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ABSTRACT 
 

Utomhuspedagogik har blivit mer och mer populärt i dagens skola. Forskning har visat att 

undervisning utomhus främjar inlärningen. Då naturen används som klassrum stimuleras 

flera sinnen så som lukt, känsel, hörsel och smak. Ju fler sinnen som är aktiva desto djupare 

inlärning berikas man med. Hur fungerar det egentligen på en central skola i en storstad? 

En storstad som hela tiden växer i omfång saknar ofta en skog i närmiljön då den får ge 

vika för ännu mer bebyggelse. Syftet med studien är att undersöka vilka hinder och 

möjligheter en storstadsskola har för utomhusundervisning i skogen. Ett delsyfte är att 

undersöka om lärarna lär ut miljömedvetenhet och i så fall i vilken utsträckning miljöfrågor 

tas upp. Studien genomförs med hjälp av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med sex 

lärare som arbetar på två centrala skolor i en storstad i södra Sverige. I resultatet framgår 

det att det största hindret för undervisning i skogen är brist på tid och ekonomi. Lärarna är 

överens om att det är bra med utomhuspedagogik eftersom eleverna tycker det är kul att 

vistas i naturen och de lär med alla sina sinnen, men det prioriteras inte i de lokala målen 

för staden. Eftersom invandrarnivån är hög i staden och bland skolornas elever så är 

språkundervisning det främst prioriterade arbetet. Skolorna skulle behöva fler bidrag till 

resor till skog utanför staden. Resultatet visar också att lärarnas intresse för natur och miljö 

är avgörande om utomhusundervisning i skog ska ske.  

 

Nyckelord: elever, lärare, skog, miljö, storstad, utomhuspedagogik 
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Förord  

 

Vår jord går mot hårdare tider vad det gäller miljöförstöring och global uppvärmning. Det 

kanske inte är något nytt för oss men det är det för våra barn. Redan i tidig ålder bör barn få 

insikt om hur vår jord mår och vad vi kan göra för att den ska må bättre. Om barn inte får 

en personlig relation till skog och miljö så tror vi att miljöfrågor blir för abstrakta för dem 

och att det inte känns lika viktigt att ta ansvar för naturen. Hur går man då tillväga om man 

vill ge eleverna detta förhållningssätt till vår natur om det t.ex. inte finns någon skog i 

skolans närmiljö? Det vill vi undersöka genom vårt examensarbete och vi har riktat in oss 

på vilka hinder och möjligheter det finns för undervisning i skogsmiljö i centrala 

stadsförhållanden. 

 

Vi har valt detta område för att vi båda är uppväxta på landsbygd och har tillbringat en stor 

del av vår uppväxt i skog och natur. Det här har lett till att vi känner oss väl bekanta med 

skogen och dess krav. Vad vi däremot inte vet, är hur det är att växa upp i en storstad utan 

tillgång till skog. Vi tycker det är särskilt relevant för vårt yrke då vi båda planerar att bo 

och arbeta i en storstad. Vår förförståelse inom ämnet är goda då vi båda läst om 

utomhuspedagogik och biologi på högskolan. 

 

Under utbildningen har vi tillgodogjort oss kunskap kring utomhuspedagogik. Intresset har 

väckts kring den pedagogiska metoden och vi vill båda i den framtida yrkesrollen använda 

naturen som en lärandemiljö och utnyttja alla sinnen i en lärprocess för en varaktig 

kunskap.  

 

Eftersom vi inte bor i samma stad har arbetet delats upp likvärdigt emellan oss och vi har 

mestadels arbetat enskilt, ett fåtal gånger har skrivandet skett gemensamt. Johanna har 

skrivit abstract, syfte, frågeställningar och resultat. Kerstin har skrivit metod och 

diskussion, resterande delar har vi skrivit tillsammans. Kontakt hölls via telefon och mejl 

under hela arbetets gång. 

