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Sammanfattning 
Abstract 
Vårt syfte med det här examensarbetet var att se hur lärare arbetar när de har tillgång till ett naturreservat som ligger i 
närheten till skolan. Vi ansåg det nödvändigt att i en litteraturstudie redogöra för vad utomhuspedagogik är och även göra 
en beskrivande del av naturreservatet, Kärna Mosse. 
Utomhuspedagogiken är inget nytt begrepp utan har en gedigen historia bakom sig med namn som Jean-Jaques Rousseau, 
Ellen Key och John Dewey. Lusten att lära, en helhetsupplevelse, tematisk integration och direktkontakten mellan 
människor och naturen är viktiga begrepp som beskriver utomhuspedagogiken. Vi har fokuserat på fördelarna som denna  
form av inlärning för med sig. Det har även varit en uppgift att studera vad styrdokumenten drar upp för riktlinjer.   
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Vi har i litteraturen funnit starka skäl för att använda utomhuspedagogik men vi har också upptäckt att det ibland skiljer sig 
mellan böcker och verklighet. Vi är dock inställda, som blivande lärare, att är det av yttersta vikt att använda sig av skog 
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Inledande del 

Bakgrund 

Enligt vår uppfattning blir pengar, makt och karriär allt viktigare för människan. 

Man glömmer ofta bort sitt ursprung och det som finns närmast oss. Idag läser 

man om olika problem som uppstår p.g.a. att man inte sköter sin hälsa och att man 

i skolor drar ner på idrott till förmån för de teoretiska ämnena. Benskörhet och 

fetma är bara några av de sjukdomar som i Sverige tenderar att bli vår tids stora 

folksjukdomar. 

Med denna skrämmande fakta i ryggsäcken och en mycket angenäm upplevelse, 

nämligen en kurs i utomhuspedagogik, så beslöt vi oss för att studera utemiljön i 

undervisningen närmare. Vi gick kursen våren 2000, vilket var en väldigt varm och 

vacker tid, som då också lockade oss till att vara i naturen men även bjöd på lite 

regn och rusk. Vi kan båda instämma i att det var en av höjdpunkterna i vår 

utbildning till So-lärare och vi är fast övertygade om att alla borde gå den och att 

den ska vara obligatorisk. Varför ska man sitta inne så mycket när man kan vara ute 

i vår natur och lära sig mera bestående kunskaper. Man kan lära sig bättre om man 

får se, lukta, och känna på saker och ting. Om man undervisar om historia så varför 

inte låta eleverna se sin historia utomhus och samtidigt få frisk luft och motion. 

Eller i geografi, vad ger det bästa intrycket, prata jättegrytor och visa en diabild från 

sent 70-tal eller ge sig ut, ”oj, vi har några på berget bakom skolan”. 

Vi har haft många idéer och olika infallsvinklar, men lyckats att få ner det stora till 

det lilla. Under vintern och tidig vår har vi gjort vår praktik på Kärna skola i 

Malmslätt. Efter att ha genomfört utomhuspedagogiken så vet vi att naturreservatet 

Kärna Mosse bara ligger ett stenkast i väg från skolan och vi vet att mossen bara 

ligger och pyr av undervisningsmöjligheter… 



  

Syfte 

Vi vill med vårt arbete se hur lärare på en skola, som har närhet och tillgång till ett 

unikt naturområde, nyttjar den resursen i sin undervisning. Vi tycker också det är 

viktigt att både redogöra för utomhuspedagogik som arbetssätt och beskriva 

naturreservatet Kärna Mosse för att rättvist kunna tolka de fakta som intervjuerna 

gav. 

Problemformuleringar  

• Vad är utomhuspedagogik?  

• Vad kan vinnas med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt? 

• Vilka olika miljöer har Kärna Mosse att erbjuda? 

• Använder sig lärare som arbetar på en skola med nära tillgång till ett unikt 

naturområde av utomhuspedagogik? 

Metod 

Vi valde att dela upp undersökningen i tre delar, dels för att det skulle en bli bra 

struktur på arbetet och dels för att underlätta arbetsgången. Den första delen om 

utomhuspedagogik som arbetsmetod gjordes som en litterär studie liksom den 

följande beskrivande delen om naturreservatet Kärna Mosse. Dessa delar fick sedan 

ligga till grund för den intervjubaserade tredje delen. Vi har valt att intervjua tre 

lärare på Kärna skola med olika inriktningar. Djupintervjuer gjordes utifrån 

frågeställningen om hur de ser på utomhuspedagogisk verksamhet samt hur de 

använde det intilliggande naturområdet i sitt yrkesutövande. Slutligen genomfördes 

även en fältstudie. 



  

Del II Litteraturstudie 

Begreppet utomhuspedagogik 

I den västerländska traditionen har sedan länge undervisning skett från en kateder 

och kunskap har inhämtats vid en skolbänk. Kring det har sedan diverse 

utbildningssystem byggts upp. I och med den nya läroplanen (1994) sker dock en 

förändring. Nya värden och mål sätts upp där fokus riktas på den enskilda eleven 

och individualisering av undervisningen blir ett krav. Att då komplettera den 

invanda ”inomhuspedagogiken” med pedagogik utomhus är ett sätt att möta de 

krav som ställs på dagens lärare.  

Vad innebär då utomhuspedagogik? Lusten att lära, helhetsupplevelser, tematisk 

integration och direktkontakt mellan människor och natur är begrepp som väl 

sammanfattar utebildning.1 Anders Szczepanski och L -O Dahlgren betonar även 

att helhetsupplevelsen är ett viktigt kriterium. Eleverna får chansen att med alla 

sinnen inhämta kunskap. De får lyssna, se, lukta, smaka och känna det som ska 

läras.2 En klassrumssituation ger inte samma aktiva lärande. Faktakunskaper går att 

få från båda miljöerna men genom att utomhuspedagogiken aktiverar alla sinnen 

når eleverna lättare färdighet, förståelse och förtrogenhetskunskap. Sinnliga 

upplevelser är i hög grad förenad med den sortens djupare kunskap3  

Vidare skriver Szczepanski att utomhuspedagogik innebär tematisk integration. Det 

går inte skilja de olika skolämnena från varandra då man vistas ute. Historia och 

religion blandas med matematik, biologi och idrott. Det ger läraren nästintill 

obegränsade möjligheter när man lägger upp sin undervisning.  

                                        

1 B Brügge M Glanz K Sandell (1999) Friluftslivets pedagogik Stockholm 
2 A Szczepanski L O Dahlgren (1997) Boklig bildning och sinnlig erfarenhet, Linköping 
3 Skolverket  (1997) Bildning och kunskap 



  

En tredje aspekt på utomhuspedagogik är direktkontakten mellan det som ska läras 

in och den som ska lära. Det kan visserligen nås i ett klassrum genom att man tar 

med sig föremål som levandegör undervisningen. Begränsningarna är dock 

uppenbara t.ex. kan det vara svårt att få en verklighetsuppfattning då föremålet inte 

visas i sin rätta miljö. Utomhuspedagogiken är alltså även ett möte med 

verkligheten. Den lärande får närkontakt med natur såväl som kultur och det egna 

samhället. Det ger en ökad förståelse och medvetenhet om sitt närområde, en 

verklighetsförankrad kunskap som är en brukbar kunskap. 

Utomhuspedagogik innebär ”learning by doing”. Man får aktiva elever som lär sig 

genom handlande.  Den direkta upplevelsen blir utgångspunkten för själva lärandet. 

Eleverna förstår med hela kroppen.4 Utomhuspedagogikens filosofi torde således 

vara en pedagogik som förenar känsla, handling och tanke. Denna förening ger en 

aktiv, effektiv och bestående kunskap.  

                                        

4 B Brügge M Glanz K Sandell (1999) 



  

En historisk tillbakablick 

Utomhuspedagogikens rötter ligger förankrade långt tillbaka i tiden och är inget 

nytt fenomen som dykt upp på pedagogikhimlen. Det finns flera personer som har 

bidragit till att utveckla utomhuspedagogikens metodik. 

En av de tidigaste företrädarna är den tjeckiske pedagogen J.A Comenius (1592-

1670). Han talade om ett lärande som skulle ske i en autentisk miljö. Comenius såg 

skolträdgården som en metafor för ett konkret lärande och ansåg det vara viktigt att 

öva upp sinnena för att sedan befästa kunskapen. En annan person av stor 

betydelse var J. J. Rousseau (1712-1784) som menade att lärandet i första hand 

skulle stimuleras i leken och genom direkta erfarenheter.5 Han ansåg att barnen 

hade ett naturligt rörelsebehov och bäst kunde lära sig av erfarenheter av 

verkligheten. Därför var naturen en idealisk plats att fostra unga människor till 

självständiga individer.6 J.H Pestalozzi (1746-1827) ansåg att våra sinnen var den 

överordnade principen och en bas för vår kunskapsinhämtning. I hans fotspår kom 

sedan F. Fröbel (1782-1852) och skrev boken The Eduacation of man och den blev en 

influensgivare till utomhuspedagogikens metodik. Hans tankar har framförts i 

boken Framåt, uppåt, steg för steg av A. Lindberg, R. Mitt, & B. Åman och därifrån är 

följande citat: 

Barnen skall lära sig att älska naturen och det gör de bäst genom att vistas i den. Det betyder 

mycket för barnens fostran. Varje vecka bör lärare och elever göra gemensamma exkursioner ute i 

skog och mark. Lärarens uppgift är inte att direkt förmedla kunskap, utan snarare väcka en känsla 

och en nyfikenhet för naturen hos barnen. Kunskapen om naturen bör bygga på en upplevelse. Att 

utgå från en bok ger en mycket grundare kunskap, sade Fröbel.7 

                                        

5 L-O Dahlgren, A Szczepanski, (1997) Utomhuspedagogik-Boklig bindning och sinnlig erfarenhet  Linköping 
6 B.Brugge, B. Glanz, M. Sandell (1999) Friluftslivets pedagogik Stockholm 
7 L-O Dahlgren A. Szczepanski, (1997) Utomhuspedagogik-Boklig bindning och sinnlig erfarenhet , sid. 18 Linköping 



  

Ellen Key (1849-1926) talade om ”själamorden i skolorna” i sitt verk Barnets 

århundrade där hon starkt kritiserade dåtidens pedagogik. Hon kämpade för en 

alternativ pedagogik, där fältstudier i det verkliga livet var en bas där man skulle 

grunda sitt lärande. Man skulle inte bara söka sin kunskap i biblioteken utan ta 

steget ut i verkligheten. Den amerikanske filosofen J. Dewey (1859-1952) var 

samtida med Ellen Key. Hans tes var att vi lär oss saker genom att göra dem, 

learning by doing, vi utvecklas genom praktiska erfarenheter. Vi behöver enligt Dewey 

konkreta material som hjälper oss att förstå. Dewey talar om kognitiva bryggor som 

förstärker inlärningen och det kan vara anekdoter, kulturhistoria och lekar.7 

Kunskapsbringande fördelar 

Att uterummet är en stimulerande arbetsmiljö är inte svårt att förstå. Vem minns 

inte åren i grundskolan då man på vårkanten bönade och bad sina lärare om att få 

sitta ute och lösa matteuppgifter eller göra engelskglosor, bara föra att få känna den 

första värmande solen. Lustigt nog var det sällan läraren vågade släppa sina elever 

utanför klassrummets kontrollerande väggar. Kanske är det så för att 

utomhusaktivitet förknippas med lek och fritid. Utomhuspedagogikens 

förespråkare ser dock lek och glädje som en viktig ingrediens i inlärningsarbetet. 

Lusten att lära är avgörande om man överhuvudtaget ska tillgodogöra sig kunskap.  

Man har därför mycket gratis bara genom att bedriva undervisningen utomhus, då 

själva utomhusvistelsen blir spännande och väcker den studerandes nyfikenhet.  

Utomhuspedagogik erbjuder inte bara lärare som har fått idétorka på oändliga 

möjligheter, det innebär även en chans till en varierad undervisning. Som lärare är 

                                        

8 L-O Dahlgren A. Szczepanski (1997) 



  

man nämligen skyldig att bedriva en nyanserad undervisning som känns 

meningsfull för elever. De ska ha chansen att arbeta på olika sätt i olika miljöer.8. 

