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1. Bakgrund 
Sedan mer än 20 år är jag lärare i biologi, naturkunskap, miljökunskap och geografi. Det 

innebär att jag alltid har haft exkursioner och fältarbete som en naturlig del av min 

undervisning. 

De första tio åren undervisade jag på olika högstadieskolor och de senaste drygt tio åren har 

jag undervisat på gymnasiet. Jag upplever att vi idag på gymnasieskolans teoretiska program 

har allt fler ungdomar som har svårt att ta till sig traditionellt förmedlad kunskap. Dagligen 

möter jag elever som mår dåligt, är stressade och har svårt att koncentrera sig på sina studier. 

Nina Nelson (Dahlgren och Scszepanski, 2007) resonerar runt begreppet stress och inlärning.  

Hon utgår från B.S. McEwen, som belägger att långvarig stress har effekter på vår psykiska 

hälsa, vår motivation och vår förmåga att lära in, genom att hormonet cortisol utsöndras. 

Förhöjda cortisolnivåer har nedbrytande effekter på en del av hjärnan, hippocampus, vilket 

har negativ inverkan på minne, inlärning och koncentrationsförmåga (sid 109). Nelson listar 

en rad faktorer (sid. 113) som exempel på hur man kan kombinera lärandet med en hälsosam 

utveckling för elever, bl.a. ökat inslag av fysisk aktivitet och att låta flera olika sinnen vara 

med i läroprocessen. 

Under mina år som lärare ser jag dessutom en tydlig trend, att fler och fler elever saknar en 

egen relation till naturen. Många elever har inga egna upplevelser av skogspromenader, 

svampplockning eller att sitta runt en eld i skogen. Detta gör att de har dålig, eller i vissa fall 

ingen, artkunskap och inga referenser till olika naturtyper, vilket i sin tur medför att de har 

svårt att relatera till läroböckernas exempel. Karin Magntorn och Ola Magntorn (2004) 

resonerar kring begreppet artkunskap. De redovisar resultatet från en liten undersökning de 

gjort på högstadieelever för att ta reda på hur väl förtrogna de var med artbestämning av träd 

och bilar. Eleverna fick bilder på tio vanliga bilar, från parkeringsplatsen utanför skolan och 

tio bilder på löven från de vanligaste träden i skogen utanför skolan. Det visade sig att 

eleverna hade mer än dubbelt så bra ”artkunskap” om bilar som om vanliga träd i 

omgivningen.  Magntorn menar att ”Kontentan av detta blir att barn knappast har något 

problem att lära sig namn på saker och ting, men att de har en bedrövligt dålig kännedom om 

de vanligaste arterna i närmiljön”( Magntorn och Magntorn, 2004, sid. 98).  

 Jag tror att gymnasieskolan måste hitta nya sätt att möta elever och ta tillvara deras resurser 

och förmågor. Vi måste konkretisera undervisningen mer även på gymnasienivå. Som lärare 
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söker jag nya vägar att nå de nationella målen med mina elever. Detta ledde fram till att jag 

hösten 2008 började läsa en magisterutbildning i utomhuspedagogik vid Linköpings 

universitet, NCU, Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik.  Anders Szczepanski (2007), 

enhetschef vid NCU, definierar utomhuspedagogik såhär: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde 

som bl.a. innebär  

 att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur och kulturlandskap, 

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

 att platsen för lärandet lyfts fram.      

Att använda sig av utomhuspedagogik i högre utsträckning än idag, anser jag ger möjlighet att 

tillhandahålla många olika lärstilar i olika miljöer. Man kan lära med alla sinnen. Detta tror 

jag skulle kunna öka möjligheten för fler elever att nå de nationella målen. 

Anders Szczepanski gjorde vid ett seminarium på Vinön 2009 en genomgång av aktuell 

forskning inom det utomhuspedagogiska området. Han menade då att få studier är gjorda på 

barns och ungdomars egna upplevelser av utomhuspedagogik. Mycket forskning av positiva 

effekter på barn och utomhuslärande har gjorts, men det är mest ur vuxenperspektiv.  Jag 

tyckte att det skulle vara spännande att ta reda på mer om hur gymnasieungdomar själva ser 

på lärande utomhus och har därför valt att genom intervjuer försöka ta reda på vad 

ungdomarna själva tänker och känner om utomhuspedagogiska moment. Lars Owe Dahlgren 

och Anders Szczepanski (1997 sid. 30) menar att forskningsrapporter, magisteruppsatser och 

avhandlingar inom det utomhuspedagogiska kunskapsområdet är starkt inriktade på 

kvantitativ forskning med statistiska analysmetoder. De efterlyser mer kvalitativ forskning på 

området. 

 

2. Syfte, frågeställning och avgränsning.  

2.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att förstå och beskriva gymnasieungdomars egna upplevelser och 

erfarenheter av utomhuspedagogik. Studien är gjord på Bernadottegymnasiet i Stockholm. Jag 

har lyssnat på deras tankar och beskrivningar av i första hand fältveckorna på Korsö och 

vinterveckan i svenska fjällen. 
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Jonas Lundbladh (2007) ställer i en studie frågan: ” Hur upplever elever att vissa kursmoment 

genomförs utomhus?”  Denna fråga besvarar han genom att intervjua lärare och elever.  

I min studie lyfter jag fram delvis samma frågeställning men vill även fördjupa den, genom att 

försöka identifiera några av de faktorer som har betydelse för att skapa en positiv lärsituation 

för gymnasieungdomar utomhus. 

För att besvara mitt syfte har jag valt att utgå från följande frågeställningar: 

Hur upplever gymnasieelever utomhuspedagogiska moment i undervisningen? 

 Vilka faktorer påverkar hur undervisning utomhus upplevs? 

Vad anser de att dessa moment betyder för deras inlärning?  

 

2.2. Bernadottegymnasiet 

Jag har valt att göra min undersökning på Bernadottegymnasiet, i Stockholm, som är en 

gymnasieskola med samhällsprogrammet och individuella programmet. Skolan har cirka 250 

elever. Ungefär 25 procent av eleverna går på det individuella programmet. 

Jag valde att göra min studie på denna skola av tre skäl. Främst för att min lärare vid 

Linköpingsuniversitet, Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU), uppmärksammade 

mig på skolans undervisningsformer, med fältveckor som en återkommande del i 

undervisningen. Dessutom har Bernadottegymnasiet och den skola där jag undervisar en 

gemensam samordningsrektor, vilket gör att all kontakt mellan skolorna är enkel. Sista skälet 

är att skolorna ligger relativt nära varandra, vilket innebär att det är lätt för mig att komma dit 

för intervjuer och uppföljande samtal. Mitt syfte är att belysa utomhuspedagogik ur ett 

generellt elevperspektiv, men jag har av ovanstående tre skäl valt att förlägga studien till 

Bernadottegymnasiet. 

Skolan, som nu har funnits i 14 år, växte fram ur ett integrationsprojekt, Operation gränsland, 

initierat av förre ÖB Bengt Gustafsson. ”Projektet syftade till att minska klyftorna mellan två 

ungdomsgrupper genom att placera dem i en ovan och påfrestande friluftssituation under 

militära former”, skriver skolans rektor, Thomas Lejdemalm (2008 sid. 5) i sin uppsats om en 

aktionsstudie på Bernadottegymnasiet. Skolan samarbetar med fem uniformsyrken: 

Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polisen, Räddningstjänsten och Tullen. I skolans profil 
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ingår en fältvecka per år, på militärens ö, Korsö, utanför Sandhamn i Stockholms skärgård. 

Denna fältvecka är alltid förlagd till läsårets tredje vecka. Under denna vecka är alla elever 

och lärare klädda i militärens kamouflagekläder, M 90. Detta har två syften, menar 

Lejdemalm. 

Valet att klä gymnasieungdomar i uniform måste motiveras tydligt med de 

verkliga skälen, nämligen att det för det första tar bort de skillnader i status 

som uttrycks med klädsel och för det andra att det möjliggör friluftsliv på lika 

villkor oavsett ekonomiska förutsättningar. ((Lejdemalm 2008 sid 5). 

Vid en intervju framkommer även att uniformen, förutom att eliminera sociala markörer, även 

har en disciplinererande inverkan. Uniform kräver en viss uppförandekod. Många söker till 

Bernadottegymnasiet just för att få ordning och reda i skolan och flera av eleverna lockas 

också av militärprofilen. Många av skolans elever tänker sig en framtid inom det militära, 

kustbevakningen, polisen eller räddningstjänsten.  Skolans ledord är: ”struktur, stöd och 

synlighet” och uniformsyrkenas grundvärderingar som ordning, uppförande, kamratskap, 

tidspassning och samarbete betonas under hela utbildningen.( Lejdemalm 2008 sid. 5). 

Under fältveckan läser eleverna tre olika kurser och dessa är årskursrelaterade. Årskurs 1 läser 

natur och friluftsliv, årskurs 2 läser sjukvård och årskurs 3 läser pedagogiskt ledarskap. 

Veckorna innan fältkursen förarbetas dessa kurser på heltid, det vill säga inga andra ämnen 

läses. Kurserna efterarbetas och avslutas två veckor efter fältveckan. Därefter startar 

undervisning av övriga ämnen. Under resten av året har eleverna inga regelrätta 

utomhuspedagogiska aktiviteter, annat än en vintervecka i fjällen i årskurs 2. 

 

2.3. Avgränsning 

Jag har valt att studera de utomhuspedagogiska undervisningsmomenten under fältveckorna 

på Korsö i första hand, men givetvis har även erfarenheter från vinterveckan i årskurs 2 

kommit upp i intervjuerna med eleverna i årskurs 3. Eleverna i årskurs 2 hade ännu inte 

genomfört sin vintervecka. I studien har jag inte vägt in hur skolans värderingar och sociala 

mål påverkar eleverna och inte gjort någon analys av hur deras närvaro förhåller sig till 

genomsnittet. Jag har heller inte kopplat till hur eleverna lever upp till de olika 

kunskapsmålen i respektive kurs, utan jag har valt att begränsa mig till att belysa just hur de 

utomhuspedagogiska momenten upplevs av eleverna själva. 
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3. Litteraturgenomgång och teorianknytning 
I detta avsnitt kommer jag att göra en kort historisk tillbakablick på hur man sett på kunskap 

över tiden, genom att göra några korta nedslag i pedagogikens historia. Jag kommer att lyfta 

fram aktuell forskning om positiva effekter av naturkontakt och koppla detta till 

utomhuspedagogik, samt visa på forskning som har betydelse för utomhuspedagogiken och 

knyta den till hur en bra lärsituation ska kunna skapas. I de fall litteraturen är på engelska har 

jag översatt i löpande text, men citat är på originalspråk. 

 

3.1. Kort tillbakablick 

Sokrates ansåg sig för 2500 år sedan inte vara lärare utan ledare av samtal (Lars Lindström, 

2005 sid. 48). Han menade att han inte lärde ut kunskap, utan ansåg att kunskap kom ur 

tanken i en dialog. Sokrates elev, Platon, ansåg att man inte kan lite på sinnena, utan att den 

sanna kunskapen bara är det man inser med förnuftet. Svante Nordin uttrycker det så här i 

Filosofins historia: ”Den materiella och sinnliga världen framställs i allmänhet hos Platon som 

något lågt och något som drar oss bort från dygden. Kroppen är själens fängelse”. (Nordin, 

1995, sid. 74). ”Den sinnliga världen är av en underlägsen sort”. (1995, sid.75). Detta 

dualistiska synsätt, att själen, det vill säga tanken, inte hänger ihop med den verklighet som 

våra sinnen förmedlar, delades inte av Aristoteles, elev till Platon. Han hade en holistisk, 

organisk syn på naturen, där han istället utgick från våra sinnen. Han ansåg att den högsta 

graden av verklighet uppnås genom våra sinnen. Aristoteles studerade bland annat 

förändringar i naturen och var enligt Szczepanski Europas förste biolog (Szczepanski, 1997, 

sid. 13). Kaj Hildingsson (1989, sid 12.) menar att Aristoteles började intressera sig allt mer 

för biologi och att han var den första som försökte systematisera djurvärlden. Aristoteles 

ansåg att kunskap kunde vinnas genom tre steg. Det första steget var att samla in så mycket 

fakta som möjligt om det som skulle studeras, bland annat genom observationer.  Det andra 

steget var att skapa ordning i materialet, ett system, och det tredje steget var att ur detta dra 

slutsatser. (Hildingsson, 1989 sid. 10).  

Det dualistiska synsättet har dock levt kvar och gjort att praktiken underordnats den teoretiska 

kunskapen. Hildingsson ger ett exempel från 1500-talets Europa och läkarutbildningen. Vid 

denna tid satt professorerna på ett podium och tittade på medan en fältskär eller barberare 

utförde dissektionen, men undantag fanns. Andreas Vesalius, född 1514, var läkare och blev 

professor i kirurgi i Italien, endast 23 år gammal. Vesalius utförde själv sina dissektioner och 
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han krävde av sina elever att de vid anatomiska demonstrationer själva skulle se och känna, 

för att lära. (1989 sid. 4) 

Att Linné var ute i naturen och undervisade sina studenter i botanik bekräftar Nils- Erik 

Landell (2006 sid. 110) och hänvisar till Linnés Praelectiones Botanicae Publicae från 1731, 

där han själv beskriver det. Hildingsson (1985 sid. 85) menar att detta blev känt lång utanför 

Sveriges gränser och att det kom studenter och forskare från hela Europa som ville delta och 

möta den berömde forskaren. 

Två pedagoger som tydligt lyfter fram budskapet om att skolans teoriundervisning måste 

knytas till praktik är John Dewey och Ellen Key. John Dewey (1859 - 1952) amerikansk 

pedagog och filosof, lyfter fram ett budskap, som ligger i linje med dagens 

utomhuspedagogiska synsätt, att all inlärning måste ske utifrån var eleven är just nu och deras 

egen verklighet. Dewey menar att skolan ska vara en del av livet. Verklig och vital! Skolan 

måste uppfattas som viktig och betydelsefull. (2002, sid. 48). Han lyfter även fram att det är 

av betydelse att använda hela kroppen och dess sinnen. 

Att förbereda barn för ett framtida liv innebär att man låter barnet förfoga över 

sig själv. Det betyder att man fostrar dem så att de har tillgång till hela sin 

kapacitet. Öron, ögon och händer ska vara redskap färdiga att användas.( Sven 

Hartman och Ulf Lundgren, 2002, sid 47-48). 

Dewey anses som den progressiva pedagogikens fader och hans tänkande utgår från individen 

och det sociala sammanhanget. (Dewey, 2002 sid. 17) Uttrycken ”intelligent action” och 

learning by doing” återspeglar en syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld, där 

utveckling är en arbetsuppgift för människan. Han anser att elever måste ha möjligheter att 

aktivt pröva och experimentera för att få kunskap. Han menar vidare att teori och praktik inte 

är varandras motsats utan varandras förutsättning och att det ena inte kan värderas högre än 

det andra. Han menar om lärarens roll: ”Om inte lärarens ansträngningar anknyter till någon 

aktivitet som barnet utför spontant, oberoende av läraren, så blir utbildningen något som 

pressas på utifrån”. 

Ellen Key (1849 – 1926) menar att man måste se undervisningen och eleven som en helhet, 

annars blir kunskapen bara detaljer som glöms bort: 
 

Erfarenheten att alla små ämnens enskildheter flyta bort ur minnet ett par 

månader efter examen och att de flesta högt bildade människor äro grovt 

okunniga om vad de av detaljkunskaper inhämtat i skolan, medan 

helhetsintrycken påverkat deras själ och hjärta, deras vilja och 

karaktär,…(Stafseng, 1996, sid. 164). 
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Ellen Key skrev även att skolan var tråkig och hon betonar ofta lekfullheten. Själv skriver hon 

om uppfostran: 

 Det ligger en djup insikt i M: me Staëls ord att blott den, som kan leka med 

barn, också är i stånd att lära dem något. Att själv varda såsom barn är det 

första villkoret att uppfostra barn. Men detta innebär icke en låtsad 

barnslighet, en pjollrande nedlåtenhet, dem barnet genast genomskådar och 

djupt avskyr. Det betyder att låta sig gripas av barnet, lika helt och enfaldigt 

som detta själv gripes av tillvaron; att verkligen behandla barnet som en like, 

d.v.s. visa det samma försynthet, finkänslighet och förtroende som man visar 

en vuxen. (Stafseng, 1996, sid. 125). 

 

Synen på ledarskap och en ledares eller lärares roll har växlat genom århundraden, likväl som 

synen på kunskap och vad och vem som ska undervisas har varierat stort, från Sokrates helt 

teoretiska syn till John Deweys ”Learn by knowing, know by doing”. Från Sokrates skola för 

några få utvalda till Comenius syn på en skola för alla. (Thomas Kroksmark, 1989). 

Med ovanstående små nedslag i pedagogiken har jag velat belysa några anhalter på väg till 

dagens syn på utomhuspedagogik. 

 

3.2. Naturkontakt  

Att det finns ett samband mellan natur och livskvalitet visar Åsa Ottosson och Mats Ottosson 

(2006) och visar på att många människor uppfattar naturen som en plats där de mår bra och 

hämtar ny kraft. Två citat av Ottosson och Ottosson (2006 sid. 24) tycker jag kan tjäna som 

utgångspunkt för ett resonemang om varför det är viktigt att ha ett genomgående 

utomhuspedagogiskt perspektiv för barn och ungdomar under hela deras skoltid. Det första: 

”Människor som regelbundet drar nytta av naturens lugnande, stärkande och läkande effekter 

har ofta en sak gemensamt: de har grundlagt sin relation till naturen redan som barn”. Och det 

andra: ” Det brukar sägas att barns vistelse i naturen kan leda till att deras engagemang för 

miljöfrågor och en hållbar livsstil väcks”. Det gäller ju för skolan att inte bara väcka barns 

intresse, utan att också fortsätta diskussionen upp i gymnasiet när de är på väg in i 

vuxenvärlden och de prövar sig fram mellan olika livsstilar och förhållningssätt. Genom att 

göra dem förtrogna med natur - och friluftsliv kan de som tonåringar och vuxna fortsätta hitta 

kraft i naturen. 

Många barn och ungdomar rör sig i en triangel, som utgörs av hemmet, skolan och köpcentret. 

Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski (2004 sid. 9) menar att vi måste fundera på hur 

skolan ska kunna hjälpa till med att byta denna ”triangulära livsform”. Denna insikt förstärks 
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av Gunilla Ericsson (2004 sid.137), som menar att när man som pedagog utgår från elevernas 

erfarenheter och föreställningar ”… bör det även omfatta deras relation till naturen”. Under 

senare år har hon märkt att många elever inte har någon vana att vistas i skog och mark. För 

dessa elever kan det vara förknippat med otrygghet och oro att delta i utomhuspedagogiska 

undervisningsmoment. Hon pekar på att det ur ett mångkulturellt perspektiv kan det vara så 

att personer från andra länder oftare saknar en vardagsrelation till naturen. De kan tvärtom 

förknippa naturen med faror som till exempel giftiga växter. Det kan erbjuda stora svårigheter 

för pedagoger att få dessa elever att komma över sin första oro. Hon menar ändå att eleverna 

efter ett tag vänjer sig vid den nya lärmiljön och får ett mer avslappnat förhållningssätt. En 

positiv naturkontakt kan fungera som balans för unga människor som ibland känner oro för 

framtiden och tvivlar på att det finns en positiv framtid, menar Ericsson. 

 

Dagens stora ohälsotal beror enligt Szczepanski (2007), sannolikt på att vi byggt bort mycket 

av människans möjlighet att få utlopp för sitt naturliga rörelsebehov. Han kopplar det till att 

det är ett viktigt uppdrag för skolan att se till att elever får möjlighet till fysisk aktivitet inom 

skolans ram och att utomhuspedagogiken erbjuder en unik möjlighet. 

 

 Konsultbolaget Kairos Future gjorde 2005 en enkätundersökning, där man undersökte 

svenskarnas syn på hur viktigt det var att komma ut i naturen (Ottosson och Ottosson, 2006). 

80 procent av de tillfrågade svarade att det är viktigt för livskvaliteten att komma ut i skog 

och mark, 42 procent svarade att det är absolut nödvändigt att komma ut. Bara 4 procent 

svarade att naturen saknade betydelse för deras livskvalitet. Forskning av miljöpsykologen 

Stephen Kaplan bekräftar detta genom att visa att även kortare besök i gröna natur- och 

kulturområden ger positiva effekter (1991, sid 14). Kaplan hänvisar vidare till en 

undersökning om återuppbyggande effekter i vildmarksmiljö där deltagarna tyckte att 

”…upplevelsen var i grund och botten vilsam och till och med helande” (Kaplan, 1991, sid 9). 