 

Vi vill även passa på att tacka de skolor och lärare som ställt upp och blivit intervjuade, 

utan er hjälp hade vi inte kunnat genomföra undersökningen. Ett stort tack till våra 

opponenter Emma och Ellen som har givit oss nyttiga kommentarer och förslag. 
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 Jag tror på ett lärande liv 
 där jag går ut för att lära in 
 i sol, vatten och vind. 
Jag tror på en vandring ut, 
i det oförutsägbara och verkliga. 
Jag tror på en vind; 
En oväntad bris av intensiv närvaro. 
Jag tror ock på reflexionens återsken; 
Eftertankens reliefartade skuggbild. 
Jag tror på ett lärande liv, 
Jag går ut för att lära in. 

 
   Sellgren (2003, s.8) 
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Inledning 
 

Om barn får uppleva och tillägna sig kunskaper om skogen och miljön är det lättare att bry 

sig om den (Fransson, 1995). Det gäller alltså att skapa en känsla hos barnen. Klang, 

Skoglund, Söderdahl och Virdhall (1994) menar att de barn som i en tidig ålder regelbundet 

vistas i naturen lär sig att känna trygghet, upptäcka och uppleva. Samtidigt är det viktigt att 

kunna påvisa miljöförstöring i verkligheten för att miljöfrågor inte ska bli för abstrakta 

(Sandell, Öhman & Östman, 2003). Det kan vara svårt att ta till sig effekterna av t.ex. 

bilavgaser eftersom det är så abstrakt och inget man kan se.  

 

Under 1980-talet har förtätning av städerna varit ett billigt och  

praktiskt sätt att öka den svenska bostadsproduktionen på, samtidigt 

som man kunde bibehålla underlaget för offentlig service i olika  

kommundelar. För att genomföra förtätningen tog man i anspråk 

parkmark, men också i vissa fall skolgårdar och sjukhusparker.  

Dessa fick offras för att ge rum åt nybyggen av bostäder, kontor,  

parkeringsplatser och vägar. 

Grahn, (1991, s.6) 

   

Grahn (1991) menar vidare att de organisationer som saknar grönområde inte vistas lika 

mycket i parker och naturområden och är inte lika nöjda med sin utomhusverksamhet som 

organisationer med egen mark eller nära tillgång till naturområden.  

 

I Lpo94 står att skolan ska ge elever möjlighet att genom ett miljöperspektiv skapa sig ett 

personligt förhållningssätt till miljöfrågor och känna ansvar samt en vilja att påverka vår 

miljö både på ett lokalt och globalt plan. Under mål att uppnå i grundskolan står att eleven 

skall känna till förutsättningar för en god miljö och förstå grundläggande ekologiska 

sammanhang (Utbildningsdepartementet, 1998). Fransson (1995) betonar också hur viktigt 

det är att undervisningen inkluderar alla sinnena för att göra kunskaperna tillgängliga för 

alla elever. Hon menar även att elever har lättare för att se samband och sammanhang när 

det blir konkret ute i naturen.  
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Utomhuspedagogik är en pedagogisk metod där lärandet och undervisning sker utomhus. 

Genom att uppleva, utforska och upptäcka det som finns i vår utemiljö använder man sig av 

alla sina sinnen vilket gör att lärandet underlättar och kunskapen bli mer varaktig (Strotz & 

Svenning, 2004). Det går att bedriva utomhuspedagogisk verksamhet i alla ämnen som lärs 

ut i grundskolan. Det är enbart fantasin och motivationen som sätter stopp. Det är viktigt att 

lärandet sker i olika sammanhang och situationer. Det ger eleverna den omväxling som 

behövs för ett långvarigt lärande (Dahlgren & Szczepanski, 2004). 

 

  Utomhuspedagogik ska vara ett komplement till den  

  traditionella pedagogiken  (där lärandet oftast sker inom  

  fyra väggar) och bör ses som en naturlig del i all undervisning.  

     

    Brügge & Szczepanski, (2002, s.25) 

 

Elever och lärare lämnar den formella platsen för lärandet, alltså klassrummet. De ger sig ut 

i en levande miljö för att skaffa sig direktupplevelser. På så sätt blir lärandeprocessen mer 

kreativ (Szczepanski, 2007). D.Hammerman, W.Hammerman och E.Hammerman (2001) 

beskriver ”outdoor education” med orden ”using the outdoors as a laboratory for 

learning” (Hammerman m.fl., 2001, s.5). Författarna menar att man “förlänger” 

klassrummet till ett utomhuslaboratorium, man får direktupplevelser i ämnet som utövas 

och man lär sig att samarbeta lärare och elever emellan för att skapa ett ultimat 

undervisande-lärandeklimat.   

