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SAMMANFATTNING

Syftet med mitt arbete var att försöka ta reda på hur man använder utomhusmiljön i
undervisningen för grundskolans senare del, år 7-9. Jag var även intresserad av vad lärare och
elever hade för synpunkter på att vara ute i skolarbetet. Som utgångspunkt för arbetet hade jag
frågeställningarna: ”Vilken syn har elever i grundskolans senare del på No?”, Vad har
eleverna för synpunkter på undervisning utomhus i No?” ”Vilken är lärarnas inställning till
att använda utemiljön i undervisningen och vilka orsaker kan det finnas till att de använder
respektive inte använder utemiljön i undervisningen.”

För att ta reda på detta gjorde jag en enkät undersökning på två skolor bland elever i år 7-9 om
hur de arbetade med No ämnen i skolan. Utifrån enkäten valde jag ut ett mindre antal elever
som jag intervjuade för att ta reda på vad de tyckte om att vara ute under No lektionerna. Jag
intervjuade även de undervisande lärarna till de elever som var med i undersökning.

I litteraturgenomgången har jag behandlat litteratur som behandlar undervisningssituationen i
skolan som helhet. Och litteratur som tar upp undervisning i naturorienterande ämnen. Att jag
valt denna litteratur beror på att det var svårt att finna litteratur som behandlade
utomhuspedagogik.

Undersökningen visade att en stor dela av eleverna har en inställning till No. De flesta av
eleverna hade inte varit ute och haft No-undervisning. Det var ungefär lika stor del av de
elever som aldrig hade varit ute som tyckte att det var bra som det var, som elever som ville
vara ute mer under lektionerna. De elever som hade varit ute var elever i år 8 på en av
skolorna där man hade möjlighet att gå ut under vanliga lektioner. Det arbete som eleverna
hade utfört innebar att de hade samlat material för att ta med sig in till klassrummet för
fortsatt arbete inomhus. När jag intervjuade eleverna framkom det att en av anledningarna till
att man inte ville vara ute var att man kunde bli blöt och kall. Vid lärarintervjuerna kom det
fram att de tre lärare som jag intervjuade var medvetna om att undervisning utomhus har
andra kvalitéer än undervisning i klassrummet. Att man ändå inte utnyttjade möjligheten att
vara ute berodde framförallt på brist av tid och personal. Men att man på skolorna försökte att
vara ute, en av skolorna var ute medan den andra funderade på att införa detta.

I diskussionen kommer jag fram till att undervisning utomhus är en viktig del av
undervisningen i naturorienterande ämnen. I dagens skola är det eleverna själva som ska
generera sin egen kunskap i det konstruktivistiska arbetssätt som är på inmarsch. Därför
behöver elever enligt min mening vara ute och få konkreta erfarenheter av den natur som
omger oss.
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1. BAKGRUND

Det var under en kurs i utomhuspedagogik i lärarutbildningen som tankarna på hur man
kan använda utomhusmiljön i undervisningen, i mitt fall i No-ämnen, växte fram. Det
verkar lätt i teori att flytta undervisningen utomhus men är det möjligt i praktiken i dagens
skola? Vi som gick kursen hade själva valt att gå den, men hur är det med eleverna i
skolan. Är de lika intresserade av att ha sin undervisning utomhus eller föredrar de att vara
inne i klassrummet där man inte riskerar att bli både blöt och kall. Och vad tycker lärarna,
finns det möjligheter på skolorna att bedriva undervisning utomhus. Alla är nog överens
om att första hands upplevelser och konkreta erfarenheter är det bästa sättet att ge elever
varaktig kunskap. Men hur löser man det i skolan? Vad finns det för problem att lösa och
vad tycker lärare och elever om undervisning utomhus?

Under min egen skolgång var det inte ofta man fick tillfälle att vara ute i naturen under
lektioner i naturkunskap. Jag har funderat mycket på det och kan inte minnas att vi var ute
någon gång. Om man någon gång var ute i naturen under lektionstid så var det under
idrottslektionerna och friluftsdagar, och då var syftet inte att studera den miljö vi vistades i.
Men det var ju några år sedan jag gick i grundskolan, så minnet kan ha svikit mig. Då jag
gick i grundskolan var det Lgr 69 som var den läroplan man arbetade efter. I den skriver
man på sidan 192 att ett av huvudmomenten i undervisningen i naturkunskap är
exkursioner. När man beskriver olika arbetssätt i biologi går man ett steg längre, där kan
man läsa ” Väl planerade exkursioner torde vara den värdefullaste arbetsformen i allmän
biologi. Terrängen bör därvid väljas så, att den också kan ge naturupplevelse och känsla för
naturens skönhet.” (Lgr 69 sidan 193) Så redan då hade man insett hur viktigt det var att
man fick förstahandsupplevelser i naturen för att kunna ta till sig undervisningen i biologi.

I dagens styrdokument, Lpo 94 och de kursplaner som har arbetats fram under senare år är
inte formuleringarna lika klara. Men ändå kan jag tolka in hur viktigt det är att man
använder utemiljön i undervisningen för att eleverna ska kunna få egna erfarenheter och
upplevelser som grund för sina nya kunskaper. I kursplanen för naturorienterande ämnen
från 2000-07 skriver man att de naturvetenskapliga ämnenas syfte och roll i skolan är bl.a.
att: ”Naturvetenskapliga studier tillfredsställer lusten att utforska naturen och ger utrymme
för upptäckandets glädje.”

En av anledningarna till att jag är intresserad av att använda utemiljön i undervisningen ar
att den snabba utvecklingen i dagens samhälle får (kan få) till följd att vi är på väg bort
från naturen. Många av de elever som går i dagens skola har enligt min mening förlorat
mycket av den kunskap om naturen och miljön omkring oss som jag tycker hör till
allmänbildningen. Människor i dagens samhälle är på väg att mista vår relation till naturen.
Den natur som vi under lång tid har varit beroende av för vår fortlevnad, vilket vi
fortfarande är fastän beroendet inte är lika tydligt nu som det var förr.
Ett av dagens stora problem är den miljöförstöring som sker i världen. Jag vill att eleverna
ska förstå att det inte bara är de stora globala problemen som man måste göra något åt, utan
man även måste värna om närmiljön. Här har skolan enligt min mening en viktig funktion
genom att ge elever de erfarenheter av naturen som innebär att de känner att de är en del av
den och vad som händer i vår miljö berör oss alla. Vi måste lära våra elever att se den natur
som finns omkring oss och att måna om den biologiska mångfalden. Eleverna bör i skolan
få inblick i betydelsen att vårda miljön och för att bevara den biologiska mångfalden.



2. SYFTE

Syftet med det här arbetet är att försöka ta reda på hur lärare använder utomhusmiljön för
undervisning i naturorienterande ämnen. Jag är även intresserad av vad lärare och elever
har för synpunkter på att använda utomhusmiljön i undervisningen. Vilka fördelar och
nackdelar det finns vid de olika sätten att arbeta, no undervisningen i klassrummet eller
undervisning i utemiljön. I teorin verkar det som undervisning utomhus bara har fördelar
och inga nackdelar. I undervisning utomhus för eleverna möjlighet till de konkreta
erfarenheter som har stor betydelse för deras kunskapande. Frågan är de om undervisning
utomhus fungerar lika bra i praktiken som det gör i teorin. Jag vill även ha svar på hur
eleverna upplever att ha undervisning utomhus. Eller är det så att de helst vill vara inne i
klassrummet.
Min egen erfarenhet är att det verkar vara så att man är ute mer i skolan med yngre elever,
men hur fungerar det i högstadiet. Hur motiverar man eleverna? Hur löser man problemen
med schema läggning och vad är det som styr om man gör på det ena eller andra sättet –
om man använder utomhusmiljön i undervisningen eller inte?

3. PROBLEMFORMULERING

1.   Vilken syn har elever i grundskolans senare del på No?
2 Vad har eleverna för åsikter om undervisning utomhus i No?
3 Vilken är lärarnas inställning till att använda utomhusmiljön i No undervisningen och

vilka orsaker finns det till att de använder respektive inte använder utemiljön i
undervisningen.

4. LITTERATURGENOMGÅNG

4.1 Inledning

I denna litteraturgenomgång har jag sökt efter litteratur som kan styrka att man bör arbeta i
utemiljön vid undervisning i naturvetenskap. När jag skulle söka litteratur som behandlade
undervisning i utomhusmiljön upptäckte jag att det var svårt att hitta litteratur som tog upp
detta. Därför valde jag att se på de olika teorier som finns om undervisning och hur
situationen är i dagens skola. För att sedan försöka koppla det till undervisning i
naturorienterade ämnen och hur man kan motivera att man använder utomhusmiljön i
undervisningen.

4.2 Teorier om lärande

4.2.1 Inledning

Så länge som undervisning har bedrivits i organiserade former har det funnits teorier om
hur undervisning på bästa sätt ska bedrivas för att eleverna ska få möjlighet att inhämta de
kunskaper som man har ansett vara viktiga för elevernas framtid. Allt eftersom samhället
har förändrats har kunskapskraven förändrats och även det sätt som man i skolan bedriver
undervisning på förändras. Det har skett en övergång från att se lärande som överföring av



kunskap från läraren till en grupp av elever till att det är den enskilda eleven själv som
skapar sin egen individuella kunskap.
Jag har i denna litteraturgenomgång tittat på vad man har haft för syn på den lärande
individen från 1960-talet och fram till i dag.

4.2.2 Behaviorism, kognitivism och konstruktivism

Under 1960-talet fanns det en behavioristisk syn på hur undervisningen i skolan skulle ske.
Det innebar att man bortsåg från den lärande individens egna intressen och erfarenheter.
Tanken i stort var att om eleverna utsättes för samma typ av undervisning (stimuli) så gav
alla elever samma respons, i den mening att alla elever i gruppen kunde få samma
kunskaper genom samma typ av undervisningen oavsett intresse och mognad. Lite
förenklat kan man säga att eleven var passiv och läraren var aktiv i undervisningen. Man
ansåg att kunskapen överfördes från läraren till eleven, kunskapen förmedlades utifrån och
in, vilket innebar att undervisningens tyngdpunkt låg på inlärning. Detta sätt att undervisa
ersattes så småningom av kognitivistiska tankar om undervisning. Skillnaden var att man
nu i undervisningen även intresserade sig för den lärande individen, eleven, och hur denne
bearbetade de stimuli som han utsätts för i undervisningen. Även om intresset i
undervisningen fortfarande koncentrerades på hur den enskilda individen tog till sig
undervisningen i skolan var elevens inhämtande av kunskap även nu en fråga om att
överföra kunskap från omvärlden till eleven. Det man intresserade sig för var hur eleven
bearbetade den information som han fick ta del av i undervisningen. Men fortfarande var
det läraren som var aktiv och eleven som passivt tog till sig information från läraren vilken
förhoppningsvis gav upphov till ny kunskap hos den enskilda eleven. (Wyndhamn m.fl.
2000)

På 1980-talet växte sig Piagets tankar om hur undervisning sig allt starkare. Piaget hade en
positiv syn på människan och lärande. Han utgick från att människor är utrustade med en
stark lust att lära som är biologiskt betingad. Lärandet är ett sätt för individen att ta kontroll
över och förstå sin omvärld genom att utforska den. Piagets teorier om inlärning bygger på
att kunskap växer fram i relation med individens biologiska mognad. För att man ska
kunna lära sig något så måste det finnas strukturer, tidigare erfarenheter som kan användas
vid nya situationer för att skapa ordning och meningsfullhet i det nya man träffar på. I
Piagets teorier, till skillnad mot de tidigare, är det eleven som aktivt skapar sin egen
kunskap med tidigare erfarenheter som grund.(Marton, red 1986)
För att eleven ska kunna ta till sig ny kunskap krävs en assimilation eller ackommodation.
Assimilation innebär att man med stöd av tidigare erfarenheter försöker att skapa
förståelse. Den lärande individen sorterar in nya erfarenheter så att de upplevs som
meningsfulla med hjälp av tidigare erfarenheter som man har. Har man inte de erfarenheter
som behövs för detta sker en ackommodation. Vilket innebär att den lärande individen
behöver anpassa sina tidigare erfarenheter så att de stämmer med omvärlden.(Imsen 1988)
Kortfattat kan man säga att eleverna behöver ha tidigare kunskaper och erfarenheter för att
kunna ta till sig nya. Därför är det viktigt att man i undervisningen tar hänsyn till elevens
tidigare erfarenheter då det som upplevs som alltför obekant inte ger upphov till nya
kunskaper hos eleven. (Andersson 1989)

Det växte så småningom fram kritik mot Piagets teorier. Eftersom hans teorier om hur
lärande gick till inte tog någon hänsyn till den lärande individens omvärld, istället ökade
intresset för Vygotsky`s teorier. (Carlgren red 1999)