Kaplan säger vidare om deltagarna i projektet: ” De fann naturen mer kraftfull och samtidigt 

mer trösterik än de någonsin kunnat tro” (1991, sid. 10). Kaplan identifierar två olika slags 

uppmärksamhet, den riktade och den spontana, eller ”oavsiktliga”. Den riktade 

uppmärksamheten har vi i vår vardag. Det handlar om att ta del av all information som 

kommer till oss. Kaplan menar att den riktade uppmärksamheten kräver ansträngning och att 

vi har begränsad kapacitet för detta. ”Med andra ord är den riktade uppmärksamheten känslig 

för trötthet” (1991, sid 7). Om man inte får återhämta sig kan man drabbas av mental 

utmattning. Kaplan menar att vårt behov av vila från den riktade uppmärksamheten, med all 
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information vi utsätts för av reklammakare och media blir allt större, men att trenden 

olyckligtvis utvecklats i motsatt riktning. (1991, sid. 8). Denna mentala trötthet kan yttra sig 

som minnesproblem, sömnbesvär, yrsel med mera. ”Det beror på störningar i olika centra i 

hjärnan som hippocampus där korttidsminnet sitter och amygdala där empati och känslor 

finns” (Ottosson och Ottosson sid. 20) Den spontana uppmärksamheten är friskfaktorn. När vi 

är i naturen är det den spontana uppmärksamheten som kommer till användning. När vi sitter 

på en stubbe i skogen eller går på en havsstrand möts vi också av sinnesintryck, men av ett 

annat slag. Det är inte information som pockar på att vi ska åtgärda något, det är intryck som 

vi bara kan ta in, utan att det kostar energi. Vi får en vaken vila som istället fyller på vår 

energi. Kaplan beskriver naturens återuppbyggande effekt: 

Naturen är verkligen rikt försedd med fascinerande objekt samtidigt som den 

erbjuder många processer som människor finner fängslande. Många av de 

intryck som naturen erbjuder kan kallas ’mjuka’. Moln, solnedgångar, mönster 

i snön, lövens rörelse i vinden – dessa kan verkligen fånga ens uppmärksamhet 

men på ett odramatiskt sätt. Medan man uppmärksammar dessa mönster 

lämnar de rikligt med utrymme i ens medvetande för tankar på annat. (Kaplan, 

1991, sid 13). 

Det finns mycket forskning som visar på en positiv effekt av naturkontakt. Ottosson och 

Ottosson (2006) tar upp ytterligare två undersökningar. Dels en där Patrik Grahn (2003) visat 

att barn som har tillgång till natur på dagisgården och är mycket ute har bättre motorik och 

koncentrationsförmåga än barn i naturfattiga miljöer. Dels en av miljöpsykologen Roger 

Ulrich (1984), där han till och med har kunnat visa på positiva hälsoeffekter bara av att titta 

på naturbilder, särskilt bilder med glest växande träd. Journalisten Lasse Berg (2005) har 

sammanställt forskning, som visar på att människan har sitt ursprung i Afrika, på savannen, i 

en miljö med glest växande träd. Detta bekräftas av Uddenbergs (2001) resonemang om vårt 

förhållande till växter. Han menar att en grund till att vi gärna omger oss med krukväxter går 

att spåra i våra rötter på den afrikanska savannen.  

 

Staffan Ulfstrand (2001) diskuterar människans förhållande till biologisk mångfald och 

refererar till en enkätundersökning gjord av Nils Uddenberg i mitten på 1990-talet, där han 

visade på att 88 procent av de svarande ansåg att havsörnen var ett så viktigt inslag i den 

svenska naturen att det var befogat att använda skattemedel för att rädda arten från utrotning.  

Vilken nivå som är relevant att lägga artkunskapsundervisningen på resonerar Magntorn och 

Magntorn (2004) om, och menar att man måste låta syftet med undervisningen och studien 

avgöra. Men de argumenterar även för att artkunskap i sig själv har ett ändamål. De lyfter 

fram tre anledningar till detta. Först det historiska perspektivet, med den linneanska 
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traditionen, där de menar att Linné har spelat en stor roll i världen och för svenskarna. Han 

har påverkat svensk natursyn och satt stora spår i litteratur och konst. Han har även påverkat 

skolan och undervisningen genom att han arbetade för att naturalhistoria skulle få samma 

status som de traditionella ämnena i undervisningen. Kunskapsmotivet är den andra 

anledningen till att ha en viss artkunskap, enligt Magntorn och Magntorn. De menar att 

artkunskapen håller på att försvinna ur allmänbildningen idag. De visar på hur den ena 

kunskapen leder till den andra i en stege; artkunskap – ekologisk förståelse – forskning. De 

menar, som jag tog upp redan i inledningen av mitt arbete, att barn och ungdomar inte tycker 

att det är betungande att lära sig rätt namn på saker. Man kan börja tidigt med det och det kan 

då leda vidare till ett bestående intresse. Artkunskap har även ett egenvärde för att det berikar 

individen. De refererar till en undersökning (Sjöberg, 2002) där han påpekar att flera viktiga 

forskningsprojekt idag bromsats upp på grund av brist på professionella taxonomer. 

Attitydmotivet är det tredje motivet. De menar att artkunskap hänger ihop med naturkänsla 

och naturkänsla i sin tur med miljöengagemang. 

Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östman (2003, sid. 66-67) diskuterar hur vi på ett bra 

sätt genom utomhuspedagogik och i samarbete mellan olika ämnen kan belysa vårt ”ur- 

väggen -samhälle”. De pratar om att man praktiskt i utomhuspedagogiken kan ”öppna dörrar” 

för eleverna och visa vad som finns ”på andra sidan väggen”. De anknyter även till Duesund 

(se avsnitt 3.3) genom att de menar att en ”dörr” kan vara att se ”kroppsmötet som ett 

naturmöte”. De förklarar detta: ”Alltså att som en del i en fördjupad natursyn uppleva sin 

egen kropp som en fascinerande arena för mötet mellan det man kontrollerar och det man inte 

kontrollerar, i både positiv och negativ bemärkelse”.  Ytterligare en viktig ”dörr” är ett 

friluftsliv, där eleverna kan få tillfälle att möta frågor och se samband utanför 

industrisamhällets värderingar. 

 

Avslutningsvis vill jag belysa ovanstående resonemang genom att lyfta fram ett citat av Britta 

Brügge, Matz Glantz och Klas Sandell (2007, sid. 22) om friluftslivet som pedagogisk kraft: 

”Friluftslivets kanske största pedagogiska kraft ligger i så djupgående frågor som upplevelse 

av alternativa livsvärden och att på ett påtagligt sätt kunna ge oss proportioner”. 

Med ovanstående genomgång har jag velat belysa forskning om naturen som källa till hälsa, 

glädje och njutning, likaväl som en inspirationskälla för att söka kunskap. 
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3.3. Människan och hjärnan 

Rörelse är glädje menar Nina Nelson (2007) i samband med att hon gör en genomgång av hur 

övervikt och fetma kan kopplas till framtida sjukdomar. Hon menar vidare att hjärnan vill ha 

kul. Detta kopplar hon till att man kan kombinera lärandet med en hälsosam utveckling för 

barn genom att öka inslaget av fysisk aktivitet och låta fler sinnen vara aktiva i lärprocessen. 

Hon menar: ”Vi måste möta barnet som hel individ och ge barnet möjlighet att lära på ett 

mångfacetterat sätt”.  

Att hjärnan vill ha roligt bekräftas av de tankar som Mihaly Csikszentmihalyi presenterar i sin 

forskning om flow. Han identifierar flowupplevelsen som en känsla av att ”… medvetandet är 

fullt av upplevelser och dessa upplevelser är i harmoni med varandra” (Csikszentmihalyi, 

2000, sid 50). När detta händer vill man bara gå upp i det man håller på med, man vill inte bli 

distraherad och önskar bara att aktiviteten och känslan ska vara i evighet. Ofta har man en 

förändrad tidsuppfattning under en flowaktivitet. Tiden flyger iväg, det kan ha gått timmar, 

fast man upplever att det bara gått några minuter. Exempel på aktiviteter som kan leda till 

flowupplevelser kan vara ett perfekt åk på skidor i lössnö, en härlig löptur eller att helt gå upp 

i att skriva eller måla.  I vissa stunder kan även skrivandet av en D- uppsats leda till flow, 

anser jag. ”Andra andningen” hos idrottsmän, ”extas” hos religiösa mystiker eller 

”inspiration” hos konstnärer är andra benämningar på samma upplevelse. Csikszentmihalyi 

menar att det finns aktiviteter som gör det mer sannolikt att flow ska uppstå. Dessa kallar han 

flowaktiviteter. Karaktäristiskt för dessa är att de kräver koncentration och ger omedelbar 

feedback, man märker direkt om man lyckats; skidåkaren bemästrat lössnön, löparen sprungit 

fortare eller sångaren kunnat ta den höga tonen han strävat efter. ”Flow brukar uppstå när det 

krävs hela en persons skicklighet för att han ska lyckas med en utmaning som han bara nätt 

och jämt klarar av” (Csikszentmihalyi, 2000, sid. 52).  Flow upplevs sällan i vardagssysslor 

såsom hushållsarbete och TV-tittande. Men många människor upplever flow när de utövar en 

hobby, såsom trädgårdsarbete, löpning eller handarbete.  

 

Csikszentmihalyi identifierar ett antal faktorer som gynnar uppkomsten av flow: hög 

koncentration och för individen rätt nivå på utmaningen och skickligheten. Är utmaningen för 

liten blir man uttråkad och om utmaningen är för stor skapar det ångest. Det gäller att hitta rätt 

nivå. Flowaktiviteter kräver ett visst mått av insats i form av energi och kunskap. Man måste 

ha en viss färdighet inom aktiviteten och man måste oftast uppsöka en speciell plats där man 
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genomför aktiviteten, exempelvis ta sig ut i naturen eller till en tennisbana. Passiv konsumtion 

av underhållning, såsom TV-tittande, är ingen flowaktivitet.  

Socialt samspel med andra människor har mycket av det som karaktäriserar flowaktiviteter 

genom att andra människors närvaro tvingar på oss olika målsättningar och ger feedback. 

 

Undervisning om rörelse, undervisning genom rörelse och undervisning i rörelse är tre 

dimensioner av rörelse som Liv Duesund identifierar och kopplar till undervisning.  Hon 

refererar till Merleau Ponty som menar: ”Kropp och identitet hör nära samman. Utan kroppen 

är vi inte i stånd att förnimma vår omvärld eller reflektera över oss själva”(Duesund, 1996, sid 

39). Vidare menar Duesund: ”Kroppen är både subjekt och objekt, för oss själva och i 

förhållande till andra. Vi blir sedda. Vi blir hörda” (1996, sid.33). Hon menar att det är 

centralt för skolans arbete med elevers självuppfattning att lära elever att se själva, höra 

själva, tolka själva och på samma gång lära sig leva med att vara sedda, hörda och tolkade 

utan att hotas i sin grundläggande självuppfattning. Duesund menar att självuppfattning sitter i 

kroppen och att forskning visar på att man kan stärka barns självuppfattning genom rörelse 

(1996, sid 80).  Undervisning genom rörelse innebär att man använder rörelsen för att nå ett 

mål som ligger utanför själva rörelsen. Rörelsen används som ett medel för att nå annan 

kunskap, till exempel en sund livsstil, ansvarskänsla eller kommunikation. Duesund är främst 

inriktad på specialpedagogik, men jag anser att samma resonemang måste kunna tillämpas 

inom friluftsinriktade utomhuspedagogiska moment. 

Hur minnen lagras i hjärnan går Antonio. R. Damasio (2002 sid. 120-124) igenom. Det finns 

inget överordnat ställe för minnets lagring i hjärnan, utan de lagras topografiskt, det vill säga i 

flera lager och på olika ställen. Minnen lagras som tolkningar av bilder. Han skiljer på 

perceptuella bilder, som vi får när vi tittar på något eller lyssnar på något, till exempel musik 

och på minnesbilder som vi har lagrade i hjärnan. Minnesbilderna omlagras och omtolkas 

ständigt, till exempel varje gång vi tar fram ett speciellt minne. Ju mer erfarna vi blir desto 

mer omtolkas våra minnen. Detta i sin tur innebär att minnen kopplas ihop och en doft eller en 

bild kan väcka helt nya minnen. Han menar att vi kan använda minnesbilder från olika delar 

av hjärnan, genom att hjärnan kan vara aktiv på många ställen samtidigt och på så sätt skapa 

en meningsfull helhetsbild.  

Spegelneuroner är nödvändiga för barns sätt att lära (Daniel Goleman, 2007). Barn lär genom 

att härma. Spegelneuron speglar en handling som vi ser hos en annan person.  Vår sociala 

förmåga är beroende av dessa spegelneuron, och de får oss att vilja härma personen som utför 
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handlingen. Det kan vara ett leende eller en kroppsrörelse. Detta gör också att vi omedvetet 

härmar kroppshållningen eller ansiktsuttrycket hos en person vi pratar med. Om en person ler, 

ler vi tillbaka. Detta har stora effekter i undervisningen. Goleman anser att kroppshållningen i 

en klass ger en snabb uppfattning om stämningen i klassen. Han menar vidare att denna 

förmåga till samordning är inbyggd i människan nervsystem och att synkronisera rörelser kan 

vara en ren fysisk njutning. Ju större gruppen är desto bättre! Att göra vågen på en 

idrottsarena eller jympa i grupp är exempel på detta.  

Goleman (2007, sid.124) tar upp ytterligare ett fenomen som jag upplever har betydelse vid 

utomhuspedagogik, det att barn leker. Man har upptäckt kretsar i hjärnan hos alla däggdjur, 

som aktiveras vid lek och även framkallar glädje. Alla däggdjursungar finner glädje i lek och 

är lekfulla. 

Den forskning jag lyft fram i detta avsnitt har stor betydelse för hur vi lär, och jag ser många 

kopplingar till utomhuspedagogikens förhållningssätt. 

 

3.4. Utomhuspedagogik 

Dahlgren och Szczepanski (1997) lyfter fram grunden för utomhuspedagogik. De menar att i 

utomhusbaserade inlärningsmiljöer finns kvalitéer som inte går att skapa i ett klassrum. 

Ämnesövergripande, tematiska studier lyfts fram som ett sätt att förena begreppskunskap, 

teoretisk kunskap och erfarenhets- eller förtrogenhetskunskap. De lyfter fram dimensionen 

med en autentisk miljö och menar att en medupptäckande utomhuspedagog kan levandegöra 

platser och skapa sammanhang och förståelse i meningsfulla inlärningssituationer. 

Kreativitetsskapande inlärningssituationer genom att gestalta och levandegöra kunskap är 

inlärningsbefrämjande. Genom att involvera många sinnen i lärsituationen ökar förståelsen 

och befäster kunskapen. Reflektionen är central i utomhuspedagogiken, det är ett sätt att 

språkligt knyta ihop det upplevda: ”Reflexionsprocessen blir i utomhuspedagogiken en 

reflektion i språklig dialog såväl som i handling, som en bearbetning av natur- och 

kulturfenomenens analoga koder …” (Dahlgren och Szczepanski, 1997, sid.52). Reflektionen 

är ett sätt, för den som lär, att sätta ord på sina tankar om lärprocessen och lärostoffet och 

därigenom förena teori med det verkligt upplevda. Dahlgren (2009) menar att man genom att 

lära barn att reflektera över till exempel sin lärsituation, kan träna dem i metakognition. Han 

menar att forskning visar att barn och ungdomar som har svårt att lära sig har en bristande 



 

14 

 

metakognitiv förmåga.  Detta stöds av andra forskare, som jag lyfter fram i avsnittet 

”Lärsituationen”, sid. 16. 

Begreppet ”trygghetszon” tas upp av Helena Alsegård (2007 sid. 17). Hon definierar det som 

ett område inom vilket vi känner att vi behärskar situationen och därmed känner oss trygga. 

När vi utsätter oss för nya situationer eller miljöer och känner att vi klarar av det, växer vårt 

självförtroende och därmed har vi utvidgat vår trygghetszon. Att utöka sina trygghetszoner 

gör att man utvecklas som människa, menar Alsegård. 

Jag anser att utomhuspedagogik och friluftsliv erbjuder många möjligheter att låta elever 

pröva nya saker och vidga sina gränser för vad de kan och vågar och därigenom utvidga sina 

trygghetszoner.  

Jan Neuman och Dusan Bartunek är två tjeckiska utomhuspedagoger som vi i vår 

Magisterutbildning hade glädjen att få träffa och undervisas av, en vecka i Tjeckien våren 

2009. De har en mycket stark inriktning på äventyrspedagogik och framförallt teambuilding i 

sin verksamhet. Jan Neuman (2004 sid.39) belyser ledarens roll: 

A good leader knows how to determine his goals and how to prepare the way 

for their achievement. A leader must evoke trust and have a lot of energy, 

with which he positively influences people around him. He is able to explain 

to people the meaning of a game, its position and function in a program, and 

he is responsible for the group development. 

He must be self-confident and a natural leader. Spontaneity and creativity are 

great characters, which help him, innovate games and make them attractive. 

He should have a good sense of humour and be able to keep good mood in a 

team. Imagination and fantasy are great starters of adventurous situations. A 

leader should be always able move between two opposing extremes: 

seriousness and foolishness. 

Kortfattat, menar han att ledaren måste veta vad man gör och varför, veta vilket syfte en viss 

övning har i en grupp. Ledaren ska vara säker i sin roll och i det man gör och kunna förmedla 

detta på ett positivt sätt. Som ett led i sin pedagogik har Neuman definierat sju olika 

kategorier av övningar som utgör en progression i svårighetsgrad och grupputvecklig. Han 

kallar dessa för: Icebreakers, som är en enkel form av kontakt och övning för att lära 

varandras namn, det är korta övningar utan komplicerade regler. Nästa nivå kallar han Warm-

up and Contact games och de är till för att ingjuta en slags gruppkänsla. Det är meningen att 

deltagarna ska få röra sig lite och släppa lite av sin blyghet. Tredje nivån kallar han Silly 

games and funny competitions och det är små roliga övningar som fungerar som 

glädjespridare i en grupp. Därefter kommer Trust games. De är till för att känna tillit, men 

innan man som ledare använder dem är det viktigt att gruppen börjat känna att de kan lita på 
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varandra. Därefter i nivå har han två olika grupper med samarbetsövningar på olika nivåer. Då 

ska grupperna vara sammansvetsade och köra ihop som ett lag. Hans sista kategori handlar 

om övningar med stark naturanknytning. Dessa övningar kan variera i svårighetsgrad 

beroende på vad man har för syfte med gruppen. Genom att noggrant välja övningar som 

passar gruppen kan man bygga en stark teamkänsla. 

Jag vill också ta upp Colin Beard och John P. Wilson (2006), som med sitt resonemang om 

”learning combination lock”, lärande kombinationslås, erbjuder en tankemodell för lärare. 

Författarna menar att ”Experiential Learning är den aktiva, meningsskapande processen 

mellan en persons inre värld och omgivningen, den yttre världen”. Till sin hjälp att skapa bra 

övningar, miljöer och inlärningssituationer menar de att man kan ha ett kombinationslås som 

tankeverktyg. Detta består av sex olika, vridbara ringar där varje ring representerar en 

komponent: platsen, aktiviteten, kommunikation, känslor, inlärningsstilar, förändrat tankesätt. 

Detta kan hjälpa lärare att analysera varje komponent och på så sätt skapa olika 

förutsättningar för olika övningar och upplevelser. De menar att ingen situation är den andra 

lik och man måste inför varje tillfälle se över de sex olika komponenter. Platsens förhållanden 

varierar från tid till tid, sommar eller vinter ger olika förutsättningar, vilket gör att man som 

ledare måste ha olika planering vid olika tillfällen. Före varje tillfälle måste man som ledare 

fråga sig vad man vill uppnå med aktiviteten och i tanken vrida på de sex låsringarna för att 

skapa de optimala förutsättningarna för varje grupp. 

I ovanstående litteratur handlar det om två olika slag av handböcker för utomhuspedagoger. 

Robbie Nicol (2003) tar avstånd från handböcker med övningar i utomhuspedagogik och 

motiverar det med att övningarna är ett medel att få elever att förstå teori. Övningarna har 

inget självändamål. Han har i sin avhandling (2001) funnit att de flesta som utövar 

utomhuspedagogik idag inte är utbildade inom området, utan företrädesvis är geografi- och 

biologilärare. Han drar paralleller till att göra kirurgiska ingrepp som outbildad läkare, endast 

med en handbok. Nicol menar att det ofta kan gå bra, men vid komplikationer saknar man 

som outbildad referenser och kunskap. Han menar att övningarna inte har något värde om de 

inte sätts i sitt sammanhang. De praktiska övningarna finns till för att belysa en viss teoretisk 

kunskap, som man som ledare måste vara väl förtrogen med. Han varnar för att om man bara 

gör övningar ur handböcker, utan att ha teorin för ögonen är det lätt att övningarna förfaller 

till att bara bli just övningar och att teorianknytningen kan komma att gå förlorad. Nicol 

menar vidare att det är viktigt att som ledare ständigt utvärdera vad man gör och vilka 

övningar man använder, samt hur dessa knyts till teoriavsnittet man vill belysa. 
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För att sammanfatta ovanstående, vill jag lyfta fram att centrala begrepp för 

utomhuspedagogik är att se helheten, ha en autentisk miljö för lärande och att involvera 

många sinnen i lärprocessen. Men det finns olika inriktning på hur man väljer att använda sig 

av dessa parametrar. Det är väsentligt hur man använder sig av utomhuspedagogik som 

redskap. Att göra olika övningar kan vara roligt för en grupp, men det viktiga är att genom 

ledarens erfarenhet veta vilka övningar som passar för en speciell grupp och när de passar in. 

De didaktiska frågorna: vad, var, när, hur, varför är centrala.  För att nå ett resultat måste man 

som ledare veta vad man vill, göra just de övningar man tänkt ut och till sist lyfta vad man 

gjort i gruppen, genom reflektion, annars blir praktiken just inget annat än en verksamhet som 

bara är till för att roa i stunden.   

 

3.5. Lärsituationen 

Thomas Kroksmark (1989 sid.17) ställer frågan: ” … vad är då didaktik”?  Han låter Johan 

Amos Comenius själv svara på frågan i Didactica Magna: ”Didaktik betyder att undervisa”. 