I en skola vars kvalitet på undervisning allt mer blir en pengafråga borde både 

skolledning och skolpersonal få upp ögonen för detta billiga läromedel som finns 

precis utanför den egna skolans tröskel. ”Det finns inget läromedel som är så 

oändligt som naturen. Den fungerar för kunskapsinhämtare som en outtömlig källa 

på information.”9 

Att vara utomhus eller på annat sätt byta miljö är inte bara stimulerande utan det 

innebär en möjlighet att träna sin koncentrationsförmåga. Man blir mer alert och 

uppmärksam, helt enkelt på grund av en omväxling från det vanliga. Befinner man 

sig dessutom utomhus är man nästan aldrig stillasittande. Barn som normalt har 

svårt med koncentrationen och är stökiga i klassrummet får en lägre profil 

utomhus. De får både bokstavligen och bildligt större sfär att vara på. Klassrummet 

ger ett för litet eget utrymme och man stör lätt kamrater som klarar av 

klassrumssituationen. Skolbarn med försämrad motorik tenderar att bli individer 

med koncentrationssvårigheter och därmed stökiga elever i klassrummet.10 Vid 

utomhusaktiviteter övas motoriken och barnet finner inte på samma sätt problem 

med sin bristande kroppskontroll. Dessa elever får i utomhusmiljö lättare att hålla 

koncentrationen uppe vilket innebär att de kan tillgodogöra sig kunskap de i 

klassrummet hade misslyckats med att göra. Skogen, parken, mossen, ängen och 

kärret verkar till skillnad från en hetsig stadsmiljö lugnande och avstressande. En 

människa som inte känner stress har lättare att fokusera och koncentrera sig11.  

                                        

8 Utbildningsdepartementet Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet  (1994)  
9 B Franzén (1981) Skolans friluftsbok Malmö sid 106 
10 I Ericsson Tidskrift i gymnastik och idrott nr 2 (2001) Motorikens betydelse för barns koncentrationsförmåga, en delstudie i 
Bunkelprojektet - en hälsofrämjande livsstil.   
11 A Szczepanski Tidskrift i gymnastik och idrott nr 3 (2001) Hälsa, lärande och lek 



  

Som tidigare nämnts innebär utomhuspedagogik att eleverna får chansen att lära 

med alla sina sinnen: lukt, syn, hörsel, känsel och smak. Det ger en mer rättvis 

inlärningssituation som väl fyller kravet från styrdokumenten om en 

individanpassad undervisning. Varje dag tar vi med hjälp av våra olika sinnen in 

information. Av våra sinnen använder vi överlägset mest synen. 83% av all daglig 

information tas in via ögonen. Stefan von Bothmer gör dock en intressant 

iakttagelse då han påpekar att det inte säger något om vilket sinne som ger den 

bästa minnesbilden.12 Kanske är det rent av så att de andra sinnesförnimmelserna 

har en minst lika stor, eller större, betydelse för att ge en bestående kunskap med 

förståelse som ett viktigt inslag. Det är betydelsefullt att ha det i åtanke i sin 

lärargärning. Alla är vi olika och alla lär vi olika. Någon lär sig bäst vad en 

tornseglare är genom se den flyga in under takpannorna medan en annan kommer 

ihåg den eftersom hon hörde den vid besöket på bondgården. Båda ska få lika 

chans att lära och utomhuspedagogiken ger dem möjlighet till det. Det är också 

viktigt att komma ihåg att en del elever lär sig bäst i den strukturerade miljö som en 

klassrumssituation innebär. Det är inte rätt att ersätta ”inomhuspedagogik” med 

utomhuspedagogik. De bör stå i växelverkan med varandra och det ena arbetssättet 

ska inte utesluta det andra.13  

Elever lär sig olika men alla ska de ha samma rätt att tillgodogöra sig kunskapen.14 

Det kravet kan utomhuspedagogiken uppfylla då alla sinnen kan användas för 

kunskapsinhämtning. Utomhuspedagogik bör ses som en resurs som ger lärare en 

möjlighet att uppfylla de krav som ställs på dem.  

Förutom att utomhuspedagogik blir ”rättvis” då eleverna får använda sig av alla 

sinnen, ger det som sagt också en bestående kunskap. Det räcker inte med att bara 

se på en sak för att lära sig man måste få en sinnesupplevelse för att kunskapen ska 

                                        

12  M Andersson (1999) Tio år med skolträdgård Malmö 
13 A Szczepanski Tidskrift i Gymnastik och idrott nr 3 (2001) 
14 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) 



  

vara helt befäst15. Att lära sig ute ger det som annars bara skulle vara faktakunskap, 

en större betydelse. Som i det ovannämnda exemplet om tornseglare får de elever 

som lärt sig om fågeln i dess autentiska miljö en helhetsupplevelse och en bättre 

förståelse. De minns bättre för att de har upplevt kunskapen.  

Ett annat pedagogiskt knep som utomhuspedagogik innebär är att lära genom 

handling. Friluftsliv innebär aktiva individer. Man låter bli att teoretisera och låter 

istället eleverna pröva själva.16 Det leder till en befäst kunskap. Eleverna tvingas 

diskutera och pröva olika teser mot varandra. De tvingas att reflektera och fundera 

och det är först då kunskap kan tillgodoses.17 ”Uteverksamheten ger utmaningar 

där man får använda sig av sin kreativitet, förmåga att lösa problem och klara av 

gemensamma svårigheter.”18 Ett problembaserat lärande som bygger på erfarenhet 

och upplevelser.  

Till sist vill vi fokusera på det ämnesövergripande och tematiska arbetssätt som 

utomhuspedagogik lämpar sig för. Återigen är det viktigt för elevernas förståelse att 

de kan sätta sin kunskap i ett sammanhang och att kunskapen är 

verklighetsförankrad. En faktakunskap som är ryckt ur sitt sammanhang ger 

sannolikt ingen bestående kunskap.  

                                        

15 F Ericson G Jovell (1975) Kom ut. Uteaktivitet året om. Lund 
16 B Brügge M Glanz K Sandell (1997) Woodcraft naturnära scouting –en livsstil Lund 
17 M Andersson (1999)Tio år med skolträdgård Malmö 
18  T.Danielsson Tidskrift i Gymnastik och idrott nr 3 (2001), Så skapas en robust generation: överlevnad som tema i skolan 



  

Fördelar ur ett hälsoperspektiv 

Vi borde av hälsoskäl vistas mer i naturen, då vi bör förebygga benskörhet och 

fetma, så vi slipper gå till historien som en ”benlös” generation. Genom att vara 

utomhus så skapas det tillfällen till rörelse, motion, kroppsansträngning och 

dessutom man kommer i kontakt med naturen. Eklöv visar i en studie från 1995 

hur naturkontakten påverkar vår hälsa och resultatet i  undersökningsgruppen visar  

att denna kontakt var nödvändig för deras eget välbefinnande. Szczepanski anser 

att ett ökat lärande i utemiljön leder till ett ökat intresse för naturen och en större 

motivation hos eleverna. Utomhuspedagogikens metoder förenar 

erfarenhetskunskap och begreppskunskap på ett naturligt sätt. Han anser att genom 

utomhuspedagogiken kommer vi bort ifrån betongsamhället, språket och texterna 

och vill peka på vikten av ett annat bildningsperspektiv.19 Han skriver också i en 

artikel att utomhuspedagogik är hälsobefrämjande p.g.a. att det minskar våra 

stresshormoner. Det är bara att jämföra skillnaderna mellan att vistas i Stockholm 

under rusningstid och att sätta sig på en stubbe under en skogspromenad och bara 

insupa den rena luften i stället för avgaser.20 

Att vistas i naturen ger en själslig upplevelse som bidrar med betydelse för den egna 

hälsan. Det är därför av yttersta vikt att skolan kan bidra med positiva upplevelser 

som i det långa loppet ger ökad lust för att vistas i naturen. Det kan då leda till en 

hälsoförbättring.21 Inomhusmiljön är ofta undermålig i de flesta klassrummen och 

bara det är en anledning att låter eleverna vara mera tid utomhus, eftersom bättre 

luftkvalitet leder till mindre trötta barn och vuxna.22 

                                        

19 L-O Dahlgren, A Szczepanski (1997)  
20 A. Szczepanski, Tidskrift i gymnastik och idrott nr. 3 (2001) Hälsa, lärande och lek, Stockholm 
21 K. Sandell (1995) Naturkontakt och Allemansrätt, om alla människors rätt till naturkontakt Örebro 
22 J. Braute Nyhus, C. Bang (1997) Följ med ut- Barn i naturen Oslo 



  

Som det ser ut i våra liv i dag, så ägnar människan mycket av sin tid att förverkliga 

sina ideal genom att vara en karriärmänniska och sträva efter en hög materiell 

standard. Det är den typiska livsstilen för den västerländska människan och vårt 

samhälle är präglat av olika värden och den rytm som maskiner och den materiella 

produktionen har. Vi har ett ökat utbud av kommersiell verksamhet och i dag växer 

de flesta barnen upp i en stadsmiljö. Det blir då de vuxnas skyldighet och ansvar att 

vidga barn och ungdomars vyer. Idag filtreras det mesta genom TV och Internet 

innan det når våra elever och i massmedia pratas det ofta om överviktiga barn som 

spenderar mycket tid vid dator och TV. 

Genom en förbättrad hälsa kan vi nå en ökad livskvalitet, man kan lära känna sig 

själv, få ett vidare perspektiv på livet och skapa meningsfullhet. 

Vilka kvaliteter kan man då hitta i naturen? I Friluftslivets pedagogik tas dessa upp: 

• Frid, stillhet, lugn och ro 

• Spänning och utmaningar 

• Konkreta och greppbara situationer 

• En frihetskänsla 23 

Dessa kvaliteter är något som alla behöver och det är skönt att man kan hitta både 

lugn och spänning i den natur som finns oss så nära. 

Utomhuspedagogiken ger en social träning 

Genom att vara ute i naturen och använda den som ett andra klassrum kan man få 

en bra träning i social kompetens. Man lär sig att samarbeta med andra individer 

                                        

23 B. Brügge, M. Glantz, K. Sandell (1999)  



  

och det är en av de kvaliteter som utomhuspedagogiken kan ge. Det uppstår en 

samvaro och gemenskap utomhus som skiljer sig från den inomhus. Det kan röra 

sig om korvgrillning vid lägerelden men också om ett nära samarbete i samband 

med riskfyllda aktiviteter. Man kan lösa gemensamma problem och utföra saker 

tillsammans vilket leder till att man är i behov av andra. Detta stärker gruppkänslan 

och leder till att barnens sociala kompetens kan utvecklas i rätt riktning.24 

Rangordningen hos eleverna förändras utomhus och de barn som kan upplevas 

som oroliga och störande blir lugnare och får mycket att berätta för sina kamrater. 

Naturliga miljöer främjar kreativitet, hänsynsfullhet, eftertänksamhet och 

kamratskap. Dessa naturliga miljöer minskar då också våldet.25 Man kommer i 

andra konstellationer än vad man är van vid från inomhus och man kommer att 

samarbeta på ett annat sätt där konkurrens kommer i skymundan. I stället läggs det 

en tonvikt på lösa uppgifter tillsammans. Då uppstår det färre konflikter än det kan 

göra vid traditionell undervisning.26 Även barn som har problem med att hävda sig 

kan få en förnyad chans i den varierande utemiljön. Denna varierande rikedom är 

en bra miljö för våra barn och deras upplevelser i naturen ger stimuli åt deras 

tankar och känslor och dessa kommer att bli del av deras personligheter.27 

Miljömedvetenhet 

Vad är då miljömedvetenhet för barnen? Hur skapar man en förståelse för naturen 

för våra elever, så de kan se rikedomen som finns runt husknuten och ta vara på 

den och utnyttja dess resurser på ett värdigt sätt ? För de mindre barnen kan det 

vara att lära om små enkla ting i deras närhet. Att de förstår hur viktig naturen är 

för vår överlevnad som människa.  