Enligt Vygotsky har all utveckling av intellekt och tänkande sin utgångspunk i sociala
aktiviteter, och i sociala aktiviteter har språket en viktig funktion. Vygotsky menar att det
finns en skillnad mellan uppgifter som en elev klarar av att utföra på egen hand och vad
som är möjligt för samma elev att utföra tillsammans med andra. Skillnaden mellan dessa
kallar han för den approximativa utvecklings zonen, och det är i denna zon som inlärning
sker. Vygotsky menar att det som en individ kan utföra tillsammans med andra blir med
tiden till individens personliga kunskap. Detta innebär att det kommer till en social aspekt
på inlärning och att kunskapande inte sker oberoende av omvärlden utan att omvärlden är
av stor betydelse för den lärande individen. En av utmaningarna i skolarbetat är att i
undervisningen hitta vägar för att utnyttja den approximativa utvecklings zonen hos
eleverna så att de tillsammans med andra aktivt arbetar med att utveckla sin egen
kunskap.(Imsen 1988)
Jerome Bruner menar att struktur är viktig i undervisningen. Det är viktigt att man i
undervisningen presenterar stoffet för eleverna så att de kan se de sammanhang som finns.
Det är verkligheten som ska ligga till grund för undervisningen och att man därifrån går
vidare med olika tillämpningar. Bruner anser även att man ska anpassa undervisningen till
elevens utvecklingsnivå och att man gärna kan upprepa samma moment under elevens
skolgång allteftersom eleven mognar. Det är av stor betydelse att man i undervisningen har
givit eleven möjligheter att få konkreta erfarenheter av tidigare moment innan man går
vidare i undervisningen. (Imsen 1988)

Enligt Piaget, Vygotsky och Bruner är lärande en aktiv process där tidigare erfarenheter är
den grund som individens kunskapande bygger på. Tack vare tidigare erfarenheter hos
eleven skapas det genom reflektion, mening i det nya som har presenterats för eleven. Det
är ur dessa tankar som konstruktivismen vuxit fram. Det innebär att varje individ skapar
sin egen personliga kunskap som till stor del bygger på de tidigare erfarenheter som
individen har. Det innebär att det är elevens tidigare och nya erfarenheter tillsammans med
reflektion över dessa som skapar elevens personliga kunskap.

Konstruktivism

Bild Wyndhamn 2000 s. 88

4.3 Undervisning

Den snabba förändringen av omvärlden får till följd att man i skolan har svårt att förutse
vilka kunskaper som eleverna kommer att behöva i framtiden. Det har därför blivit allt mer
viktigt att ge eleverna de kunskaper som behövs för att själva kunna söka den kunskap som
de i framtiden kommer att behöva. Och att de även får möjlighet att kritiskt granska den
information som de tar del av. Lärandet i skolan är till skillnad från det informella lärandet
ett systematiskt lärande av kunskaper som ska öka elevernas förmåga att tänka och
resonera. De kunskaper som man förmedlar är kunskaper som har utvecklats på andra
ställen än i skolan och ska användas på ytterligare ett annat ställe. Det kan enligt Carlgren
innebära att eleverna inte alltid känner att det man arbetar med i skolan angår dem, inte är
en del av deras verklighet. De kunskaper som man förmedlar i skolan har inte alltid

Erfarenhet
Handling

Reflektion Lärande
kunskap



anknytning till elevernas verklighet utan arbetet i skolan kan upplevas som något man gör
bara för att det ska göras.(Carlgren red 1999)

4.3.1 Situationen i skolan

En av skolans uppgifter är att förmedla kunskaper till eleverna på ett sätt som gör att de
upplever undervisningen som meningsfull, att de känner sig motiverade i skolarbetet.
För att eleverna ska uppleva undervisningen som meningsfull behöver eleverna vara
motiverade för det arbete som ska utföras. En tänkbar orsak till elevernas brist på
motivation kan bero på att de uppgifter man arbetar med i skolan är dekontextualiserade,
dvs. de uppgifter man arbetar med är tagna ur sitt sammanhang. Carlgren menar att det
pågår en kamp i klassrummen mellan elever och lärare. Den här kampen mellan elever och
lärare kan man kortfattat beskriva genom att läraren har krav på sig att se till att man
hinner med ”det man ska” och att alla elever följer med i undervisningen och att eleverna
istället gör allt för att komma undan arbetet i skolan. (Carlgren red 1999)

Ett viktigt villkor för att eleverna ska uppleva undervisningen som meningsfull är att
innehållet upplevs som begripligt och att eleverna upplever det som relevant. Enligt
Dahlgren visar erfarenheter från forskning som bedrivits om det ”meningsfulla lärandet”
att när människor sätts i inlärningssituationer som liknar den i skolan så sker ett ytinriktat
memorerande av fakta utan mening och innehåll för den enskilda individen. Men när
samma individ befinner sig i en vardagsbetonad inlärningssituation uppvisar individen en
mer djupinriktad inlärning. En viktig fråga som man måste ställa sig är vad man i skolan
efterstävar för kunskaper? Vad är det man bedömer som viktigt att eleverna ska ta till sig i
undervisningen? Det har visat sig att undervisningen i skolan ofta ger eleverna
faktakunskaper som snabbt glöms bort. Förståelsen av sammanhang blir skral, både i ett
långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. (Dahlgren 1990)

I all undervisning behöver det finnas variation. Carlgren menar att skolan skulle vara mer
öppen och villig att ta till sig av de metoder som andra organisationer använder sig av i sin
verksamhet. Elever är ofta med i organisationer på fritiden som bedriver aktiviteter som
kan liknas vid ”undervisning” inom olika områden där eleverna skaffar sig nya
erfarenheter som de har nytta av i framtiden. En slutsats man kan dra av detta är att olika
aktiviteter gynnar olika slags lärande. Carlgren säger att man därför i skolan behöver
bredda synen på hur undervisning ska gå till och vilka metoder kan användas vid
undervisningen. Och att kunskap är något som man tillgodogör sig i samspel med
omgivningen, att skolan inte är isolerad från omvärlden som finns omkring oss. Det är
därför av angeläget att man ser lärande i relation till de sammanhang och de situationer
som eleven befinner sig i. ( Carlgren red 1999)

K. Bergkvist har studerat vad eleverna upplever som arbete i skolan och hur eleverna tar
sig an uppgifter de får i skolarbetet. Det visar sig att när lärarna försöker, efter elevernas
önskemål, göra undervisningen mer meningsfull och intressant genom att ge dem uppgifter
som de tycker är intressanta, avtar intresset snabbt för uppgifterna. Även om eleverna får
uppgifter som till en början upplevs som roliga (annorlunda) övergår det snart i att de
tycker uppgifterna är tråkiga, och uppfattas som ”vanligt” skolarbete. Bergkvist anger
några tänkbara orsaker till detta;

• Elevernas arbeten avslutas inte, det är tiden som styr när man ska avsluta arbetet.
Även om inte eleverna är färdiga med sina uppgifter avbryts arbetet.



• Läraren avbryter arbetet för att det blir oroligt i klassrummet av olika orsaker.
• Det finns ingen tidsplan för arbetet, vilket innebär att eleverna inte vet hur mycket

tid de har till förfogande för att färdigställa sitt arbete.
• Lärarens mål med arbetet är inte klara för eleverna, eller bestämda vid arbetets

början. Vilket kan leda till att arbetet blir en producerade aktivitet för eleverna där
de löser uppgiften praktiskt utan att reflektera över vad man gör och i vilket
sammanhang som uppgiften kommer in.

• Eleverna saknar en teoretisk bakgrund för att utföra uppgiften. de saknar förståelse
för det de arbetar med.

• Uppgifter där elevernas konkreta erfarenheter ingick resulterade ofta i att eleverna
fick nya kunskaper, att de lärde sig någonting. (Bergqvist 1990)

4.3.2 Konstruktivism i skolan

”I traditionell inlärningspsykologisk forskning har individens förkunskaper alltid utgjort en
metodisk komplikation, som man med olika medel har försökt att nedtona och helst
eliminerar, främst genom att minimera inlärningsuppgifternas meningsfullhet.” (sid. 29
Dahlgren 1990). Den synen på elevernas tidigare erfarenheter har i och med att den
konstruktivistiska synen på undervisning som utvecklats förändrats. Med konstruktivism
menas att kunskap konstrueras i ett sammanhang mellan förnuft och sinnesintryck där
tidigare erfarenheter spelar stor roll. Dewey säger att ”ny kunskap uppstår bara i en
situation i vilken den lärande får användning av, och utlopp för tidigare erfarenheter som är
relevanta för sammanhanget” (Wyndhamn m.fl. 2000 s.89) och att inhämtande av
kunskaper sker i ett socialt samspel med andra.  Det får som följd att elevernas tidigare
erfarenheter spelar en viktig roll när man planerar undervisningen. Beroende på de tidigare
erfarenheter och kunskaper som elever har kommer de kunskaper som de utvecklar att vara
mycket olika även om sättet som undervisningen sker på är det samma. (Skolverket 1998)

Det är eleven själv som i samspel med andra konstruerar de sammanhang som finns i det
material som presenteras i undervisningen. Om det som eleven kommer framtill är det man
efterfrågar i undervisningen, målen för undervisningen, är inte säkert då det är elevernas
tidigare erfarenheter som ligger till grund för deras nya kunskaper. Den sociala aspekten på
konstruktivismen innebär att lärandet sker tillsammans med andra. Eleven får möjlighet att
tillsammans med andra reflektera över det man arbetar med. Och att eleven ”tvingas” att
sätta ord på sin kunskap genom att argumentera för sin ståndpunkt. Det innebär att språket
har en betydelsefull roll i elevens kunskapande och att man i skolan måste ge eleverna ett
språk som redskap att sätta ord på sina tankar och möjlighet att ta till sig av andras tankar.
Det är viktigt att man i undervisningen ger eleverna förståelse för de centrala begreppen i
undervisningen så att de kan användas vid diskussioner och vid reflektion. (Wyndhamn
m.fl. 2000)

4.3.3 Undervisning

I läroplanen, Lpo94, skriver man att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs
förutsättningar och behov” ”Den skall med utgångspunkt i varje elevs bakgrund, tidigare
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och
kunskapsutveckling.” (Lpo94 s.6)



Då man i undervisningen ska utgå från elevernas egna erfarenheter och kunskaper som de
har från tidigare kan det leda till svårigheter i undervisningen om inte eleverna har de
förkunskaper som man som lärare tar för givet att eleverna har. Bristande förkunskaper får
olika följder för olika elevkategorier. Duktiga elever kan lättare tillgodogöra sig
undervisningen även om det finns brister i förkunskaperna. Problemen blir större för svaga
elever som antingen kan välja på att memorera de fakta som krävs för att klara
undervisningen eller ge upp. Vid memorering kommer eleven inte att få det djupinlärande
som man strävar efter i undervisningen. Med djupinlärning menas att eleven ser en mening
med den nya kunskapen och kan sätta in den i ett större sammanhang. De svaga eleverna
uppnår istället en ytlig inlärning där den lärande saknar både struktur och mening i det som
behandlas i undervisningen vilket innebär att resultatet blir ett memorerande av fakta utan
förståelse och sammanhang.(Imsen 1988)

”Inlärningen i skolan består av många utportionerade kunskapsdroppar. Skall dropparna
resultera i inlärning måste de infoga sig i den kunskapsbehållare som eleven tidigare har
och blanda sig med innehållet. Vi har en känsla av att den logiska förhandsstrukturerade
kunskapen inte alltid gör det. Den blir liggande utanpå som en ytlig, isolerad kunskap –
som en främmande värld för sig själv. Den (kunskapen) ramlar av som vatten på en gås –
praktiskt talat” (Imsen 1988 s.350)

4.3.4 Två vägar att gå i undervisningen

Förenklat kan man säga att det finns två huvudvägar som man kan välja att gå vid
undervisning, dels den induktiva metoden som baserar sig på elevernas tidigare
erfarenheter. Den benämnas även discovery learning, vilket innebär att det är elevernas
egna aktiviteter som ligger till grund för undervisningen och att det är det som eleverna
själva upptäcker de sammanhang som ligger till grund för begreppsbildningen.  En
svårighet med denna typ av undervisning är att inte alla elever förstår vad undervisningen
”går ut på” om eleven inte har de förkunskaper som läraren utgår ifrån att de har. Det är
viktigt att eleverna har en helhet att placera det nya i för att kunna formulera den ”regel”,
de samband, som är målet för undervisningen. (Imsen 1988)

En annan metod är den deduktiva metoden där man i upptakten av ett undervisnings avsnitt
börjar med att presentera regeln eller de samband man vill påvisa för eleverna. Och från
dessa bygger man med hjälp av logiska resonemang upp en slutsats. En synpunkt på denna
typ av undervisning är att den spar tid och att eleverna snabbare kan tillämpa kunskapen
men frågan är om de förstår vad de arbetar med. (Imsen 1988)

 Induktiv metod:

 Deduktiv metod:

Imsen 1988 s. 353

Konkreta
situationer

Abstrahering och
generalisering

Formulering av
regeln

Formulering av
regeln

Förklaring och
exempel

Användning i
uppgifter



Det är i skolan idag vanligt att undervisningen bygger på elevernas eget arbete vilket kan
få till följd att de tillfällen som finns för att genomföra diskussioner med hela klassen
minskar. Det innebär att eleverna kanske inte får tillfälle att använda sig av sina nya
kunskaper i diskussioner. Därigenom får de inte möjlighet att använda sina ny kunskaper
och ta del av vad andra har kommit fram till. Eleverna går kanske miste om den sociala
aspekten på lärande som är en av grunderna i ett konstruktivistiskt arbetssätt. (Skolverket
1998)
Det är inte bara den sociala aspekten på kunskapande som man kan ha i åtanke när man
planerar hur man ska undervisa. I TIMSS undersökning har man kommit till slutsatserna
att olika undervisnings metoder har ett visst samband med eleverna prestationer. Det har
visat sig att stark lärarstyrning (deduktiv metod) av undervisningen verkar leda till bättre
resultat än det mer elevcentrerade arbetsformerna som t.ex. grupparbete eller individuellt
organiserat arbete. Man kom även fram till att goda prestationer hos eleverna sammanföll
med om eleverna hade en positiv inställning till ämnet i fråga. (Sjöberg 1998)

4.4 Undervisning i naturorienterandeämnen

4.4.1 Elevernas intresse

Det har visats att elevernas intresse för naturorienterande ämnen minskar på högstadiet. En
orsak till detta kan vara den ökade mängden av stoff som finns med i kurserna. I en studie
av böcker i naturorienterade ämnen för grundskolans senare del som har gjorts framgår det
att om man ska följa böckerna behöver eleverna på högstadiet lära sig i genomsnitt fem
nya begrepp varje lektion. Av de nya begreppen som presenteras i undervisningen är de
flesta abstrakta. Många elever är inte mogna för det abstrakta tänkande som krävs för att de
ska förstå det som behandlas under lektioner och det som de kan läsa om i böckerna.
En annan tänkbar orsak till att elevernas minskande intresse för undervisningen är att
eleverna inte har någon personlig erfarenhet av det som man talar om i undervisningen.
Lärares erfarenheter visar att eleverna kan fler saker ju äldre de blir men att de har svårt att
se de sammanhang som finns. Eleverna har ett behov av att se en mening med det som de
arbetar med och att se de sammanhang som finns mellan olika avsnitt som behandlas i
undervisningen. Behovet hos eleverna att kunna se de sammanhang som finns ökar ju
större kunskaps innehåll man har i det man arbetar med i skolan. (Skolöverstyrelsen 1991)

Det har tidigare varit vanligt att man i skolan uppfattade fysik, kemi och biologi som
kunskapsmassor. Och att man för den skull koncentrerade sig på den vetenskapliga
forskningens resultat i undervisningen, eftersom man tyckte att det var viktigt att man
presenterade fakta vetenskapligt och systematiskt. Traditionella läromedel i
naturorienterade ämnen för högstadiet har därför ofta en produktinriktad syn på
undervisning. Det får till följd att läroböckerna blir faktaböcker och speglar därför inte en
konstruktivistisk syn på lärande. Enligt en undersökning som gjordes 1983 (SISS) vill
eleverna veta mer om den omvärld som de lever i vilket innebär att de sammanhangen som
finns inom de naturvetenskapliga ämnena borde bli en viktig del i undervisningen. Det
behöver finnas beröringspunkter mellan elever och omvärld för att eleverna ska uppleva
undervisningen som meningsfull. (Andersson 1989)



4.4.2 Elevernas vardagsföreställningar och vetenskapliga begrepp

Enligt den konstruktivistiska synen ska man bedriva undervisning med elevernas tidigare
erfarenheter som grund. Att man i undervisningen stävar efter att utgå från hur eleverna
uppfattar omvärlden. Det har visat sig att det skiljer mycket mellan elevernas vardags
föreställningar och den vetenskapliga förklaringen av begreppen. Elevernas vardagliga
föreställningar om vetenskapliga fenomen är mycket seglivade och motståndskraftiga mot
undervisning. Det kan vara så att elevernas vardagsföreställningars motståndskraft mot
undervisning kan vara en av orsakerna till att det uppstår kommunikations problem mellan
lärare och elev. Läraren tar ofta för givet att eleven har tagit till sig den vetenskapliga
förklaringen av begreppen som man har arbetat med och att de förstår vad de innebär. Och
i fortsättningen används den vetenskapliga förklaringen av begreppen som grund för
undervisningen. Det är därför viktigt att läraren tar del av elevernas föreställningar och tar
dem på allvar då de är en del av elevernas verklighet. För att få eleverna att omvärdera sina
vardagstankar om begreppen har läraren en viktig uppgift att ge eleven de erfarenheter som
eleven behöver för att kunna ta till sig den vetenskapliga förklaringen av begreppen. Det
måste vara eleven själv som kommer fram till att de föreställningar om vetenskapliga
fenomen som eleven håller för sanna inte stämmer med de vetenskapliga förklaringarna
och kan göra en omvärdering.
Ofta har eleverna problem med de grundläggande begreppen inom ett område, så
grundläggande att man som lärare inte ens tänker på dem. Läraren förutsätter att eleverna
har en förståelse för begreppen som de inte har. Detta medför att eleverna får problem med
att se sammanhanget i vilket det nya stoffet passar in och eleven kan på grund av detta
uppleva undervisningen som meningslös. Det är viktigt att komma bort från det
atomistiska tänkande som ofta finns hos dagens elever. Med atomiskt tänkande menas att
eleverna inte ser helheten utan de tar till sig kunskapsfragment som de inte kan
sammanföra med tidigare kunskaper för att skapa förståelse för det som undervisningen
behandlar. Det är just denna fragmenterande inlärning, utan förståelse för helheten, som
man vill undvika i undervisningen. Då eleverna behöver se sammanhangen för att kunna
sätta in kunskaperna i ett större sammanhang och genom detta uppleva det man lär sig i
skolan som meningsfullt. (Andersson 1994)

För att uppnå en varaktig begreppsbildning hos eleven är undervisning ur ett
elevperspektiv ett krav för att man ska nå målet. Det är även viktigt att eleverna får tid för
samtal och reflektion om de naturvetenskapliga begrepp som man behandlar i
undervisningen. J. Schultz säger att: ”Jag vill hävda att naturvetenskapliga kunskaper får
man först då man kan resonera med hjälp av naturvetenskapliga termer och uttryck och
inse hur dessa kan fogas samman med andra termer inom samma kontext. Termer och
uttryck blir en del av helheten.” (Carlgren red 1999 sid. 201)

4.4.3 ”Lärarens uppgift”

Den naturvetenskap som eleverna möter i skolan är ofta en absolut och redan etablerad
kunskap vilket innebär att eleverna inte ser den utveckling som sker inom
naturvetenskapen. Sjöberg menar att det är viktigt att man som lärare gör eleverna
uppmärksamma på den utveckling som hela tiden försiggår inom naturvetenskapen. Men
det är även viktigt att eleverna får en historisk insikt i vad naturvetenskapen har får betytt
för människorna och vilka konsekvenser som det nya har för samhällets utveckling.
(Sjöberg 1998)



Det är av betydelse att man som lärare tänker över vad man har för mål med
undervisningen och att man tänker igenom vad som är viktigt och vad som man kan
utesluta ur undervisningen. Vill man ge eleverna en allmänbildning eller är det
förberedande kurser för framtida studier man arbetar med i grundskolan. Sjöberg framför
frågan; Varför ska alla elever undervisas i naturorienterande ämnen? Vad är det som har ett
värde i undervisningen?
Enligt Sjöberg kan man se undervisningen i no ur två perspektiv. Dels som en produkt där
det är teorier och begrepp som är det viktiga i undervisningen. Eleverna kommer att få en
naturvetenskaplig kunskap som ett redskap för att förklara och förstå den verklighet vi
lever i. Det är viktigt att man är medveten om som lärare att produkten naturvetenskap
förändras hela tiden. Teorier och begrepp förändras, nya kommer som kullkastar de som
redan finns. Nya teorier som förklarar verkligheten på ett bättre sätt än tidigare utvecklas
hela tiden.
Ett annat perspektiv på undervisningen i naturvetenskap är att man ser det som en process,
där det är det sätt som man arbetar på i undervisningen som är det centrala. De processer
som man använder i undervisningen kan ses som generella redskap för problemlösning och
eleverna lär sig att dra slutsatser och se samband. Arbetar man med ett processinriktat
synsätt på naturvetenskap, ser man inte bara naturvetenskapen som ett sätt att veta svaret,
utan man ger även eleverna ett verktyg och förutsättningar för att finna svar på nya frågor.
Eleverna får möjligheter att utvidga sina kunskaper och komma till insikt genom det
undersökande arbetssätt som förespråkas i bl.a. läroplan och kursplanerna för de
naturvetenskapliga ämnena.
I No undervisning har elevernas praktiska arbete en naturlig plats genom laborationer för
att stimulera eleverna inlärning och skapa förståelse. Men Sjöberg är tveksam till att
inlärning främjas av praktiskt arbete. Om så är fallet beror det på vad som är målet med
undervisningen. Det är viktigt att man som lärare har klart för sig vad man har som mål;
naturvetenskap som produkt eller process? Sjöberg säger; ”men om målet är att tillänga sig
vetenskapens begrepp och teorier, då är det ganska tveksamt om praktiskt arbete är
speciellt effektivt. Om man bara testar1 teoretiska kunskaper kommer det praktiska arbetet
att som onödigt slöseri med tid i förhållande till det man egentligen borde lägga ner tid på.”
(Sjöberg s.394)
Enligt Sjöberg ska den naturvetenskap som eleverna kommer i kontakt med i skolan inte ha
de vetenskapliga disciplinerna (fysik, kemi och biologi) som grund utan ge eleverna en
allmänbildning. Grundskolans naturvetenskap ska ge eleverna en förklaring och mening åt
det man observerar i omvärlden. Det innebär att det är helheten som är utgångspunk för
undervisningen och att man därifrån tar upp de begrepp som ligger till grund för
förklaringen till fenomen. (Sjöberg 1998)

4.5. Undervisning utomhus

4.5.1 Utomhuspedagogik

Vad finns det för fördelar med att använda utomhusmiljön i undervisningen? Enligt
Szczepanski & Dahlgren finns det andra kvaliteter vid undervisning utomhus än vid
traditionell undervisning2.

                                                
1 Han menar en utvärderings situation (prov) där man efterfrågar teoretiska, fakta kunskaper.
2 Med traditionell undervisning menar man den läsinriktade undervisning som bedrivs i klassrummet.



När man bedriver undervisning utomhus bygger elevens kunskapande på konkreta
erfarenheter och sinnliga upplevelser. Sinnliga erfarenheter ger ofta en bättre behållning av
undervisningen. Enligt Szczepanski och Dahlgren har forskning om inlärning visat att ju
fler sinnen som aktiveras vid en inlärningssituation ju bättre minns vi det vi har varit med
om. När man vistas utomhus aktiveras fler sinnen vilket innebär (förhoppningsvis) att den
lärande får en bättre minnesbehållning. Fler känslomässiga erfarenheter vilka kan utgöra
grunden för den tysta kunskap som i sin tur ligger till grund för den förtrogenhetskunskap
som man strävar efter i undervisningen. Med förtrogenhetskunskap menas en tyst kunskap
vilken ofta är förenad med sinnliga upplevelser. Man har en känsla av att något förhåller
sig på ett visst sätt utan att man för den skull helt kan motivera varför man menar att det
förhåller sig just så.
Det finns även andra kvaliteter i undervisning utomhus. Vid undervisning utomhus skapas
möjligheter till begreppskunskap. När eleven vistas i utemiljön får eleven själv möjligheter
att se den teori man arbetat med i skolan i verkligheten, och i och med det skapas en
möjlighet till förtrogenhetskunskap. Forskningsresultat har visat att den traditionella
bokliga inlärningsmiljö som skapas inom utbildningssystemet har en del tydliga brister.
Kunskaperna blir ofta ytliga och kortvariga och innebär att inte eleven får den
förtrogenhets kunskap som han skulle kunna få om han hade haft möjlighet att skapa en
varaktig begreppsbildning genom egna konkreta erfarenheter.