Kroksmark fortsätter ” Didaktik som begrepp är av allt att döma lika gammalt som 

människans idé om att man kan undervisa någon om något och att man som ett resultat av 

undervisningen kan lära sig något”. Comenius menar att Didactica Magna är ”en fullständig 

framställning av konsten att lära alla allt”. Comenius: 

Det huvudsakliga syftet med vår undervisningslära är att söka och finna 

tillvägagångssätt, med vilket följande önskemål kan förverkligas: Lärarna skall 

undervisa mindre, lärjungarna däremot lära mer. Skolorna skall erbjuda 

mindre bråk, leda och fåfängt arbete men kunna uppvisa mer fritid, större 

trevnad och gedignare framsteg. (Kroksmark, 1989, sid.21) 

För att veta vad och hur vi ska undervisa måste vi först diskutera vad kunskap är. Bernt 

Gustavsson (2005) ställer frågan: ”Vad är kunskap”? Han refererar till 1992 års 

läroplanskommitté, Skola för alla, och de fyra olika former av kunskap ställdes upp: 

faktakunskaper, förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap.  

Faktakunskaper har karaktären av information och innehåller ingen förståelse eller djupare 

kunskap. Förståelsekunskap har kvalitativ karaktär och innehåller förståelse av fenomen. 

Färdighetskunskap är att veta hur något ska göras och genomföra det. Förtrogenhetskunskap 

eller tyst kunskap, är förenad med sinnlig erfarenhet och kommer till uttryck i bedömningar. 

Han menar att kunskaper har blivit mer kataloga genom IT, och att eleverna i större 

utsträckning arbetar enskilt och söker sin egen kunskap. Detta leder till att kunskaperna blir 
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grundare och kanske inte sätts i ett sammanhang. Att detta arbetssätt blivit vanligare i 

skolorna bekräftas av en utredning från Utbildningsdepartementet. (SOU 2004:104). 

Jag vill i detta sammanhang även ta upp Lars Owe Dahlgrens (2009) resonemang om 

ytinriktat och djupinriktat förhållningssätt vid inlärning. Vid det ytinriktade förhållningssättet 

representerar kunskapen ofta texten eller bilden i sig. En utantill kunskap som inte bygger på 

en djupare förståelse. För detta krävs en förtrogenhet, så att det som texten representerar kan 

skapa verkliga bilder i medvetandet.  Det ytinriktade förhållningssättet kommer till uttryck 

genom att elever läser en text bara för att klara ett prov, inte för att de själva drivs av ett 

intresse.  

Varför går barns nyfikenhet förlorad i skolan? Den frågan ställer sig Gustavsson och menar 

att det är en viktig drivkraft att ha förundran och nyfikenhet. En drivkraft som kännetecknar 

många som skapat nytt inom vetenskap och konst. Han menar att intresse måste styra lärande 

och att intresse bara kan skapas av personlig förankring. Han säger att ”… det är i relationen 

mellan det bekanta och det obekanta som kunskap kommer till” (2005, sid. 49). Detta 

bekräftas av Sven Eric Liedman (2001), som drar paralleller till ordets ursprung och menar att 

intresse kommer från latinets inter esse, det vill säga att vara emellan, mitt ibland, involverad 

i. Han menar att det är svårt att få intresse för något helt obekant och visar med följande 

mening på att det är lättare att lära sig den hundrade växten på en äng, än den första: 

Intresset odlas bäst där det redan finns en grund att stå på – där nittionio växter 

redan är igenkända och den hundrade kan namnges. Intresset förutsätter helt 

enkelt ett sammanhang. Sammanhanget måste vara individens eget, inte 

florans, ty floran är bara en anhopning information för den som inte redan gjort 

dess sammanhang till sitt. (2001, sid. 27) 

Liedman menar vidare (2001, sid. 356) att den traditionella uppdelningen i teoretisk och 

praktisk kunskap måste ifrågasättas, han menar att all kunskap är praktisk. Först när 

kunskapen är stabilt förankrad i kroppen blir den verklig. Jag tolkar det som att man måste ha 

en egen relation till kunskapen för att den ska bli användbar. Det hjälper inte hur väl man kan 

något teoretiskt om man sedan inte omsätta kunskapen praktiskt. Att kunna i teorin genom 

faktakunskaper eller förståelse är inte samma sak som att verkligen känna förtrogenhet med 

kunskapen, att kunskapen är ens egen så att den blir användbar. Kunskap är förankrad i 

kroppen när man har både teori och känsla för hur teorin ska omsättas i verkligheten. Liedman 

menar vidare: ”Grunden för alla verksamheter är det lilla barnets kunskapsutveckling, vars 

utgångspunkter är kroppen, sinnena och samspelet med andra människor”(2001, sid. 356) 



 

18 

 

Hur elever anser att de lär sig har Bettina Dahl (2002) undersökt genom att intervjua 

högpresterande elever i Danmark och England. Hon intervjuade elever i åldrarna 18-20 år om 

hur de tänker när de löser nya, svåra matematiska problem. Hon refererar till Schoenfeld, 

1985) som menar att goda problemlösare har förmåga till en inre dialog om hur en lösning på 

ett problem uppstår. När hon senare redovisar elevsvaren visar det att vissa elever tycket att 

det underlättar att sätta ord på hur de lär sig medan andra menar att många svåra ord kan vara 

ett hinder för att, som i detta fall, lära sig matematik.  Det framkom även att många elever 

menar att de översätter vad de lär sig till ett enklare inre språk för att kunna ta till sig och lära 

sig. De översätter för att förstå, men när de förstått är inte denna översättning längre 

nödvändig. En elev ansåg att det är bra om läraren gör denna översättning, medan en annan 

synpunkt var att denna översättning görs samtidigt som man förstår.  Dahl visar med sin 

studie att vissa elever har förmågan att sätta ord på sin lärprocess och hon menar att en 

diskussion mellan elever och lärare i dessa frågor och en ökad medvetenhet om detta kan 

förbättra inlärningen. Hon menar också att elever lär sig att lära på ett visst sätt och att deras 

tidigare erfarenheter av lärande kommer att påverka deras senare förmåga att lära. En elev ger 

exemplet att den som blivit tränad i visuell kognition lär mest via ögonen. Hälften av eleverna 

menar att den inlärningsstil de lärt sig påverkar deras sätt att lära senare. Dahl konstaterar att 

undervisningsmetoderna måste ha en som hon kallar det ”zone of proximal teaching”, vilket 

jag tolkar som en närhet och lyhördhet. Hon menar vidare att om undervisningsstilen eller 

metoden ligger alltför långt ifrån det som eleverna är vana vid hindras inlärning. 

Roger Säljö belyser skolans roll för lärandet och hur vi får del av tidigare generationers 

erfarenheter. Han resonerar kring frågan hur vi får tillträde till olika delar av samhällets 

kollektiva minne och menar att vårt samhälle skulle se helt annorlunda ut om varje människa 

och varje generation skulle börja från början. Vidare konstaterar han att hur vi lär, minns och 

löser problem och vilka färdigheter vi utvecklar som individer, hänger intimt samman med 

hur kunskaper, färdigheter och det kollektiva minnet är organiserat i samhället. Han menar att 

det inte är lätt att förstå och förklara lärandet och konstaterar att man inte kan sätta 

likhetstecken mellan undervisning och lärande(2005, sid.13). ”Sammanblandningen mellan 

lärande och undervisning är ett av den pedagogiska diskussionens stora begreppsliga 

problem”(2005, sid 14). Här vill jag koppla tillbaka till mitt tidigare citat av Comenius, som 

redan på sin tid sökte finna vägar till undervisning som gav mest utdelning för elevernas 

lärande. Säljö (2005, sid.16) konstaterar: 
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Lärande är en konsekvens av mänskliga verksamheter och individers 

agerande, men det är inte lätt att observera. Vi kan dra slutsatser om att 

människor måste ha lärt genom utsagor de gör eller genom de problem de kan 

lösa, men det kan ändå vara svårt att se exakt när och hur det händer. Oftast är 

lärande en inre och tyst process som inte har några säkra yttre tecken. 

 

Ett problem som Dahlgren pekar på är att undervisningen ofta innebär en fragmentering av 

verkligheten. Han efterlyser ett mer holistiskt förhållningssätt, och menar (2009, sid 50) att 

utomhuspedagogiken skapar förutsättningar för helheter. Szczepanski (2009) presenterar en 

lärandemodell som sätter in utomhuspedagogiken i ett holistiskt lärandeperspektiv. Han 

menar att grunden för allt lärande är hälsa. Min tolkning av detta är inte att hälsa är frånvaro 

av sjukdom, utan att alla deltar på sina villkor i en situation som innebär mental närvaro och 

att många sinnen är involverade i processen. Likaväl som att utomhuspedagogiken erbjuder 

tillfällen att sätta sig själv i ett större sammanhang och reflektera över sin egen roll i 

omvärlden och hur ens egen hälsa påverkas av miljön. Motivation och kapacitet att lära är en 

förutsättning för framgångsrikt lärande. När detta är tillgodosett samspelar de tre faktorerna: 

utomhusaktiviteter, miljöundervisning och personlig och social utveckling inom ramen för 

hälsa. Det segmentet där dessa tre faktorer överlappar varandra definierar Szczepanski som 

utomhuspedagogik. 

Sammanfattningsvis vill jag lyfta fram att en bra lärsituation måste vara motiverande, och för 

att bli det måste det finnas ett intresse. Intresse styrs av att det finns en viss förtrogenhet med 

ämnet. Kunskap produceras i mötet mellan det bekanta och det obekanta.  

 

3.6. Tidigare undersökning 

Redan vid formuleringen av syftet med denna undersökning nämnde jag en undersökning av 

Lundbladh (2007), som hade delvis samma frågeställning som jag har. Han undersöker om 

utomhuspedagogik är en didaktisk metod som passar för gymnasiet. Han genomförde två 

ekologiexkursioner och hade teorilektioner i en samhällsklass. Därefter intervjuade han åtta 

elever. Han kommer fram till att utomhuspedagogik är ett utmärkt komplement till 

undervisningen och att den kan förstärka den teoretiska kunskapen i många ämnen. 
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3.7. Styrdokument 

I styrdokumenten för gymnasieskolan, Lpf-94, finns det inga direkta direktiv om att vissa 

moment ska läsas ute. Men man kan göra en del tolkningar som talar för att en del moment 

borde genomföras ute. I den allmänna delen av läroplanen kan man läsa under rubriken 

’Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna’ (2001, sid. 141). 

Miljöperspektiv i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels 

själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. 

Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Lpf-94) 

Vidare står det under avsnittet Kunskaper, Mål att uppnå, (2001, sid 148): att ”… det är 

skolans ansvar att varje elev som slutför utbildning på gymnasieskolans nationella och 

specialutformade program dessutom har kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa”.  

Under avsnittet Normer och värden, mål att sträva mot står det bland annat: ”Skolan ska 

sträva mot att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 

vidare perspektiv”. Under avsnittet Programmål står det för samhällsvetenskapsprogrammet 

och naturvetenskapsprogrammet att miljö- och resursfrågor är en viktig del i utbildningen. 

Insikter i dessa frågor ska utvecklas under studierna och eleverna ska ha en förståelse för hur 

dessa frågor ska kunna lösas genom samverkan mellan olika discipliner inom naturvetenskap, 

samhällsvetenskap och humaniora. För samhällsvetenskapsprogrammet står under Skolans 

ansvar: att skolan har ansvar för att eleverna vid fullföljd utbildning ”har förvärvat en 

ekologisk grundsyn och har insikt i hur samhällsvetenskapliga tillämpningar kan användas för 

att skapa goda levnadsförhållanden och en livskvalitet som är förenlig med en hållbar 

utveckling” (2001, sid. 201). Vidare står att ett syfte med undervisning i naturkunskap är att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett förhållningssätt som präglas av ödmjukhet och 

respekt inför naturen och livets storhet. 

Det enda ämne som direkt har skrivningar om att bedriva undervisning ute är idrott och hälsa. 

 

3.8. Sammanfattning 

Som sammanfattning av litteraturgenomgången vill jag nämna att det finns många 

undersökningar som visar på ett starkt samband mellan naturkontakt och hälsa. Jag har även 

visat på en undersökning som visar att människor med ett starkt natur - och friluftsintresse 

ofta har grundlagt det redan i barn- och ungdomsåren. Vidare har jag lyft fram forskning som 

visar att hjärnan vill ha roligt och att det dessutom underlättar inlärning när vi har roligt. 



 

21 

 

Praktik i autentisk miljö förstärker inlärning och gör att vi kommer ihåg mer. När många 

sinnen är inblandade i en lärsituation kommer kunskapen att lagras in på flera ställen i 

hjärnan, vilket gör att vi lättare kommer ihåg. 

Utomhuspedagogik erbjuder många möjligheter till inlärning i autentisk miljö med 

undervisningssituationer där många sinnen kan vara inblandade. En bra lärsituation i alla 

sammanhang, är då man tar fasta på att involvera många sinnen och att skapa en 

undervisningssituation i en autentisk miljö.  

 

4. Metod  
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning och jag har haft en hermeneutisk 

forskningsansats vid arbetet med analysen. Arbetet baseras på semistrukturerade intervjuer i 

fokusgrupper.  

Inom forskning skiljer man i huvudsak på två forskningsstrategier när det gäller insamling och 

bearbetning av data: den kvantitativa metoden och den kvalitativa metoden. Bryman (2001 

sid. 34-37) menar att den kvantitativa forskningen betonar kvantifiering när det gäller 

insamling och analys av data. Den kvantitativa strategin har införlivat den naturvetenskapliga 

traditionen av att samla och mäta data. Det innebär ett deduktivt synsätt, det vill säga 

tyngdpunkten ligger på prövning av hypoteser. Man utgår från en teori, sätter upp en hypotes 

som prövas i en undersökning och resultaten kan sedan leda till en ny teori som i sin tur kan 

prövas. Motsatsen är den kvalitativa strategin, som lägger tyngdpunkten vid hur individerna 

uppfattar och tolkar sin verklighet. Ett induktivt synsätt, som innebär att generera teorier. Man 

utgår från generella frågeställningar och samlar in data som tolkas och genererar teorier som 

belyser frågeställningen. 

Vid tolkning av insamlad data kan man ha olika förhållningssätt, och det kommer då att ge 

olika resultat av analysen. Annika Lantz (2007 sid. 24) skriver om de olika 

förhållningssätten.”Deduktion och induktion är olika sätt att dra slutsatser. Att söka leda i 

bevis eller att upptäcka något nytt”. (Sic! kursiv.) Positivismen står för en kunskapsteoretisk 

modell som förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder och strävar efter 

förklaring av beteenden. Enligt ett hermeneutiskt förhållningssätt vid tolkning av intervjuerna 

strävar man mot förståelse av människors handlande och försöker skapa sig en helhetsbild 

utifrån de olika delarna. Hermeneutiken kommer från den humanistiska forskningstraditionen 
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och Torsten Thurén (2007 sid. 96-98) menar att den bygger på att man har en egen 

förförståelse av problematiken eller frågeställningen. I analysen försöker man förstå hur andra 

människor tänker och känner. Han säger vidare (2007 sid. 95) att man vid analysen även 

försöker se in i sig själv (introspektion) för att därmed förstå andra människors känslor och 

upplevelser, det vill säga ett igenkännande (empati).  Vid en hermeneutisk tolkning, som 

innebär en förståelse av människors handlingar, finns det inget rätt och fel. Man försöker se 

de intervjuades liv ur deras perspektiv (Bryman, 2007 sid. 27).  

Min intention är att försöka se utomhuspedagogiskt lärande ur de intervjuade elevernas 

perspektiv. Kvalitativa undersökningar skildrar verkligheten som den upplevs och förstås av 

andra (Wibeck, 2000 sid. 97). Jag har intervjuat ungdomar för att lyssna på dem och försöka 

förstå, så att jag ska kunna beskriva hur de själva upplever undervisning utomhus. 

 

4.1. Genomförande 

4.1.1. Deltagande observationer 

Under två fältdagar i september 2009 gjorde jag deltagande observationer. Hur aktiv och 

deltagande man ska vara vid dessa diskuterar Pål Repstad (2007 sid. 54) Han skriver: ”Man är 

aldrig enbart forskare i förhållande till aktörerna och dessa är aldrig enbart forskningsobjekt. 

Det handlar om människor som går in i en relation med varandra – inte roller, utan i 

sammanhang.”  Bryman (2007 sid. 286-287) diskuterar fyra olika nivåer på hur deltagande 

man kan vara som observatör, alltifrån fullständig deltagare till fullständig observatör. Jag 

anser att jag var med på nivå tre, det han benämner ”observatör som deltagare”. Det vill säga 

jag var med i första hand som intervjuare, men deltog även i samtal med eleverna om vad de 

gjorde och vad de tänkte under överlevnadsdygnet. Jag var med dem och plockade blåbär och 

jag berättade om olika växter. Jag var med årskurs 2 vid sjukvårdövningen genom att jag 

ledde en av grupperna genom skogen till övningsplatsen och stod sedan under övningen vid 

sidan av och observerade. 

Bernadottegymnasiet hade sin fältvecka 4-11 september 2009. Det innebar att all personal och 

alla elever kördes ut till Korsö, militärens ö i Stockholms mellersta skärgård. Fältveckan 

startar på fredagsmorgonen med tidig samling i skolan och busstransport till Stavsnäs 

Vinterhamn. Där hämtar militärens båtar och kör ut till Korsö, nordost om Sandhamn. På ön 

finns militärbaracker som elever och personal bor i. Personalen äter i anläggningens matsal, 
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men eleverna är indelade i matlag och lagar sin mat på stormkök ute. Endast ett enklare 

kvällsfika serveras av lärarna i en barack. Alla är klädda i försvarets gröna 

kamouflagefärgade, M 90 -kläder. 

Veckan innehåller teorilektioner varvade med mycket praktiska övningar och en hel del 

militära övningar såsom exercis, marschering och truppförflyttningar. Boende, matlag och de 

militära inslagen är årskursintegrerade. Även vissa praktiska övningar relaterade till 

teorikurserna är åldersblandade. Jag återkommer till dessa övningar senare. Teori och en del 

övningar är årskursrelaterade. 

Jag deltog två dygn, 6-8 september, i skolans övningar. Detta för att få en inblick i 

verksamheten och bekanta mig med lärare och elever. Dessutom tänker jag att relevansen i 

frågorna ökar när man deltagit i verksamheten. Vädret var strålande denna vecka, därför 

bestämde jag mig för att paddla ut med egen kajak. Kajaken sjösatte jag vid Stavsnäs, samma 

hamn som skolans transport utgick från två dagar tidigare och paddlade de cirka 18 km ut till 

Korsö. Det är ett beslut jag är mycket nöjd med, eftersom det kändes bra att komma ut på 

egen köl, istället för att passivt bli hämtad på Sandhamn, som man vänligen hade erbjudit 

mig. Just detta att jag kom i egen kajak underlättade nog för mig att få kontakt med eleverna, 

men förstärkte även att jag stack ut från mängden och gjorde min roll som observatör, snarare 

än deltagare, tydlig. Det passade mina syften väl, eftersom anledningen till att jag deltog var 

att observera. Många var framme och tittade på kajaken och utrustningen och det gav en 

naturlig öppning till kontakt. Många var också förundrade över att jag kunnat och orkat, som 

de uttryckte saken, paddla från Stavsnäs och ut till Korsö. De hade upplevt sträckan som lång, 

när de åkte båt ut.  

Jag fick bo med lärarna i deras förläggning och tycker att jag blev mycket väl mottagen och 

insläppt i alla aktiviteter, av både lärare och elever. Eleverna var öppna och positiva till att 

dela med sig av information och egna tankar till mig. Det kändes som att en bra grund 

byggdes där. Det var lätt att komma tillbaka i februari 2010 och göra mina intervjuer på 

skolan. De flesta eleverna kom ihåg mig från fältveckan, vilket gjorde att jag inte behövde 

förklara så mycket. Eleverna refererade i intervjuerna till ”när du var med” och jag kände att 

jag kunde följa deras tankegångar bra eftersom, jag sett miljön och även deltagit i två av de 

riktigt stora händelserna under veckan, Överlevnadsdygnet med årskurs 3 och Den stora 

Katastrof- övningen, med årskurs 2.  
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Pål Repstad (2007), skriver om en del problem som kan uppstå vid deltagande observationer. 

Forskningseffekten innebär att aktörer beter sig annorlunda än vad de skulle ha gjort, om de 

inte varit observerade, genom att de börjar rätta sitt beteende (2007. sid 45). Jag tror inte att 

eleverna ändrade sitt beteende på grund av min närvaro, då flera av övningarna inbegrep så 

många människor att min närvaro måste anses som försumbar, till exempel vid 

sjukvårdövningen för årskurs 2, där elever ur årskurs 3 spelade skadade i flera olika scenarier. 

Övningen genomfördes mycket tidigt på morgonen på ett mycket överraskande och autentiskt 

sätt, genom att årskurs 2-eleverna under en gruppförflyttning i skogen plötsligt fick order om 

att stanna, och strax därpå ljöd en skarp knall och de blev uppmanade att snabbt komma och 

hjälpa till vid en olycksplats. På de olika olycksplatserna låg skadade människor, spelade av 

åk 3, utspridda över ett område. Årskurs 2-eleverna förväntades hitta alla skadade, göra en 

bedömning av skadornas typ och omfattning, prioritera, larma, organisera räddningsarbetet 

och starta den behandling av offren som de ansåg adekvat.  

Den andra stora övningen var årskurs 3-elevernas överlevnadsdygn ute med biologiläraren. 