                                        

24 Ibid 
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26 Ibid  
27 G. Sandborgh-Holmdahl, B Stening (1993) Inlärning genom rörelse Stockholm 



  

Hur blir våra elever då informerade om miljön? Massmedia är en källa som tar upp 

brännbara ämnen som vi inte annars vetat om; om fabriken som släpper ut 

mängder med farligt avfall och tenderar att skada dricksvatten och 

atomprovsprängningar som medför stora skador på miljön. Man ska dock försöka 

akta sig för att bara fokusera kring det negativa som möter oss varje dag i 

massmedia, så som växande ozonhål och miljöförstöring. Dessa ämnen är 

naturligtvis viktiga men de är sådana ämnen som man lätt slår bort, ”det rör inte 

mig”, ”jag kan inte göra så mycket åt det”. Det gäller då att angripa sådant som 

finns i barnens vardag, som de kan relatera till och känna sig delaktiga i. Man kan 

besöka reningsverket i sin kommun och se hur den processen går till eller göra 

undersökningar om hur lång tid det tar just för barnens favoritläsk i aluminiumburk 

att förmultna i ån som ligger bredvid skolan. Man måste försöka se att det stora 

och lilla perspektivet hänger ihop. Låt eleverna hålla i en daggmask för att sedan 

släppa ner den i jorden, lär dem att inte skräpa ner i naturen och säg åt dem att 

hjälpa grodan över vägen.28 

Man vill också genom att vistas ute i friluftslivet ge människor mål och få känna en 

helhet, och denna helhet tycks ofta ha ekologiska förtecken. Man känner en 

samhörighet med och man känner en vördnad för det levande.29 Man vill genom 

utomhuspedagogiken visa att denna pedagogik är attitydskapande och kan hjälpa 

barnen att handla rätt i naturen. Lär vi oss detta tidigt med hur viktigt det är med 

naturvård och då genom inlärning med positiva upplevelser sitter det kvar livet ut.30 

”Det man tycker om vill man också skydda och bevara ”.31 Det är viktigt att vi alla 

får en ekologisk insikt, det finns fortfarande tid att jobba mot en förstöring av vår 

planet. Om vi lär våra barn att möta naturen så blir de bekanta med den. Idag är 
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ofta naturkontakten konstruerad, man joggar i ett joggingspår eller går till en park 

där det är mycket människor. Själva skogen upplevs ofta som lite farlig. Det är då 

av yttersta vikt att barnen får bekanta sig med natur och skog på ett positivt sätt. 

Vistelsen i naturen behöver inte vara en tävling i att rabbla upp växter och djur utan 

vara en upplevelse där man låter alla sinnen mötas och bli till en inspirationskälla.32 

Vi vill ju ha medvetna elever som får ett fördjupat miljöengagemang, för… 

” Vem bryr sig om en miljö man inte känner förankring i? ”33 

Styrdokumenten 

LPO 

Vi har studerat Lpo 94 lite närmare för att se om det finns något som man kan 

stödja sig på där när man pratar om utomhuspedagogik. Där går bl.a. att läsa: 

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en 

trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och 

leva sig in i andras villkor och värderingar” 34 

Vi har ett rikt kulturarv som vi måste värna om, och det är naturligtvis viktigt att vi 

får våra elever att inse deras roll i processen och hur de kan arbeta för en bättre 

värld ur t.ex. ekologisk synpunkt. 

Detta ser vi också i följande citat: 

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv - 

värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa ”35 

                                        

32  K. Lagerholm (1989) Ekologi och miljö- hur man får barn att förstå Lund 
33  L-O Dahlgren, A. Szczepanski (1997) sid. 24 
34 Utbildningsdepartementet Lpo -94 (1994) Stockholm sid.5  
35 Lpo -94 (1994) Stockholm sid.7  



  

” Genom ett miljöperspektiv får de möjlighet både att ta ansvar för den miljö de 

själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor ”36 

Det är utomordentligt viktigt att eleverna lär sig att försöka se den egna 

verkligheten i ett globalt sammanhang och det kommer ju utomhuspedagogiken väl 

till pass. 

I Lpo 94 finns ju olika strävansmål och där står det att man ska utveckla en lust för 

lärandet hos eleverna och att man strävar efter att eleverna ska klara av att både 

arbeta bra självständigt och tillsammans med andra.37 

Mål att uppnå är att de kan känna till förutsättningarna för en god miljö och förstå 

sig på grundläggande ekologiska sammanhang. Det ingår också att man ska ha 

kunskaper om vad som är en god hälsa och förståelse vad en sådan innebär för den 

egna livsstilen.38 

Kursplanerna 

Friluftsliv finns inte som något ämne i skolan utan ska tillämpas i samtliga ämnen 

enligt skollagen.39 ”Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”.40 Med tanke 

på dessa direktiv kunde man tro att man i kursplanerna för grundskolan 

vidareutveckla varje ämnes ansvar vad gäller natur och miljö. Så är dock inte fallet. 

Friluftsliv är i kursplanen knutet till idrott där man bl.a. tar upp att ämnet 

regelbundet ska innehålla friluftsverksamhet som i förlängningen ska stimulera 
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eleverna till ett ökat intresse vad gäller friluftsliv och natur.41 De mål som sätts upp 

som krav i årskurs fem och nio ger också tydliga signaler om idrottens roll i 

uterummet. I årskurs fem ska man bl.a. veta hur man ska klä sig och vad för 

utrustning man ska ha för friluftsaktivitet. I årskurs nio är målsättningen att 

eleverna skall: ”Ha kunskap om friluftsliv och vistelse i naturen, känna till 

allemansrätten och kunna orientera i okänd natur genom att använda olika 

hjälpmedel”.42 I övriga ämnes kursplaner nämns inte friluftsliv och utomhusvistelse 

lika konkret. Eftersom vi är blivande So-lärare har vi valt att titta närmare på de 

samhällsorienterade ämnenas kursplaner för att se vad som kan kännas relevant för 

utomhusundervisning. 

Geografi kan man tycka har en nära koppling till utomhuspedagogik. Här har man i 

uterummet chansen att se de fenomen man talar om i klassrummet såsom spår efter 

istiden, djur och växter. Den senaste istiden är avlägsen och därför svår att greppa 

för många elever. Går man då ut och tittar på de spår som det finns mängder av ut i 

vår natur blir undervisningen konkret och istiden blir ”levande” i isräfflor, 

rundhällar och rullstensåsar. Kursplanen i geografi talar mycket om att förstå 

samband och processer i naturen. Utomhuspedagogik blir ett redskap att skapa 

denna förståelse som för många elever annars skulle vara omöjlig att tillgodogöra 

sig. Enligt styrdokumentet ska eleverna också vara medvetna om människans 

påverkan på naturen och man ska främja en miljömedvetenhet hos eleverna. ”Det 

är skolgeografins uppgift att träna eleverna i att förstå förhållanden och processer i 

landskapet och att reflektera över konsekvenser därav såväl i närmiljö som i global 

skala”.43 Det ter sig nästan omöjligt att uppfylla detta mål utan att eleverna får vistas 

i den miljö man undervisar om. 
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Kursplanen för historia tar upp betydelsen av att förstå det lokala områdets 

kulturella arv. Bästa sättet att nå detta resultat är att gå ut och leta efter spår i 

kulturlandskapet. Forna tider ger avtryck i landskapet. Man hittar inne i skogen 

rester av svunna tidsepoker i form av hus, vägar, åkrar och nedlagda gruvor.44 Att 

se dessa ”fotspår” i det egna kulturlandskapet befäster elevernas identitet och ger 

trygghet och självkännedom vilket är ett av målen i kursplanen. 

Kursplanen i samhällskunskap tar upp vikten av en ökad miljömedvetenhet. Man 

ska sträva mot: ”att få kunskap om samspelet mellan samhälle och natur i ett 

utvecklingshistoriskt och ett samhälleligt perspektiv samt bli medveten om den 

ekonomiska och politiska aspekten på miljön”.45 Utomhuspedagogiken kan ge 

eleverna ett förhållande till naturen. När naturen får en betydelse för individen kan 

miljömedvetandet väckas.46 Det kan minska nedskräpning och förstörelse vilket 

många skolor i dag har problem med. Det kan vara bra att börja titta på det lokala 

området för att sedan gå vidare och se miljöaspekten i ett globalt perspektiv. 

Samhällskunskapens uppgift blir att göra eleverna medvetna om världens 

miljöproblematik där politiska system och ekonomiska faktorer har stor påverkan. 

Om inte intresset för dessa frågor får ett personligt engagemang kan de verka allt 

för stora och ogripbara. 

Egna naturupplevelser har stor betydelse för ett senare miljöengagemang.47 

Utomhuspedagogiken är ett bra sätt att väcka detta intresse till liv och uppmuntra 

elever att arbeta för en bättre miljö. 

Kursplanen i religion tar inte någonstans upp natur och miljö. Det är en stor del av 

jordens befolkning som tillhör någon naturreligion och med tanke på att vi i 

Sverige har den samiska befolkningen kan man tycka att det är märkligt att 
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kursplanen inte nämner det i någon vidare mening. Naturen är också en plats där 

man kan finna inre frid och ro att fundera på de existentiella frågorna. Uterummet 

kan inspirera eleverna att diskutera och reflektera kring dessa. Kyrkogården är en 

kulturgeografisk plats som kan användas både då man undervisar i kristendom samt 

då man tar upp döden i religionsundervisningen.48 

Linköpings kommunala skolplan 

I Linköpings skolor ska elevers nyfikenhet kreativitet och lustfyllda lärande stå i 

fokus. Alla elever ska också erbjudas stimulerande inlärningsmiljöer som 

kännetecknas av öppenhet och mångfald. Därför ska utemiljöer användas i det 

pedagogiska arbetet som sker i Linköpings skolor. Insikten om hälsans betydelse 

för livskvaliteten ska främjas. I skolan ska arbetet inriktas så att eleverna får ett 

fördjupat och ett bestående intresse för viktiga miljöfrågor.49 

Kärna skolas skolplan 

Kärna skolas skolplan tar inte upp utomhuspedagogik som specifik arbetsmetod. 

Däremot hänvisar den under rubriken miljö till en planpärm som finns på skolan. I 

den pärmen kan man finna bl.a. en miljöplan som beskriver hur man kan arbeta 

med miljö i undervisningen. Här tas mest upp värden och normer om skolans 

närmiljö.  
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Del III  Kärna Mosse 

För att ge den som inte är insatt i naturreservatet Kärna Mosse, en rättvis bild av 

intervjudelen vill vi på följande sidor beskriva naturområdet. Kärna Mosse är 

beläget söder om Linköping i området Malmslätt. (För att bilda sig en uppfattning 

om områdets storlek och utseende se bilaga 1) Vi har valt att göra en neutral 

beskrivning där vi inte bara riktar in oss på de områden som passar för 

undervisning. Någon kan se ett värde i den geologiska beskrivningen medan den 

som är mer intresserad av den fantastiska floran ser den delen som en möjlighet att 

utnyttja. Vi har heller inte valt att ge konkreta tips av hur man t.ex. använder 

Pelarsalen eller kärret i en undervisningssituation. Vår förhoppning är istället att 

väcka intresse för området och att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning av vad 

Kärna Mosse har för möjligheter. 

Kalkkärr 

Kärr och kalk är en svårslagen kombination och resultatet blir de värdefulla 

kalkkärren som östgötsk natur kan visa upp. Kalkkärren i Östergötland finns endast 

på den stora östgötaslätten, som breder ut sig väster om Linköping. Där ligger de 

som oaser utmed sluttningar eller som sänkor i terrängen och bildar som små egna 

världar med källflöden, smått exotiska växter och sällsynta snäckor. Den vanligaste 

typen av kärr ligger i sluttningar där grundvattnet rinner ytligt eller strax under 

marken. På en del ställen så kan vattnet bryta fram och bilda små bäckar med 

kristallklart och kalkhaltigt vatten. På grund av att vattnet innehåller mycket löst 

kalk så blir ph-värdet högt vilket bidrar till att göra floran artrik. En del växter är 

helt beroende av kalken, medan andra förekommer i rikligare mängd här.  