Vid traditionell undervisning finns det risk för att eleven inte får en helhetssyn på det som
man behandlar i undervisningen. Och om helheten skulle framträda för eleven sker det ofta
i slutet av lärandet. Vilket innebär att eleven får en retroaktiv förståelse av det man arbetat
med. Vid undervisning i utomhusmiljön finns det möjlighet att bryta ned helheten till
mindre delar som eleven kan koppla samman till en helhet under lärandet.  ”Det
meningsfulla lärandet förutsätter en rörelse hos tanken mellan helheten och delen, mellan
det specifika och det generella mellan abstrakt och konkret. Lärandet kan där igenom inte
fortgå som en enkelriktad rörelse från delar till helhet, eftersom inlärningsuppgifterna
därvid berövas sin meningsfullhet.”(Szczepanski &Dahlgren 1997)

4.5.2 Vad tycker elever om naturen?

A. Wallin har i en rapport intervjuat elever i år 8 och 9, och frågat dem vad de tycker om
No. I studien tillfrågades eleverna även om vad de tyckte om no-undervisningen. Det
visade sig att de flesta elever var positivt inställda till No. Det som bidrog till elevernas
inställning var att undervisningen i No var varierande, eleverna fick tillfälle till att arbeta
praktisk genom olika laborationer och andra aktiviteter. En annan orsak till att eleverna var
positiva till No var att de kunskaper som undervisningen ger upplevs som viktiga.
I en del av den undersökningen frågade hon eleverna vad de tycker om naturen. Hennes
resultat visade att de flesta elever hade en naturtyp som de tyckte bäst om. Och att vistelse
där upplevdes som behaglig och avkopplande. Men att detta inte innebär att de är
intresserade av att studera naturen mer ingående, man kan alltså inte ta för givet att den
”svenska naturkänslan” innebär att alla är intresserade av att vistas ute i naturen i
studiesyfte.
Hon frågade även eleverna om de såg några organismer då de var ute i naturen. Det var
endast 1/3 av eleverna som spontant angav att de ser organismer då de var ute i naturen. De
eleverna som inte spontant hade angivet att de ser olika organismer behövde få en
utveckling av frågan då de var osäkra på vad som menades med organismer. Och när de
kunde besvara frågan var det oftast ”större” djur som nämndes (fåglar och andra



ryggradsdjur). En slutsats som hon kommer till i undersökningen är att eleverna som deltog
i hennes undersökning hade ett litet intresse för växter och djur. Eleverna verkade inte ha
något behov av att känna igen olika arter.
(Wallin m.fl. 2000)

4.6 Vad säger styrdokumenten?

4.6.1 Lpo 94

I läroplanen finns det flera formuleringar som man kan använda när man behöver motivera
varför man kan bedriva undervisning i utemiljön. I avsnittet där man beskriver en likvärdig
utbildning sägs att: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och
behov. Den skall utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” ”Hänsyn skall tas
till elevernas olika förutsättningar och behov.”(Lpo94 s.6)

4.6.2 Kursplan i naturvetenskapliga ämnen

I den gemensamma kursplanen för kemi, fysik och biologi lyfter man fram hur viktigt det
är att man knyter abstraktioner till konkreta fenomen och att elevernas intresse för naturen
och de förklaringsmodeller som finns för att förklara det som sker. För att detta intresse ska
väckas är enligt kursplanen konkreta erfarenheter och reflektion över elevernas egna
erfarenheter ett viktigt inslag i undervisningen. Eleverna behöver få tid att reflektera över
de upptäckter som eleverna har gjort i undervisningen. Det sägs även i kursplanen att ”Alla
sinnen bör engageras och stimuleras och utrymme ges för att gå vidare med egna
frågor.”(sidan 15)

De naturvetenskapliga ämnenas syfte och roll i skolan ska bl.a. vara att tillfredsställa lusten
att utforska naturen och ge utrymme för utforskandets glädje. Man ska även i skolan sträva
mot att eleverna utvecklar en förmåga att se samband mellan egna iakttagelser och
teoretiska modeller. (www.skolverket.se)
I kursplanen för biologi beskriver man hur ämnet biologi är upplagt och vilka områden
som tas upp i grundskolan. Det är framförallt i två huvudområden där utomhusmiljön kan
ha en stor roll i undervisningen. I avsnittet där man beskriver vilka ”kunskaper” som
eleverna ska får inom ett enskilt område nämner man under avsnittet om ekosystem att
förutom studier av enskilda populationer och organismer ska eleverna ”vid studier av olika
ekosystem kan eleverna upptäcka och undersöka förändringar som beror såväl på naturliga
variationer som på människans verksamheter.”
Eleverna ska även få en inblick i vad som menas med biologisk mångfald och få förståelse
för vilka effekter som vår miljöpåverkan har på den biologiska mångfalden. Eleverna ska
även kunna beskriva och systematisera olika arter och förstå vilken effekt som
miljöpåverkan har på olika växter och djur. (www.skolverket.se)



5. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

5.1 Beskrivning av skolorna i undersökningen

Vid min undersökning har jag valt att tillfråga både lärare och elever på två olika skolor i
Motala. Båda skolorna har tillgång till natur i sin närhet. Den första skolan som jag har valt
att kalla ”Sjöskolan” har inom fem minuters gångväg tillgång till både skog och sjö. Den
andra skolan som jag kallar för ”Skogsskolan” har i sin närhet ett större fritids och
motionsområde med olika naturtyper. Även ”Skogsskolan” har vatten i sin närhet.

Skolorna skiljer sig mycket åt när det gäller hur man arbetar med No. Sjöskolan arbetar
med ett material som kallas för ”Kreativ No”. Det innebär att eleverna arbetar självständigt
med uppgifter inom ett arbetsområde. Arbetsuppgifterna kan vara både laborationer och
teoretiska. Eleverna löser uppgifterna och lämnar in till läraren vid arbetsområdets slut.
Eleverna tar eget ansvar för sitt lärande och lärarens uppgift är att vara handledare under
arbetets gång. När det gäller schema har man på skolan långa pass (80min) och ingen
uppdelning i de olika ämnena, fysik, kemi och biologi.

På Skogsskolan arbetar man mer traditionellt med No undervisningen. Eleverna läser de
olika ämnena, fysik, kemi och biologi under olika perioder under en termin. En period
varar en halv termin, vilket innebär att man har ämnet knappt 9 veckor varje termin innan
man byter. No lektionerna är förhållandevis korta, mellan 55 och 60 minuter.

5.2 Beskrivning av undersökningen

För att göra en första gruppering av eleverna valde jag att göra en inledande enkät (bilaga
1) som eleverna svarade på. Och utifrån den valde jag 5-6-elever i varje grupp som jag
intervjuade. Som underlag för vilka elever som jag valde ut för intervju låg svaren på
frågorna; a) ”Jag tycker att No är intressant” och b) ”Skulle du om du fick välja…..”
Jag valde ut elever med så stor variation i svaren på dess frågor som möjligt för att försöka
få största möjliga spridning på de elever som jag intervjuade.
Intervjun kan nog mer liknas vid ett samtal efter vissa uppgjorda ramar. Beroende på vad
eleverna svarade på de inledande frågorna varierade de kommande frågorna. De
intervjuade eleverna fick i stort sett samma frågor men ordningsföljden på dem kunde
variera. Frågorna till elevintervjuerna finns i bilaga 2. Intervjuerna spelades in på band för
att senare renskrivas. Tilläggas kan att de elever som inte ville intervjuas angav det på
enkäten och kom därför inte med när jag valde ut de elever som jag skulle intervjua. Här
tror jag att det var många elever som inte var positiva till No, och skolan som helhet, som
genomsnittet försvann. Det hade varit intressant att få höra deras åsikter om No
undervisningen för att se om den avvik från de eleverna som ville intervjuas.

Totalt var 126 elever med i undersökningen och de fördelades mellan skolorna och
årskurser enligt följande. På Sjöskolan svarade 24 elever i år 8 på enkäten och av dem
valde jag att intervjua 5 elever. På Skogsskolan fick jag tillgång till ett större antal elever. I
år 7 var det 37 elever som svarade på enkäten och av dem valde jag att intervjua 6 elever.
Eleverna i år 8 var bara med i enkät undersökningen vilken 36 elever besvarade. Och i år 9
var 29 elever med i enkät undersökningen och av dem intervjuades 4 elever. Att jag inte
valde att ge enkäten till även år 7 och 9 på Sjöskolan beror på att de elever som den lärare
jag hade kontakt med arbetade på samma sätt med alla elever.



Jag intervjuade även de undervisande lärarna till de elever som var med i undersökningen.
Lärarna som jag intervjuade var en manlig lärare på Sjöskolan och en manlig och en
kvinnlig lärare på Skogsskolan. De frågor som jag hade till lärarna framgår av bilaga 3.
Lärarintervjun hade ett liknande upplägg som elevintervjuerna. De frågeställningar som
finns angivna i bilaga 3 var grunden för intervjun men beroende på vad lärarna svarade på
de olika frågorna kan frågor falla bort eller komma till beroende på om läraren använder
utomhusmiljön i sin undervisning eller ej.

6. RESULTAT

6.1 Inledning

Jag har valt att vid sammanställningen av vad elever och lärare hade för synpunkter på
undervisningen i No att redogöra för de olika delarna var för sig. Jag börjar med att
sammanställa vad som kom fram av elevenkäten vilka svar som eleverna gav på de olika
frågorna. Och därefter vad eleverna hade för synpunkter på undervisningen vid intervjun.
Sedan redovisar jag lärarnas tankar och synpunkter på den No undervisning som de
bedriver och vilka tankar de har om att använda utomhusmiljön i undervisningen. Enkäten
och intervjuunderlagen finns som bilagor till arbetet.
Sättet att undervisa i no på de båda skolorna skiljer sig åt. På Sjöskolan undervisar man i
no utan att dela upp undervisningen i de olika ämnesområdena kemi, fysik och biologi. På
Skogsskolan däremot undervisar man på ett traditionellt sätt i de olika ämnesområdena.
Detta får till följd att eleverna på Skogsskolan har i enkäten i huvudsak tänkt på biologi vid
enkät och intervju då de undervisande lärarna i de grupper som jag var hos hade just
biologi som ”sitt” No-ämne.

6.2 Elevenkäter

6.2.1 Jag tycker att No är intressant

Den första frågan som eleverna skulle svara på i enkäten handlade om vilken inställning de
hade till No. Eleverna skulle på en linje markera med ett kryss om de ”instämde” eller
”inte instämde alls” med påståendet ”Jag tycker No är intressant”. På linjen hade jag
placerat siffror 1-5 för att ha som stöd när jag sammanställde resultatet. Siffran 1
motsvarade ”instämmer inte alls” och 5 motsvarade ”instämmer”.



Skogsskolan år 7 (37 elever)
Tabell 1

Jag tycker att
No är intressant…

Flickor Pojkar Totalt

Instämmer inte alls
1

0 2 2

2 2 1 3
3 4 8 12
4 7 4 11
Instämmer
5

4 1 5

Antal elever 17 16 33

Fyra elever svarade ej på frågan.

Eleverna tycker att No (biologi) är intressant, då medelvärdet för eleverna i år 7 är 3,42.
Flickornas medelvärde är 3,76 vilket är högre än pojkarnas 3,06.

Skogsskolan år 8 (36 elever)
Tabell 2

Jag tycker att
No är intressant…

Flickor Pojkar Totalt

Instämmer inte alls
1

0 0 0

2 0 3 3
3 6 7 13
4 2 11 13
Instämmer
5

3 4 7

Antal elever 11 25 36

Sjöskolan år 8 (24 elever)
Tabell 3

Jag tycker att
No är intressant…

Flickor Pojkar Totalt

Instämmer inte alls
1

0 0 0

2 0 1 1
3 3 3 6
4 3 7 10
Instämmer
5

3 2 5

Antal elever 9 13 22
Två elever ej svarat på frågan.



Eleverna på ”Skogsskolan” ger No ett förhållandvis högt betyg om man ser på medelvärdet
av deras svar på enkäten. För flickor och pojkar gemensamt når det upp till 3,67.
Flickornas medel 3,73 ligger högre än pojkarnas 3,64.
För Sjöskolan är medel ännu lite högre, 3,6 för flickor och pojkar gemensamt. Och även
medelvärdet för flickor ligger även på denna skola högre, 4,0, jämfört med pojkarnas 3,77.

Skogsskolan år 9 (29 elever)
Tabell 4

Jag tycker att
No är intressant

Flickor Pojkar Totalt

Instämmer inte alls
1

0 0 0

2 2 5 7
3 2 5 7
4 4 4 8
Instämmer
5

0 3 3

Antal elever 8 17 25
En av eleverna svarade ej på frågan. Tre av eleverna är inte med i sammanställningen
eftersom de ej angav om de var ”pojke” eller ”flicka” i enkäten.

Tre av eleverna angav inte vilket kön de tillhörde och svarade med siffrorna 1,1, 3 på
frågan om de instämde med påståendet att No är intressant.
Flickornas medelvärde 3,25 och pojkarnas 3,29.
Totalt medelvärde för alla elever i år 9, där även de tre som jag inte vet vilket kön de tillhör
är med, gav medelvärdet 3,11. De anonyma eleverna drog ner medelvärdet på grund av att
deras inställning till No var i två av fallen mycket ”dålig”.