Eleverna väcktes tidigt och fick starta sitt dygn utan frukost, för att vara hungriga och 

motiverade att lära sig och pröva vad man kan äta ute i naturen. De fick med sig en begränsad 

mängd vatten och fick möjlighet att själva tillverka en enkel utrustning med vitmossa och 

aktivt kol för att kunna rena eget dricksvatten. De fick även tillgång till materiel för att göra 

enkla ryggsäckar att bära sin utrustning i. Under dagen vandrade man tillsammans med 

biologiläraren och fick lära sig vad som går att äta och hur det kan tillredas. Man kokade till 

exempel socker ur vassrötter och drack. Eleverna lärde sig hur man grävde upp rotskott av 

bladvass, Phragmites australis och rötter av havssäv, Scirpus maritimus. De kokade rogivande 

te av ljung, Caluna vulgaris, och de lärde sig att blommor och småblad av älggräset, 

Filipendula ulmaria, hjälper mot huvudvärk. Dessutom dignade skogen av blåbär, Vaccinium 

myrttillus, lingon, Vitis-idaea, och trattkantareller, Cantharellus tubaeformis, som kom att 

utgöra huvudfödan under dygnet.  

Repstad (2007 sid. 52) resonerar om rollen som observatör och påpekar att det finns en fara i 

att man kan uppfattas som kontrollör. Han menar att rollen som nyfiken student oftast är en 

roll som fungerar bra, och att de observerade då kan känna en viss omsorg och hjälpsamhet. 

Det var det förhållningssätt jag intog och det passade mig och mina syften väl. 
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4.1.2. Förstudie 

Innan jag intervjuade elever på Bernadottegymnasiet gjorde jag en provintervju med tre 

frivilliga elever ur en av mina egna klasser. Jag hade gjort en intervjuguide med semi-

strukturerade frågor anpassade till undervisningen i den aktuella klassen.  Intervjun spelades 

in på bandspelare. Tanken var att öva intervjuteknik och transkribering, vilket Repstad (2007) 

rekommenderar att man gör om man är ovan vid att genomföra intervjuer. Detta för att 

undvika onödiga fel. Steinar Kvale (2009 sid. 97, 104) menar att konsten att intervjua är ett 

hantverk man måste lära sig och att enda sätter att lära sig är genom att intervjua. Väl hemma 

upptäckte jag att det var mycket svårt att höra vad som sades och vem som sade vad. Jag 

bestämde mig i det skedet för att mina kommande intervjuer skulle dokumenteras med 

videokamera. Fördelarna med videokamera är att det är lättare att skilja de olika talarna åt 

enligt Victoria Wibeck (2007 sid. 79). Ytterligare en fördel att dokumentera med videokamera 

är (Wibeck, sid. 30) att man får med den ickeverbala kommunikationen. Nackdelen är att 

personerna kan påverkas av kameran och ändra sitt beteende. Risken finns, men har enligt 

Wibeck ofta överdrivits. Jag använde en videokamera som var inställd så att man såg kropp 

och händer på de intervjuade, men bara undantagsvis något ansikte. Jag fann vid 

transkriberingen att detta underlättade enormt mycket för mig att urskilja vem som sa vad. Jag 

hade vid intervjustarten ritat en skiss på hur deltagarna satt i förhållande till videokameran 

och genom att titta på vem som gestikulerade och från vilket håll rösten kom kunde jag 

avgöra vem som sade vad. Det underlättades dessutom genom grupperna var blandade med 

flickor och pojkar. 

 

4.1.3. Urval 

Urvalet av elever till mina fokusgruppintervjuer gjordes till två av grupperna genom att 

undervisande lärare plockade ut fyra elever i sina grupper. De instruktioner jag hade givit var 

att det skulle vara fyra elever, både flickor och pojkar. Det skulle inte heller vara specifikt 

högpresterande elever utan en blandning, gärna elever som var verbala. Det skulle även vara 

helt frivilligt. Till den tredje fokusgruppen valde jag själv fyra elever eftersom läraren inte var 

där. Jag gick in i klassen och bad dem som var intresserade av att delta i intervjun att räcka 

upp en hand, därefter räknade jag fyra elever från vänster. Enligt Repstad (2007 sid. 89) bör 

man sträva efter att få så stor bredd som möjligt på svaren genom att välja intervjupersoner 

som är så olika varandra som möjligt. Detta kunde jag inte påverka. Det blev ett 

bekvämlighetsurval. 
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Jag valde att göra en fokusgrupp med elever ur årskurs 2 och två grupper med elever ur 

årskurs 3. Jag valde att inte intervjua elever i årskurs 1. Detta för att fokus varit att spegla 

många åsikter, och jag antog att elever ur de högre årskurserna som varit med fler gånger och 

hade mer erfarenhet skulle ge mig mer information.   

 

4.1.4. Intervjuer 

Eftersom mitt mål varit att spegla så stor bredd som möjligt av elevers uppfattning om 

utomhuspedagogik valde jag att göra mina intervjuer i fokusgrupper. Antalet intervjupersoner 

i en fokusgrupp kan variera beroende på syftet och dessutom har olika författare olika åsikter. 

Staffan Stukàt (2005 sid. 41) menar att det kan variera mellan tre och sex intervjupersoner. 

Bryman (2002 sid. 329) listar olika exempel på fokusgrupper och antal intervjupersoner, hans 

exempel varierar mellan tre och tio personer. Han menar att ju mer engagerade i ämnet de 

intervjuade är och ju mer de förväntas ha att säga om frågeställningen, desto färre deltagare 

behövs för att få igång en bra diskussion och få många åsikter. Med hänvisning till detta valde 

jag att ha fyra deltagare i mina grupper. Enligt Steinar Kvale (2009 sid. 166) är huvudsyftet 

med intervjuer i fokusgrupper att få fram olika uppfattningar i en fråga, inte att nå 

samförstånd eller finna en lösning på de frågor som diskuteras.  I fokusgruppen introduceras 

diskussionsämnen av en moderator som ser till att en diskussion kommer till stånd, men sedan 

inte styr gruppen mer än vad som behövs för gruppen ska hålla sig till ämnet. Även Bryman 

(2002) menar att moderatorn oftast ska ingripa så lite som möjligt i diskussionen. 

Jag hade en intervjuguide (se bilaga1) med semi-strukturerade frågor i fyra grupper. När jag 

utformade intervjuguiden, följde jag i huvudsak Wibecks anvisningar (2007 sid.61-62), vilket 

innebar att jag började med öppningsfrågor av allmän faktakaraktär, för att få igång gruppen 

och skapa en bra atmosfär. Därefter hade jag ett antal introduktionsfrågor riktade mot 

Korsövistelsen, för att få dem att börja minnas de olika momenten och känslan av övningarna 

där. När samtalet flöt på bra ledde jag in samtalet på mina nyckelfrågor. Till sist hade jag 

några avslutande frågor för att samla upp om någon i gruppen hade något mer att tillägga. 

Repstad (2007 sid. 86) säger följande om att man kan vara flexibel i förhållande till sin 

intervjuguide: 

 
Forskaren kan ha utarbetat en intervjuguide med några huvudsakliga 

frågeställningar och några förberedda uppföljningsfrågor – det vill säga 

alternativa frågor som kan ställas beroende på vilka svar som ges på 

huvudfrågan – men man följer inte något detaljerat schema. 
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Alla intervjuer skedde i grupprum på Bernadottegymnasiet. Detta för att det skulle vara en 

lugn och trygg miljö för de intervjuade, utan störande moment. (Kvale, 2009) 

 

4.1.5. Analys 

Jag började mitt analysarbete genom att transkribera intervjumaterialet. Wibeck (2007 sid. 83) 

tar upp hur man kan transkribera i tre olika transkriptionsnivåer, beroende på vad syftet är och 

hur nära materialet man vill hålla sig. Nivå ett innebär en detaljerad transkription, där 

talspråksformer, talstyrka, tvekljud överlappande tal, betonade ord och talhastighet finns med. 

Pauser markeras med antal sekunder. Nivå två är också ordagrann och alla identifierbara 

ordförekomster återges, även omtagningar och felstarter och liknande anges. Konventionell 

stavning används, men med vissa undantag som att ”å” står för ”och” samt att man använder 

former som ”dom”, ”dej” o.s.v. Pauser markeras bara, de mäts inte. Nivå tre är helt 

skriftspråksnormerad. Oavslutade meningar, omtagningar och tvekljud har tagits bort. Syftet 

med denna typ av transkribering är att återge det huvudsakliga innehållet i vad som sägs, inte 

att vara helt ordagrann. Jag valde att göra transkriberingen enligt nivå två. Därefter skrev jag 

om alla svar till en mer skriftspråksliknande text, där jag tog bort omtagningar och rensade 

bort småord. Ord som eleverna betonade extra är understrukna.  

För att öka läsbarheten både till analysen och till rapporten, skrev jag om det till en form 

närmare skriftspråk. Oftast har jag tagit bort punkter för tankepaus, men ibland har det haft 

betydelse och då har jag låtit det stå kvar. Jag har även tagit bort ord som ”alltså” och andra 

småord, men i vissa fall har även det fått stå kvar. Svordomar tog jag först bort helt, men 

insåg att språket blev onaturligt stelt för att spegla tonåringar, så där det hade betydelse som 

förstärkning, lät jag det stå kvar. 

Jag läste intervjuerna, både i orginaltranskription och omskrivna, många gånger för att hitta 

mönster som bildat olika teman. Dessa teman markerade jag med olika färger under 

genomläsningarna (Kvale, 1997, sid. 219). När jag valt teman klippte jag och klistrade in alla 

svar på dator under respektive tema. Därefter läste jag igenom flera gånger till och ändrade 

teman och underrubriker tills jag kände att de viktigaste och mest framträdande åsikterna från 

eleverna kommit fram. Detta innebar även att en del frågor valdes bort (Bryman 2002 sid. 

462). Vissa på grund av att jag inte fick tillräcklig respons på frågorna och andra för att de föll 

utanför de fem teman jag lyft fram. En fråga jag valde bort var om ett starkt engagemang i 

friluftsliv kunde knytas till ett lika starkt miljöengagemang. Där lyckades jag inte få 
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diskussionen att lyfta tillräckligt för att få rådata till ett tema. Jag återkommer till detta i 

diskussionen. När jag slutgiltigt slagit fast teman och valt de citat jag använt för att belysa 

varje tema, gick jag tillbaka till orginalintervjuerna för att kontrollera att citaten inte 

förvanskats eller ryckts ur sitt sammanhang under analysens gång (Lantz, 2007). 

Lantz (2007 sid. 98-99) menar att fakta i en kvalitativ intervju måste reduceras och 

transformeras för att komma fram till ”kvalitetsbegrepp på en högre abstraktionsnivå”. Hon 

menar vidare att trots att data i en kvalitativ undersökning är beskrivande, syftar en kvalitativ 

analys längre än till en beskrivning. ”Kvalitativa analysers giltighet och därigenom deras 

värde har att göra med kopplingen mellan det som en helhet och globalt uppfattade fenomenet 

och analysen vari fenomenet består.” Wibeck (2007 sid. 97,98) menar att en viktig del av 

analysarbetet är att skildra verkligheten som den förstås och upplevs av andra, men också att 

lyfta förståelsen till en ny nivå. Hon menar vidare att tolkningen av en analys aldrig kan sägas 

vara neutral utan beror på de rådata forskaren väljer ut och hur det läggs fram.  

Repstad (2007 sid. 63) varnar för att, om man blir alltför selektiv i sina perspektiv i en 

kvalitativ undersökning, försvinner viktiga fördelar och ens rapport kan förfalla till att bli en 

partsinlaga. Jag har försökt att ha detta i åtanke vid både intervjuer och analys. 

 

4.2. Etik 

Det finns etiska frågor att ta hänsyn till vid all intervjuforskning. Enligt Bryman (2002 sid 440 

ff.) finns fyra viktiga etiska principer som man måste följa. Det är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Före intervjuerna informerade 

jag alla deltagare om att det var helt frivilligt att delta i intervjun och att de närsomhelst kunde 

avbryta intervjun. Jag berättade kort om syftet med intervjun. Innan jag kom till skolan hade 

jag inhämtat tillstånd för intervjuerna av rektor, och eleverna deltog frivilligt. Enligt Stukàt 

(2005 sid.131) måste man ha föräldrars samtycke om man intervjuar barn under 15 år . Alla 

elever jag intervjuade var över 15 år och därmed ansåg jag att det inte behövdes. För att leva 

upp till konfidentialitetskravet har alla intervjuade benämnts R1-12 i det transkriberade 

materialet och tilldelats fingerade namn i rapporten. Eleverna informerades om att banden 

kommer att förstöras när rapporten är godkänd, och endast de transkriberade, avkodade 

intervjuerna kommer att sparas. Jag informerade även om att uppgifterna endast kommer att 

användas för forskning. Därmed anser jag att ovanstående krav är uppfyllda. 
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4.3. Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet (Kvale, 2002 sid.263). Wibeck talar 

om att det ska vara möjligt för andra forskare, oberoende av varandra, att med samma 

förutsättningar komma fram till samma slutsatser när de studerar ett material. Det är därför 

viktigt att en analys kan verifieras och att tillräckligt mycket data har redovisats. Jag har gjort 

detta genom att redovisa min metod så noggrant jag kunnat och genom att transkribera allt 

mitt material. Enligt Wibeck ökar reliabiliteten om samma moderator håller i alla 

fokusgruppintervjuer. Jag har genomfört alla intervjuer själv. 

Validitet är ett mått på undersökningens trovärdighet, en bedömning av om de slutsatser som 

genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. (Bryman, 2002).  

Intervjuerna genomfördes, som nämnt ovan, i grupprum på skolan. Jag återkom till skolan 

några veckor efter intervjuerna för att genomföra en respondentvalidering. På grund av en 

lång kommunikationskedja mellan eleverna och mig kom bara elever ur en av 

fokusgrupperna. De fick läsa igenom de transkriberade intervjuerna från den grupp de själva 

deltagit i och hade inget att tillägga. 

 

5. Resultat – Analys 
I följande avsnitt presenterar jag resultaten från mina tre fokusgruppintervjuer. I analysen har 

jag sökt mönster i elevsvaren och sammanställt dem i teman. Jag låter eleverna komma till 

tals i citat för att ge ord åt deras tankar och uppfattningar. Om elevernas åsikter är 

samstämmiga har jag understrukit detta i mina sammanbindande kommentarer och genom att 

lyfta samstämmiga uppfattningar, och om de gått isär har jag visat detta genom att låta flera 

olika åsikter speglas i citat eller citatsammanfattningar. 

 

5.1. Tre ord om Korsö  

Jag avslutade alla tre fokusgruppintervjuerna med att be eleverna att med tre ord sammanfatta 

vad fältveckorna på Korsö betytt för dem, vad som är deras starkaste känslor från vistelsen 

där. Sju av eleverna har varit med om tre fältveckor och fem av eleverna har varit med om två 

fältveckor. Nedan har jag låtit alla elever komma till tals med var sitt citat. För vissa elever 
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kommer svaret snabbt och spontant. Tobias kastar ur sig svaret utan betänketid och 

understryker varje ord genom att slå handen lätt i bordet: 

 

 Okey! Världens bästa vecka  

 

Maja uttrycker det också med en mening, där det tydligt framgår att det är starka känslor 

inblandade:  

Jaa… jag skulle kunna säga med tre ord: minne för livet! Det är väl mina tre ord.   

Måns: ”Jag känner lite så här, jag vet inte exakt vilka ord skulle välja, men jag 

vill välja tre helt olika ord. För det är så olika känslor. Man vill nästan säga: 

lycka, gemenskap och… riktigt jobbigt.” 

Många elever tar fasta på att det är lärorikt, jobbigt, men kul:  

Viktor: ”Sova, äta, springa.” 

Klara: ”Uthållighet, ett jävla psyke, att vara glad.” 

Martin: ”Kämpa, äta, springa.” 

 

Maria: ”Samarbete. Humörsvängningar. Sova” 

Johan: ”Kul. Lärorikt. Intressant.” 

Gustav: ”Ansvarstagande. Tillit, framförallt och så var det kul också, absolut!” 

Sofia: ”Tillit. Tufft och roligt”. 

Anton: ”Då säger jag stadig grund, framtid.” Detta motiveras med: ”Man kan verkligen 

använda det sedan, senare i livet också.” 

Erik hade svårt att komma på tre ord. Han nöjde sig med två och tyckte att man egentligen 

måste vara en ”årskurs-tre-elev” på Bernadottegymnasiet för att riktigt förstå. Han uttryckte 

sig så här:  

”En bra vänskap, sammanhållning helt enkelt. Alltså, det går egentligen inte att 

beskriva med tre ord. Man måste typ vara där för att ja, helt enkelt vara som en 

trea. Alltså vara som en Bernadotte, anser jag bara.” 

Vad är det då som händer ute på Korsö och varför tycker eleverna att det ger så mycket att 

vara där? Vilka faktorer har betydelse för att skapa en positiv lärsituation ute för 

gymnasieelever? 

 Följande fem teman har jag kunnat identifiera: 

Teamkänsla byggs ute 
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Starka känslor av flow 

”Livskunskap i förväg” 

Utmaning och självkännedom 

Om att lära ute på gymnasiet 

 

5.2. Teamkänsla byggs ute 

Inom idrotten är man duktig på att bygga team, särskilt inom lagidrotten. Magnus Lindwall, 

Urban Johnson och Olle Åström redogör i sin bok för hur lag byggs samman till fungerande 

team.  De säger om trygghet: ”Trygghet ger mod och mod ger prestation utan rädsla för 

resultatet” (2002 sid. 180). De menar vidare att trygghet skapas i att man gör saker 

tillsammans och att man kan se på en grupp om det finns trygghet för individen, det vill säga 

acceptans från omgivningen. Om det finns trygghet i en grupp vågar man mycket mer och det 

tycker jag att eleverna svar i detta avsnitt speglar. 

 

 

5.2.1.  Samhörighet - om att vara en ”Bernadotte” 

När jag intervjuar eleverna får jag en känsla av att det finns en speciell Bernadotteanda och att 

det är något eleverna både är medvetna om och stolta över. En pojke berättar:  

 Här är det så att alla känner alla… För jag tycker det är jättebra stämning på 

skolan, för det är så att första veckan - ingen känner varandra, alltså i ettan, 

och så tvingas man ihop. (Viktor) 

 På min fråga om de tror att utomhusövningar och undervisning ute har bidragit till att skapa 

en gruppkänsla svarar Måns: ” Ja, absolut”. Han lyfter fram teambuilding hos brandmännen 

och det faktum att man tvingas ihop och måste kommunicera med varandra för att lösa olika 

uppgifter som viktiga faktorer för att skapa sammanhållning och lära känna varandra snabbt. 

Han tar även upp att detta har resulterat i att de har fått en mycket nära relation i klassen, så 

nära att han redan i februari, när intervjuerna ägde rum, bävade inför att denna 

sammanhållning snart skulle ta slut i och med att de slutar årskurs 3.  

 Ja absolut, det känns ju som att det första man gör i ettan, det är ju att kasta sig 

ut och köra teambuilding i Ågesta, på brandmannaövningsfältet. Och då är det 

ju direkt så att man ska börja prata och kommunicera med folk och lita på folk, 

som du har i princip sagt: ”hej” till. Och det gör att du direkt bygger upp band 

till folk som du bara har sett. Och det tycker jag, alltså det är grunden. Och 

sedan de här veckorna vi har – det gör att man känner varandra. Man känner 
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gruppen på ett annat sätt än om man hade gått i en vanlig skola och bara haft 

det här första mötet och sedan bara haft sina lektioner. Vi är ute och man lär 

känna varandra i andra förhållanden. (Måns) 

Många elever tar upp detta, att teambuilding första veckan i årskurs 1 gjorde att de snabbt 

lärde känna varandra och att det har stärkt dem som grupp och gett dem trygghet i klassen och 

i skolan. Tre veckor in på terminen kom första Korsö-veckan, vilket innebar att alla 

årskurserna träffades, jobbade ihop och därigenom lärde känna varandra över 

årskursgränserna.  Korsövistelsen ger en bra grund för året menar Måns och får medhåll.  Där 

ute ser man varandra på ett annat sätt och samarbetet sätts på prov, men det som byggs där ute 

finns kvar sedan i skolan, i alla fall i vår klass, menar han. Att känna elever ur högre årskurser 

ger enligt flera elever trygghet. Viktor uttrycker det:  

Man lär ju inte bara känna ettorna, utan tvåorna och treorna också. Jag vet folk 

på andra skolor, såna jättestora skolor, där de är rädda för tvåorna och treorna. 

Går för sig själva.(Viktor) 

Anton menar att det är just genom att dela grundläggande funktioner, som mat och sovplats, 

som man kommer nära varandra: 

Sammanhållningen, tror inte jag att man kan få på annat sätt, än att vara ute 

och dela mat och dela sovplats och så. Liksom verkligen ta ned det på det 

grundläggande… (Anton) 

 

 

En pojke som kom till skolan först i årskurs 2, uttrycker att det gick väldigt snabbt att lära 

känna kompisar på Bernadotte gymnasiet, jämfört med i hans gamla skola. Han menar att 

detta dels beror på Korsövistelsen och dels på att skolan inte är så stor. Han lyfter dessutom 

fram att man måste våga lita på sina kamrater i skolan, trots att man inte känt dem så länge, 

just för att de ska kunna lära sig saker tillsammans på olika övningar. Jag tolkar det som att 

han även menar motsatsen, man lär snabbt känna varandra genom att man gör övningar ihop. 