Allt sedan 1800-talet har kärren varit utsatta för ständiga hot. De allvarligaste 

fienderna har varit dikning och uppodling och eftersom de flesta kärren ligger på 

den bördiga östgötaslätten, riskerar de att hamna under plogen. Trots att många 



  

förstörts, så finns en hel del kvar. Flertalet av dem är igenvuxna med sly sedan 

betesdriften upphört. Därför behöver kalkkärren röjas och få vård om det ska 

lyckas behålla sin sällsynta och speciella flora. De växter som trivs i kärret behöver 

få mycket ljus. Kalkkärren är ömtåliga miljöer som det är av yttersta vikt att värna 

om och vårda. Det är av den anledningen som Kärna Mosse blivit ett 

naturreservat.50 Kärna Mosse är ingen mosse namnet till trots utan ett kalkkärr med 

karaktär av en översilningsmyr. Kärret bildades genom att det kalkhaltiga 

källvattnet rinner upp på flera sluttningar, silar nerför källplanet. Kalken utfälls som 

kalkslam, som är gulvit till utseendet.51 

Grundvattnet är kärret livsnerv och det ger bl. a upphov till att det finns fem 

synliga källor inom reservatet. Men det antas ligga flera, dolda under ytan. 

Grundvattnet sugs upp i torvlagren likt en svamp som suger upp vatten. Detta 

utgör en risk för grundvatten uppträngning om man gräver i sanden ovanpå 

torvlagret. Det ryktas att i samband med utdikningen i början av seklet så kunde 

vattnet likt en gejser spruta flera meter upp om man råkade komma åt ytligt 

liggande källådror. Det berättas också att förr, särskilt vintertid, så kunde mossen 

bilda en sammanhängande jökelliknande iskalott på vilken man kunde nyttja 

skridskor. 

 En vattenanalys (1990) visar att källvattnet är fullt godtagbart som dricksvatten, 

men det finns ändå en viss påverkan från människan.52 

Naturreservatet Kärna Mosse 

Naturreservatet har en areal på 36,7 ha där 11,5 ha är barrskog 5,6 ha blandskog 

16,5 ha lövskog och 3,1 ha är kärr. 1984 köptes området av Linköpings kommun. 
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Länsstyrelsen inrättade sedan reservatet då man ville bevara områdets biologiska 

mångfald och vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Området har en unik och 

mycket rik flora och skogen har stor rikedom på trädarter. Kärna Mosse  har också 

ett högt vetenskapligt värde då den ligger nära Linköping stad och dess 

universitet53. Skötselansvaret ligger på tekniska nämnden vars mål är att: ”bevara 

och utveckla området med dess kalkkärr, barrskog och naturskogskaraktär, 

ädellövskog och småvatten. Reservatet ska kunna ge besökare naturupplevelser och 

information om naturvärdena.”54 

I ett naturreservat gäller vissa regler. På Kärna Mosse får man därför inte uppföra 

några nya byggnader eller anlägga nya vägar eller broar utan särskilt tillstånd. Man 

får inte gräva, spränga eller på annat sätt förändra den naturliga topografin. Plantera 

nya växter är förbjudet även att plocka eller gräva upp de som redan finns på 

området. Man måste värna om djurlivet i ett naturreservat så jakt är inte tillåtet. 

Man får inte ens störa det djurliv som finns. Därför måste radio och bandspelare 

stanna hemma. Du kan inte tälta där, inte heller att göra upp eld. Om man är på 

Kärna Mosse måste man vara noga med att inte bryta några kvistar eller på annat 

sätt skada levande träd och buskar. Husdjur får man ha om de är kopplade men du 

får inte rida i området då den fuktiga marken lätt blir ärrig. Därför får man inte 

heller ordna tävlingar som skulle innebära att marken utsätts för många människors 

trampande.55 Torv och lermarker är mycket känsliga områden. Stigar trampas 

snabbt upp i den fuktiga marken. Därför har kärnas scoutkår på ideell basis byggt 

upp spänger och broar vilket underlättar för besökare. Det finns två huvudentréer 

till området. Där står information om Kärna Mosse samt de regler som gäller i ett 

reservat. Det är viktigt att man tillgodogör sig dessa innan man upplever naturen.  
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En geologisk naturbeskrivning 

Berggrunden under naturreservatet utgörs av granit och slätten norr om reservatet 

är en bildning från kambrosilurtiden som bl. a. består av ett lager 400 miljoner 

gammal kalksten. Inlandsisen rev med sig kalk därifrån och denna kalk återfinns nu 

i fragmentform i Malmslättsdeltat.  

Malmslättsfältet är ett delta som är uppbyggt av isälvsmaterial och det är en 

israndsbildning som bildades för 10 500 år sedan. I takt med landhöjningen steg 

Malmslättsdeltat upp över havsytan (Yoldiahavet) för cirka tiotusen år sedan och 

sedan också över sjöns yta (Ancylussjön). Deltat utsattes för vågornas bränningar 

(det svallades) då jordlagren sköljdes ur och omlagrades, så att sanden t.ex. fördes 

längre ner i sluttningen. Dessa svallvågor från Ancylussjön bildade en strandvall av 

grus och sand, numera kallad Ancylusvallen. Denna vall kan fortfarande betraktas i 

hörnet mellan järnvägen och Kärnavägen. Ancylusvallen ligger ungefär 75 meter 

över havet. 

Kärna Mosse ligger på Malmslättsdeltats nordöstra sluttning. Mitt på delta hittar 

man Malmslätts samhälle och flygfältet. Naturreservatets högsta punkt ligger i söder 

mellan Kärnavägen och järnvägen 76 meter över havet och i norr ligger dess lägsta 

punkt mot Värö gårds åkrar. Skillnaden mellan Kärna Mosses högsta och lägsta 

punkt är cirka 15 meter.56 

Skogen 

De flesta lövträd finns representerade i naturreservatet. Här finns ek, lind, björk, 

alm, ask, klibbal, lönn, hassel, olvon, fågelbär, vildapel, rönn, hägg, bok m.m. Det är 

inte på så många ställen i Sverige man kan se en så gedigen lövskog. Att få uppleva 
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alla dessa olika trädslag är bara det en anledning att bege sig till Kärna Mosse. Den 

västra och sydvästra delen av området består av ädellövsdominerad skog. Det finns 

många mycket grova och gamla träd. Dessa skogar bildar många lundar där solen 

sipprar igenom trädkronorna. Där trivs lundväxter som ormbär och brännässlor 

men även vårblommor som blåsippor, vitsippor och lungört. Senare kommer 

liljekonvaljen. Det har gjorts få ingrepp i lövskogen. Bok har dock planterats in och 

under 80-talet glesade man ut skogen och tog bort eventuella barrträd för att skapa 

rena lövskogar. Efter det har man låtit skogen stå orörd och det syns nu i form av 

flera döda träd som får ligga kvar och förmultna. Då området är ett naturreservat 

får inget tas bort och bäras iväg med. Därför får skogen ett vilt utseende och en 

naturlig nedbrytningsprocess härska. Man vill inte ingripa och ändra det naturliga 

skeendet. Dock är det fastställt så att om en naturlig brand uppstår ska man genast 

släcka den då området är litet och unikt.  

Barrskog finns också på Kärna Mosse. Runt det öppna kärret finns det träd som är 

150-200 år gamla . Delar av barrskogen är kraftigt påverkad av kalkkärret och 

resultatet blir en sumpskog. Skogen föryngrar sig ständigt samtidigt dom mycket 

död ved finns. Den döda veden är livsnödvändig för många djur och särskilt 

insekter. Granen har i vissa områden svårt att klara sig på bekostnad av en allt mer 

utbredd lövskog. Det är möjligt att man i framtiden kommer få ett 

lövträdsdominerat naturreservat. Barrskogen är dock på inget sätt hotat då det finns 

stora partier norr och väster om kärret. 

Ett speciellt granområde går att hitta strax öster och nordost om kalkkärret. Det 

kallas Pelarsalen. Granarna där är mycket stora med en stamdiameter på över en 

halv meter. Träden når 30 till 35 meter upp i luften. När dessa enorma granar fallit i 

samband med stormar, eller då de dör på annat sätt, bildas gläntor. Ljuset från 

solen sipprar in mellan den annars så täta skogen och lövträd och annan växtlighet 

får chansen att gro. Där träden står tätt finns det inte speciellt mycket växtlighet. 



  

Marken är barrtäckt och det är nästan bara harsyran som utgör fältskiktet.  Vid 

diken och gläntor är fältskiktet betydligt rikare. 

På kalkkärret växer en betydande del martallar. De är lågväxta och liknar mest 

japanska bonzaiiträd där de står glest mellan varje exemplar. Träden är över 60 år 

gamla och når en höjd på ca en meter. I början av 80-talet dominerade tallarna 

kärret men man tog ner ca 75 % av dessa för att skapa öppna och fria ytor för 

ljusälskande kalkkärrsväxter. För att behålla ömtålig växtlighet sker slåtter av 

martallen så gott som årligen. 

Djurlivet 

De vanligaste svenska däggdjursarterna är representerade på kärna mosse. Här 

finns grävling, rådjur, harar, ekorrar och t.o.m. älg. Jakt på dessa djur får inte 

bedrivas. Fågellivet i området är rikt. Man har gjort observationer av mindre 

flugsnappare som är en ganska ovanlig skogslevande fågelart.57 Den varierande 

skogen ger många arter chans att häcka här. Den äldre skogen och de döda träden 

gör att den större hackspetten kan återfinnas. Att låta skogen vara orörd gynnar ett 

ökat fågelliv då många arter är beroende av en äldre och flerskiktad lövskog. Då 

området är mycket vattenrikt trivs grodorna här. 1991 bildades en damm som i 

huvudsak består av grundvatten. Här finns flertalet grodarter men också 

vattensalamandrar, snäckor, sötvattensmärlor och andra vatteninsekter. Näst intill 

tama gräsänder kan ses simmande i dammen.   

På Kärna Mosse finns det en mängd landsnäckor. Då skogen är jämnt fuktig och 

skuggigt är klimatet perfekt för dessa. Här trivs också andra mollusker. Bl.a. kan 

man se kalkkärrsgrynsnäcka och ängspuppsnäcka. De skötselråd som finns ska 

speciellt gynna dessa djurarter. Spindel och insektslivet är dåligt inventerade. Man 
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vet att det har funnits många sällsynta spindelarter som försvunnit på grund av 

förändringar i vattenförhållandet. Sällsynta arter av gallsteklar har påträffats. En 

bättre studie av de insekter som finns i reservatet skulle vara önskvärt. 

Kärna mosse - Orkidéernas rike 

Kärna mosse förknippas med en ovanligt rik orkidéflora. Först kommer 

korallroten. Det är en är ljusgrön växt och läppen är vitaktig med flera små röda 

prickar. I skogen närmast kärret kan man även finna näsrot som trivs bland växter 

och träd på väg att brytas ner. Dessa är s.k. saprofyter, växter som försörjer sig på 

multnande organiska ämnen. I sommarmånaderna juni och juli återfinns 

ängsnycklar, både gulvita och lila varianter. Sumpnyckeln är en djupt purpurröd 

orkidé som finns bland andra fläckiga nyckelblomster.58 Andra förekommande 

”nycklar” är vax- blod- och sumpnycklar. Jungfru Marie nycklar är en tät lilafärgad 

orkidé med en karakteristisk tredelad läpp. Blomman är reslig och kraftfullt byggd.  

En speciell orkidé är flugblomstret. Små brunröda fluglika blommor sitter längst 

med den smala stjälken. Blommans utseende lockar till sig parningsvilliga 

stekelhannar. Insekten blir dock lurad och blommans behov av pollinering blir 

istället resultatet.59 Flugblomstret är mycket ljuskrävande och ses därför mitt på 

kärret. Blomman gynnades av den avverkning av martallar som gjordes på 80-talet 

och har därefter återhämtat sig bra. En tilltätnande skog är ödesdiger för den här 

sortens växter. En annan slåttergynnad orkidé är tvåbladet. Två stora ovalformade 

stjälkblad sitter strax ovanför marken. Blomman är tämligen färglös, lite gulgrön 

med en tvådelad läpp. 

De många upptrampade stigarna i det mjuka kärret gynnar vissa arter. 

