakt med naturen vistas elever och lärare på plats och
kan studera t.ex. bäcken i dess verkliga miljö.

Undervisningssättet finner utomhuspedagogiken stöd för hos olika filosofer och pedagoger
som t.ex. Dewey. Han visar på vikten av att använda sig av praktiska undervisningsmetoder
för att underlätta begreppsbildningen. Även inom konstruktivismen och progressivismen
finner utomhuspedagogiken motiv för sin undervisning.

Utomhuspedagogiken menar att genom att uppleva vid inlärningen så blir minnesbehållningen
bättre. Det gäller även när något prövas praktiskt och du själv tillverkar, konstruerar, etc. Vad
är det du minns från din egen skoltid? Oftast är det de projekt där du själv konstruerade och
modellerade eller de häftiga experimenten som blir ihågkomna. Det är utflykterna ut i skog
och mark. Minnet av den vanliga klassrumsundervisningen är det lite si och så med. Så är det
i alla fall för mig. Här finns framför allt Dewey att stöda sig på. Även Aristoteles ansåg att
praktiskt arbete satte tanken i rörelse. Att i större utsträckning konkretisera undervisningen
gör det lättare för alla att förstå, även svagare elever.

Genom utomhuspedagogik tillgodoses den sinnliga kunskapen. Här finns det möjlighet att
uppleva med hela kroppen, inte bara via syn och hörsel som är de vanligaste sinnena som
används i skolan. Naturmiljön har en helt annan variation av sinnesintryck, i form av dofter,
synintryck, rörelser, form och ljud än klassrumsmiljön. Den sinnliga kunskapen som
utomhuspedagogiken framhåller står även att finna argument för i läroplanen. SOU framhåller
att den sinnliga kunskapen är länkad till förtrogenhetskunskap. Genom sinnliga upplevelser så
blir det lättare att erhålla spontan uppmärksamhet. Min åsikt är den att vid spontan
uppmärksamhet sker inlärningen i större utsträckning utan att man är medveten om att den
sker. I utomhusmiljön så är det lättare att skapa dessa tillfällen genom det större utbudet av
sinnesupplevelser som står till buds. Kaplan & Kaplan talar om att den spontana
uppmärksamheten används när man skapar och jag anser att även den konstruering som sker i
samband med teknikundervisning är en form av skapande.

Dahlgren och Szczepanski talar om analog, katalog och dialog kunskap. Genom
utomhuspedagogik så separeras inte kunskapsformerna utan undervisningen ges ett större
helhetsperspektiv. Man förenar begrepps, erfarenhets och förtrogenhetskunskap. Vid en
förening av kunskapsformerna så tror jag att alla elever får en rättvisare chans att visa vad de
kan eftersom olika individer har olika lätt att uttrycka sig genom de olika kunskapsformerna.

Som Brügge påpekade finns hinder som gör att lärare drar sig för att gå utomhus och
undervisa. I väderfallet tror jag på att förutom vettig klädsel vara flexibel och inte
nödvändigtvis vara ute vid riktigt ruskväder.

En annan organisatorisk aspekt som kan utgöra ett hinder kan vara att det är lättare att ha
överblick över en klass inomhus än utomhus. Faror finns ute som inte existerar i samma grad
inomhus, träd att trilla ner från, risk att skada sig vid användning av vassa verktyg och att
bränna sig på eld.

Jag tror även att utomhuspedagogik ligger i tiden, eleverna får själva pröva, konstruera och
söka svar. Upplevelsen och handlingsdelen kompletteras med en teorisökande del där mer
traditionella skolmedier används, d.v.s. böcker, mm.
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Vilka motiv finns det för, i synnerhet, teknikundervisning utomhus?

Teknikämnets och utomhuspedagogikens kunskapssyner stämmer väl överens i stort. Både
teknik och utomhuspedagogik strävar efter att förena praktisk kunskap, erfarenhets- och
förtrogenhetskunskap.

Det konstruktivistiska tankesättet där undervisningen utgår från elevernas förkunskaper och
söker att inspirera eleven till ett aktivt kunskapssökande har i mångt och mycket befästs som
en undervisningsmetod inom teknikämnet. Även utomhuspedagogiken utgår från en
konstruktivistisk kunskapssyn, där använder man sig av upplevelsen för att stimulera till
vidare kunskapssökande. Sinnesupplevelsen blir en plattform varifrån sökande efter ny
kunskap sker.