 Jag gick i en annan skola i ettan och jag bytte till Bernadotte. Och jag kan 

relatera här, att jag kände folk bättre här på Bernadotte, efter fem veckor än 

vad jag kände folk i den andra skolan efter ett år. Andra skolan har inte lika 

tight. Först och främst går det mycket fler människor där. Folk känner 

varandra här så mycket, mycket bättre i jämförelse. Och Korsö har nog en 

väldigt stor inverkan. För om du ska lära dig saker i mer dramatiska övningar, 

då blir det helt enkelt så att, du måste lita på folk även om du inte har känt dem 

särskilt länge. Folk blir kompisar hur snabbt som helst. Och det tog jättelång 

tid i den andra skolan, i jämförelse. (Tobias) 

Flera av eleverna menar att det är när man är ute och gör saker tillsammans som det blir bättre 

gemenskap mellan elever. Det gör att man efter fältveckorna känner varandra, hälsar på 

varandra och anser sig kunna samarbeta med alla på skolan, även om man inte är bästa 

kompis med alla. Och inom klassen har det blivit en mycket stark sammanhållning. 
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Man känner sig helt enkelt som en familj, för vi har hållit ihop sedan ettan. Så 

jag kan till exempel lita på Anton, för att jag har känt honom så himla länge, så 

jag skulle kunna få något tips av honom och lita på det. Jag behöver inte oroa 

mig för att någon trea kommer och börjar snacka skit om mig bakom ryggen, 

utan vi känner varandra så himla bra. Och det tack vare att vi har teambuildat 

ihop varandra och varit på Korsö så himla många gånger.(Erik) 

Det jag ser av elevernas svar är att man kan skapa en stark samhörighetskänsla mellan elever 

med hjälp av utomhuspedagogiska moment som till exempel teambuilding eller friluftsliv och 

att denna samhörighet ger trygghet i det fortsatta skolarbetet. Både Måns och Tobias menar att 

samhörigheten och teamkänslan är något som skiljer Bernadottegymnasiet från andra skolor. 

Måns kan egentligen bara jämföra med den grundskola han gått i, medan Tobias har en egen 

verklig upplevelse av hur det kan skilja mellan olika gymnasieskolor i Stockholm, genom att 

han gick sitt första år i ett annat gymnasium.  

 

5.2.2. Att göra saker tillsammans stärker gruppen 

Vi diskuterade överlevnadsdygnet som eleverna i årskurs 3 hade på Korsö. Denna övning 

ingår som ett moment i ledarskapskursen. De väcktes tidigt på morgonen och gav sig ut 

tillsammans med naturkunskapsläraren utan att ha ätit frukost. Detta för att göra övningen mer 

autentisk och eleverna mer motiverade att prova på att tillreda och äta det som stod till buds i 

naturen, berättade den ansvarige läraren. Jag frågade eleverna vad som var den starkaste 

känslan eller minnet från övningen. Denna fråga ställdes bara till de två fokusgrupperna med 

elever från årskurs 3.  

Det började i båda fokusgrupperna med att eleverna skrattade och tog upp att det varit så 

roligt, särskilt nu i efterhand. De menade att alla först varit väldigt glada och positiva till allt 

de skulle få lära sig, men att allteftersom timmarna gick, hann de uppleva att det blev lite segt 

och att de blev väldigt trötta och hungriga. När något nytt moment var avklarat kände de sig 

glada och upprymda. De var tvungna att göra allt själva, från att konstruera egna, enkla 

ryggsäckar av grenar och kläder till att sätta ihop små flaskor av vitmossa och aktivt kol för 

vattenrening. De fick samla rötter, svamp och bär till matlagning och söka skydd och göra upp 

eld för natten. Dessutom skulle de lära sig så mycket som möjligt för att nästa dag lära ut sina 

nyvunna kunskaper till eleverna i årskurs 1. De flesta vittnade om att känslorna under dygnet 

pendlat mellan flera olika sinnesstämningar, men att den bestående känslan är att det var 

kämpigt men kul. Maja berättar följande om hur det kändes på kvällen: 

... och sedan var det gemenskapen, när vi fick sitta alla treor tillsammans. Det 

var väldigt, väldigt skönt och vi hade väldigt roligt. Och fast det var så, alltså 
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vi hade ju inte tillgång till toaletter eller till riktigt vatten, utan det vatten vi 

hade fyllt i våra vattenflaskor tog ju slut ganska fort och sedan fick vi sila 

vatten. Så man fick ändå leva ganska primitivt, men det var kul. Det var roligt. 

(Maja) 

Hon berättar vidare om hur organisationen fungerade i gruppen. Läraren var med som 

kunskapsförmedlare och berättade hur de skulle göra de olika momenten, som 

vattenreningsflaskan och bärramarna. Läraren berättade hur man kan läsa av naturen och vilka 

växter som är ätliga och hur de kan tillredas, men organisationen och arbetsfördelningen 

skötte klassen själv.  

 Och det funkade ju faktiskt väldigt bra, att det var vissa som låg och sov och 

inte gjorde så mycket. Vi försökte dela på arbetsuppgifterna, att vi satt och 

plockade blåbär och svamp. Och det funkade väldigt bra fast inte alla gjorde 

det. De som var duktiga på att göra upp eld, de fick göra det. Och så var det 

någon annan som försökte göra fiskespö och fiska, och sila vatten och så där. 

Så det löste sig väldigt bra! För att till slut när vi skulle sätta oss och äta, då 

hade vi allting, bara för att alla hade hjälpts åt. Och vi hade inte behövt stå och 

peka och säga: du gör det och du gör det, utan det löste sig ändå ganska bra. 

(Maja) 

 Hon såg tydligt att om de inte hjälptes åt så skulle de inte få det de behövde, så det var bara 

att sätta igång och jobba En av pojkarna kommenterar organisationen med följande ord: 

 Vi hade ingen lagledare ens… utan det var att alla gjorde. Alla visste att vi går 

och hämtar vatten. (Anton) 

 

På vårvintern, i årskurs 2 gör alla elever en vintervecka i Härjedalsfjällen, då de skidar, badar 

i isvak och gräver och övernattar i snöbivack. Sofia menar att den veckan betydde mycket för 

klassens sammanhållning. Hon menar att trots att de kände varandra i klassen så gav detta en 

ännu närmare kontakt och sammanhållning.  

Jag tror vi utvecklades som en klass, enormt mycket när vi var på 

vintervecka.(Sofia) 

De andra i fokusgruppen håller med och Sofia fortsätter: 

 Det var väldigt kul att man kan komma så nära varandra utomhus, som vi 

gjorde. 

 

En av pojkarna instämmer och ritar en topp med fingret i luften för att förstärka sitt uttalande: 

 
 Det var en liten peak.(Gustav) 

 

En annan av pojkarna sammanfattar på ett handfast sätt vad det är som gör att man kommer 

nära varandra genom att arbeta eller göra praktiska saker utomhus: 
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 Ja, alla är inte med dem som de känner bäst, men när det blir så att alla måste 

lyfta tält eller bygga grejer då blir det så, man kommer närmare, tror jag.  

(Viktor) 

 

Att göra saker tillsammans under verkliga förhållanden bidrar till att skapa en nära och bra 

relation. 

 

5.2.3. Relationer påverkas av att lära ute 

Vi diskuterade om och i så fall hur relationerna i klassen ändras när man är ute. De är alla 

överens om att relationerna förändras vid praktiska övningar. En elev menar att perspektivet 

ändras genom att man ser varandra bättre rent fysiskt när man är ute, mot att sitta uppradade i 

bänkar. Många nämner även att när de är ute så handlar det om samarbete, de relaterar ofta till 

att de samarbetar kring en uppgift eller måste lösa ett problem. Eleverna är mycket klara över 

sina olikheter. De menar att vissa är bättre inne på teori och andra är bättre på det praktiska 

ute, och framförallt lyfter de fram att när de är ute och samarbetar så har alla något område 

som de är bra på. 

 

 Jag tror det växlar. För jag tycker att det är så, att man ser varandra på ett 

annat sätt, utomhus. Speciellt på Korsö. För där är det inte att alla sitter vid en 

bänk och kollar rakt fram. Där är det så att alla måste koncentrera sig 

tillsammans, och kunna hjälpas åt. Jag tycker vi lär känna varandra mycket 

bättre. Vi måste samarbeta för att kunna lösa någonting, istället för att sitta 

själv och lösa det själv. (Linnea) 

 

 

 … men nu visste man vilka som var säkra i vissa övningar och så. Så man 

kunde lita på dem. Jag kände mig i alla fall trygg med treorna hela tiden och 

kände, att det är en jättebra grupp. Alla har sitt område som de är bra på. Och 

speciellt när man är ute, så visste jag att det är vissa som är ännu säkrare på 

just det där. Och då kan, då är det ju tur att man har dem som är, har ännu 

bättre koll. Så det tyckte jag var bra. (Måns) 

 

På min fråga om det är olika personer som lyfts fram och är duktiga när man är ute, svarar en 

flicka: 

 Jag tycker att det är bra att vi har olika aktiviteter, så man kan visa vad man är 

bra på. För om man bara sitter och läser matte och samhällskunskap hela 

dagarna, då finns det ju de som inte är lika bra på det. Och sedan kanske är 

bättre på att åka skidor, eller veta vad man ska göra, när man är ute. Och 

verkligen, brinner för utomhus - och friluftsliv. De har ju en chans och gå fram 

då och visa, det här är verkligen jag bra på. Och det är ju det som är så bra!… 

när vi åker iväg på sådana här saker. (Sofia) 

 

 

Eleverna i årskurs 3 läser kursen Ledarskap på Korsö och en av flickorna beskriver vad hon 

tycker att hon lärt sig om ledarskap i samband med Korsövistelserna. Det hon trycker mest på 
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är att hon lärt sig att man måste hålla sams. Hon menar att man absolut ska undvika att bilda 

små pakter som kan ryka ihop med varandra. Detta är en erfarenhet från alla tre åren, men hon 

menar att hon kände det tydligast i årskurs tre när hon fick ledaransvar. Hon tar som exempel 

när årskurs 3 kom tillbaka till förläggningen efter sitt överlevnadsdygn och var väldigt trötta. 

Då hade de fortfarande sitt ledaransvar för de lägre årskurserna och hon kände att det var 

väldigt viktigt att behålla sitt lugn och tänka klart för att orka leda andra. Hon avslutar med: 

  Så det är nog, liksom A och O, att försöka hålla sams.(Sofia) 

 

Måns lyfter fram att han kände starkt stöd av sina kamrater i klassen i ledarskapsfrågorna. 

Han menar att tack vare att klassen känner varandra så bra, kändes det lätt och självklart att 

fråga sina kamrater om råd, när han kände att han stötte på olika praktiska problem.  

 

Vi kommer in på frågan om relationen till lärarna påverkas av fältveckorna och i så fall hur 

den förändras. Flera av eleverna menar att det är ett öppet förhållande mellan lärare och elever 

och att de tror att detta beror på att de varit ute tillsammans. Detta leder enligt eleverna till att 

det är lätt att även efter fältveckorna komma förbi hos lärarna och ” bara snacka lite”. 

Eleverna nämner att det är just i det att man är ute och gör saker tillsammans som kontakten 

etableras.  

 Ja, jag tror i alla fall så. Det är en väldig öppenhet till lärarna överhuvudtaget 

här. Jag älskar det, att det är så att man bara kan gå och snacka lite skit. Man 

kan snacka lite, man kan ställa frågor. Det kan vara rätt seriöst och oseriöst. // 

Jag tycker att man lär känna lärarna mycket bättre här, på skolan 

överhuvudtaget och mycket är tack vare att man är ute med dem. …för att de 

är med oss. (Måns) 

 

Sammanfattningsvis tycker jag att eleverna ger uttryck för att ha insikt om sina egna och 

varandras starka och svaga sidor, kanske just för att de varit ute i fält och lärt känna varandra 

under många olika förhållanden.  

 

5.3. Starka känslor av flow 

Sjukvårdsövningen för årskurs två började med väckning 05.45 och samling i grupper. 

Eleverna visste inte vad som skulle hända annat än att de skulle ut på en vandring. Det var 

fortfarande mörkt ute och de hade inte fått frukost. Jag ledde en grupp på tio elever till en 

plats jag fått angiven. När vi närmade oss platsen och fick kontakt med övningsledaren, 

hördes en kraftig smäll. Eleverna fick order om att skynda sig ut ur skogen och fram till 

gläntan där smällen hörts för att hjälpa till vid en olycka. Där låg ett stort antal elever ur 
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årskurs 3 och agerade skadade efter en explosion. Vid intervjun bad jag eleverna försöka 

minnas sin roll där och berätta hur det kändes. Många tar fram de känslor som Mihaly 

Csikszentmihalyi (2006 s.50-51) karaktäriserar som flowkänslor. Det är starka känslor av 

engagemang, koncentration och delaktighet och ofta upplevs det som att tiden bara flyger 

iväg. Man upplever att man är mitt uppe i något och hinner inte riktigt känna efter hur det 

känns förrän uppgiften är avslutad. 

 

5.3.1. Roligt, läskigt, jobbigt  

  Klara berättar om sin reaktion när hon kom fram till övningsplatsen: 

Jag hade ingen aning, det kom som en chock för mig. Jag hade ingen aning och 

sedan så bara hör man ett skott och sedan ett skrik och de vara jättejätteduktiga 

på att skådespela, så man blev ju jättenervös och liksom stressad. Och det var 

alltså helt perfekt att bara öva på. För då vet man, att alltså shit så här reagerar 

jag och det här ska jag jobba på och det här gjorde jag bra. (Klara) 

Csikszentmihalyi menar att flowupplevelsen fungerar som en magnet för inlärning, och att i 

en idealisk situation lär man sig mycket, samtidigt som man tycker att det man gör är roligt. 

(2000, sid. 55). 

 Sofia berättar om hur hon upplevde övningen, om att det kändes verkligt och att deras 

tidigare pluggande och övande nu sattes på prov i en realistisk situation. 

 Jag tyckte att det var väldigt läskigt, det var jätteläskigt faktiskt, tyckte jag. 

För att det var ändå så där lite läskigt, spännande. För att nu var det verkligen 

man sattes på prov, vad är det man kommer ihåg. Och nu var det människor 

som låg där. Det var inte någon docka, som man gjorde mun mot mun-

metoden på. Det var en människa som låg där och hade blod på sig. Och man 

tänkte: ”Vad ska man göra”? ”Vad ska man göra först”?” Vad ska man göra 

sist”?  Men, det var väldigt nyttigt, på något sätt, att verkligen fick göra det på 

riktig. (Sofia) 

 

Eleverna beskrev övningen genomgående med ord som att det var stressigt, men samtidigt 

roligt, jättekul. Många tar också upp att det var läskigt och att det kändes verkligt, deras 

kunskaper sattes på prov och de ville verkligen göra sitt bästa för de skadade. Flera av 

eleverna lovordar årskurs treornas insats att spela skadade. Som deltagande observatör kan jag 

bara instämma – de spelade skadade och förvirrade med stor energi och inlevelse utan att för 

den skull gå till överdrift. 

Jag frågade vidare om de tyckte att man kunnat göra övningen i ett klassrum med samma 

resultat. De svarade samfällt nej på den frågan. I många av intervjusvaren kan man märka att 

det var just att situationen var så verklig som fick igång eleverna att agera. De levde sig in i 
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situationen, som kom helt överraskande för dem. De berättar att det kändes som på riktigt. De 

var stressade och tänkte mycket på att prioritera bland de skadade och kände en stark tidspress 

för att hinna larma och hjälpa alla. Samarbete inom gruppen och kommunikation är teman de 

lyfter fram.  

 Nej, vi visste ingenting. Och det var så bra, de var nästan dubbelt så många 

som vi var och då får man prioritera, det var väldig nyttigt. För då var det så 

här, att ”Herre Gud, det ligger en där och en där, vilka ska vi ta”? Vi fick 

arbeta som en grupp, mycket kommunikation. Och det tror jag inte man hade 

gjort i ett klassrum. Där hade man ju bara stått fnissat: ”Ha, ha, ha vad ska jag 

göra nu?” Här var det ju allvar, vi levde oss in i den här rollen. ”Kom igen nu!” 

Det var roligt.(Sofia) 

 

En av flickorna i årskurs 2 beskriver hur hon upplevde känslan när hon kom fram till första 

övningsplatsen. Jag vill definiera det som att hon upplever flow: 

Ja, precis. Men för mig, det var ju bara första övningen, den första, första, men 

sedan kom det andra efteråt och då vet man ju vad som kommer att hända. 

Men första, första var verkligen så där: Wow!(Klara) 

Hon saknar ord för att riktigt kunna beskriva känslan så det blir ett stort: wow! Det framgår 

här att det var just överraskningen i den första övningen som verkligen gav den stora, häftiga 

känslan av autenticitet. När klassen sedan gick vidare till två andra olycksplatser, så hade hon 

redan ställt in sig på vad som skulle komma och var förberedd. En av pojkarna tyckte däremot 

att det var först vid de andra övningarna som han kunde praktisera sina kunskaper ordentligt, 

när han fått öva allt praktiskt en gång.  

På andra övningen, så gick det mycket bättre, för då var alla så där: Nu vet vi 

hur man gör, nu vet vi vad vi ska vänta oss. Just för att vi hade gjort det, 

praktiskt innan. Det märker man ju också, för när vi kom till första hade vi 

bara läst om det och gjort småövningar. Och då fick man ju verkligen pröva 

allt och sedan, då, när man kom till nästa och hade prövat en gång, då visste 

man mycket bättre. Framstupa sidoläge och allt det där (Viktor) 

Sammanfattningsvis kan man se att den ovan beskrivna lärsituationen har upplevts som 

mycket positiv av alla de elever jag har intervjuat och den har genomgående beskrivits med 

starka ord som läskigt, jättestressigt och spännande. Helt enkelt: wow!  

 

5.3.2. Autenticitet gör det lättare att agera 

Anders Szczepanski (1997, sid. 26) diskuterar olika miljöer där man kan bedriva 

utomhuspedagogik och lyfter just fram direktupplevelsen i autentisk miljö som en möjlighet 

till aktivt deltagande och interaktion som en möjlighet att skapa bra inlärningssituationer. Han 
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säger vidare 1997, sid. 31): ” I den utomhuspedagogiska traditionen har kunskapen sin grund i 

iakttagande och handling.”  

Vi diskuterar sjukvårdövningen och eleverna menar att de fick en känsla av att det var 

verklighet och det gjorde att de skärpte sig och gjorde sitt allra bästa. Två pojkar beskriver 

nedan hur de upplevde övningen och det framgår tydligt att de upplever en känsla av 

autenticitet när de oförberedda inför uppgiften letade i huvudet efter kunskap under stark 

tidspress: 

 Det var ju så här; vi fick ju inte veta att vi skulle ha sjukvårdsövning. Om det 

hade varit så: ’Nu gör vi sjukvårdsövning. Det ligger skadade där inne’.’Ja, 

fram och kör – hjälp dem’. Då hade det inte varit så här. Då hade man gått 

fram till den så: ’Hej’, och så kollat allting i boken och gjort så, tror jag. Så var 

det verkligen inte när vi gjorde, då var det så: ’Hur var nu, då?  ... Ja, A, B, C 

och, ja, just det, så var det’, och så var det bara att köra. Just den här chocken 

man får att det ligger skadade här. Hjälp dem! Kör!(Gustav) 

 

 

Det är ju så där A, B, C, D, som man rabblar i huvudet och allt så där. Man 

tänker så snabbt på allt, som man lärt sig och då när man väl prövar det, så vet 

man verkligen hur man ska göra det - sedan, efteråt. Så att det blir mer verkligt 

att vara ute.(Viktor) 

En annan synpunkt som framfördes var att autenticiteten gör det lättare för elever att agera. 

När eleverna får en känsla av att det är på riktigt, eller som några uttrycker det nästan som på 

riktigt, är det lätt att falla in i rollen och agera. Det känns naturligare än att gå in i en 

tillrättalagd övningssituation. 

Och det tror jag är skönt också, för den som ska öva, att det känns verkligare 

att göra någonting, för att det är lättare att agera då.(Maja) 

En av pojkarna sammanfattar varför det var så bra att ha sjukvårdsövningen ute i en autentisk 

miljö, istället för inne: 

 Men det är ju fortfarande det där med praktiken, det är ju bättre att lära sig 

någonting, alltså som sjukvård, tycker jag i alla fall, genom att få testa. Ja nu 

måste jag hålla benet rakt, liksom. Stabilisera! Och det, det är ju en helt annan 

grej, det blir en stressad miljö, om man vet att folk… fast det var ju bara 

fejkscenario, att det var folk som var sjuka. För då är det som att det är på 

riktigt liksom… nästan… än att man sitter inne i ett klassrum och säger att så 

här och så här ska du göra. (Anton) 

Det diskuteras om man hade kunnat få till en autentisk miljö i ett klassrum och någon menar 

att man hade kunnat låtsas spränga en bomb. Men man enas om att denna övning var så bra 

och dramatiskt just för att den skedde ute, och det var en händelse som de själva kan relatera 

till. Vid en olycksplats en explosion, vid en annan en bussolycka och vid en tredje en 

båtolycka. 
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 Och så kan det kännas lite mer fejk, tycker jag också, att bara säga: Nu har det 

hänt en olycka här inne i klassrummet och nu ligger det plötsligt 20 skadade 

här. Det blir, mer overkligt på något vis, än att det faktiskt kanske skulle kunna 

hända, som vi sa. Något scenario kunde vara en båtolycka eller en bilolycka 

och då känns det mer verkligt att det ligger lite människor överallt, på 

vägkanten eller i skogskanten och så där.(Maja) 

Överlevnadsdygnet med årskurs tre innehöll, även det, många inslag av autenticitet dels 

genom att den tidiga morgonen utan frukost verkligen gjorde dem hungriga och motiverade 

att lära sig vad de kunde äta och hur det skulle tillredas och dels genom att de fick tillverka en 

hel del materiel själva. Dessutom lärde de sig för att lära ut nästa dag, till årskurs 1. En av 

flickorna mindes att det var tungt att gå upp på morgonen i vindskyddet och göra frukost. 