Kärrknipproten trivs bra där då den kan tillgodose sig den sol den så väl behöver. 
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Även brudsporren som är en tätblommig orkidé trivs bra där. Den har små 

ljusvioletta blommor. Bladen är smala och uppåtväxande.  

Den mest praktfulla och stolta exemplaret av orkidé är nog guckuskon. På 70-talet 

kunde kärret stoltsera med tolv blombärande exemplar.60 Mänsklig påverkan 

förändrade Guckuskons levnadsförhållande och den försvann ifrån området. På 

senare tid har man dock planterat in blomman igen. Något exemplar brukar synas 

varje år. Den syns tydligt då den skyddas från att plockas eller skadas av djur genom 

en nätbur. På så sätt kan alla besökare chansen att beundra den. Guckuskons 

blomma är stor och kraftig. Den är rödbrun till färgen med en uppblåst klargul 

läpp.  

Andra växter som tillhör Kärna mosses rika flora är t.ex. svarthö. Växten är 

ursprungligen en fjällväxt som trivs mycket bra på kalkrik mark. Det är en 

efterlämning från den istiden. Växten stannade kvar efter istäckets bortdragande 

och lyckades hitta sina betingelser för att överleva. Sileshåret är också värt att 

nämna. Den köttätande växten trivs bra på kärret och går att återfinna lite var stans. 

Det är en glupsk växt som inväntar sitt byte, en fluga eller någon annan insekt. 

Flugan fastnar på dess klibbiga tentakler. Längst ut på utskotten finns nämligen 

körtlar som utsöndrar ett klisterliknande sekret vilket blir insektens fälla. Tätört är 

en annan köttätande växt med gulaktiga och slemmiga blad som småkrypen fastnar 

på. 

Förutom ovanstående arter har Kärna Mosse många andra i sin rika flora. 

Grässarter och mossor går att beskåda för den som är intresserad.   
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Kulturhistorik runt Kärna Mosse 

Namnet på kärret har varierat: Jakobslunds och Sofielunds Mosse efter närliggande 

gårdar och torp, Värö Mosse efter Värö herrgård och Kärna Mosse efter 

sockenkyrkan eller bara Kärret som är den äldsta beteckningen. Det namnet är från 

1700-talet. 

Under 1700 och 1800-talet beskrevs kärret som en sank mosse, delvis öppen och 

delvis bevuxen med tallar och albuskar. Kärret bedömdes som odugligt för bete, 

slåtter och skogsväxt. Före järnvägens byggnation så bestod området mest av en 

högt belägen gungflyartad myr och runtomkring växte tät skog. Den täta skog 

ansågs omöjlig att ta sig igenom och man beskrev den som rena vildmarken. Men i 

mitten av 1900-talet så ansågs vissa delar av kärret som en förtjusande 

promenadplats. 

Det finns ingen byggnad redovisad från någon tid och registrerade fornlämningar 

saknas men nyligen har en stensträng (rester av stenmur) från äldre järnåldern 

påträffats. 

Flera mänskliga ingrepp har påverkat reservatet både inom och i dess omgivningar 

och detta har påverkat flödet av det kalkrika vattnet och därmed också 

vegetationen. När stambanan byggdes på 1860-talet så lades spåret rätt över kärret 

samtidigt som det grävdes djupa diken på båda sidor om spåret. På 1920-talet så 

skedde det en omfattande utdikning för att man ville öka tillväxten i skogen. På 40 

och 50-talet så tog man vatten från källådrorna till vattenförsörjningen i Malmslätt. 

Denna dränering är nog det som har påverkat kärret i mest negativ riktning. Ett 

exempel är 1949 när man kunde påvisa att fuktigheten i marken hade minskat. Det 

kunde man se på att tallar och björkar slog rot och växte till. Bladvassen ökade i 

mängd sedan tidigare. Efter att dräneringen har upphört så har man lagt märke till 

att tallarna på kärret vuxit mycket långsamt och trots att ser små ut storleksmässigt 

är de cirka 60 år gamla. 



  

Området vid Kärna Mosse ägdes länge av sockenkyrkan och man testade att 

plantera in olika trädslag och man lyckades positivt med bok och tysk lönn på 40-

talet. Under samma tidsperiod fanns också en hemlig hembränningsanläggning men 

idag ses den mest som en grop i marken. 

De mest omfattande åtgärderna skedde på 80-talet, strax efter det att Kärna Mosse 

blivit naturreservat. Det innebar röjning, huggning och slåtter och man gallrade för 

att få en rikare flora. Man högg ner ganska mycket gran och tall i ädellövsskogen. 

Man var lite nervös när X2000 infördes att det skulle påverka grundvattnet och leda 

bort det mot Linköping. Man var nämligen tvungen att stabilisera spåret och ersatte 

torven med grus med hjälp en ny teknik.61Ytterligare en orsak är att en 

motortrafikled passerar öster om området. Denna har påverkat vattenflödet i 

kalkkärret. 
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Del IV Djupintervjuer 

Med de föregående delarna i bakhuvudet kände vi oss nu redo att göra våra 

intervjuer. Vi ville se hur utomhuspedagogik användes och vi hade avsiktligt valt 

Kärna Skola då de hade närheten till det naturområde som ovan beskrivits.  

Intervjuerna 

Intervjuerna har varit i samtalsform. Dialogen mellan oss och lärarna har fungerat 

mycket bra. Frågor har lett till följdfrågor och ytterligare funderingar som vi 

förmedlat och genast fått respons på. Vi ser en fördel med intervjuer istället för 

enkätsvar då vi fått långa och nyanserade svar och vi har sluppit tolka och missta 

oss genom att dra förhastade slutsatser. Vi har valt att prioritera kvalitetsaspekten 

snarare än kvantitetsaspekten. Har något känts oklart har vi rätt ut frågetecknen 

redan på plats. Då relationen mellan oss känts mycket bra har diskussionen flutit 

på. Alla tre har visat sig mycket tillmötesgående och vi känner att materialet vi fått 

givit mycket till vår forskning.  

De tre lärarna har olika bakgrund och även om de arbetar på samma skola ser deras 

skolsituation inte lika dan ut. Därför har samtalen fått olika karaktär 

innehållsmässigt vilket delvis varit målet med intervjuerna. Pedagogernas olikhet 

har varit ett medvetet val från vår sida. Vi har dock utgått ifrån samma frågor vilka 

sedan dialogen kretsat kring. 

• Vad är utomhuspedagogik för dig? 

• Brukar du använda dig av utomhuspedagogik? När? I vilka ämnen? 

• Vilka vinster ser du med arbetsformen som lärare? som elev? Hur kan den 

förbättra undervisningen? 



  

• Vad kan vara svårt/hinder med utomhuspedagogik? Hur kan det försämra 

undervisningen?  

• Hur bedrivs miljöundervisning? Är du miljömedveten? Anser du att dina 

elever är det? 

• Hur tycker du att klassen/klasserna ändras i en utomhussituation. Beteende 

och konstellationer. 

• Tycker du att styrdokumenten uppmanar till arbetsformen 

utomhuspedagogik? 

• Hur har du i din undervisning utnyttjat naturreservatet Kärna Mosse?  

• I vilka sammanhang passar det att använda sig av mossen? 

Intervju med en SO-lärare årskurs 7-9  

Vi träffar Agneta en härlig försommardag, just en sådan dag då det är extra svårt 

att motivera eleverna varför man ska sitta inne i klassrummet. Hon säger att ibland 

måste man bara gå ut fast det kanske inte finns något att undervisa om just då. Vi 

diskuterar lite runt fenomenet att det känns som skolarbetet läggs åt sidan redan i 

maj när solen tittar fram och eleverna tar det ganska lugnt, trots att det kan vara 

slutbetyg som ska sättas. Vi enas om att det är en naturlig reaktion som vi alla 

upplevt. 

Agneta brukar ta med sina elever utomhus när det passar sig i undervisningen 

men den värsta fienden som hon kämpar mot, är schemat. Hon har bara 60 

minuterspass och det är svårt att hinna att ta sig någonstans på den korta tiden. 

Mycket måste också vara hårt styrt och givna regler innan eleverna släpps ut.  

Ansvaret är en tung bit och hon drar sig till minnes, småleendes, när en skock 

elever hamnade på ICAaffären i stället för att gruppvis göra den givna 



  

utomhusuppgiften. Ett bra och noggrant förarbete krävs för en lyckad undervisning 

utomhus och hon tycker att det behövs tydliga instruktioner, det gör att eleverna 

känner en meningsfullhet med det de ska utföra. Annars blir det lätt att eleverna 

kan uppleva det som en förlängd rast. Detta kan göra att man stannar inomhus och 

kör den traditionella undervisningen som i mångt och mycket funkar bra. 

Det kan ibland kännas som eleverna vill vara inne, de blir lite lata och frågar 

varför de ska behöva gå någonstans. Det är bättre att de sitter inne. Agneta är 

medveten om denna problematik och oftast är eleverna inte nöjda med varken det 

ena eller det andra, men när de kommer utanför skolbyggnaden så brukar de flesta 

tycka att det är skönt. Hon tror att utomhuspedagogiken är som det allra mesta 

inom skolan. Det gynnar en del och missgynnar andra, men naturligtvis är det 

viktigt med frisk luft för alla. Att det skulle bli andra konstellationer av grupper 

utomhus tror hon inte, det skulle bara bli så om hon styrde upp det på det sättet. 

Det blir lite stökigare utomhus men samtidigt är det en sund reaktion på att man 

rör sig mer fritt. 

Agneta är övertygad om att man får en mera bestående kunskap om man är ute 

och upplever t ex isräfflor eller ser historiska byggnader. Det är upplevelsen som är 

det centrala. Ibland kan det gå åt så mycket tid i undervisning för att bara se en sak, 

så det är därför man skippar att gå ut. En sak som vi alla tycker är bra, är att på ett 

smidigt sätt ”lura” in kunskapen hos eleverna, genom t.ex. att låta dem få en 

skattkarta och att de sedan får leta till sig information på olika stationer. Det är ett 

tävlingsmoment men samtidigt lär sig eleverna, lite omedvetet, viktiga saker. 

Återigen kräver ett sådant moment mycket förarbete, men slår det väl ut så kan det 

bli ett mycket användbart sätt att arbeta. 

Agneta har låtit sina elever gå kulturvandringar runtom i Malmslätt så eleverna 

kan få ett hum om sin egen närhistoria. Det finns två gamla fattigstugor och man 

kan se det första skolhuset. Börjar man sedan titta runt på gatorna så kan man få 



  

reda på mycket genom gatunamnen som kan vara gamla knektnamn men även 

personer som varit  viktiga inom flyget har fått gator uppkallade efter sig. Det finns  

ett mycket intressant gammalt torp som har bebotts av skomakare. De som har 

bebott torpet i regel utvandrat till Amerika… Det uppkommer följdfrågor som är 

bra att spinna vidare på, man undrar varför man utvandrade och vad som hände 

med utvandrarna i det nya landet. Det har funnits en gammal hälsobrunn, Kärna 

Brunn, som har sägner att förtälja. Till och med självaste Ingemar Bergman har 

varit där och inspekterat om han kunde nyttja denna källa till sin film Jungfrukällan. 

Man kan låta eleverna i smågrupper gör studiebesök på kyrkogården, där 

gravstenarna är en bit intressant historia i sig själva och där bara utseendet på 

stenen säger en hel del. Närsamhället studeras också inom samhällskunskapen, och 

då kan man göra studiebesök och söka informationen i sin närhet. Agneta säger att 

just historia och geografi är tacksamma ämnen att vara utomhus i och då kommer 

vi, inte helt otippat, in på Kärna Mosse… 

Just Kärna Mosse utnyttjas mest av de yngre åldrarna men hela Malmslättsdeltat 

är intressant. Det finns möjligheter att ta en promenad där man kan se var 

havsbotten legat och strandlinjen syns tydligt. Just inför dessa kulturpromenader 

har Agneta noga genomgångar på tavlan innan de tar steget ut och det brukar bli en 

fin kombination som ger eleverna förhoppningsvis varaktiga kunskaper. Eleverna 

brukar också få i uppgift att samla stenarter och då är det eruptiva, lagrade och 

omvandlade som gäller. Det ligger också flyttblock i närheten som man brukar 

besöka. Naturligtvis diskuterar man runt fenomenet delta i sammanhanget. 