Utomhuspedagogiken förespråkar en handlingsinriktad undervisning för bättre förståelse.
Handlingsinriktningen är viktig även inom teknikämnet, då tekniken kan vara svår att förstå
ur en helt teoretisk vinkel (Ginner och Mattson (red.), 1996). Enligt grundskolans kursplan
ska eleverna lära sig hur olika tekniska konstruktioner fungerar och kunna använda sig av
olika sorters teknik. Den logiska konsekvensen av det är att man prövar på för att lära sig. Ur
det här går också att se till Deweys syn på kunskap där praktisk kunskap är lika mycket värd
som teoretisk och gör sig gällande för både teknikämnet och utomhuspedagogiken.

Eftersom det ofta är teknik som påverkar vår utemiljö, så finner jag det intressant att inom
teknikämnet visa på den moderna teknikens miljöpåverkan. Argument för den här vinkeln går
att finna i kursplanen där teknikens påverkan på vår miljö och natur poängteras vid ett flertal
tillfällen. Kursplanen visar även på vikten av att man ser tekniken i sitt sammanhang och
undersöker vilka effekter teknik kan ge på vår miljö. Utomhusmiljön är här en möjlighet för
uppfyllandet av dessa kriterier.

Äldre teknik är perfekt att återuppleva och prova utomhus, då det faktiskt är så att man
använde den utomhus från början och det även är så att den delvis inte går att utföra inomhus.
Exempel på det är t.ex. kolmilning och eldteknik. Teknik som är ämnad att användas inomhus
finns det heller ingen anledning att släpa ut, den kan få stanna inne, anser jag.
Utomhuspedagogiken menar att tekniken faktiskt har fjärmat oss från naturen. Genom att
prova på att använda äldre teknik som är kopplad till naturen så är det möjligt att använda
tekniken för att komma närmare naturen igen. Det utesluter inte heller möjligheten att även
använda sig av modern teknik i utomhusundervisningen, t.ex. mätteknik för vatten pH,
vindhastigheter. Datorn kan här användas för att bearbeta siffermaterial och presentera fakta.

Vid arbete med att förändra skolgårdar (Olsson, 1996) så är det mycket teknik som ingår i
arbetet när elever och lärare tillsammans bygger dammar, fårhus, vindkraftverk, murar till
kryddlådor, mm. Att lägga upp en kalkyl för kostnader och skötsel av en skolträdgård är ett
annat användningsområde för datorn.

Den informationstekniska delen av det tekniska området behöver alltså inte stå i motsats till
utomhuspedagogik. Med hjälp av video och digitalkamera går det att dokumentera sitt arbete
och sina tekniska konstruktioner. Presentation av ett utomhusarbete kan ske på en hemsida för
att inspirera andra till att arbeta på liknade sätt. E-post och fax är ett enkelt och snabbt sätt att
erhålla information på och knyta kontakter med.

Att utomhus bygga t.ex. torn och fördämningar i lite större skala ger en större
verklighetslikhet.
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Utomhus är det inte heller några problem att få plats med sina projekt. Platsbrist för
grupparbeten och projekt i undervisningen är ju en realitet i många skolor idag. Lokalerna
räcker helt enkelt inte till.

Teknik är ett ämne som är lätt att integrera i temaarbete t.ex. vid skolgårdsförändringar, då
tekniken sätts in i ett naturligt sammanhang.

Vilka delar av teknikämnet lämpar sig för undervisning utomhus?

Under studien har jag i litteraturen funnit många exempel på mycket teknik som lämpar sig
för undervisning utomhus. Arbetet har varit inspirerande och desto mer jag har studerat desto
fler idéer har kommit fram.

Olika tekniker lämpar sig olika bra för utomhusundervisning. Vill man skruva sönder en
mikrovågsugn för att se hur den fungerar så ser inte jag någon naturlig koppling till att
befinna sig utomhus. Jag finner att det främst är äldre teknik ur ett historiskt perspektiv som
det lämpar sig att arbeta utomhus med eftersom den oftast inte är så komplicerad och
avancerad som nyare teknik. Äldre teknik har ofta en naturlig koppling till utomhusmiljön
eftersom det var där man utförde och hanterade den från början.