Vilken inställning hade de eleverna som var med i undersökningen till No?
Tabell 5:

År 7 År 7 År 8 År 8 År 9 År 9
Jag tycker
att No är
intressant…

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Totalt
(antal
ele-
ver)

Instämmer
inte alls
1

0 2
13 %

0 0 0 0 2
1,7 %

2 2
12 %

1
6 %

0 4
11 %

2
25 %

5
29 %

14
12 %

3 4
24 %

8
50 %

9
45 %

10
26 %

2
25 %

5
25 %

38
33 %

4 7
40 %

4
25 %

5
25 %

18
47 %

4
50 %

4
24 %

42
36 %

Instämmer
5

4
24 %

1
6 %

6
30 %

6
16 %

0 3
18 %

20
17 %

Antal elever 17 16 20 38 8 17 116



I tabellen är samtliga elever som svarade på enkäten med, förutom de sju elever som ej
svarade på frågan och de tre eleverna i år 9 som ej angav kön.

Som man kan se i tabellen ovan upplever de flesta elever No som intressant. Största
andelen elever som inte tycker att No är intressant (svarar med 1 eller 2 på enkäten) finns i
år 9, medan eleverna i år 7 och 8 till största delen tycker att No är intressant( 3 eller högre
på enkäten). Jämför man hur intresset för No varierar i de olika skolåren mellan pojkar och
flickor kan man se att det enligt undersökningen finns ett ökat intresse för No bland
pojkarna under skolåren 7-9, medan det hos flickorna minskar under samma period.
Medelvärdet för alla elever på de båda skolorna som var med i undersökningen var 3,5.

6.2.2 Jag tycker jag lär mig bäst då jag…..

Här skulle eleverna ange vilken skolsituation de upplever vara den bästa för deras
inlärning. Jag ville försöka att ta reda på om eleverna är medvetna om i vilken situation
som de lär sig bäst. Vilket arbetssätt tycker eleverna är det bästa i No?
Alternativen som eleverna hade att välja på var; arbetar på egenhand i klassrummet
arbetar tillsammans med någon i klassrummet, arbetar utomhus med olika uppgifter.

Vissa elever har angivet två svar på frågan. Därför har jag valt att räkna ut procenttalet på
antalet ”svar” istället för på antalet elever som var med i undersökningen. Det var totalt 12
elever av 126 som angav två alternativ. Skogsskolan år 7 var det 6 elever. Två elever
svarade med alternativ 1 och 2, tre elever alternativ 2 och 3 och en elev alternativ 1 och 3.
Bland eleverna i år 8 på samma skola svarade tre elever alternativ 1 och 2 och en elev
alternativ 2 och 3. Bland eleverna i år 8 på Sjöskolan var det en elev som angav två
alternativ och då var det alternativ 1 och 2. I år 9 på Skogsskolan var det även där en elev
som angav alternativ 1 och 2 som svar på frågan.
I tabellen har jag redovisat hur många svar som lämnats med antalet elever som svarat
inom parentes och den procentuella fördelningen av svaren mellan de olika alternativen.

Tabell 6
Skola Antal

svar
(elever)

Arbetar på
egen
hand…

Arbetar tillsammans
med någon i
klassrummet

Arbetar
utomhus med
olika uppgifter

Skogsskolan
År 7

43 (37) 35 % 46 % 19 %

Skogsskolan
År 8

40 (36) 27 % 63 % 10 %

Sjöskolan
År 8

25 (24) 24 % 68 % 8 %

Skogsskolan
År 9

30 (29) 37 % 60 % 3 %

En övervägande andel av eleverna anger att de lär sig bäst då de arbetar tillsammans med
någon i klassrummet. Medan en liten del av eleverna upplever att utomhusmiljön skulle
vara den bästa för att lära sig något. Intressant är att det skiljer så förhållandevis lite mellan
eleverna i år 8 för de båda skolorna, med tanke på hur olika de arbetar med No
undervisningen. Att undervisning utomhus skulle vara det bästa sättet att lära sig något är
det förhållandevis få elever som tycker. Det är i år 7 som störst andel av eleverna tycker att



undervisning utomhus skulle vara det bästa alternativet för att lära sig något. En inställning
som sjunker ju äldre eleverna blir och för att i år 9 endast uppgå till att 3 %av eleverna
uppger att det skulle vara det bästa sättet.

6.2.3 Hur ofta brukar ni vara ute då ni har No

Med den här frågan ville jag försöka att klargöra om eleverna har varit ute på No
lektionerna.
Elevernas svar fördelade sig enligt följande;

Tabell 7
Skola år (antal elever) aldrig 1-2 gånger per

termin
3 eller flera gånger per
termin

Skogsskolan år 7 (34
elever)

26
elever

5 elever 3 elever

Skogsskolan år 8 (26
elever

0 25 elever 1 elev

Sjöskolan år 8 (24
elever)

23
elever

1 elev

Skogsskolan år 9 (29
elever)

9 elever 20 elever

Som framgår av tabellen har merparten av eleverna på dessa två skolor aldrig haft no
undervisning utomhus under grundskolans senare del. Eleverna i år 8 på Skogsskolan har
varit ute i undervisningen, dels på en utflykt i år 7 och att de även har arbetat med
ekosystem i år 8.

6.2.4 Skulle du om du fick välja vilja….

Skulle eleverna vilja ha mer no undervisning utomhus om de hade möjlighet att välja vilja,
vara ute mer, vara ute mindre eller är det bra som det är?

Tabell 8
Skola Vara ute mer Vara ute mindre Det är bra som det är
Skogsskolan år 7 47 % 18 % 35 %
Skogsskolan år 8 34 % 19 % 47 %
Sjöskolan år 8 63 % 37 %
Skogsskolan år 9 44 % 4 % 52 %

Från Skogskolan var det tre elever i år 7 och två elever i år 9 som ej svarade på frågan.

Om man jämför tabell 7 och 8 kan man dra följande slutsatser:
Skogsskolan år 7; Även om eleverna har svarat att de aldrig har varit ute vill de ändå

vara ute mindre i undervisningen.
Skogsskolan år 8; De har varit ute i undervisning vilket innebär att de har något att

jämföra med.



Sjöskolan år 8; Att de aldrig varit ute är det vanligaste svaret på frågan om de har
varit ute. Ändå tycker 1/3 av eleverna att det är bra som det är. Svaret
att de vill vara ute mindre försvinner som svarsalternativ eftersom
gruppen som helhet anger att de aldrig har varit ute i undervisning.

Skogsskolan år 9: Drygt häften av eleverna tycker att det är bra som det är, d.v.s. de
tycker att det räcker med att vara ute i undervisning 1-2 gånger per
termin.

6.2.5 Var brukar ni vara när ni har lektion utomhus?  Hur arbetar ni då ni är
utomhus?

Då de flesta elever inte har varit ute i undervisningen är dessa frågor inte så intressanta för
resultatet. Vissa elever verkar ha missförstått frågan eftersom de kan ange en plats där de
brukar vara då de är ute samtidigt som de anger att de aldrig är ute.
Gemensamt för de elever som har haft undervisning utomhus är att de svarar att de har
varit i en skog i skolans närhet.

När eleverna har svarat på hur de arbetar då de är utomhus blir det samma sak. Även om
eleverna har svarat ”aldrig” på frågan om de är ute i undervisning har de flesta angett hur
de arbetar när de är utomhus i undervisningen vilket tyder på att de missförstått frågan. Har
de beskrivit det sätt som de arbetar på i klassrummet eller har de beskrivit hur de skulle
vilja arbeta om eleverna fick välja. Det kan jag tyvärr inte få klarhet i. Den grupp av elever
i år 8 på Skogsskolan som har varit ute har svarat att de har arbetat i små grupper eller två
och två ute i skogen. Även de grupper som har angett att de aldrig har varit ute är det
vanligaste svaret att man arbetar i små grupper. De flesta elever i undersökningen har inte
besvarat frågan vilket är helt rätt efter omständigheterna.

6.2.6 Tycker du att du var ute mer i skolan då du var yngre?

Här är merparten av eleverna helt överens om att man var ute mer i undervisningen när
man var yngre. Av de 126 eleverna som svarat har 113 (90 %) av eleverna svarat att de
tycker att man hade mer undervisning utomhus när de var yngre. Endast 11 elever har
svarat att de inte tycker att de var det och 2 har avstått från att besvara frågan.

6.2.7 Ge exempel på vad ni har arbetat med när ni har varit ute.

Vad har eleverna då arbetat med när de varit ute? Här kommer elevernas egna
beskrivningar av vad de har gjort:

År 7 Skogsskolan:
Vi har kollar på blad från blommor och träd och fruktträd. Vi har också fångat små djur i
en damm, t.ex. snokar, ödlor, grodor, skräddare och andra smådjur.
Kollat på växter.
Vi har haft bild & idrott
Inget
Bild ritat av



År 8 Skogsskolan:
När vi arbetade med ekosystem var vi ute i skogen och plockade löv och samlade djur i
burkar. Det var kul
Letar efter natursaker t.ex. löv, mossa, bark.
Ekosystemet
Vi har tittat på ekosystem och plockat löv och djur (insekter).
Kollat ekosystem i skogen.
Plockat blommor, insekter mm.
Vi har samlat djur och växter.
Forskat om miljöfaktorer mm.
När vi arbetade ute så arbetade vi med ekosystem. Vi fick samla djur i burkar och plocka
löv och sånt. Det var kul, jag skulle vilja vara ute mer.
Vi var i skogen och letade efter djur och växter. Vi skulle göra ett ekosystem. I 7:an
torkade och pressade vi blommor.
Eter och smådjur
Vi har arbetat med ekosystem. Fått plocka med oss växter och smådjur in.
Undersökt ekosystemet i skogen.

År 9 Skogsskolan
Vi fick uppgifter att hitta träd och plocka ned blad från dem.
Samlat växter
Vi har samlat löv, kottar, ekosystemet, mossa mm.
Vi har arbetat med ekosystemet och samlat ihop olika blad mm. Det har varit nåt mer men
det har jag glömt bort vad. Typ samlade in blommor och blad och tejpade upp.

6.3 Elevintervjuer

6.3.1 Inledning

Vid elevintervjuerna har jag valt att samtala med elever med så olika uppfattning om No
och undervisning utomhus som möjligt. När jag valde elever ur grupperna tog jag hänsyn
till vad de hade svarat på frågorna. 1.”Jag tycker att No är intressant” och 2. ”Skulle du om
du fick välja vilja…” för att försöka att få så stor spridning på eleverna som möjligt. Jag
tog även hänsyn till om det var pojke eller flicka för att få en rättvis fördelning mellan
könen (i förhållande till könsfördelningen i gruppen).
Jag har gjort sammandrag av vad eleverna sa och i några fall tagit med citat då elevens
beskrivning av något varit ”mitt i prick”.
Jag börjar beskrivningen av varje elevs synpunkter med en kort sammanfattning av deras
svar på enkäten på de frågor som jag använde för att välja ut elever att intervjua.

6.3.2 Skogsskolan år 7

”Anna”: Tycker att No är ganska ointressant och hon vill vara ute mer i undervisningen.
Vid intervjun kan hon inte motivera varför hon vill vara ute mer i
undervisningen förutom att de aldrig har varit ute och det skulle var kul att
pröva på. Så småningom kom honfram till att det kunde vara roligare att titta på
saker i verkligheten än och läsa om det i en bok.



”Kristina”:Hon är mycket intresserad av No (biologi) och tror att hon lär sig bäst när hon
arbetar tillsammans med andra utomhus. Då de aldrig har varit ute i
undervisningen vill hon vara ute mer. Hon tror att det är kul att vara ute och titta
på verkligheten. De var ofta ute i naturen i skolan då hon var yngre. När jag
frågande vad de gjorde i skogen svarade hon: ”Vi gick ut och, vi gick bara ut
och gjorde nåt. Hade kul. Det var skönt att vara ute så.”

”Kent”: Han tycker att No är OK (3 på skalan). Har aldrig varit ute i undervisningen och
tycker att det inte har någon betydelse. Han säger att han lär sig bäst då han
arbetar ensam i klassrummet. Har tidigare gått på en skola med natur och
miljöprofil så jag frågande vad han tyckte om det. Han svarade att de var ute för
mycket i naturen, även på vintern vilket han tyckte kunde bli lite mycket. Efter
en stunds pratande om No så sa han, med tanke på No undervisning utomhus, att
- ”som omväxling kan det vara ganska kul, men inte för ofta. Omväxling är
bäst.”

”Jens”: Jens tycker inte om No. Han tycker att han lär sig bäst då han arbetar ensam i
klassrummet. Då de aldrig har varit ute tycker han att de kunde vara ute mer.
”Det är kul att springa i naturen, men det är inte kul att veta vad blommor och
sånt heter. Jag bor på landet så jag är ute mycket och leker. Jag kan tillräckligt
om blommor.” På frågan om han kommer ihåg något från de gånger han var ute
i skolan när han var yngre svarade han att:
- ”När vi gick i trean så där så spikande vi dit bananskal, kapsyler och massor
sånt här typ gummisnoddar på en planka. Sen grävde vi undert (ned det) under
mossan och sånt där under jorden. Och sen efter halvår så gick vi tillbaka, ingen
hade rört det, så kollade vi vad som hade hänt.”
- ”Vad hade hänt?”
-  ”Jag kommer inte ihåg det faktiskt, men äpplet hade försvunnit, bananskalet
var helt svart, gummisnodden hade det inte hänt nåt med. Så hade vi en ”Gott
och Blandat” påse och den hade bara blivit blekt. Man gick och väntade hela
tiden på att man skulle få gräva upp det där. Vi gick och tjatade hela tiden.”