Agnetas elever är inte inskolade i utomhuspedagogik, men sunt förnuft säger att 

man ska ta vara på utomhustillfällena när det finns så mycket runtomkring som kan 

ge upplevelser för eleverna. Kärna med omnejd har mycket att ge och hon försöker 

ta vara på det mesta. Klimatet spelar också en stor roll då det inte alls är lika 

populärt att vistas utomhus när det är minusgrader och snö, men när det börjar 



  

våras passar det bra att ta steget ut.  Men det Agneta brottas mest med är trots allt 

schemat… 

Intervju med en klasslärare årskurs 5 

Vi har precis varit med om en dag vid Kärna Mosse med Britts klass och då 

kommer samtalet ganska naturligt in på utomhusaktiviteter. Britt drar sig till minnes 

vad som har hänt under åren och det visar sig ganska snabbt att hon och hennes 

klasser har spenderat mycket tid utomhus. Bara för några år sedan jobbade 

mellanstadiet på Kärna skola med temaarbeten som gick under namnet Natur i ur 

och skur. Under en timme i veckan tog man sig ut till en hage som ligger bakom 

skolan och hade allsköns aktiviteter. Eleverna kände sig hemmastadda på hagen 

eftersom det är där man håller till vid utomhusidrotten. Arbetslaget hade läst in sig 

på mycket litteratur och man utnyttjade t.ex. Nycklar till naturen men även andra 

böcker som handlade om konkreta tips om vad man kan göra i vår natur, för 

mellanstadiet. Britt berättar entusiastiskt om tipspromenader, täljknivar och 

pinnbröd. Man fick även göra naturrebusar, som innebär att man måste hitta olika 

saker i naturen vars första bokstäver bildar ett ord. Om man väljer ordet godis, så 

kan man ta en grankotte, ormbunke etc. Man engagerade även föräldrar som var 

kunniga på fåglar som en extra resurs.  

Hagen utnyttjades kanske för att man var inskolad på just den platsen, vid det 

här tillfället var Kärna Mosse mest som ett träsk enligt Britt. Nu har scouterna gjort 

ett fint jobb med mossen och satt upp skyltar och spänger och detta underlättar 

naturligtvis undervisning genom att området blir mera lättillgängligt. Britt tror 

också att det som gör att man inte använder sig av naturreservatet i lika stor 

utsträckning, är att det är mer strikta regler där. Man får inte plocka blommor eller 

bryta kvistar och det blir svårare att släppa eleverna fria. Eleverna är mycket 

medvetna om reglerna så det är inget problem men det hämmar 

undervisningsmöjligheterna och det blir inte lika fritt som i ett område som hagen.  



  

Det som till störst del bidragit till mossens renässans är ett ITIS projekt som 

Kärna skola deltagit i. ITIS innebär informationsteknik i skolan och det är en kurs 

för lärare som förekommer runt på många av landets skolor. Man har på Kärna valt 

att arbeta med Kärna Mosse som ett projekt och följer mossens utveckling under 

ett år. Man dokumenterar utvecklingen med digitalkamera som sedan läggs in på 

hemsida där man berättar om mossens historia. Barnen hjälper också till. Man har 

gått runt mycket på mossen så eleverna är väldigt bekanta med området numera. 

Britt säger att hon har känt sig lite tvingad att ta itu med Kärna Mosse eftersom 

det finns mycket där som kan göras till väldigt intressant stoff. Man är medveten 

om att det finns en guldgruva runt hörnet men man vet inte riktigt hur man ska 

använda den. Hon erkänner att hon är intresserad av naturen men hon är inte 

speciellt duktig på den. Men hon tycker själv att hon har blivit bättre med åren och 

det gör att man vågar mer och blir inte lika osäker. Det som gör att hon tvekar 

inför att nyttja uterummet är att det tar upp så mycket tid av undervisningen. Det 

går alltid åt mer tid än vad man har planerat in. Fördelen hos Britt är att man 

fortfarande jobbar som klasslärare och inte behöver ta hänsyn till sina kollegor utan 

kan ta en eftermiddag och bara vara ute och jobba. 

Det krävs dock en mycket noggrann inskolning hos eleverna och de måste få 

tid att vänja sig vid naturen och chansen att leka av sig ordentligt. Hon fortsätter att 

berätta om den allra första gången de hade besökt mossen med eleverna. Hon och 

hennes manliga kollega hade kommit tillbaka till klassrummet och varit fullständigt 

utpumpade. Det hade varit så stökigt och jobbigt med alla eleverna som bara 

sprang omkring som nyutsläppta kalvar på grönbete. Så jobbigt så att Britt och 

hennes lärarkollega tog sig en allvarlig funderare på om de överhuvudtaget skulle gå 

tillbaka till mossen. De kunde vid den tidpunkten lika gärna sitta inomhus och prata 

om naturreservatet! Men de gjorde nya tappra försök och efter ett tag funkade det 

väldigt bra och de blev alla inskolade i att vara ute. De busiga eleverna var dock lika 

stökiga utomhus i början och det blev inga andra gruppkonstellationer. Efter ett tag 



  

lugnade sig samtliga elever ner sig och det blev ett bättre klimat. Britt tycker också 

att hon lärt sig att kaos inte behöver vara något farligt och att det även blir stökigt 

inomhus.  

Fördelar med att vara utomhus ser hon i att det blir en variation i 

undervisningen men även i den kontakten man skapar med barnen. Det känns som 

det blir en mer fritidsaktig stämning och samtalsämnena blir på en annan nivå än i 

klassrummet. Hon tror också att eleverna lär sig mycket i naturen och att det kan 

leda till en mer bestående kunskap. Det märks på eleverna att de blir mera 

engagerade och det leder till mycket berättelser när de återkommer till klassrummet. 

De har mycket upplevelser från stunden i naturen.  Även om det kan vara lite sura 

miner när man talar om för dem att man ska gå ut; ”åhnej, ska vi gå dit igen!”. Men 

när man väl lämnar skolbyggnaden så blir de alltid piggare.  

Vi frågar Britt om eleverna är miljömedvetna och det är hon säker på. Men det 

är en skillnad på naturreservat och skolgården. Det är samma sak om man ber 

eleverna skriva upp vad som innebär att vara en bra kamrat, de kan alla egenskaper 

men när det väl kommer till kritan så kan det förekomma mobbing i alla fall. Man 

tänker på att inte skräpa ner i reservatet men bryr sig inte lika mycket på 

skolgården. Miljöundervisningen förekommer integrerat i olika ämnen och Britt har 

jobbat lite med det, då eleverna har fått leta efter saker som inte hör hemma på 

mossen. De har då hittat t.ex. pappersskräp och aluminiumburkar och det har inte 

varit något problem att hitta tio saker på fel plats.  

Eleverna har även gjort undersökningar vid kärret, i urskogen och i lövskogen 

har de hittat olika trädsvampar. Man har tittat på guckoskon i sin bur och alla 

orkidéerna som finns på mossen. De har även varit utomhus vintertid men då var  

eleverna lite mera gnälliga och det var svårt att locka ut dem. Det är svårare att hitta 

på saker att göra om vintern men eleverna fick titta efter olika spår i snön. De fick 

också gå en och en och bara lyssna till olika ljud om de hörde några. Men vi är alla 



  

överens om att våren lockar mera till utomhusaktiviteter. Det blir också 

automatiskt mycket friluftsdagar utomhus nu på slutet av terminen och det gynnar 

ju de allra flesta. Britt säger att de har jobbat mycket på mossen och det märks att 

eleverna kan mycket om ämnet. Det är naturligtvis mycket fördelar för barnen, men 

även för en själv som lärare. Hon tycker att hon lärt sig massor av matnyttigt och 

man får en chans att upptäcka med eleverna men även lära sig av dem. Åldern kan 

spela en roll. Hon är lite äldre nu och inte lika rädd för att göra fel som hon kände 

som ny på fältet. Det hela handlar om erfarenheter och om att ge och ta, och då 

kommer utomhusmiljön bra till pass. Då man lär av varandra och det tycker Britt är 

en stor vinst inom skolan och utomhusinlärning. 

Intervju med en No-lärare årskurs. 7-9 

Christina har inte varit inom läraryrket mer än ett par år, men har ändå tänkt 

ganska mycket runt begreppet utomhuspedagogik. Hon säger att hon försöker 

utnyttja alla tillfällen till att vara utomhus men som andra högstadielärare så är det 

schemat som håller henne tillbaka. Hade man bara haft lite mera spännvidd att röra 

sig med så hade det sett annorlunda ut. Ett glädjande besked är att No-lärarnas 

lektionspass ökar från 50 till 100 minuter och då ser det mera ljust ut för man 

behöver mycket tid på sig när man ska vistas utomhus med eleverna. Det krävs ett 

digert förarbete, för man vill visa sig kunnig inför eleverna om de ställer frågor. 

Man måste även veta vad som finns i det område man tenderar att besöka så man 

inte är helt nollställd. Rekognoseringen är a och o säger Christina och vi börjar tala 

om att eleverna framställer ofta läraren som ett slags universalgeni som ska ha svar 

på allt. Detta kan vara något som man som ny lärare ofta får höra. 

Christina tycker det är av största vikt att man tar med högstadieelever ut i 

skogen eftersom hon har uppfattat att det inte är så vanligt att de rör sig i sådana 

miljöer. Då kan man skapa ett intresse och visa eleverna allt vackert som finns där. 

Skogen kan erbjuda så mycket som man inte tänker på när man går i skolan. 



  

Christina har själv varit ute mycket i skog och mark. Hon är en hängiven 

orienterare men har även varit ute ofta med sin familj så hon har fått mycket på 

köpet. Samtidigt är det kanske först på senare år som man uppskattar naturen till 

fullo. Det är som ens synfält vidgas lite mer och man får syn på allt estetiskt 

vackert, en vacker blomma eller bara den massiva gröna skogen. Eleverna brukar 

inte reagera positivt när man säger till dem att man ska gå ut. Då brukar först 

latmasken inombords ta sig ton. När man väl är ute brukar de flesta tycka att det är 

både kul och skönt. Även ur lärarsynpunkt kan det var bra att komma ut. Man 

behöver inte hålla en lång lektion utan kan utnyttja det som finns i naturen och 

hålla en mer fri och spontan undervisning. Det är inte så mycket tid att spela på om 

man ska utnyttja våren och hösten. Vädret ska ofta passa och hur tillförlitliga är 

dessa perioder? Man kan inte heller räkna med att eleverna väljer kläder efter väder 

trots att de vet att man ska ut. Här är det mer det moderiktiga som går i första 

hand. Stövlar och regnjackor är lätträknade på högstadiet. 

Ekologi läser man om i åttonde klass och då har hon passat på att ta med dem 

ut. De har tittat på olika skogstyper, olika jordsorter samt jordmånstyper som finns 

runt om i närområdet. Man har sett hur tät skogen är, beskrivit barrskog och 

lövskog för sina kamrater vid redovisningstillfällen och även registrerat blommor 

och djur som skogen innehåller. Ämnet biologi passar utmärkt för att nyttja 

utomhuspedagogiken men även kemi och fysik. Inom kemin kan man titta på 

försurning och ta olika miljöprover och inom fysiken planerar Christina att ta med 

sina elever för att räkna ut hastigheten när man springer t.ex. ett sextiometerslopp.  

Vi börjar samtala om hur stökiga elever reagerar när de kommer ut från 

klassrummets fyra väggar och Christina säger att stämningen oftast blir densamma 

var man än befinner sig. Men hon tycker inte att det blir så stökigt ute utan hon 

tycker att eleverna är mogna nog att ta eget ansvar för uppgifter. Hon tycker att de 

är miljömedvetna. Det känns som de är uppvuxna med återvinning och sortering så 

det brukar inte ställa till några problem. En reaktion som är bra är att slöa elever 



  

ofta piggnar till utomhus. Det kan också bli andra konstellationer. Elever som kan 

mycket om djur och natur kan våga briljera men inomhus håller de en ganska låg 

profil.  

Kärna Mosse är ett ställe som många elever på Kärna skola ryggar tillbaka för. 