”Inte många glada miner” sa hon skrattande. Att det var ett roligt men kämpigt dygn är man 

överens om i de två fokusgrupperna med elever ur årskurs 3. 

Men sedan var det hårt andra dagen, när vi skulle återupprepa allt det här som 

vi hade gått igenom. Men det var ju fortfarande lite kul att visa att: ”Ha, ha- 

det här kan jag”!(Sofia) 

Elevernas svar visar tydligt på att det i en autentisk miljö och med ett realistiskt scenario 

underlättar för de inblandade att agera och att det då kan bli en riktigt bra lärsituation. 

 

5.3.3. Tråkigt i klassrum – om motivation 

Lars Owe Dahlgren(2008) resonerar om motivation genom delägarskap i lärandeuppgiften. 

Han menar att det är viktigt att den som ska lära sig har ett stort inflytande över processen. 

Han lyfter fram att utomhusmiljön har den stora fördelen att det lätt uppstår följdfrågor som 

styrs av elevernas intresse och som läraren kan följa upp. Många elever vittnar om bristande 

motivation för studier på gymnasiet, åtminstone i perioder. En pojke förklarar sin känsla av att 

sitta i ett klassrum: 

 För att man har suttit i klassrum så länge att man får en negativ känsla av ens 

gå in i ett klassrum. Man kan känna sig jätteenergifull och glad, och så går man 

in där och man bara tröttnar på direkten.(Martin) 

 

En annan av pojkarna menar att bara man byter miljö så blir det en positiv förändring: 

Det är jätteträligt att sitta inne på lektion liksom och göra samma grej hela 

tiden, alltså i samma miljö. Och så direkt när det blir någon ändring, som 

Måns, sa, så blir det gärna ett uppåttjack.(Anton)   

Eleverna tycker själva att fältveckorna bidrar till att höja motivationen för studierna. Klara 

menar att vara på Korsö är fysiskt ansträngande och det tycker hon motiverar henne mycket. 

Det är roligt menar hon. De tar även upp andra ”komma-ut-ur-klassrummet - moment”, som 
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Viktor kallar det, som motivationshöjande. Till exempel har de vid några tillfällen fått vara 

figuranter vid övningar på Polishögskolan. Det har genomgående upplevts som positivt och 

”på riktigt”. De har även varit med på en stor övning med Räddningstjänsten. 

Jo, det är motivation. Det ger en bra motivation, för att … när bara dagarna 

går, veckorna går, då det blir bara … liksom, man tappar så här … ja, men det 

här var ju roligt. Sen … man glömmer bort, liksom, målet i det hela, att det 

finns faktiskt en anledning bakom det.(Tobias) 

 

Vi kommer in på skoltröttheten, som smyger sig på många av eleverna och en av pojkarna 

räknar efter, hur många år man går i skolan och jämför bildligt med ett fängelse. Han menar 

att det är viktigt att få komma ut och göra annat, inte bara sitta i ett klassrum och läsa teori. 

 
Alla blir ju skoltrötta om de erkänner eller inte. Men det är ju så liksom, går 

man i tio år, om man går i förskola, och sedan tre år till och sedan så kan man 

plugga ännu vidare. Och att bara sitta på en stol, hukad framför en bänk, det 

blir ju som att sitta i fängelse, nästan. Alltså inte bokstavligen, men lite sådan 

inställning får man i huvudet. Man behöver komma ut och pröva på andra 

saker än att bara sitta och nöta text.(Viktor) 

 

Flera av eleverna säger att bara man kommer ut från klassrummet så känns allt lättare. Martin 

menar att det gör att man kan slappna av lite och inte vara så fokuserad. Då ställer jag 

följdfrågan om man är mindre fokuserad ute än inne. Två av pojkarna menar att man är mer 

avslappnad och inte lika spänd. De menar att i ett klassrum kan man bli ”överfokuserad” och 

därför inte lära sig lika bra. Martins citat får avsluta den diskussionen: 

 För i ett klassrum känner man sig så där övervakad, från alla håll och kanter. 

Det är som att chefen skulle stå bredvid en och titta hela tiden. Man vill jobba 

lite för sig själv, det är exakt samma känsla. (Martin) 

 

Eleverna berättar att skolan har som krav att de ska ha 80 procent närvaro för att få följa med 

på vinterveckan. Detta för att kunna tillgodogöra sig fältveckan. Det tycker de elever jag 

pratar med är bra för då skärper man sig. Några menar att det blir mer ”coolt att ha närvaro”. 

Motivationen att ha närvaro höjs för att det är roligt att åka iväg och de vet att de måste ha 

närvaro för att få följa med. En pojke i årskurs 2: 

 Jag vet inte hur det är i allmänhet, men jag tycker att det blir roligare, när man 

vet att något kommer, som snart ska vi åka upp och bo i en igloo. Det blir lite 

som en sporre att ha närvaro, eftersom man måste ha 80 procent för att få följa 

med.(Viktor) 

 

Detta bekräftas av en flicka i årskurs 3, som berättar  

 Jag tror att alla vill ut vinterveckan, så därför var alla i skolan: För det är ju 

närvaro som gäller vid vinterveckan.(Sofia) 

 

En av pojkarna ger sin bild av varför man blir mer motiverad utomhus:  
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Jag skulle säga att man är piggare ute. Att sitta i en skolbänk flera timmar, det 

blir man trött av, men om du står upp och går runt och ser olika grejer, du kan 

inte bli trött ståendes, så enkelt är det / /… jag skulle säga att man är piggare 

ute och därför mer alert och skulle kanske därför kunna lära sig bättre.(Tobias) 

 

Av elevsvaren framgår att många elever upplever att de praktiska momenten utanför skolan 

verkligen är en motivationshöjande faktor. 

 

5.4. ”Livserfarenhet i förväg” 

Eleverna i intervjuerna ger uttryck för att lära ute är att lära på riktigt. Flera elever lyfter fram, 

att mycket av det de har lärt sig ute under fältveckorna är sådant som man har nytta av i sitt 

vanliga liv, till exempel sjukvård och att klara sig i skogen. En flicka kallar det för 

”livserfarenhet i förväg” 

 

5.4.1. Lära med alla sinnen  

Jag ber eleverna att beskriva något de känner att de lärt sig ute. 

 Alltså, jag tycker att det här med natur- och friluftsliv när han, (biologiläraren, 

min kommentar) gick ned till en liten svart pöl och tog en colaburk med mossa 

och kol och grejer. Så fyllde han den och så kom det ut rent vatten.(Viktor) 

 

Martin förtydligar: 

                   Han gjorde vattenfilter.(Martin) 

 

Flera av eleverna tycker att de lärt sig mycket om natur och växter och att klara sig själva i 

naturen ute. Många är fascinerade över allt vad man kan använda och äta i naturen. Johan 

tyckte det var intressant att se och pröva allt som gick att använda, men tror inte att han 

kommer ihåg alla växter. Viktor däremot minns tydligt vad man kan använda ljung till och 

han lyfter fram just det att de fick göra och prova själva som något positivt. 

 Det är ju så mycket grejer man kan äta, typ, koka ljung, så blir det lugnande 

medel och massa så där konstiga grejer. Just sådant är ju väldigt svårt, tror jag, 

att lära inomhus. Eller bara som i böcker i allmänhet. Jag tror man behöver det 

här, liksom: se och göra! Och pröva själv.(Viktor) 

 

En av utomhuspedagogikens hörnstenar är att lära med många sinnen. Vi pratade om 

överlevnadsdygnet på Korsö och eleverna hade många exempel på detta. Ett exempel som 

kom upp var när de samlade vassrötter för att ta ur märgen och koka. De kokade den och tog 

tillvara den söta vätskan. Rotskotten åt de råa. De beskriver hur det smakade: ”Så där”, säger 

Maja. Det var ju gott då, menar Anton. Alla skrattar och håller med. Erik minns att det var 
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jobbigt att ta ur alla vassrötterna. Maja minns att de hittade väldigt mycket kantareller och hon 

glädjer sig fortfarande åt att de fick ihop så mycket att alla kunde smaka. Tobias kommer ihåg 

alla blåbär och påminner alla om att de åt ”tonvis med blåbär”. Måns utropar skrattande: ”Äta 

myror” Han meddelar att det var första gången han provat det, men att det var gott! 

Det är bara som ett snacks. Det är ingenting man blir mätt på. Det är lite psyket 

också, det känns som att man äter någonting och man blir lite mättare, för att 

man tror att man äter någonting. Men det är ju bara som ett tugg. Men det var 

väl, det lite roligaste tycker jag. (Skratt)(Måns) 

 

Ett annat exempel på hur sinnen kan vara inblandade i lärsituationer togs upp av två pojkar i 

olika fokusgrupper. De menade att även om man har dockor att träna på vid 

sjukvårdsövningar så är det lättare att träna på riktiga människor för att veta hur hårt man ska 

linda ett förband och hur hårt man kan trycka på en patient för att stoppa en blödning. 

Du kan ju läsa, hur hårt du ska trycka och hur länge och allt det där, men att 

verkligen göra det blir liksom en helt annan grej. Vi hade dockor, men de var 

så där så att det skulle kännas som riktiga. Man kan ju läsa och allt det där, 

men det blir inte samma grej. Det sätter sig inte lika i huvudet.(Viktor) 

 

Jag ber eleverna ge exempel på hur man kan lära sig ute, om det är annorlunda mot att lära 

inne.  Två pojkar berättar då om hur de satt på Korsöhals, en udde längs ut på Korsö, och 

lärde sig om eldning. De tar upp hur viktigt det är att ha provat och sett i verkligheten.  

 Ja, alltså till exempel om man sitter hemma och läser och läser om hur du gör 

eld i en nödsituation och sedan aldrig har provat det på riktigt. Vi satt ute på 

Korsöhals och gjorde eld och då vet man ju att så här funkar det. Man vet vilka 

sorters träd. Även om man läser om de här träsorterna, så kanske man just då 

inte tänker på det. Om det är en riktig larmsituation, då gäller det att pröva, 

naturligt.(Martin) 

Man kan inte läsa sig till den tysta kunskapen. (Molander, 1996 s.35) Att den är praktisk se, 

känna, prova och veta med sina sinnen. Titta hur träden ser ut och känna skillnaden på torr 

och blöt ved och veta var man ska leta efter torr ved när det regnar. 

Och man lär sig ju, lite småknep också, som kanske inte står heller, som när 

det började regna ute, om man tog en sådan där som hade vält över, och vände 

på den, så var det en massa torrt där inne och sådana småsaker. (Viktor)     

Diskussionen går vidare och många av eleverna nämner på olika sätt att många sinnen är 

inblandade när man är utomhus. 

Man får ju använda sina sinnen mycket mer. Det här luktar så, det här låter så, 

det ser ut så, man kan vrida och vända och lyfta. Man har bara sina 

anteckningar i boken när man sitter inne. Sen så har man inget mer. Bara lära 

sig ord.(Sofia) 

 

En av pojkarna ger exempel på hur många sinnen kan vara involverade utomhus. 
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 Man känner vinden och har sol i ögonen, kanske…(Johan) 

 Sedan konstaterar han att det är faktorer som gör att man kommer ihåg mer, eller lite mindre.  

 Två av pojkarna återkommer till överlevnadsdygnet. De konstaterar att dagen efter deras 

egen övning, den dag då de själva gick ut med årskurs 1 var de väldigt hungriga. Gustav 

beskriver hur det kändes och vad han lärde sig:  

 Ja, för då fick man ju verkligen känna på det här, att om man inte äter, om 

man inte dricker, då blir man ju trött, då orkar man ingenting. Man har ingen 

energi då, och nu fick vi ju verkligen uppleva det, med tanke på att inte fick 

någon mat överhuvudtaget. Vi fick ju inget vatten. Vi fick fixa allting själva, 

och samtidigt skulle vi lära ut det. Det tog ju enormt på krafterna!(Gustav) 

 

Tobias menar att när man är ute och lär sig så får man belöning i form av att lyckas med sin 

uppgift, och det känns bättre än att lära sig bara för att läsa till ett prov och få ett betyg. 

Lyckas man med sin uppgift som i detta exempel, så får man dels belöning i form av mat, 

man blir mätt och dels belöning i form av att ha lyckats med sin uppgift, vilket ger glädje och 

tillfredsställelse. 

Jag skulle säga, att när man är i en sådan situation, då är den ena saken lär du 

dig hur du ska få tag på det där, eller göra de där och så vidare. För att annars 

får du ingen mat och du får belöning också. Om du lyckas göra din uppgift, då 

får du mat och du får vatten, istället för att bara veta att: ”ja, nu ska du plugga 

det här” och sedan får du ett prov. Och endera så får du ett betyg eller så får du 

IG.(Tobias)  

 

Jag frågar om de tror att de kommer att komma ihåg mer från en kurs där de fått uppleva saker 

genom att prova på att äta, laga och göra. Flera instämmer och nickar energiskt. Två av 

pojkarna tar upp sin erfarenhet från vinterveckan och hur de lärde sig där med hjälp av 

praktisk erfarenhet och av sina sinnen, sin egen känsel och att det var kunskap som fastnade. 
 

 Ja, man lär sig ju stenhårt att om du inte gör rätt så får du betala priset, att du 

får gå och frysa. Sen är det bara att göra om och göra rätt. Jag klädde mig för 

varmt de tidigare dagarna och svettades om ryggen och därför började jag 

frysa om ryggen, så det lärde jag mig tidigt och fixade det.(Tobias)  

 

… det ju kallt och vind och så där och glömde man något eller gjorde man inte 

som man skulle, så fick man ju lära sig på det hårda sättet genom att frysa och 

sådana saker, det var lite mer praktiskt kan man säga. Det fastnade mer.(Johan) 

 

En av flickorna kommenterar överlevnadsdygnet med vad hon lärde sig genom att få göra 

olika saker prova på till exempel att äta myror. 

Jag skulle inte ha fått in så mycket i huvudet, på det här överlevnadsdygnet, 

som jag fick när jag var ute, om jag hade suttit i en skolbänk och Peter (nk-

läraren, min kommentar) hade sagt ”det här kan man äta” och ”här kan man 

sova”. Nu fick vi käka myror och vi fick rena vatten.(Sofia) 
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Vi kommer in på vad det är för faktorer som gör att man kommer ihåg och det som många 

elever tar upp är att man kommer ihåg det som är annorlunda. En flicka i årskurs 3 berättar 

om hur hon kommer ihåg sjukvårdsövningen i årskurs två. 

 Ja, jag kommer exakt ihåg vad jag gjorde. Och det är det som är så sjukt, att 

man kommer ihåg saker som sticker ut från mängden.(Sofia) 

 

Många elever håller med om detta och tar fram exempel på vad man skulle kunna göra som är 

annorlunda. En flicka föreslår att man skulle kunna fokusera på miljö och natur när man är ute 

och läser franska. Man skulle kunna lära sig lite växter på franska och vad blad och gräs heter. 

Kanske poesi i naturen, kommer det som ett förslag.  

Sammanfattningsvis står det klart att de elever jag intervjuat tycker att det är roligt att komma 

ut och göra övningar som är annorlunda och gärna övningar som involverar sinnen i form av 

till exempel smakupplevelser, kroppsansträngning eller starka känslor, och det är sådant de 

lättare kommer ihåg. En av pojkarna kommenterade att det även kan ha en omvänd effekt, det 

vill säga att det kan vara lite svårare att minnas vissa saker som man lärt ute. Sol i ögonen och 

vind kan göra att man minns mer eller mindre, menade han. 

 

5.4.2. Praktik gör att det fastnar 

 Jag ber eleverna att försöka sätta ord på hur känslan är att lära sig ute. Är det en annan känsla 

i lärandet? Vad är det i så fall? 

Det är mer på riktigt. När man läser kan man tänka sig hur det är, men när man 

gör det på riktigt, utomhus, det känns som det fäster bättre också. Det kanske 

bara är jag … men det känns som att det fastnar bättre i skallen av att verkligen 

göra det just utomhus.(Viktor) 

 

Många elever pratar om att det känns mer på riktigt att lära sig ute, just för att man får göra 

praktiska saker. De lyfter fram att man får öva praktiskt, till exempel sjukvårdsövningen, där 

man fick öva samarbete, kommunikation och tillämpa sina sjukvårdskunskaper samtidigt. 

Viktor menar att det var en riktigt bra ”multi-tasking-uppgift”. Många elever lyfter också fram 

att det är roligt. Gustav säger om överlevnadsdygnet: 

 
Det är klart, man lärde sig verkligen praktiskt, hur man skulle göra.  Det var 

kul. Nu när man tänker tillbaks på det, världens roligaste. Det var riktigt 

roligt.(Gustav) 

 

Linnea återkommer just till samarbetet. Hon upplever att man oftare samarbetar för att lösa ett 

problem ute, istället för som inne, att var och en sitter med sitt problem. Klara säger att man 

ofta är stolt över sig själv ute, när man klarat av något svårt eller jobbigt. En annan elev fyller 
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på med att han känner sig nöjd med vad han åstadkommit när han är ute. Han fortsätter att 

berätta om känslan ute på Korsö: 

Det är både roligt och liksom jobbigt. // … när man gör en jobbig grej är det 

skitjobbigt, men liksom när det är klart är det ju så skönt.(Viktor) 

Klara undrar om man även kan räkna studiebesök i detta sammanhang och berättar om att 

klassen gjort studiebesök på Amerikanska ambassaden och att hon upplevde det som mycket 

positivt att bli guidad av en annan person än läraren. Det blev omväxling att höra någon annan 

berätta. Hon lärde sig inte så mycket engelska på det, men förstod hur de jobbade på 

ambassaden. Maja tar upp att det är bra att få testa olika lärstilar och att man lär sig på olika 

sätt beroende på om man är ute eller inne. Hon menar att det går bättre att lära sig praktiska 

saker ute än inne. Praktik kommer upp, att känna och ta och göra på riktigt. En elev menar att 

om man bara läser något teoretiskt, är steget väldigt långt till att man verkligen provar på själv 

senare. 

… göra upp egen eld och sovpass och så där. Vi fick verkligen göra det, som 

han sa. Och det är väldigt viktigt, tycker jag. För att om man sitter i en 

skolbänk, så tänker man lite så att: ”det här kommer jag nog aldrig att göra”, 

men om man verkligen sitter i den situationen, då vet man vad man ska göra. 

Så jag tror att det var väldigt bra, att vi fick göra det där dygnet.(Sofia)  

Kan ni ge något exempel på hur man kan lära sig utomhus – det här praktiska då? 

Ja, alltså göra det på riktigt istället, t.ex. vinterveckan, att bygga snöka 

(snöbivack, min kommentar) Vi hade först undervisning i en stuga och skrev 

allting, hur vi skulle göra och så. Visst man hänger med till viss del liksom, 

men så när vi fick prova på där utomhus – det var ju då som det fastnade i 

huvudet.(Anton) 

 

Måns menar att man kan få väldigt bra utbildning inomhus, i grundkunskaperna så kallade 

fakta. Men, menar han, sedan känns det som att man måste få använda det också, så att man 

inte bara har sin kunskap teoretiskt, för då blir kunskapen halvskakig. Det han lyfter fram är 

just att man kan få tillfälle att öva många saker samtidigt genom att göra en övning. Man fick 

använda huvudet för att komma ihåg sjukvårdskunskaperna samtidigt som man under stress 

fick ta hand om folk. Detta att varva teori och praktik kommer upp i alla tre fokusgrupperna. 

Många tar upp att det är bra att först lära sig inne och sedan gå ut och testa sina kunskaper. 

Någon menar att det bästa sedan är att avsluta inne, för att få ihop teori och praktik. En pojke 

håller med om att det är bra att varva teori och praktik, så att man blandar lite. Och lägger 

sedan till att man inte heller bara kan vara ute: 

För man kanske tröttnar om alla skulle börja vara ute helt plötsligt, så tröttnar 

man säkerligen på det och vill sitta i ett klassrum och fokusera lite.(Martin) 
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En av flickorna, som är scout, tycker att hon under alla tre åren på Bernadottegymnasiet lärt 

sig hur man själv klarar sig i skogen, men att det nu i årskurs 3 blev ännu mer konkret: 

Vad ska man göra för att klara sig, fakta, eller vad man ska säga. Vad man ska 

äta, vart man ska sova, så det var nog det mest lärorika, det sista dygnet… 

(Sofia) 

 

Hon berättar att hon tycker det är så roligt att hon har tagit sin kunskap vidare och lärt sina 

småkusiner vad de kan äta och hur de ska göra i skogen. Alla eleverna är överens om att man 

lär sig på olika sätt ute och inne. En pojke beskriver: 

Det är mer praktiskt ute, så enkelt är det. Det är det utan tvekan! För att då får 

man se grejerna oftast och om man ska beskriva eller förklara någonting, så får 

man oftast se det. Annars är det bara bok, du får se en bild och du får 

memorera det. Om man har ett minne från när man var ute såg det, då kan man 

ju ändå relatera den informationen till när man var ute, istället för, bara bilden i 

boken.(Tobias)  

 

Maja tar sjukvårdsövningen som exempel och tror att praktik gör att kunskapen fastnar bättre. 

Och genom att vi fick öva så mycket praktiskt så tror jag att det satte sig mer 

hur man, hur man skulle göra. Så det tror jag var till stor hjälp för att komma 

ihåg.(Maja) 

 

Eleverna är genomgående överens om att undervisning utomhus är mer praktisk och 

undervisning inomhus är mer teoretisk. De flesta eleverna uttrycker att de upplever att 

praktiska moment gör att de både förstår teorin bättre och att de minns bättre. 