”Ella”: På frågan om hon tycker No är intressant markerar hon en trea på den
femgradiga skalan. Hon tycker att hon lär sig bäst då hon arbetar på egen hand i
klassrummet. De har aldrig varit ute och att det är bra som det är om hon skulle
få välja hur mycket de skulle vara ute i undervisningen.
Hon tycker att det beror på vädret om man ska vara ute, det kan vara bra att vara
ute om det är vackert väder. Hennes uppfattning av vad man kan göra ute är att
man använder naturen som ett förråd där man hämtar olika saker för att ta in och
använda i undervisningen.

”Herman”:  Herman ger No en trea och han tycker att han lär sig bäst då han arbetar
tillsammans med någon i klassrummet. Han har aldrig varit ute och han vill vara
ute mer i skolan. Han tycker att man kan förlägga undervisningen utomhus för
att få lite variation i undervisning. Sedan blir man även piggare om man är ute
och får se något annat än klassrummet.



6.3.3 Sjöskolan år 8

”Emilia”: Emilia tycker att no är intressant och han hon lär sig bäst då hon arbetar ensam i
klassrummet. Klassen har aldrig varit ute och hon tycker att de skulle var ute lite
mer i undervisningen. Hon tycker att man kan använda naturen när man läser
om ”blommor och djur och så där”.

”Matilda”: Hon tycker att No är intressant. För att lära sig bäst vill hon arbeta ensam i
klassrummet. Hon tillhör eleverna som aldrig har varit ute och tycker att det är
bra som det är. Matilda går på skolan där man arbetar med kreativ No i
undervisningen. På frågan om hon tycker att det är ett bra sätt att arbeta på
svarar hon;  ”Ja, det tycker jag. Fast vi har kört lika dant nu ända sedan sjuan.
Det är fortfarande lika bra och sådär. Man lär sig mycket om allting.” Vilka var
hennes synpunkter på att vara ute i undervisningen?: ”Jag tycker nog att det är
bättre att vara inne, för ute, inte just nu på den här årstiden för det är så himla
kallt och så men på sommaren kanske jag skulle kunna tänka mig att vara ute.”
Jag frågade om det är vädret som avgör om man ska vara ute eller ej, och hon
svarade  - ”Det ska vara skönt att vara ute.
Matilda använder gärna naturen för att vara ute på sommaren då det är bra
väder: ”Det är så lugnt i skogen så man kan bara gå där….”

”Sven”: Sven tycker mycket om No och tycker att han lär sig bäst då han arbetar på egen
hand i klassrummet. Han uppger att de aldrig har varit ute i undervisningen men
att han gärna skulle vilja vara ute mer. ”Vi har inte varit ute något, det kanske är
därför man vill vara ute, man har aldrig prövat på det.” Jag frågade honom vad
man skulle kunna göra ute? ”Ja, titta på växter, ja… så här ser en björk ut, ser
man en bild i en bok, jag tror att man kommer ihåg det bättre om man ser det.”
På frågan om vad han hade för tankar om att de inte var ute mer svarade han
med ett ord ”krångligt” vilket han inte ville kommentera ytterligare.

”Tobias”: Även Tobias tycker att No är intressant och han anser att han lär sig bäst då han
arbetar på egen hand i klassrummet. Han har svarat att han har varit ute i No
undervisningen 1-2 gånger per termin (jämföra med andra i samma grupp som
aldrig varit ute!). ”Det är klart att man kan var ute någon gång annars tycker jag
att det är bra som det är.”
På frågan om han var ute i naturen på sin fritid sa han att han inte var det. Jag
frågande om vad han gjorde då han inte gick i skolan. Han uppgav då att han
arbetade i skogen tillsammans med sin pappa med skogsbruk och att han tyckte
om att cykla på stigar.

”Ralf”: Ralf tycker inte om No, han ger ämnet en tvåa på enkäten. Han tycker att han lär
sig bäst då han arbetar tillsammans med någon i klassrummet. Har aldrig varit
ute i undervisningen och tycker att det är bra som det är. För då blir det alltid
något strul och lärarna blir irriterade. ”Det är inte alltid kul att vara ute, det är
alltid något som händer. Man gör det man ska men gärna ”lite till”, springer
omkring och sådär…– ”Är det där ”lite till” som inte lärarna tycker om?” – ”Ja.”



6.3.4 Skogsskolan år 9

Bland eleverna i år 9 var det mycket pojkar i de No grupper som jag träffade. Därför valde
jag att bara intervjua en flicka för att istället ta pojkar med olika åsikter om no då flickorna
i grupperna hade mycket lika synpunkter i enkäten.

”Joakim”: Joakim är mycket intresserad av no, och han arbetar helst ensam i klassrummet.
De har varit ute i undervisningen 1-2 gånger per termin, och han har svarat ”det
är bra som det är” på frågan om hur han skulle vilja ha det om han fick välja.
Han vill arbeta med mer praktiska uppgifter i biologin. Tidigare erfarenheter av
undervisning utomhus som han har var att de letade efter olika blommor inom
skolgården och området närmast skolan. Han medger att det kunde vara roligare
att vara ute om man gick upp till skogen som ligger fem till tio minuters
promenad från skolan.

”Kalle”: Är mycket intresserad av no och han arbetar helst ensam i klassrummet. Kalle
anger att han har varit ute 1-2 gånger per termin i undervisning och vill vara ute
mer. Han tycker även att biologin kunde vara lite mer praktisk, fler disektioner
och liknande. Angående utomhus undervisning säger han; ”Ja det är
intressantare än att bara sitta… ja sitta inne alltid”

”Patrik”: Patrik är inte så intresserad av No( han ger det två av fem på enkätens första
fråga). Under lektionerna arbetar han helst tillsammans med någon i
klassrummet, och han har varit ute i undervisning 1-2 gånger per termin vilket
har tycker är bra som det är.
Han skulle vilja ha ett mer varierat arbetssätt under lektionerna; ”Ja inte bara
lyssna på läraren. Det är ganska mycket sånt. Först pratar läraren och sen gör vi
lite laborationer och sådär.” ”Vad skulle du tycka om att vara ute på No
lektionerna?” ”–Jag gillar inte att vara ute. Jag är aldrig ute. Det är bara en
transportsträcka att vara ute.” ”Har ni varit ute någon gång?” ”– Ja det har vi väl.
Jag tror att vi plockade blommor eller nåt sånt där. Och samlat in. Först ska man
hitta en massa grejer, sen måste man gå en antagligen en bra bit för att hitta det.
Jag tycker inte man lär sig så mycket på det.” Går enligt egen utsago inte ut på
fritiden ”inte ens om mamma skulle tvinga mig”

”Marie”: Marie ger No en trea på första frågan på enkäten. Hon tycker att hon lär sig bäst
om hon arbetar tillsammans med någon i klassrummet. Hon har aldrig varit ute
under No lektion på högstadiet och tycker att det är bra.
Jag frågar henne om hon kommer ihåg om hon har varit ute någon gång och vad
de då har gjort. ”Ja, på biologin, men inte så många gånger. Kanske två, tre
gånger. Plockat blad och sådär i skogen. Jag tycker det är roligare att sitta inne,
det är inte så roligt att gå ut i skogen och plocka blad. Det är inte roligt att gå ut i
skogen och försöka hitta rätt träd, för att plocka blad och så. Fast ibland kan det
va lite roligt att man får gå ut. Liksom inte sitta inne jämt.”



6.3.5 Kommentarer till elevintervjuerna

De elever som jag intervjuade var inte så intresserades av att ha undervisning utomhus. En
anledning till att man ska vara ute var att det skulle bli lite variation i undervisningen.
Några angav att man lär sig bättre om man är ute och ser på olika saker i verkligheten.
Under samtalen upplevde jag att en orsak till att eleverna inte vill vara utomhus för
undervisning var att de inte alltid har klart för sig vad de ska göra, och att de inte upplever
det de gör som meningsfullt.

6.4 Lärarintervjuer

6.4.1 Lärare på Sjöskolan

Jag intervjuade en av No lärarna på Sjöskolan om hur de undervisade i No och hans syn på
att använda utemiljön i undervisningen. Här är en sammanfattning av det samtalet.

På Sjöslolan arbetar man med ett material som kallas för ”Kreativ No”. Det är ett material
som bygger på elevens eget arbete. Man arbetar inte med de olika ämnesområdena, kemi,
biologi, fysik utan arbetar med olika områden inom No, som en helhet, utan uppdelning i
olika ämnen. Eleverna gör laborationer, forskar och skriver rapporter om sitt arbete och
lämnar in sina arbeten när man är färdig med arbetsområdet. Lärarens roll när man arbetar
med det här materialet är att vara handledare för eleverna under tiden som de söker sin
kunskap.
På skolan använder man inte utomhusmiljön i undervisningen då de på skolan har lagt ner
mycket tid på att introducera det nya sättet att arbeta med No undervisningen, vilket kan
vara en av orsakerna att man inte har planerat in att använda utomhusmiljön.
En annan anledning till att man inte använder utemiljön i undervisningen är att få den tid
som man har tilldelat för lektioner i No att räcka till. Det nya sättet att arbeta har inneburit
att man har längre lektioner, ibland 120 minuter med kort rast i mellan vilket skulle kunna
ge tillfälle att gå ut. Man har även tillfällen då man är två lärare på en grupp elever vilket
kunde innebära att man kan gå ut med en halv grupp åt gången, enligt läraren.
På skolan vill man arbeta mer utomhus för att eleverna ska få mer känsla för naturen. Man
har tankar på att utveckla ett miljöarbete med niorna där man ska använda utemiljön i
undervisningen. En tanke som han förde fram var att han hade erfarenhet sedan tidigare att
vissa elever passar bättre för undervisning utomhus än att sitta inne i ett klassrum.
En fundering som han hade var om eleverna är medvetna att de kan använda
utomhusmiljön i sitt arbete med kreativ no i passande områden, eller om det är så att de är
så vana vid att vara inomhus att de inte tänker på att de kan använda utomhusmiljön i sitt
arbete. Det skulle finnas möjlighet att eleverna på eget initiativ skulle kunna använda
utemiljön, eftersom man har ”naturen” så nära skolan.
Ett annat problem är att eleverna inte vill vara ute vilket kan, enligt honom, ha med deras
ålder att göra. Några andra orsaker som han angav till att man inte använder utemiljön i
undervisningen var att alla elever har inte kläder som är lämpliga när man ska vara ute och
det regnar. Problem med transporter, då alla inte har till cyklar vilket annars skulle vara ett
smidigt sätt att lösa transportfrågan.



6.4.2 Lärare på Skogsskolan

På skogsskolan har jag intervjuat två lärare, en kvinnlig och en manlig. Den manliga
läraren har ett stort naturintresse privat och erfarenhet från andra skolor där han tidigare
arbetat hur det är att använda utemiljön i undervisningen. No undervisningen på
Skogsskolan är av det traditionella slaget. Man läser No ämnen som ämnen (kemi, fysik
och biologi). Och man läser i olika perioder vilket innebär att man har delat in varje termin
i två perioder och att eleverna läser varje ämne under en period varje termin.

Kvinnlig lärare.
I sin undervisning vill hon skapa ett intresse hos eleverna för det man ser i naturen. När de
ska gå ut i undervisningen använder de en skog i närheten. Hon menar att vara ute i
undervisning är personalkrävande, då man behöver dela upp eleverna i mindre grupper för
att man ska klara av undervisningen. Hon har intryck av att elevernas intresse för att vara
ute varierar; ”Vissa står bara och gör ingenting, men vissa försöker ändå att samla så
mycket som möjligt. Så det är väl samma sak där (som i klassrummet), att de som är
intresserade letar och kollar mycket och så där och de som inte är intresserade förstår inte
vad de ska leta efter. De förstår inte riktigt vad vi gör i skogen, de ser ingenting så då
måste man ju försöka, hjälpa dem att hitta dom här djuren och vad det är för växter runt
omkring. Men när de väl hittar något så tycker de att det är ganska häftigt, det tycker dom
ju.”
”Jag vet egentligen inte om eleverna tycker att det är så kul… Ja vissa tycker att det är kul
men vissa tycker att det är jobbigt också, det är jobbigt att gå dit upp. Att det är långt.”
(Det tar cirka 10 minuter att promenera till skogen från skolan.)
Hon har även märkt att elevernas intresse är mycket beroende av vädret, så ska man ha
undervisning utomhus är det nästan ett krav att vädret är bra.