Exemplifieringarna hamnar främst inom läroplanens konstruktion och verkningssätt samt
teknikhistoriska perspektiv, men vid närmare eftertanke finner man även andra perspektiv. Ett
exempel är matlagning i en kokgrop. Man prövar hur man lagade mat förr (historiskt
perspektiv), eleverna bygger själva sin kokgrop (konstruktion och verkningssätt), syftet med
kokgropen är att laga till maten så att vi slipper att äta den rå (teknikens uppgifter) och
kokgropen är en komponent (komponent - systemperspektivet) i systemet "matens väg från
åker till tallrik".

En sinnlig upplevelse ges i olika grad i exemplen, att bygga en kokgrop eller en kolmila
tycker jag ger en mer bestående sinnesbild (man får en produkt som kan upplevas, maten för
att ätas och kolet för att användas för t.ex. grillning) och större upplevelse än t.ex. vid
konstruerandet av ett solur. Jag tror att eld överhuvudtaget är tacksamt för att skapa en
spännande atmosfär. Värmen, lågornas fladdrande och det inslag av fara/spänning som finns i
samband med eld gör att den verkligen upplevs. En annan upplevelseaspekt som kan läggas
på elden är den gemenskap som bildas mellan människor runt en eld, t.ex. vid lägerelden men
även runt korvgrillningselden.

Med utgångspunkt ur en PBL inriktad undervisning kan exemplen användas som en
inspiration till eller start på ett ämnesområde där man sedan utifrån de kunskaper och
färdigheter som har erhållits fortsätter vidare. Optisk signalering är en utomhusaktivitet som
kan vara en start på ett arbetsområde, genom att pröva att skicka meddelanden med
röksignaler, speglar eller enkla semaforer. Här ser man exempel på en del av
kommunikationsutvecklingen som kan vara en inledning till att se på hur våra hjälpmedel för
att kommunicera har utvecklats.

Tekniken för att göra eget ritkol är enkel och den går att utföra på en vanlig skolgård. Med
liknande teknik går det även framställa träkol och trätjära. För ritkol kan man enkelt se ett
användningsområde. Med hjälp av kolen kan undervisningen fortsättas med att även ha bild
utomhus. Eftersom det i sig är ett litet tekniskt system så finns möjlighet att studera hela
systemet på en gång, från "pinne till färdig teckning". Tillvägagångssättet vid framställningen
är i exemplet styrd, men aktiviteter som innehåller vissa faromoment, som i det här fallet eld,
behöver styras upp i större utsträckning för att olyckor ska undvikas. Däremot kan eleverna
pröva sig fram till vilket träslag som ger bäst kol.



25

Vid konstruktion av t.ex. kojor och torn kan utomhusmiljön bidra med både plats och material
för bygget. Olika tekniker för brobyggen är även det spännande att pröva på, hur ska min bro
konstrueras för att vara bärkraftig och hållbar? Kan jag gå över den? Här ges möjlighet att
utforma uppgiften ur en problembaserad frågeställning i konstruktivistisk anda.

Genom t.ex. en tävling med pappersflygplan där det gäller att konstruera det mest
framgångsrika flygplanet så skapas ett problem där kunskap om flygegenskaper,
vindpåverkan, etc. behövs för att konstruera en framgångsrik konstruktion. Uppgiften leder
till ett kunskapssökande i både teori (vad gör att planet flyger) och praktik (prövandet av
teorier). I en sådan här uppgift går också att finna konstruktivismen, eleven börjar att
konstruera utifrån det den redan vet om flygplan. Utomhusmiljön används för att erhålla en
plats att testflyga på och det i realistiska förhållanden med t.ex. vind.

Finns det ett trädgårdsland eller kryddlådor eller något annat man skulle vilja ha en
inhängning runt på skolgården, så finns möjligheten att antingen mura en mur eller pröva att
bygga någon form av ett staket. Vid konstruktionsarbeten av olika slag borde temaarbete vara
en möjlighet. Både matematik och slöjd är två ämnen som självklart finns med i bilden när
man konstruerar och bygger. Då kommer sammanhanget naturligt in i bilden och
undervisningen ges en verklighetstillämpning, helt i anda med E. Key och Dewey.
Teknikämnesmässigt fås både tekniska färdigheter och erfarenheter.