 

 

5.4.3. Lära för livet – annan kunskap 

Jag frågar eleverna om de tror att de lär sig andra saker genom att de är ute en hel del.  Maja 

ger snabbt exempel på vad hon tycker är annorlunda lärdomar mot vad kompisar som går i 

andra skolor lär sig. Först nämner hon detta att ha levt i militärkläder, M90, i mer än tre 

veckor och att sedan ha varit i skogen och levt på myror och blåbär.  

 

… så man har ju lärt sig en del saker, som inte de kan.(Maja) 

 

Martin anser att sjukvårdsövningen är annorlunda och redan har gett honom tillfälle att 

använda sina kunskaper och agera i verkliga livet. Det visar sig att flera av eleverna har 

liknande erfarenheter och har kunnat och vågat ingripa när det skett olyckor i deras 

omgivning: 

Jag var inne i sta’n och på natten, så var det någon. Det var här borta vid 

Medborgarplatsen, han halkade i en trappa, utanför konserthuset och, bara 

faceplantade asfalten. Och det var redan en massa folk runt, som bara stod och 
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typ petade på honom. Och då gick jag fram och la honom i framstupa sidoläge. 

Och sedan så ringde jag ambulans.(Martin) 

Eleverna anser att detta är riktig och verklig kunskap som de har nytta av i livet, och att de fått 

öva under lite dramatiska förhållanden gör att de känner igen situationen och litar på att de 

kan agera och göra det rätt. De anser sig mer säkra och förberedda på situationen. En pojke 

lyfter fram hjärt- och lungräddningen som exempel och säger att det ger honom trygghet att 

veta att han kan det. Anton vet inte om han lärt sig något som är annorlunda, men kommer 

flera gånger tillbaka till att det han lärt sig ute på övningar fastnar bättre i huvudet. 

Jag frågade i två av fokusgrupperna (årskurs 3) om de i framtiden skulle vilja att deras egna 

barn skulle gå i en skola där man har mycket undervisning utomhus. Självklart, säger de flesta 

direkt och lyfter fram att det har gett dem själva så mycket. Här kommer också hälsoaspekten 

fram, att det är nyttigt att vara ute. En flicka tar också upp att det är bra med olika lärstilar och 

det tycker hon att man får om man är både inne och ute. Andra svarar att barnen måste få 

välja själva, men kommer snabbt på att eftersom de själva är så intresserade av att vara ute så 

kommer nog detta intresse att ”smitta av sig” på deras barn. En av flickorna menar att det som 

är bra med undervisning utomhus är att det är väldigt nyttigt att lära sig hur man klarar sig ute, 

till exempel vad man gör om man åker vilse på skidor eller kommer bort på sjön. Hon 

sammanfattar med att utomhusundervisning ger: 

 Lite… livserfarenhet i förväg.(Sofia) 

 

5.5. Utmaning och självkännedom 

Det framkommer under intervjun att valet av gymnasieskola beror till en stor del på intresse 

för uniformsyrken. Men en minst lika stor anledning för eleverna har varit att få vara ute på 

lite strapatser och fysiska övningar. 

 

5.5.1. Kul utmaning och fysisk aktivitet 

Under intervjuerna framstår det klart att fältveckorna varit en starkt bidragande orsak till valet 

av gymnasieskola för de flesta eleverna. I två av intervjugrupperna (årskurs 3) ställer jag 

frågan igen, för att se vilka andra faktorer utöver fältveckan som påverkat valet. Många 

hänvisar först till att de tänker sig en yrkesbana inom något uniformsyrke, flera att de senare 

vill ha ett jobb där de kan arbeta en stor del av tiden utomhus. Att arbeta utomhus ställs i 

motsatsförhållande till att sitta instängd på ett trångt kontor, vilket flera av dem uttrycker att 
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de inte vill. Officer, kustbevakare och polis lyfts fram som tänkbara jobb, där man kan 

kombinera ute och innearbetssysslor.  

Samtalet spinner vidare, och det som kommer fram är att många ser fysisk aktivitet som roligt 

och motiverande. Flera anger att fältveckorna är en fysisk utmaning och tycker om att det 

krävs kondition och fysisk styrka för att orka med. En flicka uttrycker det: 

Ja, det är lite utmaning också, för nu krävs det inte bara, vara smart ja, alltså 

intagningspoängen, utan det krävs faktiskt också fysisk styrka. Och det är 

också bra. Jag såg det som att det är mer hälsosamt, om man kan komma ut 

och röra på sig. Man måste ju vara hyggligt tränad i alla fall för att åka upp till 

fjällen och åka skidor en vecka.(Klara) 

 

Utmaningarna kan även ligga på ett mer personligt, psykologiskt plan. Anton berättar att han 

är van att varje dag äta minst en rejäl måltid, men under överlevnadsdygnet fick de bara rötter 

och annat småplock. Det ledde till att han var tvungen att lägga sig på en annan, lugnare nivå 

för att kunna ta in den information de skulle. Maja delger oss att hon i vanliga fall aldrig äter 

svamp för att det är så ”äckligt”: 

Men den där svampen, alltså – den var så god! Den var så himla god! Det var 

verkligen kul! (skratt)(Maja) 

 

Att prova svamp var en utmaning för henne. Hon konstaterar att man kan äta lite mer vad som 

helst när man är väldigt hungrig, vilket är en erfarenhet i sig. När man kommer hem kan man 

välja lite mer fritt vad man vill äta och då står svamp inte högt upp i prioritet, men hon 

konstaterar att hon absolut blivit mer öppen för förslag. 

En annan flicka tar upp när de skulle bygga en snöbivack i fjällen. Det kändes först som en för 

stor utmaning. Hon trodde aldrig att det skulle gå att gräva en bivack som var stor nog att 

övernatta i, ur en snödriva.  

Vi står där, vid ett sådant där snöras och de säger: Där, där, där ska ni bygga 

in, liksom små hytter, där ni ska sova. Och jag bara – det kommer ju aldrig att 

gå. Det kommer ju att rasa in. Det här kommer aldrig att gå. Och sedan att det 

gick – det var så roligt att se resultat. Och liksom, kunna se: Herre Gud – det 

gick! (Sofia) 

 

Det är härligt att höra hennes glädje över att ha klarat något som först kändes omöjligt. 

 Det var verkligen häftigt att klara av någonting som man inte trodde var 

sant.(Sofia) 
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Den här flickan sov sedan gott hela natten och har bara positivt att berätta om den 

övernattningen. Hon säger själv att det var mysigt. Två av pojkarna däremot minns att de frös 

hela natten och att snöbritsen de delade var lite väl smal och lutade åt fel håll. 

 Nej, det var ju inte skönaste natten (skratt), tycker jag väl kanske. Jag låg i en 

liten lätt lutning, så man låg ju och höll i sig i sin kamrat, som man låg 

bredvid. Man vaknade ju ett X antal gånger under den natten.(Gustav)  

De övergår sedan till att minnas frukosten. Den bestod av en påse färdig risgrynsgröt, som 

skulle värmas, men det var ingen som orkade. De beskriver livfullt hur de klippte hål i påsen 

och åt gröten kall, genom att bara trycka ut den ur hålet. Min fråga hur detta påverkar 

helhetsbedömningen besvarades med ett skratt och kommentaren, att det var ju en del av 

grejen. Flera av de ovan givna exemplen visar på personlig utmaning och ett utvidgande av 

den egna trygghetszonen. (Alsegård, 2007 sid. 17) 

 

5.5.2. Lära känna sig själv och testa sina egna gränser. 

Några elever angav att de sökt till Bernadottegymnasiet just för att få testa sina gränser och 

lära känna sig själva i en utomhusmiljö. Hos en av pojkarna väcktes lusten för friluftsliv under 

en hajk i årskurs 9. 

 I nian hade vi hajk och när man väl var ute och vandrade med skolan och hade 

lite friluftsliv, så var det väldigt, väldigt roligt. Det var en av sakerna som 

lockade mig att börja här. Att få var ute med skolan, att inte bara sitta i 

klassrummet, utan att man fick lära känna sig själv och så – i en utemiljö. Det 

kände jag var okej.(Måns) 

 

En av pojkarna berättar att han, genom att de varit ute och provat på olika saker med skolan, 

fått lära sig hur mycket man faktiskt orkar och han konstaterar skrattande att man orkar mer 

än man tror. Gustav försöker förklara de blandade känslor han hade inför slutövningen vid 

vinterveckan. De hade skidat, grävt, badat i isvak och haft sjukvårdsövningar och nu skulle 

allt sättas på prov. Han kände sig lugn och trygg och säker på sin kunskap genom att de övat 

en hel del. Han vill lyfta fram att det känns bra att kunna lita på sin egen kunskap. 

 Jag tänker på vinterveckan, faktiskt. Slutövningen där. För då var det, väldigt 

mixade känslor. Precis innan vi stack iväg då fick man verkligen tillämpa alla 

de grejer som man lärt sig under hela veckan. Man tänkte på allting hela tiden, 

man hade känslan att man hade kunskapen, för vad som kan, eller man tror ska 

hända, att man kan fixa det, att man kan lösa den uppgiften. Det tycker jag, det 

är en så betryggande känsla. Det hade jag, det kändes bra!(Gustav) 

 

Något som eleverna återkommer till att de känner sig stolta över vad de klara av när de är ute. 

De provar nya saker och testar sina gränser och uttrycker att de är nöjda över att ha klarat 



 

51 

 

olika svårigheter, antingen det gäller att sova i en snöbivack, överleva på vad naturen ger eller 

klara sig i dåligt väder på Korsö. Det som ständigt återkommer i deras beskrivningar är att de 

tycker att de har roligt när de är ute. Sofia sammanfattar: 

Ja, det är väldigt krävande när man är där, men sedan när man kollar tillbaka, 

så är det väldigt kul.(Skratt) Och när man är där så gör man ju roliga saker 

också. 

Att lära känna sig själv i en utemiljö och att få testa sina egna gränser var för många elever en 

anledning till varför de valde Bernadottegymnasiet och det framgår tydligt att det är något 

många av eleverna uppskattar att ha fått vara med om. Även på detta område har många fått 

uppleva att de vidgat sina egna trygghetszoner. ( Alsegård, 2007 sid.17) 

 

5.6. Om att lära ute på gymnasiet 

I detta avsnitt diskuterar eleverna vilka ämnen som kan passa att läsa utomhus på gymnasiet. I 

diskussionerna kommer det upp vad eleverna upplever som hinder och förutsättningar i 

miljön, för att undervisningen ska bli seriös. 

 

5.6.1. Störande moment  

Jag ber eleverna berätta vilka ämnen de tycker passar att lära ute, på gymnasienivå. Inte 

oväntat kommer idrott, natur-och friluftsliv, biologi, naturkunskap upp först. Flera elever 

menar att praktiska ämnen är bäst att lära ute. Geografi går kanske bra menar de. Kan man 

läsa språk, kanske franska ute, frågar jag. Först skrattar de åt den tokiga idén, men snart 

kommer förslag på att man kan lära sig glosor ute och läsa poesi.(Se 5.3.1) Att lära matte ute 

är det inte någon som tror på, det fungerar inte att sitta och räkna ute menar de flesta. Jag 

provar att fråga om man kan lära matte på annat sätt än bara med papper och penna, men 

ingen nappar på idén. Diskussionen går lite åt olika håll, men efter ett tag slår en pojke fast: 

Alla ämnen kan passa att vara i utomhusbruk, men man ska använda det på rätt 

sätt så att det inte spårar ut liksom.(Erik) 

 

Jag ber honom förtydliga vad han menar med att spåra ur, om det är att det blir mindre seriöst. 

Det är det han menar och han tar upp att vissa elever kan ta undervisningen mindre seriöst 

bara för att de är ute. Han tror att många tänker att de inte behöver lära sig lika mycket bara 

för att man är ute. Viktor menar att om man är ovan att ha lektion ute, att det är första gången, 

så tänker kanske många att de är på ledighet. Han tror att man kanske måste vänjas in till 
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utelärande. Gustav menar vissa ämnen går bra att lära ute, men att han inte tror att han skulle 

kunna lära sig till exempel franska ute. Han säger själv att han är ”lite så där fippel” och 

skulle fokusera på allt annat istället. Måns tycker istället tvärtom att det jätteroligt att komma 

ut och att det blir en helt annan känsla när man är ute. Han berättar om ett minne från kursen i 

svenska i årskurs 1, hur de fick gå ut och sitta i grupp och diskutera. Momentet hade lika 

gärna kunnat genomföras inomhus, men han beskriver att det blev en väldigt positiv 

upplevelse för honom att göra detta ute: 

För man fick sådan luft av att komma ut, det vart så öppet och roligt och 

härligt att bara vara ute. Men då var det i och för sig vår, men det spelar ingen 

roll. Jag skulle kunna gå ut i det här (snöig februari, min kommentar) och bara 

känna, att det ger en helt annan frihet.(Måns)  

 

 Eleverna är överens om att om man bara skulle gå ut i parken utanför skolan och ha lektion, 

så skulle det inte kunna bli så seriöst, eftersom det är så många störningsmoment där. Barn, 

hundar och en massa folk, som en flicka uttrycker det. 

 Det beror på vad som är ute. Om vi snackar ute här i parken bakom oss, då är 

det inte så lätt att vara koncentrerad. Där är ju hundar, barn, människor. Om 

man är ute på en ö, som Korsö där kan man hitta ställen, där man får vara själv 

och då är det lite enklare att vara seriös. Så det beror på vilken miljö, skulle jag 

säga.(Sofia) 

 

Just miljöns betydelse lyfts fram av många elever i diskussionen. Alla är överens om att på 

Korsö är det seriöst och att det går bra att lära sig ute där. Maja menar att det nog går att lära 

sig vilka ämnen som helst ute och påpekar att de lärde sig sjukvård på Korsö och att det 

gjorde de både ute och inne. 

Vad är det då som gör Korsö seriöst? Sofia säger i citatet ovan att det är viktigt att hitta 

ostörda ställen för undervisning, då kan man vara seriös. Sådana ställen finns det gott om på 

Korsö. Maja menar att när man kommer till en annan plats, blir det en helt annan känsla, den 

nya platsen innebär andra förutsättningar och nya regler och att på Korsö är det så annorlunda 

miljö och de får göra så annorlunda saker där, vilket bidrar till att det blir seriöst att lära ute 

där. Martin tycker att det har betydelse att Korsö är just en ö. Man kommer inte därifrån och 

då kan man lika gärna satsa. Dessutom tar det ett helt år innan man har chansen att göra om 

momenten. 

 

 … i och med att du är på en ö och du kommer inte därifrån, heller. (skratt) 

Bara det får en att ta det mer allvarligt. Plus att Korsö, det är en gång om året 

och om man inte gör det, så måste du gå om ett helt år till för att få just den 

kursen. Så man vill alltid vara fit for fight på Korsö. (Martin) 
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5.6.2. Seriös undervisning 

Vi diskuterar vidare om förutsättningarna för att det ska vara seriöst att lära ute. Eleverna ger 

starkt uttryck för att lärarens engagemang och inställning till utomhusuppgiften har en stor 

betydelse för hur seriöst eleverna kommer att uppfatta det och själva engagera sig. Det är helt 

avgörande att det är tydliga instruktioner och en tydlig målsättning och att läraren är 

engagerad i verksamheten för att det ska upplevas som meningsfullt av eleverna. 

Om läraren är med. För vi hade ju någon gång att vi fick gå ut själva, och sitta 

med matteböckerna, och då blev det inte så mycket gjort. Man gjorde två tal, 

snackade lite och gjorde två tal och snacka lite och så. Halvslappt!(Viktor) 

 

Eleverna diskuterar vilka ämnen som fungerar och vilka som inte fungerar och en pojke 

uttrycker att det inte fungerar att bara sitta ute i solen och räkna, men att sitta i solen och läsa 

en bok nog skulle fungera. Han hade erfarenhet av att de suttit ute och skulle räkna men att 

alla bara solade. Gustav menar att det kan variera från person till person hur seriöst det blir att 

lär ute. Det som verkar vara viktigt enligt eleverna är vilken lärare man har. Johan uttrycker 

det: 

Man får inte glömma bort heller, vem som lär. Vilken lärare man har. Det är ju 

alltid viktigt. Det beror väldigt mycket på läraren!(Johan) 

 

För att utomhusundervisning ska kännas meningsfull och seriös förstår jag av elevsvaren att 

det är viktigt att uppgiften är seriös och väl anpassad till situationen. En elev uttrycker att man 

kan ha vilka ämnen som helst ute, bara de inte spårar ur. Han refererar till Natur-och 

friluftsliv A, som de läser i ettan. Då är det undervisning både i skolmiljö och ute och det 

tycker han är det som känns allra bäst. En annan elev tycker att man kan plugga franska 

genom att gå på museum och bestämma: ”att idag ska vi bara prata franska”. Tobias meddelar 

att han nog ändå föredrar att läsa språk, till exempel franska inom hus. Martin återkommer till 

att man inte kan ha matte ute, men att det går bra att ha lite ”plojigare”, eftersom det oftast blir 

mer ”plojigt” ute. Senare säger samma pojke: 

Fast det går. På Korsö till exempel - där är ju allvar. Men då, det byggs upp, 

värsta, ja, vad ska man säga. Det känns mera allvarligt på Korsö. Men om vi 

bara skulle gå ut här, och ha lektion, då skulle det vara mer plojgrej.(Martin) 

 

Elevernas svar tyder på att de flesta är positiva till utomhusundervisning, men valet av miljö 

och lärarens eget engagemang är viktigt för hur seriöst eleverna upplever undervisningen. 

Till sist vill jag avsluta med vad två av eleverna säger om skolan och urvalet av elever på 

skolan. Anton menar att han tror att det kan vara så att de flesta av eleverna på skolan valt den 
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just för fältveckorna och att man är ute mycket och att andra ungdomar kan tänka helt 

annorlunda. Maja tar upp samma sak genom att även hon konstaterar att hon tror att skolan är 

lite av en samlingspunkt för elever som gillar att vara ute och man måste vara beredd på att 

vara ute och gilla det för att söka till skolan. Men sedan lägger hon till att det säkert finns 

många elever på andra skolor som även de tycker om att vara ute, fast de inte sökt till 

Bernadotte. 

 

5.7. Sammanfattning av analysen 

Jag återkommer till frågan jag ställde i början av analysen: Vad är det då som händer ute på 

Korsö och varför tycker eleverna att det ger så mycket att vara där? Vilka faktorer har 

betydelse för att skapa en positiv lärsituation ute, för gymnasieelever?  Jag tycker att mina 

temarubriker ger en sammanfattning av svaret. Att ha undervisning ute och göra saker 

tillsammans stärker gruppens och klassens samhörighet. Det skapar närhet och starka band 

mellan eleverna, vilket i sin tur ger en ökad trygghet. Att göra relevanta övningar i autentisk 

miljö skapar bra lärsituationer. I intervjusvaren kan jag identifiera några framgångsfaktorer 

och det är att det ska kännas verkligt, vara meningsfullt och gärna roligt. Praktik, starka 

känslor och att det är annorlunda ökar möjligheten för de flesta att engagera sig i uppgiften 

och att komma ihåg. Det är viktigt att platsen inte har för mycket störningsmoment, och att 

både lärare och elever tar uppgiften på fullt allvar för att det ska bli seriöst. 

 

6. Diskussion 
Det har varit spännande och intressant att intervjua elever om deras syn på 

utomhusundervisning. De 12 elever jag mötte i intervjuer har på ett mycket öppet och 

engagerat sätt berättat om sina tankar och upplevelser av utomhuspedagogiska 

undervisningsmoment. 

 

6.1. Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning har varit att belysa hur gymnasieungdomar upplever 

lärsituationen ute. Jag kommer att besvara den frågan genom att redovisa resultaten till var 

och en av mina tre delfrågor: 

Hur upplever gymnasieelever utomhuspedagogiska moment i undervisningen? 
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Det är starka känslor som kommer fram när jag pratar med eleverna om utomhusövningarna 

på Korsö. De lyfter fram känslor som roligt, jobbigt, tufft och läskigt. Det är känslor som jag 

tror uppstår på grund av autenticiteten i att delta i en väl utarbetad övning i verklig miljö. När 

sjukvårdsövningen i årskurs 2 kommer upp i diskussionen tar alla elever upp dessa starka 

känslor. De säger att de upplevde att det var som på riktigt och de blev uppjagade och 

stressade för att de verkligen ville göra sitt bästa för att hjälpa sina ”skadade” kamrater. En av 

flickorna saknade ord när hon skulle beskriva sin känsla vid första katastrofplatsen, hennes 

beskrivning blev ”wow”. Jag skrev redan i analysen att jag tolkade det som ett tecken på en 

flowupplevelse, enligt beskrivning av Csíkszentmihályi (2006). En kommentar jag hörde ute 

vid övningstillfället var att eleverna tyckte att tiden gick fort, vilket jag tycker bekräftar min 

tanke. 

De tar även upp teman som samarbete, sammanhållning och utmaning. Alla grupper nämner 

teambuildingövningarna, när jag börjar fråga om utomhuspedagogiska moment. De menar att 

de övningarna bidragit till att det är så bra sammanhållning i klasserna och på skolan. 

Teambuilding har svetsat samman eleverna, gör att de känner sig trygga med varandra. De 

menar att den tryggheten gör att de vågar agera på övningar, som till exempel 

sjukvårdsövningen. Där tillkommer ytterligare en faktor och det är känslan av att det är på 

riktigt. Flera av eleverna menar att det känns lättare att agera när övningen känns verklig. De 

lyfter även fram övningarna med Räddningstjänsten och hos Polisen som exempel på när det 

känns som på riktigt.  