Det kan vara så att de blivit fullmatade med mossen på låg och mellanstadiet och är 

utleda på det när de väl kommer till högstadiet. Christina vet att man borde gå dit, 

det finns ju mycket av värde där.  Hon har tänkt berätta om hur den har 

uppkommit och vilka olika växter och djur som finns. Det finns också olika miljöer 

som är lätta att urskilja. Hon framhåller det här med ett tävlingsmoment, där man 

kan samla poäng som ett bra sätt för inlärning. Man kan både få teori och praktik 

och utifrån detta kan man sedan dra slutsatser. Upplevelser som eleverna inte får 

om de bara ser något skrivet på tavlan utan något man kan se i verkligheten är 

viktig för helhetsbilden. Christina tolkar styrdokumenten som att de uppmanar till 

att uppleva naturen. Det är en självklarhet säger hon, att man går ut när det passar 

in i undervisningen. Hon avslutar intervjun med att säga att det viktigaste innan 

man tar sig an skogen och mossen är att man är torr, varm och glad och man har 

med sig gott fika! 



  

Slutsatser av intervjuerna 

Alla lärare har en positiv syn på naturen. Det gör att de ser möjligheter i den. Alla 

har i sin undervisning använt de resurser som finns utanför skolans väggar. Vi får 

uppfattningen att de inte läst eller funderat kring utomhuspedagogik som arbetssätt 

utan det är snarare det sunda förnuftet som fått råda. Då det faller sig naturligt att 

använda uterummet i undervisningen har de också gjort det.  

De tre lärarna har poängterat att upplevelsemomentet är viktigt för eleverna. Det 

blir roligt och intressant både för elever och för läraren då föremål eller natur 

levandegör undervisningen. Det går heller inte att komma ifrån att det givetvis ger 

en förståelse och kunskap i en vidare mening än vad en vanlig klassrumssituation 

kan erbjuda.  

Högstadielärarna tänker även på att ungdomar i dag inte är ute på sin fritid. 

Utomhuslek är inte något som ungdomar sysselsätter sig med när de kommit upp 

till högstadiet. Genom att ta med dem ut i naturen ger de eleverna chansen till att 

upptäcka den men även få frisk luft och en chans att röra sig i en annars allt för 

stillasittande vardag. Mellanstadieläraren reflekterar inte på samma sätt över detta 

vilket kan bero på att hennes elever fortfarande ägnar sig åt lek både på raster och 

på fritid. Det är mycket som skiljer mellanstadieelever från de som går på 

högstadiet. De yngre eleverna kan inte hantera och ta ansvar under en 

utomhuslektion själva. Där måste läraren vara en aktiv del av lektionen. De äldre 

eleverna kan ta, eller förväntas ta, större ansvar vilket innebär att läraren i det fallet 

kan ge eleverna uppgifter från klassrummet som de själva går ut och löser. De båda 

högstadielärarna vi samtalat med arbetar oftast så då de genomför 

utomhuspedagogiskt arbetssätt. Detta innebär också att de missar det som Britt ser 

som en stor fördel nämligen att man för en ökad och informell kontakt med 

eleverna då man vistas ute. Man bör dock notera att de äldre eleverna inte har visar 

samma behov av vuxenkontakt samt att en lärare som undervisar yngre barn 



  

naturligt har en annan relation till sina elever än en högstadielärare som undervisar 

små vuxna. 

En annan fördel som tas upp i intervjuerna är att utomhuspedagogik bäddar för en 

inlärning som leks in. Barnen lär utan att veta om det. Christina säger att kunskapen 

”luras in”. Gör man bara ett gediget förarbete i form av t.ex. skattkartor 

tipspromenader och kulturstigar är det ingen elev som kan undgå att lära.  

Utomhuspedagogik är inte bara lätt. Huvudproblemet som samtliga lärare ser är att 

den här formen av undervisning tar väldigt mycket tid. Speciellt hopplöst är det för 

de lärare som arbetar med årskurserna 7-9. De är väldigt schemabundna och måste 

ta hänsyn till sina kollegors lektioner. Var det då som tar sån tid? Många lärare ser 

nog utomhuslektioner som ett projekt. Det blir till en engångsföreteelse som ofta 

ligger en bit ifrån skolan. Kanske skulle en lösning på problemet vara en bättre 

inskolning för både lärare och elever i att se det lilla och kanske bara utnyttja 

gräsplätten bakom skolan. Vågar man förflytta en vanlig teoretisk lektion utomhus 

har man ju mycket vunnit bara på det. Våra erfarenheter visar att den sortens 

utomhuspedagogik tyvärr inte är vanlig. I intervjuerna har det funderats kring 

behovet av en bra inskolning. Har man inte vågat ta steget till några jobbiga 

inskolningslektioner undviker man nog helst utomhusaktivitet. 

Lärarna ser också det digra förarbetet som ett problem rent tidsmässigt. Gör 

eleverna dessutom uppgifter som ska lämnas in krävs ett efterarbete som måste 

göras. Ibland kan lärarna se att utomhuslektioner kostar mer än det smakar. Trots 

att det ger en bra upplevelse att se rundhällar i verkligheten så tar momentet upp 

mycket lektionstid. Hade man haft traditionell undervisning skulle klassen också 

hunnit med att lära sig om rullstensåsar, jättegrytor och ändmoräner. Våra egna 

reflektioner är dock att det ibland kan vara bättre att eleverna får en bra och 

beständig kunskap om något, än att de stressar igenom allt som lärarna anser de bör 

kunna.  



  

Ett annat problem som man inte kan undgå är vädrets makter. Det gamla uttrycket 

”Det finns inget dåligt väder….” stämmer inte på lärarnas erfarenheter. 

Utomhuspedagogik är för de flesta väldigt säsongsbundet arbetssätt. Man utnyttjar 

uterummet mestadels vår och höst. Det är inte bara de skönaste årstiderna utan 

man kan också följa de förändringar som händer just då. Det innebär att det är en 

kort period som det händer mycket och det ser lärarna som ett tidsproblem.  

På högstadiet kommer modet före förnuftet. En blöt mosse går inte ihop med ett 

par höga platåskor. Är det dessutom regn eller snö kan det därför vara lika bra att 

ställa in. Även om det ser bättre ut på mellanstadiet säger det sig självt att det är 

roligare att vara ute en varm och solig vårdag än en blåsig och regnig oktoberdag.  

Det som kan hämma en lärare är att de känner sig osäkra på sina kunskaper vad 

gäller naturen. Christina tar upp problemet med att man väl måste undersöka 

området innan eleverna ska undersöka det så man vet vad som finns. Britt var 

osäker i början. I klassrummet var hon trygg och säker men i naturen var det inte 

alltid så att det är läraren som är experten. Men vi kan utifrån intervjuerna 

konstatera att det inte behöver uppfattas som ett problem. Att vistas ute i naturen 

med en hel klass innebär ett givande och tagande. Kan inte läraren vad det är för 

svamp man stött på är det kanske en elev som besitter kunskapen. 

Slutsatser man kan dra av lärarnas syn på miljövetenhet är att de anser att eleverna 

är mycket kunniga på området. De medger att utomhuspedagogik ger ett 

förhållande till naturen. De vill dock inte ta på sig hela äran för sina elevers 

miljöengagemang då de menar att medvetenheten ligger i tiden. Eleverna har redan 

hemifrån lärt sig källsortera, panta flaskor, kompostera m.m. Det är ingen av dem 

som har haft någon specifik miljöundervisning men det tas ständigt upp inom 

övriga ämnesområden av alla tre lärarna. 

Vi kan konstatera att i motsats  till vad litteraturen säger om utomhuspedagogik 

och gruppkonstellationer, tycker lärarna att dessa inte ser annorlunda ut än i 



  

klassrumssituationen. Vissa elever kan dock få en förändrad roll. Någon som har 

svårt att klara klassrummets bestämda ordning kan få en lägre profil utomhus. De 

som kan mycket om djur och natur kan få en mer framträdande roll. 

Vi kan förvånas över att lärarna känner ett motstånd från eleverna då de nämner att 

de ska vistas ute på lektionen. Kanske beror det på ren lathet eller på att vissa elever 

har en image de måste leva upp till. När de väl kommit ut blir attityden en annan. 

Lärarnas uppfattningen är att eleverna uppskattar att vara ute. 

Lärarna är alla medvetna om styrdokumentens innehåll och riktlinjer. Deras 

intention med all undervisning är att arbeta efter Lpo:s mål och värderingar. De 

anser att utomhuspedagogik väl motsvarar de kriterier styrdokumenten tar upp för 

bra undervisning. Vad som är märkbart hos samtliga är dock att man inte använder 

styrdokumenten som ett skäl att bedriva utomhuspedagogik. Skälet är i stället att 

det lämpar sig bra för ett visst arbetsområde eller vid ett speciellt lektionstillfälle. Vi 

tolkar diskussion som förts kring styrdokumenten att läroplanen inte har en 

obetydlig men underordnad roll då det gäller att planera utomhusaktiviteter. 

Lärarnas förhållningssätt till Kärna Mosse  ser olika ut. Mellanstadieläraren utnyttjar 

i större grad naturreservatet. Det konstateras av de lärare som är på högstadiet vilka 

gärna nämner att det är andra som ”avverkat” Kärna Mosse åt dem. Eleverna anses 

vara utleda. Det kan man tycka är underligt då det finns så mycket att göra där. 

Man kan omöjligt ha utnyttjat området till fullo. Kanske är det mellanstadielärarnas 

fel som lämnat ifrån sig elever som har en negativ inställning till Kärna Mosse? Att 

det är just ett naturreservat kanske bidrar till att eleverna inte känner sig fria och 

spontana? Det blir till likhet med klassrummet ett tämligen ordnat område med 

bestämda regler och förhållningssätt. Även lärarna kan hämmas av 

”naturreservatstämpeln”. Orsakerna kan vara många. 

Alla lärarna erkänner att de har lite dåligt samvete vad gäller undervisning på 

området. De skulle i större utsträckning vilja erbjuda sina elever av de möjligheter 



  

som finns där. Naturligt sätter tiden, orken och lärarens utökade arbetsuppgifter 

stopp för de möjligheter som mossen har att erbjuda. Samtidigt som man önskar att 

de skulle vistas mer på Kärna Mosse går det inte att låta bli att berömma lärarna 

över att de överhuvudtaget befinner sig där ibland. Våra slutsatser blir att lärarna 

har ett bra och sunt förhållningssätt till utomhuspedagogik på Kärna Mosse och i 

närområdet. 



  

Del V Fältstudie 

I mitten av maj hade vi möjligheten att få följa med årskurs fem på Kärna skola, för 

att se hur ett lektionstillfälle på Kärna Mosse kan se ut. Årskurs fem består av två 

klasser och dessa hade nu en gemensam eftermiddag på naturreservatet. Vår första 

iakttagelse var att eleverna klarade situationen mycket bra. De gick ner till området 

på avtalad tid och det var ingen som saknades. Det märktes tydligt att det inte var 

första gången de var ute tillsammans. Alla var förhållandevis lugna. Visserligen 

kunde de ibland inte motstå diverse hoppande och springande men konstigt vore 

det ju annars. Lärarna var även de bekanta med situationen då man inte krävde 

onödig kontroll och disciplin. Klimatet mellan lärare och elever blev på så sätt glatt 

och trevligt. När eleverna fick instruktioner krävdes dock full uppmärksamhet 

vilket var nödvändigt för att alla skulle förstå och få behållning av dagen. Eleverna 

blev också uppmanade att se vad som hade hänt i naturen sedan de besökte 

området sist, vilket var i början av april. Att eleverna var väl inskolade i 

utomhuspedagogiska aktiviteter kunde man även se på att nästan alla hade tagit på 

sig gummistövlar. Det visade också att de hade kunskap om området som är rikt på 

vatten. 

 Eleverna hade i klassrummet fått göra frågor till en tipspromenad. 5A gjorde 12 

frågor till 5B och tvärt om. Att eleverna själva fått göra frågorna fick effekten att 

eleverna känd sig delaktiga i uppgiften. Det märktes en tydlig nyfikenhet över vad 

det var för frågor. Att vara utomhus med 50 elever kräver ett välplanerat förarbete 

och man kan fråga sig varför det är lärarens uppgift att göra det. I det här fallet var 

det eleverna som själva engagerades i förberedelserna vilket gav ett bra resultat 

både i fråga om aktivitetens utfall och lärarens arbetsbörda.  