Genom att gå ut och studera spår av teknik och bygga en modell i mindre skala över
byggnader och tekniska anordningar så sätts tekniken i sitt sammanhang. Eleven får
förhoppningsvis en översikt över naturen och hur den ser ut i det områden den studerar. I ett
sådant här arbete ingår även historia (hur man levde förr i tiden), bild (tredimensionellt
arbete), matte (ritningar). Genom att integrera skolans ämnen fås en helhetsbild av vår värld.
Den här övningen är också lämplig för att se tekniken ur en nutidsaspekt. Hur påverkat är vårt
samhälle/vår natur av dagens teknik?

En solfångare i mindre format visar på hur människan kan använda naturen för sina syften och
tekniken för att uppnå syftet.

Det finns vissa faromoment som jag kan se, främst när det gället eldteknik. Med undervisning
i mindre grupper och en beredskap hos samtliga, alltså inte bara läraren, hur en
olyckssituation ska hanteras så tror jag att det går att mota olle i grind. Vid användandet av
eld, vassa verktyg och liknande så ska givetvis en vuxen hela tiden finnas till hands.

5. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING

Eftersom arbetet är av teoretisk art så är en vidare utveckling att i skolan pröva på att utföra
exemplen och utifrån resultaten vidareutveckla och nyskapa fler exempel. Det finns säkert fler
moment inom teknikämnet som kan flyttas utomhus än de exempel jag visat på. Genom att
pröva och utvärdera exemplen så uppstår säkert fler idéer. Då ser man även hur svaren på
frågorna i detta arbete stämmer överens med verkligheten och hur eleverna tillgodogör sig
teknikundervisning utomhus.

Att undersöka hur en skolgård ska vara utformad för att gynna teknikundervisning utomhus
tycker jag är en naturlig fortsättning till det här arbetet. Finns det särskilda byggnader,
konstruktioner eller naturtyper som kan ge teknikundervisning på skolgården större
möjligheter? Genom en sådan undersökning så underlättas möjligheterna att skapa skolgårdar
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som lämpar sig väl för även undervisning på skolgården och då särskilt ur ett
teknikperspektiv.
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6. VIDARE LÄSNING

Här är en kort presentation av böcker som kan inspirera och ge hjälp vid arbete utomhus i
teknikämnet. I böckerna finns exempel på aktiviteter som man med fördel kan utföra
utomhus.

Friluftslivets Pedagogik, Brügge, m.fl.

I den här boken finns det många exempel på enklare friluftsinriktad teknik som går att utföra
utomhus. Boken är friluftsorienterad och är en utvecklad upplaga av scouternas Woodcraft.

Kul att kunna om väder, Parker

Här finns enkla idéer för konstruktion av vindmätare, mätare för vindhastighet och solur.

Skolgården det gränslösa uterummet, Olsson

En bok som visar på hur skolgården kan förändras. Den ger mycket inspiration och idéer om
hur ni kan göra förändringar på er skolgård.

I Uppfinnarens Verkstad, Sjöberg

Boken visar på ett praktiskt tillvägagångssätt för arbete med teknikhistoria. Exemplen har en
liten bakgrundstext och det finns även frågeställningar att arbeta vidare med.

Papperskonster, knep och knåp, Morris C

I boken finns instruktioner för tre grundmodeller för vikning av pappersflygplan samt ett antal
olika vikningsbeskrivningar över olika modeller. Vikningsinstruktionerna kan ibland vara
svåra att förstå. Den ger inspiration och ledning för tillverkning av flygplan av pappersmodell.

Titta, de flyger, Weiss

Innehåller instruktioner till en hel del flygplansmodeller som byggs av enklet material
(papper, träpinnar, mm). Olika starttekniker behandlas lite kort. Boken är inspirerande men
bygginstruktionerna kan vara svåra för en del barn att klara på egen hand.

Härlig är jorden, Thorsén

Här finns det beskrivning på olika tekniker som man använder sig av vid arbete med lera. Det
finns instruktion för hur man bygger en enkel brännugn för bränning av lera utomhus. Boken
är riktad till bildämnet.

Stenålderns Människor, Branigan K

En bok som behandlar livet på stenåldern, skriven för barn. Den innehåller mycket bilder och
har en lättförståelig text och pröva på exempel för tillverkning av t.ex. eldborr, spjutslunga
och lerkärlstillverkning.
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