Temat utmaningar kommer upp i samband med överlevnadsdygnet på Korsö och under 

vinterveckan. En av pojkarna, som alltid äter regelbundna måltider berättade, att för honom 

var det en stor utmaning, att under två dygn bara äta småsaker som myror och bär. Han 

konstaterade att det gick över förväntan. En flicka beskriver med stor inlevelse hur hon står 

framför en stor snöhög som ska grävas ur till en snöbivack, där gruppen ska övernatta. Hon 

trodde aldrig att det skulle gå, och hon ger verkligen uttryck för stor glädje och stolthet när det 

fungerade. Dessa två elever har verkligen utmanat sig själva och gjort något de inte brukar 

och därmed utvidgat sina trygghetszoner (Alsegård, 2007). Till utmaningarna måste även 

räknas att stiga upp ur en snöbivack på morgonen och äta kall risgrynsgröt ur en påse. På min 

fråga hur det kändes skrattade de bara och menade att det hörde till. Många av ungdomarna 

verkar ha sökt sig till skolan för att få en utmaning. En av flickorna lyfte fram att hon gillar att 

det är en fysisk utmaning att delta i en vintervecka i fjällen. Det ligger helt i linje med 

Szczepanskis (2007) syn på att ge elever möjlighet till fysisk aktivitet inom skolans ram. Både 
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vinterveckan och överlevnadsdygnet på Korsö är dessutom exempel på hur man kan ge elever 

möjlighet att få uppleva och reflektera kring våra basala mänskliga behov, som en kontrast till 

det som Sandell, Öhman och Östman (2003) benämner vårt ”ur-väggen-samhälle”.  

Eleverna i årskurs 3 läser och praktiserar kursen Ledarskap på Korsö. Det vill jag knyta till 

Nicols (2003) teorier om att det är viktigt att veta varför man gör en viss övning med en grupp 

vid ett särskilt tillfälle, det vill säga de didaktiska frågorna; vad, när, var, hur, varför. Att läsa 

en ledarskapskurs och samtidigt praktisera kunskaperna på sina yngre skolkamrater under en 

vecka är i högsta grad en realistisk övning som belyser ett teoretiskt moment. Det framkom 

flera gånger under intervjun att årskurs 3-eleverna tog sitt ledarskap på största allvar. Även 

årskurs 2-eleverna tar sitt sjukvårdsansvar på stort allvar. Lejdemalm (2008) menar att de 

kanske axlar ett större ansvar än vad lärarna lagt på dem. 

Jag vill lyfta Magntorn och Magntorns (2004) resonemang om att ha artkunskap på en 

relevant nivå för varje tillfälle. Att lära sig växter för att få något att äta måste man anta är ett 

starkt motivationshöjande incitament. Här är även nivån lätt att fastställa, de måste lära sig på 

artnivå, här räcker inte växtgrupp. 

Vilka faktorer påverkar hur undervisningen upplevs? 

En pojke berättar inlevelsefullt om hur härligt det var att gå ut i parken, utanför skolan, på 

svensklektionen och sitta i grupper och diskutera en uppgift. Han sa att uppgiften lika gärna 

hade kunnat göras i klassrummet, men när man gick ut upplevde han att det var så härligt att 

byta miljö och komma ut. Han upplevde stor frihet och mindes att det var väldigt bra. Andra 

elever menar att det bara blir plojigt om man går ut i parken och har undervisning. De gav 

exempel från en mattelektion och menade att det blev mer prat än matte. Flera elever menar 

att läraren är viktig. Det är viktigt vem som lär menar de. Möjligen är det så att eleverna kan 

ha svårt att skilja lärarens person från lärsituationen, att det som de uttrycker som att det är 

viktigt vilken lärare som undervisar egentligen står för hur läraren formar lärsituationen. 

Det jag ser i elevsvaren är att det är viktigt att uppgiften upplevs som seriös av både läraren 

och eleverna. Flera uttrycker det som att läraren ska vara med. Att gå ut i en park med en vagt 

definierad uppgift fungerar inte, menar eleverna. Det blir inte seriöst. Det finns många 

störningsmoment i närheten av skolan, vilket försvårar för dem att koncentrera sig. När jag 

frågar visar det sig att de inte i någon nämnvärd utsträckning varit i närmiljön och bedrivit 

undervisning. Den fältverksamhet som äger rum på skolan sker under fältveckorna på Korsö 
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och i fjällen, med undantag av övningarna med Räddningstjänsten och Polisen. Alla elever är 

överens om att undervisningen på Korsö och under vinterveckan är seriös och att de då kan 

koncentrera sig. 

Faktorer som skapar en bra lärsituation ute är, precis som inne, att de didaktiska frågorna: 

vad, var, när, hur och varför har fått sitt svar av läraren innan lektionen.  I de flesta fall är det 

nog ännu viktigare att dessa frågor är besvarade vid utomhuspedagogisk undervisning, än vid 

traditionell undervisning inne. Att vara i autentisk miljö förstår jag av elevernas svar är viktigt 

och att uppgiften känns relevant. Mindre viktigt är vädret, bara man är förberedd och har rätt 

kläder så upplevs inte kyla som något problem. Fysisk aktivitet, att det är lite kämpigt, 

upplever de intervjuade eleverna snarare positivt än negativt. 

Vad tror de att dessa moment betyder för deras inlärning?  

Många av eleverna framhåller att praktik gör att de förstår teorin bättre och att de kommer 

ihåg bättre. De flesta eleverna menade att det faktum att många sinnen är inblandade när man 

lär utomhus innebär att man minns bättre. De tar upp att man får känna, lukta, smaka, vrida 

och prova. En pojke tog upp, att det även kan vara tvärtom, att man minns mindre för att man 

är ute om man kanske hade solen i ögonen. Många anser att de lär sig på riktigt och tar upp till 

exempel sjukvårdövningen, som några elever redan hade haft nytta av i sina egna liv. 

Ett annat exempel är när de var ute på Korsö och fick lära sig hur man eldar. Det regnade och 

veden var blöt och då fick de lära sig att vända på rotvältor för att få fram torr ved. En pojke 

menar att detta inte går att lära sig utan att man får se och känna. Han uttrycker därmed 

samma tanke som Molander (1996) tar upp: det går inte att läsa sig till tyst kunskap.  

 

6.2. Metoddiskussion 

Jag påbörjade studien i september genom att göra deltagande observationer, två dygn under 

fältveckan på Korsö. Det tror jag har varit bra för undersökningens resultat, då jag bättre har 

kunnat leva mig in i elevernas berättelser. Jag tror även att det har betytt mycket för min 

möjlighet att ställa relevanta frågor. De fältanteckningar jag gjorde finns inte redovisade, men 

de underlättade för mig både att göra mina frågor till intervjuguiden och att minnas detaljer 

som jag använt mig av i uppsatsen, till exempel vilka växter eleverna åt under 

överlevnadsdygnet. Vid den stora sjukvårdsövningen förde jag anteckningar om hur eleverna 
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arbetade och hur stämningen var. Dessutom pratade jag med några av eleverna i direkt 

anslutning till övningen för att kunna fånga upp deras spontana reaktioner. 

Eftersom jag aldrig tidigare har genomfört en större, kvalitativ intervjuundersökning så hade 

jag tidigt bestämt mig för att göra en liten förstudie med elever på skolan där jag undervisar.  

Den studien blev inte alls som jag tänkt, men var helt säker nyttig, då jag ställdes inför 

problem jag inte förutsett. De elever jag avtalat tid med fick förhinder och kom inte. Jag fick i 

all hast tag på andra elever på skolan som ställde upp för provintervju. Vid den intervjun insåg 

jag svårigheten med att transkribera en intervju i en fokusgrupp med obekanta elever. Jag 

bestämde då att jag skulle videofilm samtalen, vilket gav mig möjlighet att följa med bra i 

samtalen. 

Intervjuguiden innehöll fler frågor än vad jag uppfattar att Kvale (2002) avser. Jag hade dem i 

reserv om diskussionen inte skulle komma igång riktigt. Nu fungerade diskussionerna bra. Jag 

fick utförliga och bra svar, men om jag är lite självkritisk, så hade jag kunnat stå ut med 

tystnad bättre och vänta ut en del svar bättre (Kvale). Jag var lite snabb att fylla på med 

frågor, vilket kanske lett till att jag missat en del fördjupade svar. Detta var jag inte medveten 

om under intervjun, utan hörde först senare på bandet. Detta är en lärdom för mig till nästa 

tillfälle. 

Urvalet av elever har jag redovisat i metoddelen. Det var ett bekvämlighetsval och jag måste 

anta och lita på att jag fått ett representativt urval. Min respondentvalidering kom inte att 

omfatta mer än en av tre grupper, på grund av lång kommunikationsväg. 

När jag startade undersökningen hade jag helt tänkt bortse från att skolan har den speciella 

inriktning mot uniformsyrken som den har. Men allteftersom jag kommit framåt i analysen 

har jag insett att det inte går att komma runt detta faktum. Några av eleverna har också 

uttryckt att de tror att Bernadottegymnasiet är en skola som drar till sig elever som gillar att 

vara ute och som gillar utmaningar. Jag hoppas och tror att jag med min undersökning ändå 

kunnat belysa frågan på ett generellt sätt, genom att försöka få fram många åsikter och 

exempel. 

 

6.3. Slutdiskussion 

Sammanfattningsvis vill jag säga att jag tycker att jag fått svar på min fråga, hur 

gymnasielever tänker om att lära ute. Jag har fått fram att många elever upplever 
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utomhuspedagogiska moment positiv och motivationshöjande och att de lär sig genom att ta, 

känna och göra på riktigt. Dessutom har jag belyst på vilket sätt eleverna tycker att de 

utomhuspedagogiska momenten inverkar positivt på lärandet. Jag har lyft några faktorer som 

bidrar till att få en bra lärsituation utomhus för gymnasielever. 

 

6.3.1. Motivation 

Jag började mitt arbete med att fundera på om utomhuspedagogik kan vara ett sätt att öka 

elevers motivation för studier och förståelse av teoretiska begrepp på gymnasieskolan. Det 

man kan konstatera är att det för vissa elever faktiskt konkret ökar deras motivation till 

studier. Min erfarenhet är att undervisning och vistelse utomhus minskar ju äldre elever blir. 

Detta kan både bero på organisatoriska problem i högre årskurser och i gymnasiet, med fler 

lärare inblandade och på ungdomarna själva, att de själva i större utsträckning ansvarar för sin 

fritid och inte längre uppmanas att gå ut för att till exempel leka.   

Att bedriva utomhuspedagogik löser inte alla problem med motivation och passar kanske inte 

alla alltid, men helt säkert måste ett ökat inslag av denna pedagogik öka motivation och 

förståelse hos många av dagens gymnasieelever. De intervjuade elevernas erfarenhet talar för 

detta.  Samhörighetskänslan som byggts upp under fältveckorna är säkert även det, en faktor 

som ökar motivationen. Skolkompisarna blir nära kamrater, vilket gör att man vill gå dit och 

träffa dem. Fältveckorna ökar motivationen både genom att de kräver en viss närvaro, men 

också för att de är något att se fram emot. 

 

6.3.2. Naturkontakt 

Ericsson (2004) berör frågan att många elever inte längre är vana att gå ut i naturen. Detta vill 

jag koppla till Ottosson och Ottosson (2006) som tar upp att en känsla för naturen oftast 

grundläggs i barn och ungdomsåren. Om föräldrar inte har natur och friluftsvana är det svårt 

för barnen att skaffa sig den vanan på egen hand. Här finns ett starkt incitament för 

utomhuspedagogiken.  Naturens positiva kraft som återhämtning för stressade människor 

påtalas av Kaplan (1991) och Ottosson och Ottosson (2006). Även Ericsson (2004) menar att 

en positiv naturkontakt kan fungera som balans för unga människor som kanske grubblar och 

känner oro för sin framtid. Ett sätt att minska stress och förebygga framtida 

välfärdssjukdomar, som övervikt, är att röra sig ute i naturen (Nelson 2007). För att naturen 
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ska kunna fungera som en källa till glädje och avkoppling för ungdomar och senare vuxna 

människor, måste de få en möjlighet att skaffa sig ett positivt förhållningssätt till naturen i 

tidig ålder. En av flickorna tog upp i samtalen att hon vistas mer ute i naturen nu, eftersom 

hon lärt sig hur hon ska klara sig där och genom det känner sig trygg i miljön. 

 

6.3.3. Lärsituationen 

Gustavsson (2005) tar upp fyra kvaliteter på kunskap: faktakunskap, förståelsekunskap, 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap.  Dessa steg är en progression, från det första 

steget, faktakunskap, som är av informationskaraktär till det fjärde steget, förtrogenhet, en 

nivå man kan nå först när man införlivat kunskapen i sig själv och gjort det till sin egen. För 

att nå detta fjärde steg måste man ha eller skapa sig egna referenser till kunskapen. De 

intervjuade eleverna framför ofta att den kunskap de får ute är på riktigt och ger exempel på 

att lärsituationer ute ofta erbjuder tillfällen att ta, känna och göra på riktigt. En av pojkarna 

ger ett exempel på att han förstod hur man bygger en snöbivack först när de själva fick gräva, 

efter en teorigenomgång.  Gustavsson tar också upp att det finns en risk att IT-tekniken kan 

reducera elevers kunskapsinhämtande till att bli bara av katalog karaktär. 

Utbildningsdepartementets undersökning bekräftade i sin undersökning att en stor del av 

lärandet sker individuellt genom att elever själva söker sin kunskap till exempel via dator. Till 

detta vill jag koppla det Dahl (2002) visade på i sin undersökning, att elever lär sig att lära på 

ett visst sätt och det påverkar dem i sitt sätt att lära även senare. Det är svårt att helt ändra sätt 

att lära. Som pedagog är det viktigt att tidigt grundlägga ett bra sätt för elever att lära. Vi 

måste hjälpa dem att kunna komma upp till förtrogenhetskunskap och inte lämna dem med 

ytliga, kataloga förståelsekunskaper. Dahlgren tar upp begreppet som ytinriktade kunskaper. 

Dessa olika begrepp representerar alla ett tidigt skede av förståelse i en lång progression. 

Magntorn och Magntorn (2004) menar att barn och ungdomar inte har svårt att till exempel 

lära sig rätt namn på djur och växter, och man kan starta tidigt. Att lära sig bara namn är ju en 

form att katalog kunskap, men Magntorn menar att detta första steg senare leder vidare till 

högre kunskapsnivåer, där förmågan att se ekologiska samband och sin egen roll i 

ekosystemet kommer efter hand. De intervjuade eleverna hade en hög motivation för 

artkunskap eftersom de befann sig i en situation där de hade behov av den.  

Sandell, Öhman och Östman (2003) menar att utomhuspedagogik och ett ämnesövergripande 

arbetssätt kan få elever att reflektera runt vårt ”ur-väggen-samhälle”. I intervjuerna lyfte 
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eleverna fram just denna upplevelse av hur de fick kämpa bara för att tillgodose de egna 

basala behoven. En övning av denna typ kan inbjuda till reflektion om livsstilsfrågor och vår 

plats i ekosystemet och kanske även leda vidare till andra existentiella frågor. 

En viktig faktor för inlärning är att det är roligt. Ett sätt att uppnå det är att försöka skapa 

lärsituationer som innehåller flowaktiviteter som Csíkszentmihályi (2000) beskriver. Han 

menar att hjärnan vill ha roligt och att den söker efter möjligheter att uppleva flow. Samtidigt 

menar han att flow erbjuder ett mycket bra tillstånd för inlärning genom att man är motiverad 

och inlärning går lätt. Det finns en egen inre drivkraft att lära för att få uppleva flowkänslan 

igen. Eleverna kommer flera gånger i samtalen tillbaka till att utomhusövningarna var roliga, 

kämpiga och gav dem utmaning. De var stolta att ha klarat ett praktiskt moment, som att 

gräva snöbivack eller som en flicka berättade, att hon tyckte det var roligt att få lära de yngre 

eleverna om vilka växter som gick att äta. Vid sjukvårdövningarna vittnade eleverna om att de 

verkligen ville hjälpa sina ”skadade” kamrater och tog uppgiften på stort allvar. 

En annan viktig drivkraft för inlärning är nyfikenheten (Gustavsson 2005). Det är viktigt att vi 

som pedagoger försöker skapa bra lärsituationer genom att hitta miljöer som erbjuder 

autenticitet och en möjlighet att få lära med egen nyfikenhet som drivkrafter.  

Det finns inga tydliga skrivningar i läroplanen, Lpf-94, om att undervisning på gymnasienivå 

kan eller bör bedrivas ute, men det finns inte heller några hinder för detta i läroplanen. Det 

som är viktigt är att vi har de grundläggande pedagogiska och didaktiska frågorna för ögonen 

hela tiden. Som lärare måste man noga ha definierat för sig själv vad man gör, varför man gör 

just detta och vad man vill uppnå med varje aktivitet, annars finns risk för det som Nicol 

(2003) varnar för att utomhuspedagogiska inslag tappar kontakt med teorin och man blir bara 

en pick-nick-lärare, som han uttryckte det under en fältvecka i Skottland sommaren 2009. 

För att lyfta utomhuspedagogiken, även på gymnasiet till det kraftfulla instrument för 

inlärning den kan vara, borde utomhuspedagogiken införlivas som ett naturligt och 

kontinuerligt inslag i undervisningen från tidiga år upp i gymnasiet. Som vuxen måste man 

kanske stå på sig och ta ut ungdomarna även om det initialt kan bjuda ett visst motstånd. 

(Ericsson, 2004) 

Det finns många hinder för att bedriva utomhuspedagogik på högstadier och gymnasieskolor. 

Ibland åberopas organisatoriska hinder, vilket jag inte ska gå in på här, men ofta kan det nog 

även vara så att många pedagoger tycker sig sakna nödvändig kompetens för att våga ta ut en 
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hel klass. Genom att undervisa blivande lärare i utomhuspedagogik redan på 

lärarhögskolorna, och genom att fortbilda pedagoger skulle utomhuspedagogiken som 

pedagogiskt redskap och möjlighet stärkas. De elever jag intervjuat visar med stor tydlighet 

att utomhuspedagogik på gymnasienivå är ett utmärkt komplement till traditionell 

undervisning. 

Som jag nämnt tidigare hade jag väntat mig att få en koppling mellan ett uttalat friluftsintresse 

och ett miljöengagemang hos ungdomarna. Jag hade inga frågor på detta tema i min 

intervjuguide, utan trodde att kopplingen skulle komma spontant från eleverna. Eftersom 

frågan inte lyftes av eleverna själva, ställde jag några korta improviserade frågor om detta på 

slutet, men diskussionen kom aldrig att lyfta, kanske för att de kom sent i intervjun. Jag 

släppte frågan. Jag tycker att det skulle vara spännande att i en kommande undersökning, 

försöka studera om det finns ett samband mellan friluftsliv och miljöengagemang, för att se 

hur vi med utomhuspedagogikens hjälp kan belysa klimatfrågorna i undervisningen och på ett 

konkret sätt försöka koppla det till ungdomarnas egen livsstil och livssituation. 
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Bilaga 1.                                

 

Intervjuguide för fokusgruppsintervju med gymnasieelever 
Förberedelser: 

 Kort information om syftet med intervjun, att det är helt frivilligt att ställa upp och att jag 

kommer att avidentifiera alla deltagare i uppsatsen. Banden kommer att raderas efter 

utskrift och uppsatsen är godkänd. 

 Ta upp om de har frågor inför intervjun. 

 

Öppningsfrågor: (korta frågor för att få igång samtalet och få alla att känna sig bekväma i 

situationen, skapa en bra känsla i gruppen) 

 Har du varit ute och lärt dig saker under din skoltid? Vad? 

 Vilka ämnen passar att lära sig ute? Alla? Ex! 

 Vad kan man lära sig? Kan du ge exempel? 

 

Introduktionsfrågor: (att få eleverna att börja minnas Korsövistelsen, d.v.s. vad de gjorde 

och hur det kändes och vad de lärde) 
 

 Berätta om din roll i sjukvårdsövningen i åk.2. Vad lärde du dig? 

 Berätta om en känsla eller lärdom från övningen. 

 Hade man kunnat få samma känsla om man varit i ett klassrum? 

 Hade man lärt sig bättre eller mindre bra i ett klassrum? 

 Vad är skillnaden på att vara ute och på att öva i ett klassrum? 

 (Berätta om något du lärt dig ute. Kan du försöka beskriva hur du lärde dig? )       

Endast för åk.3-elever: 

 Vad lärde du dig under överlevnadsövningen i höstas? 

 Hur kändes övningen? 

 Vad är det som är bra med att vara ute? 

 Förändrades era vanliga roller i klassen under övningen? Hur? 

 Om du ur lärosynpunkt skulle sammanfatta höstens Korsövecka med TRE ord, vilka skulle det 

bli? 

 

Nyckelfrågor: (frågor som ska belysa mina forskningsfrågor på flera olika sätt) 

 Berätta om ett tillfälle när du verkligen haft känslan att du lärt dig något? Hur kändes det?  

 Lär man sig på olika sätt ute och inne? 

 Är det lika seriöst att lära sig ute som inne? 

 Är det en positiv eller negativ känsla som väcks om läraren säger: ”Idag ska vi gå ut…” 

 Kan du känna att viss kunskap sitter i kroppen, att man lär sig med kroppen? Kan du ge 

exempel? 

 Har fältveckorna bidragit till att du valde just Bernadottegymnasiet? På vilket sätt? 

 Varför valde du Bernadottegymnasiet? 
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Avslutande frågor: (kolla om eleverna vill tillägga eller förtydliga något, runda av) 
 

 Skulle du vilja att ditt barn i framtiden går i en skola som har mycket undervisning ute? 

Motivera! 

 Är det någon fråga du tycker att jag borde ta upp och som inte kommit upp här idag? 

 Har någon något mer att tillägga? 

 