Manlig lärare.
Han använder utemiljön i undervisningen genom att han tar med sig material och förevisar
för eleverna då det inte finns tid att låta eleverna själva gå ut och samla material. Även om
det enligt honom inte är ”rätt sätt” så brukar det intressera eleverna att se på det materialet
istället för att de ska läsa i böckerna. Som mål för sin undervisning har han att försöka få
eleverna att se de samband som finns i naturen. Att de ska få viss förståelse i hur naturen
fungerar. Han anser att detaljkunskaper är grunden för att kunna se sammanhang och att se
dessa samanhang är en fråga om mognad hos eleverna. Det är viktigt att man strävar efter
att skapa ett intresse hos eleverna då intresse skapar motivation hos eleven att försöka se de
samband som finns.

På frågan vad eleverna tycker om att vara ute svarar han att de tycker om att komma ut
ifrån klassrummet. ”De älskar ju naturligtvis att slippa klassrummet, det bara är så. De
älskar att vara ute och slippa sitta inne och lyssna. För då kan de ju ha så mycket annat
”styr” för sig då de kommer ut i skogen, utomhuspedagogiken är inte lättare, det är snarare
så att det är svårare att få till något bra utomhus.”
Varför ska man vara utomhus i undervisningen? ”Jag tror att lyckas man att arrangera en
innehållsrik utomhusvistelse, som innehåller de här momenten; lite kunskap, lite
kamratskap, lite matsäcks ätande och lite sol och värme. Resa och få se något annat än det
man alltid har sett. Så tror jag att det blir en sån totalupplevelse, och det är det man ska
stäva efter.”
Även han uppger att vädret är en viktig del i att lyckas med undervisning utomhus: ”Det är
inte stor idé att gå ut om det är dåligt väder.”



Vid de tillfällen som han har varit ute med elever har de gjort inventeringar eller strövat
och tittat på det man hittat.
Men det finns faktorer som man måste ta hänsyn till; Ekonomi – det kostar att ta med
elever på utflykt om man inte kan vara i skolans närhet. Schema – med en ordinarie
lektionstid på 55 min ger det inte stora möjligheter till att gå ut under ordinarie lektion. Att
man läser no ämnen i olika perioder kan innebära att man inte kan gå ut i undervisningen
då det skulle passa eftersom inte perioderna är anpassade efter årstider.

6.4.3 Kommentarer till lärarintervjuer

Lärarna är medvetna om de möjligheter som finns med undervisning utomhus men de
anser inte att det är praktiskt genomförbart i alla lägen. En anledning till att de inte är ute i
undervisningen är att man inte känner att man har den tid som behövs, både till
förberedelser och till att vara ute. En orsak till detta är schemaläggning, ska man vara ute i
ordinarie undervisning behövs det mer tid än de 55-60 minuter som man på Skogsskolan
har till sitt förfogande. Och om man vill ordna med större utflykter/studieresor det förutom
att man ska få fram den tid som behövs även en fråga om ekonomi.

7. DISKUSSION

7.1 Inledning

När jag skulle börja arbetet med min undersökning var min tanke att jag skulle ta reda på
hur lärare i naturorienterande ämnen använder utemiljön i sin undervisning och hur
eleverna upplever att vara ute under No lektioner. Men de jag talade med i ett inledande
skede av min undersökning utgick från att det var ämnet biologi jag avsåg vid första
kontakten, så kom min undersökning att avse biologi, inte No som helhet. Detta antagande
i sig är intressant. Man tar för givet att man menar ämnet biologi då man ska ägna sig åt
undervisning utomhus. Det verkar inte som man ser de möjligheter som finns i
utomhuspedagogiken genom t.ex. arbeta ämnesövergripande undervisningen.
En annan intressant aspekt på undervisning utomhus är dagens debatt om att ungdomar rör
sig för lite. Det har framkommit synpunkter på att man skulle förlägga undervisning
utomhus för att ge eleverna möjlighet till fysisk aktivitet även vid andra lektionstillfällen
än i idrott.

7.2 Elevernas synpunkter

En av målsättningarna med min undersökning var att försöka ta reda på vad elever tycker
om No. Det visade sig att No är ett populärt ämne bland de elever jag tillfrågade.
En stor del av de elever som var med i undersökningen visa de sig ha en positiv inställning
till No. För att jag ska anse att eleverna har en positiv inställning till No ska de ha svarat
med siffran 3 eller högre på fråga ett i enkäten. Den största andelen elever som tyckte No
var intressant fann jag i år 8 där hela 93 % hade en positiv inställning till No. Vilket kan
jämföras med 85 % i år 7 och 72 % i år 9. I år 8 kan jag se en liten skillnad hos eleverna på
de båda skolorna som var med i undersökningen. På Sjöskolan tycker 95 % av eleverna,
respektive 91 % på Skogsskolan att No är intressant. Det är intressant att det inte skiljer
mer mellan de olika skolorna då det sätt man arbetar inom No skiljer sig förhållandevis



mycket. En tänkbar orsak kan vara att eleverna på Skogsskolan endast svarade på enkäten
med avseende på biologi och eleverna på Sjöskolan läser No som ett ämne utan
uppdelning, i olika ämnen fysik, kemi och biologi. En elev på Sjöskolan hade gjort ett
tillägg vid sitt svar om hur intressant hon tyckte att No är. Hon hade skrivit; ”det beror på
vad man arbetar med för område”. Det tycker jag är en tänkvärd kommentar då inte alla
kan vara lika intresserade av de olika områden som man arbetar med i ”Kreativ No”.
I litteraturen fann jag att ett av problemen med No undervisning i skolan var att elevernas
intresse för ämnena minskar ju äldre de blir. Det kan jag inte påstå att det kom fram i min
undersökning. Den skillnad som man kan se mellan de olika årskurserna är inte så tydlig
att jag kan säga mig ha underlag för att hålla med om att elevernas intresse sjunker ju äldre
de blir. Jag tycker tvärtom att det är positivt att så stor del av eleverna i år 9 är intresserade
av No fastän det de arbetar med ofta ligger på en abstrakt nivå.
Att abstraktionsnivån ökar med elevernas ålder kan enligt skolöverstyrelsen vara en orsak
till att elevernas intresse för No minskar. Det är viktigt att man tidigt ger eleverna
möjlighet till att få konkreta erfarenheter som de behöver för att kunna se sammanhang
som de kan använda för att koppla samman nya kunskaper med de kunskaper som de redan
har. Undervisning utomhus ger eleverna denna möjlighet att få konkreta erfarenheter och
förhoppningsvis leder detta till en varaktig begreppsförståelse hos eleven. Att eleverna
själva får ”se” hur det förhåller sig ute i verkligheten ger dem möjligheter att placera in nya
kunskaper i ett större sammanhang.

De vardagsföreställningar som elever har när det gäller vetenskapliga begrepp är ofta
seglivade. Vid undervisning utomhus får eleverna möjlighet att själva se hur det förhåller
sig i verkligheten. Genom att man i undervisningen ger eleverna den möjligheten ökar
chansen till att eleverna tar till sig de vetenskapliga begreppen och förstår vad de innebär.
Uppnår man det i undervisningen ökar elevernas möjlighet till att kunna använda
begreppen i de sammanhang där de hör hemma.
En annan tänkbar orsak till att eleverna kan tappa motivationen till No-ämnena kan vara att
de saknar konkreta erfarenheter av de samanhang som finns mellan de områden man
arbetar med. Det är därför viktigt att de kan placera in den nya kunskapen där den hör
hemma. Vi har nog alla erfarenhet av hur viktigt det är att man kan se de sammanhang som
finns för att det som man lär sig ska upplevas som meningsfullt. Man behöver tidigare
erfarenheter och kunskaper för att kunna skapa ordning i det nya som man lär sig.
Undervisning utomhus ökar enligt min mening elevernas möjligheter att se helheten. Och
genom det är det enklare för dem att förstå de olika delarna och även att sätta in dem i de
sammanhang där de hör hemma.

En stor del av de elever som var med i min undersökning uppgav att de aldrig varit ute
under lektionerna i No, vilket i och för sig inte förvånade mig. Men däremot blev jag
förvånad över att det var en så stor del av eleverna tyckte att det var bra att de inte hade
varit ute. Jag antog att eleverna skulle vara mer intresserade av att vara ute under
lektionstid istället för att alltid vara kvar i klassrummet. Även om det var många elever
som inte ville vara ute, var det minst lika många, om inte fler, av de som aldrig varit ute
som ville vara ute mer. De elever som inte ville vara ute tyckte att det var kallt och att det
kunde regna. De vill inte vara ute då det är dåligt väder. Det krävs nästan att man har bra
väder för att eleverna ska tycka att det är trevligt att vara ute. Det här är ett av problemen
med att vara ute. Det krävs att man planerar in en utevistelse i god tid och då får man ta det
väder som man får. Jag tror att om eleverna skulle vara vana och vara ute i ”alla” väder och
hade den utrustning som behövs skulle det inte vara så beroende av vädret. Så gott som alla
elever hade sagt att de var ute mer i undervisningen då de var yngre. Det är kanske så att



det är mer naturligt att vara ute och de flesta elever har den utrustning som behövs då de är
yngre. Eleverna på högstadiet tycker att, även om de har regnkläder, att det är ”töntigt” att
ta på sig dem.

Bland de elever som hade varit ute föreföll det som de hade använt utemiljön som ett
förråd där man hämtade material för att sedan arbeta vidare i klassrummet. Detta sätt att
använda naturen i undervisningen ger enligt min mening inte eleverna de erfarenheter och
intryck som är möjliga att skaffa sig då man är ute. Ska man vara ute, och att eleverna ska
känna att de har fått ut något av det bör man vara ute och arbeta. Och att man istället för att
skynda tillbaka till klassrummet ge eleverna möjlighet att avsluta sitt arbete på plats
utomhus. Eleverna behöver få tillfälle att öva på att arbeta utomhus med uppgifter, så att de
vet vad som förväntas av dem och att de ser utomhus undervisning som ”riktiga” lektioner.
Detta kan ta tid, men jag tror att man har igen det senare.
Kerstin Bergqvist visade på i sin avhandling hur viktigt det är att eleverna vet vad de ska
göra, vilken uppgift är och hur lång tid de har på sig, för att de ska uppleva det de arbetar
med som meningsfullt. Bergqvist studerade hur elever i klassrummet tar sig an de uppgifter
som de fick under lektionerna och hur de löste uppgifterna. Hennes undersökning visade
bland annat att eleverna vill ha variation i undervisningen men att de tröttnar fort. När
eleverna i min undersökning skulle beskriva vad de gjort ute, de elever som hade varit ute,
verkade det som de inte riktigt förstod vad målsättningen med arbetet var. Vad de skulle
göra och varför. De samlade olika saker som de tog med sig in, de visste vilket
arbetsområde de höll på med men förklarade inte närmare vad de hade gjort när de var ute.
En tänkbar orsak till att man inte avslutar arbetet utomhus kan vara tidsbrist. Man har inte
den tid som man behöver för att kunna avsluta arbetet på plats utan tar med sig material in
för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

En intressant aspekt på undervisning utomhus tycker jag kom fram i AW rapport där hon
kom till slutsatsen att de flesta elever tycker om att vistas ute i naturen. Men att de för den
delen är de inte intresserade att lära sig mer om naturen. Det finns till och med de som
menar att för mycket kunskap om naturen stör upplevelsen då man vistas i naturen. Här
håller jag inte med, utan tycker att det snarare är tvärt om. Ökande kunskaper ökar även
intresset till att lära sig mer, se de sammanhang som finns.
En annan teori som jag har på varför inte elever vill vara ute kan vara att den traditionella
undervisningen fortfarande är den dominerande. Eleverna är vana vid att matas med
kunskaper. Läraren är den som lär ut och eleverna lär in. Vilket är tvärt emot den
konstruktivistiska syn på skolarbetet som finns idag. Det är eleverna själva som ska skapa
sin egen kunskap med tidigare erfarenheter och kunskaper som grund. Det är ett bekvämt
sätt för eleverna att få kunskap men frågan är vilka kunskaper får de. Får man en
djupinlärning där eleverna förstår och ser de sammanhang som finns eller får man en
mekanisk inlärning av fakta som snabbt glöms bort. Eleverna behöver bli medvetna om att
de enda som kan ta ansvar för deras inlärning är de själva.
En undersökning från 1983 visar att eleverna vill veta mer om den omvärld som de lever i.
Att eleverna vill ha verklighets anknytning till det man arbetar med. Det är en gammal
undersökning men jag tror att resultatet skulle bli det samma om man gjorde
undersökningen idag, 20 år senare. Men enligt de resultat som kom fram i undersökningen
visar att det inte är så då en stor del av eleverna föredrog att vara kvar inomhus istället för
att gå ut. Det resultatet tycker jag visar att det är viktigt att man i skolan tar med eleverna
ut, ger dem upplevelser hur omgivningarna och naturen ser ut. Får de inte den möjligheten
tror jag att de elever som i framtiden kommer att intressera sig för natur och miljö är de
som redan är intresserade. Och de som inte är intresserade kommer aldrig att bli det



eftersom de aldrig har fått tillfälle att upptäcka allt det som finns omkring oss. Så ska man i
skolan sträva efter att göra elevernas omvärld begriplig för eleverna krävs det att de får
erfarenheter av dels samhället omkring oss och den natur som omger oss. Att man i
undervisningen gör omvärlden begriplig för eleverna så att de är medvetna om det som
händer och sker.