 

Inlärning sker bäst genom att praktiskt utforska det man läst om i teorin (Harlen, 2004). Vi 

vill undersöka hur detta kan ske på en central skola i en storstad där avståndet till natur och 

skog kan vara mycket långt. Vi vill undersöka hur lärarna på en skola i centrum arbetar så 

att eleverna kan framkalla en känsla för naturen samt tillgodogöra sig kunskaper om skogen 

och naturens behov. Elever ska utveckla förmåga att se samband i miljöfrågor och känna ett 

personligt ansvar för att sträva efter hållbar utveckling (Utbildningsdepartementet, 1998). 

Vi vill undersöka hur lärarna lyckas att förmedla detta intresse så att elever utan tillgång till 

natur och skog känner ett ansvar för utomhusmiljön. 



 8

Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilka hinder och möjligheter det finns för 

en central storstadsskola i utomhuspedagogik med betoning på undervisning i skog samt 

hur ofta det sker. Ett delsyfte är att undersöka om lärarna lär ut miljömedvetenhet och i så 

fall i vilken utsträckning miljöfrågor tas upp. 

 

 Frågeställningar 

1.   Vad innebär utomhuspedagogik och miljöarbete i skolan för lärarna? 

2.   Hur struktureras arbetet av lärarna för att eleverna ska känna ansvar i miljöfrågor?     

3.   Vilka hinder och möjligheter finns det för att använda skogen som klassrum på en 

central skola i en storstad? 
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Teoretisk bakgrund 

 

Historiskt perspektiv på upplevelsebaserat lärande 

Redan på 300-talet f.kr. menade filosofen Aristoteles att man i en lärprocess utgick från 

sina sinnen och praktiska erfarenheter av verkligheten och på 1600-talet presenterade 

Comenius sin undervisningslära som gick ut på att använda alla sina sinnen för att lära 

(Szczepanski, 2007).  

 

I sin skrift ”Visionärerna” presenterar Andersson (2001) ett antal personer som i sin tid 

varit kritiska till skolsystemet och blivit kända namn inom dagens pedagogik. En känd 

filosof som Andersson (2001) berättar om är Jean Jacques Rousseau. Han var schweizare 

och levde på 1700-talet. Rousseau menade att det var viktigt att ta vara på barnets eget 

intresse, lust och vilja för att det skulle lära sig något. Han trodde mycket på att barn lär sig 

av egna erfarenheter och erfarenheterna får man via sitt samspel med naturen, sin 

omgivning och miljön. Han menade även att barn har ett naturligt rörelsebehov och att 

naturen är en självklar plats att fostra dem till tänkande och självständiga människor på 

(Quennerstedt m.fl., 2002). En annan känd pedagog är Ellen Key. Precis som Rousseau 

menade hon att inlärning ska bygga på barnets eget intresse och att man aldrig kan tvinga 

eleven till kunskap. Hon menade även att teoretiska ämnen så som matematik och 

naturvetenskap bör undervisas genom hantverk och trädgårdsarbete ute i naturen istället för 

en lektion där läraren berättar för eleverna hur saker och ting är. Att ta vara på barnets egen 

upptäckarglädje var enligt Ellen Key så undervisning skulle gå till (Andersson, 2001).  

 

En man med tankar liknande Keys och Rousseaus är John Dewey. Han ville att 

undervisningen skulle anknyta till verkligheten och till det praktiska och precis som Key 

och Rousseau skulle elevens intresse vara utgångspunkten för ett meningsfullt lärande. 

Deweys mycket kända slagord ”Learning by doing” har fått stor betydelse i pedagogiken 

(Andersson, 2001).  
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Varför grönområden i staden?  