Frågorna sattes upp i en slinga från södra ingången till scoutgården. Några pojkar 

tog på sig uppgiften då de väl kände till området medan vi andra väntade en stund. 

Genast kom frågan från några tjejer om man verkligen fick sätta upp lappar med 



  

häftstift på träden i naturreservatet. Läraren såg något funderande ut men var säkert 

lika lycklig för elevernas medvetenhet. Att eleverna väl kan de övergripande regler 

som gäller i ett naturreservat är nödvändigt om man ska vistas där. Dessa klasser 

var väl informerade om dem och därför dök frågan upp.  

När tipspromenaden var uppsatt började man släppa iväg eleverna, två eller tre i 

varje grupp. Det märktes att lärarna kände sig säkra på sina elever då de inte 

släpptes iväg i någon speciell ordning eller med några vuxna ”hack i häl”. De flesta 

elever valde att gå med någon från den egna klassen men flera gick med någon 

kompis från parallellklassen.  

Frågorna som eleverna gjort var inte knutna till naturen på Kärna Mosse. Det var 

blandade ämnen, allt från Ukrainas valuta till vad Emils häst heter. Man fick 

fundera över mellan vilka år Gustav Vasa levde och i vilket uppror Nils Dacke blev 

ett huvud kortare, Nilens längd och vilken mat det var nästa fredag i plugget. 

Geografi, historia, religion blandades med biologi, kemi och en rad andra ämnen. 

Man kan tänka sig att eleverna inhämtat mycket olika kunskap. Det var inte bara 

frågan i sig det funderades över utan det var mycket runt omkring som eleverna 

kunde spinna vidare på. T.ex. var det en fråga om huvudstaden i Australien. Här 

kunde det resoneras om OS, kängurur, världsdelar och aboriginer. Eleverna lärde 

sig av varandra och kunde också bidra på något sätt till att försöka komma fram till 

det rätta svaret. 

Vart efter eleverna blev klara samlades man vid scoutgårdens lägerplats. Medhavda 

matsäckar togs fram och i väntan på att lärarna, som gick sist, skulle komma, 

fikades det. Det blev en ganska lång väntan innan alla var klara. När de var samlade 

gick man igenom de rätta svaren. Även om det tog tid att läsa svaren märktes det 

att eleverna tyckte det var bra. Det stillade deras nyfikenhet och man kunde räkna 

ut om man hade någon chans till seger. Känsloyttringarna duggade tätt. Här 

upplevdes djupaste förtvivlan och den vildaste glädje. I en klassrumssituation hade 



  

eleverna varit tvungna att vara tysta. Nu när inte fyra väggar begränsade blev det 

tillåtet att både ropa hurra och hoppa högt av lycka. Barnen fick också höra det 

rätta svaret vilket var nödvändigt för att tipspromenaden skulle ha någon betydelse. 

Många lärde sig säkert något nytt både om det rätta och det felaktiga svaret. 

Lärarna följde inte upp om eleverna lagt märke till vad som hänt i naturen. Det var 

synd för det hade säkert många haft synpunkter på. Uppgiften rann ut i sanden och 

blev därför meningslös.  

Efter genomgången slutade eleverna. De flesta hade skolväskan kvar i klassrummet 

så därför gick man tillbaka dit. Det blev ingen återsamling. Efterarbetet blev att för 

lärarna rätta tipsraderna. Vinnaren skulle presenteras vid ett senare tillfälle.  

Man kan fundera på vad målet med aktiviteten var. Då eleverna själva fått skriva 

frågor var inte kunskapen riktad av lärarna d.v.s. det var inget ämnesområde som 

skulle läras in. Eftersom uppgiften att se på hur naturen förändrat sig, inte följdes 

upp kan inte heller det varit ett syfte. Är man inte utomhus oftare kan det enda 

målet bli att ha en trevlig dag i naturen, vilket visserligen i sig är en bra idé. Har 

man ett tydligt mål med en aktivitet är det lättare att utvärdera och bedöma utfallet 

av dagen, till mer än att det var en rolig dag. Det ger även utomhuspedagogiken en 

högre status och ett större allvar som pedagogiskt redskap. 



  

Reflektioner  

Vi kunde i vår fältstudie på ett tydligt sätt återkoppla till det vi kommit fram till i 

vår litteraturstudie. Mycket kom fram i positiv bemärkelse: 

• Eleverna var väl inskolade i utomhusaktivitet vilket märktes tydligt på deras 

uppförande. 

• Eleverna var väl medvetna om vilka regler som gäller i ett naturreservat. 

• De var trygga i området då de kände till det väl. 

• Utomhusvistelsen möjliggjorde att klasserna fick arbeta tillsammans. 50 

elever i ett klassrum är inte en realistisk tanke. 

• Stövlar var något som nästan alla elever hade. 

• Det var en trevlig atmosfär mellan vuxna och elever. 

• Eleverna fick känna sig ”fria” då de inte blev överdrivet styrda av lärarna 

• Barnen hade själva gjort förarbetet till tipspromenaden vilket var spännande 

och gav känsla av delaktighet som i sin tur gav engagerade, intresserade 

elever. 

• Eleverna tog sitt ansvar. Bl.a. var det en grupp pojkar som fick till uppgift att 

sätta upp frågorna åt sina kompisar. 

• Man arbetade över ämnesgränserna då frågorna berörde många olika 

områden. 

• Lärarna gav eleverna tydligt ansvar då de själva fick bilda grupper och gå 

stigen utan vuxnas inblandning. 



  

• Frågorna repeterades och de rätta svaren gavs vilket var riktigt vad gäller 

barnens kunskapsinhämtning. 

Vi funderade också kring vad som kunde gjort dagen ännu bättre: 

• En uppföljning av uppgiften eleverna hade om att se vad som hänt i naturen 

under våren. Det hade gett momentet en mening. 

• Väntan efter tipspromenaden blev lite för lång för de flesta. Det kunde 

undvikits genom en aktivitet. Kanske en gåta eller en berättelse. 

• Det var fyra vuxna. Någon eller några kunde mött upp eleverna vid 

scoutgården.  

• Dagen kan tyckas vara lite ”outnyttjad”. Någon eller några små aktiviteter 

eller lekar hade gjort dagen ännu roligare. 

• Ett tydligt mål med dagen, som medvetengjorts för eleverna, hade varit 

önskvärt.  

Naturen kan tyckas tämligen outnyttjad då inte frågorna handlade om   

området. 



  

Avslutande del 

Avslutande kommentar  

Utomhuspedagogik är en pedagogik som erbjuder stora möjligheter. Det ger elever 

kunskap i envidare mening men också en personlig utveckling. Läraren erbjuds ett 

obegränsat läromedel som man lätt kan nå. Det är bara att ta steget ut ur 

klassrummet. Vår undersökning har beskrivit vad utomhuspedagogik innebär samt 

visat på dess fördelar och möjligheter  

Kärna Mosse är ett unikt område som erbjuder många olika miljöer. Vår 

redovisning över naturreservatet pekar på stora möjligheter både för skola och 

gemene man. Ett mer omfattande arbete är att påvisa hur de olika miljöerna kan 

användas med konkreta lektionsförslag och aktiviteter. Det ryms dock inte inom 

ramen för vårt examensarbete. 

Vår tonvikt lades sedan på en undersökande del som närmare vill utforska om 

lärare som arbetar i närhet av detta utpräglade naturområde, utnyttjar det i 

undervisningen. Slutsatsen blev att lärarna är medvetna om Kärna Mosses värde 

men yrkesrollen är komplex och för att utnyttja naturen i högre grad måste man 

välja bort något annat som ligger på en lärares åtaganden. Läraryrket är till viss mån 

ett självständigt arbete och det är till den enskilda individens egna ansvar om 

utomhuspedagogik ska bedrivas. Lärarna som vi talat med har ingen utbildning eller 

fortbildning i att undervisa utomhus. En sådan lärarfortbildning skulle kunna 

möjliggöra ett bättre utnyttjande av naturreservatet. Lärarlagen har en stor betydelse 

i 2000-talets grundskola och där kunde gemensamma aktivitetsprogram angående 

undervisning på Kärna Mosse utformas. 

Vår slutsats blev således att lärare på Kärna skola använder sig av Kärna Mosse i sin 

undervisning. Tillfällena är dock få vilket kan vara förvånande. Ett naturreservat 



  

bär på vissa kvaliteter som inte går att finna överallt och därför tycker vi att det 

borde utnyttjas i större utsträckning. För att detta ska ske bör skolan och dess 

undervisande personal upplysas och inspireras, för Kärna skola är en skola med 

en mosse bakom knuten…  

Förslag till vidare forskning 

Ett examensarbete innebär att man tvingas göra ständiga avvägningar då man måste 

begränsa sig. Många frågor har väckts under arbetets gång men dessa har vi blivit 

tvungna att lämna åt sidan då arbetet måste stanna inom en rimlig gräns och ramen 

av 10 poäng. 

Det hade varit intressant att följa upp andra områden i naturen som skolan kan 

utnyttja. Dessa områden har nämnts i intervjuerna men inte utvecklats vidare. 

Utomhuspedagogik är ju inte endast förlagd till Kärna Mosse. En inventering 

angående en skolas möjligheter utanför klassrummet vore givande.  

Det vore även intressant med ett jämförande moment. Hur ser en innerstadsskolas 

utomhuspedagogiska aktiviteter ut i jämförelse med en som har ett utpräglat 

naturområde bakom knuten? Den frågeställningen öppnar upp för nya som hur 

ofta man arbetar ute på de bägge skolorna, vilka naturområden man använder sig 

av o.s.v. 

Man kunde också välja att fokusera mer på lärarsituationen och de olika 

individernas förhållningssätt till utomhuspedagogik. I vår intervjudel har vi valt att 

tala med lärare som arbetar på olika stadier i olika ämnen. Det är ett medvetet val 

då vi vill se skilda grepp i användandet av uterummet. Man kunde ha valt ett större 

urval och tagit hänsyn till och lagt tyngdpunkten på kriterier som kön, antal år i 

tjänst, ålder mm. Då hade fokus blivit ett annat.  



  

Ytterligare ett alternativ hade varit att se på elevers förhållningssätt till att lära sig 

utomhus. Istället för att vända sig till lärare kunde man intervjuat elever. Vår 

uppfattning är att man har olika syn på naturen och studier utomhus beroende på 

ålder men även vana, som man förvärvat hemifrån.   
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Sammanfattning 

Vårt syfte med det här examensarbetet var att se hur lärare arbetar när de har 

tillgång till ett naturreservat som ligger i närheten till skolan. Vi ansåg det 

nödvändigt att i en litteraturstudie redogöra för vad utomhuspedagogik är och även 

göra en beskrivande del av naturreservatet, Kärna Mosse. 

Utomhuspedagogiken är inget nytt begrepp utan har en gedigen historia bakom sig 

med namn som Jean-Jaques Rousseau, Ellen Key och John Dewey. Lusten att lära, 

en helhetsupplevelse, tematisk integration och direktkontakten mellan människor 

och naturen är viktiga begrepp som beskriver utomhuspedagogiken. Vi har 

fokuserat på fördelarna som denna  form av inlärning för med sig. Det har även 

varit en uppgift att studera vad styrdokumenten drar upp för riktlinjer.   

Vi har gjort djupintervjuer med tre verksamma lärare med olika inriktningar för att 

sedan dra egna slutsatser utifrån intervjuerna. Man kan se att lärarna alla jobbar 

med uterummet, men inte specifikt med Kärna Mosse, utan man använder 

närområdet runt skolan i lika hög grad. 

Vi har i litteraturen funnit starka skäl för att använda utomhuspedagogik men vi har 

också upptäckt att det ibland skiljer sig mellan böcker och verklighet. Vi är dock 

inställda, som blivande lärare, att är det av yttersta vikt att använda sig av skog och 

natur i undervisning som ett bra komplement till den traditionella undervisningen. 