7.3 Lärarnas synpunkter

Vid mina samtal med lärarna fick jag en känsla av att lärarna hade ”dåligt samvete” för att
de inte använde utemiljön mer i undervisningen än vad de redan gjorde. De verkade alla
medvetna om att det finns andra möjligheter vid undervisning utomhus än vid undervisning
i klassrummet. Men av olika skäl är man ändå inte ut under lektionerna så mycket som
man kanske skulle vilja. En orsak till detta som alla tre lärarna tog upp under intervjun var
bristen på resurser (personal).
Det är svårt att som ensam lärare gå ut med en hel grupp elever då grupperna ofta är
förhållandevis stora (25 elever) och göra något bra av det hela. Ska man dela gruppen
krävs det extra personal vilket inte finns tillgänglig på skolorna. På grund av detta är det
kanske enklare att organisera en större utflykt någon gång per termin eller läsår. Då kan
man bryta den ordinarie undervisningen för att vara ute en dag..

En annan anledning till att man inte går ut under lektionerna som framkom från lärarna är
bristen på tid. Dels att lektionerna är för korta för att hinna med och dels att man inte
hinner med det man ”måste” i undervisningen. I skolan idag är det mycket som ska hinnas
med i undervisningen. Vilket kan innebära att lärarna inte tycker att de har den tid som
behövs för att gå ut. Det krävs även en del planering för att utevistelsen ska bli så bra som
möjligt. Enligt en av lärarna på Skogsskolan var det svårt att få till något bra i undervisning
utomhus därför att eleverna får tillfälle att ”ha mycket annat styr för sig”. Att eleverna inte
alltid gör vad de ska, är enligt min mening, inget utmärkande för undervisning utomhus.
Även i klassrummet finns det de som inte gör vad de ska, men det kanske blir extra tydligt
när man är ute och eleverna kan springa omkring. Men är det då något negativt att de gör
detta? Jag tror att de elever som springer omkring kan ha ett behov av det av en eller annan
anledning. Och att när de ”styr” med annat än det som de ska ändå har behållning av att
vara ute. Läraren på Sjöskolan sa att för vissa elever var det bättre med undervisning
utomhus än att sitta inne i klassrummet. Det är kanske de eleverna som springer runt. Men
jag antar att om de får spring kan de sedan koncentrera sig på arbetet bättre. Man måste ha
med i beräkningen att alla är vi olika, olika förutsättningar för inlärning. Det finns säkert
de elever som behöver springa runt en stund för att senare kunna koncentrera sig på de
uppgifter som ska utföras under den tid man är ute.

En av orsaker till om man som lärare tycker att det är värt att lägga tid på att om möjligt ta
ut eleverna kan ha samband med vad man tycker är viktig kunskap. Vilken kunskap vill
man att eleverna ska få och hur ska man kunna utvärdera den. Skolan behöver kunna mäta
elevernas kunskaper vilket enklast sker genom att eleverna gör ett teoretiskt prov. Om man
använder den metoden kan det bli svårt att mäta de kunskaper och färdigheter som eleverna
får vid en utevistelse. I en TIMSS undersökning kom man fram till att lärarstyrd
undervisning gav bättre resultat hos eleverna än mer elevcentrerade arbetsformer. När man
är ute i undervisningen är det eleverna som gör arbetet med läraren som stöd. Man visade
även att elevernas inställning till ämnet hade stor betydelse för resultatet.(Sjöberg 1998)
När man är ute ger det elever kanske kunskaper som inte är relevanta just nu men som de
kan ha användning för i framtiden. Men enligt min mening skapar man ett intresse hos



eleverna att förstå hur det fungerar ute i naturen. Genom att först presentera helheten gör
man eleverna nyfikna på att förstå de delar som skapar denna helhet. Det är även viktigt att
eleverna får möjlighet till en trevlig utevistelse, att de upplever undervisningen utomhus
som positiv för att de ska kunna ta till sig de kunskaper som man har som målsättning med
undervisningen utomhus.

En annan anledning som jag förmodar har med lärarnas vilja att använda utemiljön i
undervisningen är hur man ser på naturvetenskap. Sjöberg visar på två olika alternativ,
naturvetenskap som produkt eller naturvetenskap som process. För att man ska finna det
meningsfullt att lägga tid på att vara ute är att man som lärare ser naturvetenskap som en
process, där det är sättet man arbetar på som är det viktiga. Man arbetar enligt en s.k.
induktiv metod vilket innebär att det är elevernas egna konkreta erfarenheter som ligger till
grund för att visa på de ”regler” som finns inom det område man arbetar med.

7.4 Egna tankar

I tidigare läroplaner än den som gäller idag, Lpo 94 var det sätt man skulle arbeta i skolan
mer klart angivna. Läser man vad som står skrivet i Lgr 69 med avseende på biologi
undervisning säger man att exkursioner var ett bra sätt för elever att ta till sig kunskap. Det
står till och med att man ska välja plats för exkursionen så att det blir en trevlig
naturupplevelse. Dagens styrdokument ger lärarna större frihet i hur man vill lägga upp
undervisningen för att eleverna ska nå de kunskapsmål som finns angivna i respektive
ämne. Det kan vara en av anledningarna till att man inte är ute så mycket som man kanske
skulle önska. Som lärare har man inte någon grund för varför man ska lägga resurser på att
gå ut när det går ”lika bra” att undervisa inomhus enligt kursplanerna.

I den kursplan som finns idag för Naturorienterande ämnen skriver man om
naturvetenskapens roll och syfte; ”Naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten att
utforska naturen och ger utrymme för upptäckandets glädje” (s.1,
www3.skolverket.se/kursinfo). Det arbetar man efter mer bland elever i grundskolans
tidigare del där man är ute mer i naturen och tittar på olika saker som man träffar på. Men
ju äldre eleverna blir desto mer sällan går man ut. Enligt min mening är det minst lika
viktigt att komma ut för att utforska naturen när man är äldre som när man är yngre.
Naturen är den samma men eleverna kommer att upptäcka nya saker, få nya intryck och
erfarenheter som man sedan kan bygga vidare på. I skolan idag ska man utgå från
elevernas verklighet i undervisningen vilket innebär att skolan behöver ge eleverna
möjligheter att uppleva den verklighet som finns utanför skolans värld. Då man är ute i
naturen med eleverna ger det även en god möjlighet till individualisering av
arbetsuppgifterna. Eftersom man har möjlighet som lärare att anpassa arbetsuppgifterna
efter elevernas förmåga och tidigare erfarenheter.
Kursplanerna för grundskolan har omarbetats och enligt de kommentarer till dessa som har
getts ut har grundtanken varit att ”förskjuta tyngdpunkten av studiernas inriktning från
fakta inlärning till en mer mångfacetterad syn på naturvetenskaplig kunskap”. Det nya
sättet att se på naturorienterande vill man ska fånga elevernas intresse. Som jag tolkar detta
skulle det ge elever möjlighet att inom vissa gränser att välja vad de ska arbeta med och
hur. Om så skulle vara fallet och man hade resurser skulle det ge möjlighet att ta med sig
de elever som var intresserade ut och att de som inte vill följa med ut skulle kunna arbeta
på det sätt som de själva valt.



Skolverket skriver i sina kommentarer; ”idag läggs storvikt vid elevens språkliga och
sociala utveckling”. Jag tycker att den sociala aspekten på att använda utemiljön i
undervisningen är viktig.  När man är ute och arbetar ger det elever och lärare möjligheter
till att lära känna varandra bättre än vad man kanske får tillfälle till i traditionell
undervisning. Det ges även tillfällen till samtal, elever emellan och mellan lärare och elev.
Eleverna ges möjligheter att dela med sig av sina upplevelser och berätta om det man ser.
Det är viktigt att elever ges möjligheter att dela med sig av sina tankar och kunskaper. I
Vygotsky´s teorier om lärande har den sociala kontakten en viktig betydelse. Eleverna
delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till varandra och därigenom får den
enskilda eleven kunskaper från andra som ligger till grund för de egna kunskaperna. Att
eleverna får möjlighet att sätta ord på sina tankar är av betydelse för att de ska få möjlighet
till en bestående kunskap. Eller som J Schults uttryckte ”Jag vill hävda att
naturvetenskapliga kunskaper får  man först då man kan resonera med hjälp av
naturvetenskapliga termer och uttryck och inse hur dessa kan fogas samman med andra
termer inom samma kontext. Termer och uttryck blir en del av helheten.” (Carlgren red
1999 sid. 210) Elever som inte är ”starka ” i klassrummet kan komma till sin rätt vid
miljöombyte, alla elever kommer inte till sin rätt vid traditionell undervisning i
klassrummet. Undervisning utomhus ger eleverna möjlighet att byta erfarenheter,
kunskaper och hypoteser med varandra på ett mer naturligt sätt än då man är i
klassrummet. Alla elever ser inte samma saker då man är ute vilket ger dem möjlighet att
diskutera det man ser med varandra. Genom att eleverna får möjlighet att dela med sig av
sina erfarenheter utnyttjar man det som Vygotsky kallar för den approximativa
utvecklingszonen. Den innebär att när elever tillsammans arbetar och delar med sig av sina
kunskaper till andra utvecklas kunskaper hos de som är med i gruppen. För att detta ska
ske är språket och den sociala kontakten mellan eleverna viktig.

7.5 Slutord

Jag tror att undervisning utomhus har framtiden för sig då man i skolorna enligt
styrdokumens ska stäva efter att det är eleverna som ska ta ansvar för sitt kunskapande.
Lärarens roll kommer mer och mer övergå till att vara handledare och stöd för eleverna och
ge dem verktyg för att eleverna ska få de kunskaper och erfarenheter som man idag tror
kommer att vara viktiga för framtiden.
Vilken kunskap som eleverna kommer att behöva för att fungera i samhället är inte enligt
min mening fakta kunskaper, istället kommer eleverna behöva kunskaper om de
sammanhang som finns i världen omkring oss. Det är här jag tycker att
utomhuspedagogiken har en viktig roll för att ge eleverna möjlighet att se helheten. Ska
man i skolan lyckas med det behöver man komma bort från det ”traditionella” sättet att
undervisa i No. Man behöver ändra synen på No, som avgränsade kunskapsmassor, som
finns på skolorna. Carlgren menar att skolan skulle försöka ta till sig av det sätt som natur
och miljö organisationer bedriver sin verksamhet. Det är många elever som är med i dessa
organisationer på sin fritid för att de tycker att det är meningsfullt. Ett aktivt samarbete
mellan organisation och skola skulle kunna tillföra något till båda parter. Skolan skulle
kunna få tips och idéer och elevernas intresse för natur och miljö skulle förhoppningsvis
öka vilket skulle kunna innebära att fler ungdomar söker sig till dessa organisationer.
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BILAGA 1

Namn…………….

Om No-undervisning    elevenkät

Jag tycker att No är intressant               instämmer                          instämmer inte alls
(sätt ett kryss på linjen)
                                                                          5         4          3           2          1

Jag tycker att jag lär mig bäst då jag… �   arbetar på egen hand i klassrummet
�    arbetar tillsammans med någon i

klassrummet
� arbetar utomhus  med olika

uppgifter

Hur ofta brukar ni var ute då ni har No? �   aldrig
� 1 – 2 gånger per termin
� 3 eller flera gånger per termin

Var brukar ni vara �   på skolgården
� i stadsmiljö
� i parker
� i skogen    - i skolans närhet  �
                        - längre bort          �

Skulle du om du fick välja vilja…..    �   vara ute mer
� vara ute mindre
� det är bra som det är

Hur arbetar ni när ni är utomhus ? �   hela klassen tillsammans
� i små grupper
� två och två

Tycker du att du var ute mer i skolan
när du var yngre? �   ja

� nej

Ge exempel på vad ni har arbetat med när ni har varit ute. (använd baksidan)



BILAGA 2

ELEV INTERVJU

1. Vad tycker du om no-undervisningen som den är idag?

2. Vad skulle du vilja förändra?

3. Vad tycker du om att vara ute på no-lektionerna och arbeta?

4. Varför?

5. Brukar du var ute i naturen på fritiden?



BILAGA 3

FRÅGOR TILL LÄRARE

1. Beskriv din undervisning i NO

2. Vilka kunskaper vill du att eleverna ska få i NO ?

3. Använder du utomhusmiljön i undervisningen?

4. Hur?

5. Hur upplever du elevernas intresse för undervisningen vid undervisning

utomhus jämfört med undervisning inomhus?

6. Hur arbetar ni utomhus?

7. Tankar allmänt om undervisning utomhus, fördelar / nackdelar.

8. Lärares tankar om elevernas inställning till undervisning utomhus.

9. Om ej undervisning utomhus, orsaker?

10. Lärarens egna intressen om natur och miljö.