Adelsköld och Petri (2007) skriver att man sällan ser naturen i staden som en självklar plats 

för miljöundervisning utan mer som en vacker plats. Grönområdena i staden har mer 

uppgifter än så, t.ex. dämpar träden trafikbuller och växter och djur kan bilda små 

ekosystem där. Områdena bidrar med rening av luften och är en avkopplingsplats för 

människor. Brügge, Glantz och Sandell (2002) menar likt Adelsköld och Petri (2007) att 

staden har mer att erbjuda än vad kanske många utnyttjar och tänker på. Brügge m.fl. 

(2002) menar att med fantasi och uppfinningsrikedom kan planteringarna på torget, träden 

längs gatan och ån som rinner genom staden erbjuda friluftsliv som ger en känsla för och en 

kunskap om naturen. Vidare menar Adelsköld och Petri (2007) att vi människor borde lära 

oss att uppskatta de få naturområden som finns i en stad men tyvärr går trenden åt motsatt 

håll. Städerna växer och de naturområden som finns får ge plats åt fler bostäder. Grahn 

(1991) menar att ett argument för att parker får ge vika för byggnader är att de används av 

för få människor. Han skriver också att organisationer som har tillgång till grönområden i 

sin närmiljö vistas utomhus ca 50 procent mer än de som inte har tillgång till natur.  

 

Madsen (2001) skriver att de flesta svenskar idag bor i tätorter och fjärmas mer och mer 

från naturen. Hon menar att det därför är så viktigt att dessa barn får uppleva allt som 

naturen kan ge som t.ex. att klänga i träd, studera myrstackar och rulla sig i mjuk mossa. 

 

Under målen för idrott och hälsa tar läroplanen upp friluftverksamhetens betydelse för 

fortsatt miljö- och naturintresse hos eleverna. Vidare står det att genom vistelse i skog och 

mark bidrar man till att eleverna stimulerar sitt intresse och kan väcka engagemang för att 

skydda och vårda naturen. I kursplanen för biologi är några av målen att eleven utvecklar 

kunskap om biologins betydelse för människans sätt att gestalta, bruka och uppleva naturen, 

eleven skall också utveckla omsorg om naturen och visa ansvar vid dess nyttjande. Eleven 

skall även ha en inblick av regelbundna observationer i fält i sin närmiljö. Eleven skall 

också efter sitt femte skolår ha skaffat sig grundläggande kunskaper i ämnet geografi, vilka 

är nödvändiga för att kunna reflektera över hur människans handlingar påverkar miljön 

(Skolverket 2008/09). 
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I Lpo94 kan man även läsa att läraren skall ”svara för att eleverna får pröva olika 

arbetssätt och arbetsformer” (Utbildningsdepartementet, 1998 s.13). 

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga 

intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973. Den pedagogiska 

idén bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares 

och elevers intresse för, och kunskap om skog. Skogen i Skolan vill öka kunskaperna om, 

och intresset för, skogen och alla dess värden. Deras främsta uppgift är att på ett allsidigt 

och balanserat sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för Sveriges viktigaste 

näring (Skogen i skolan, 2008). Vidare står det att verksamheten vill erbjuda skolor 

verklighetsstudier av skogar samt hjälp med att starta en skolskog som är ett pedagogiskt 

alternativ till traditionell inomhusundervisning. En skolskog stimulerar till rörelse och 

kunskapshämtning om skogens alla resurser. De producerar även läromedel och ger ut en 

gratistidning fyra gånger per år samt arrangerar aktiviteter för lärare och elever.  

En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av en skola för planerade lektioner och 

utevistelse. I skolskogen ges möjlighet att kombinera undervisning med lek och upplevelser 

som annars kan vara svårt i ett klassrum. En skolskog kommer till genom ett avtal med 

markägaren och en skola. Skolskogen finns till för skolan och där ges utrymme att göra lite 

mer än vad allemansrätten tillåter. T.ex. kan man göra stigmarkeringar, sätta upp skyltar 

och bygga broar. (ibid.). 

Människans beroende av miljön   

Brennan (1989) skriver att levande varelser alltid har varit beroende av varandra och av 

miljön men att många människor vägrar inse att de också styrs av hur vi lever och hur vi 

ständigt vill höja vår levnadsstandard. Han menar att teknologisk utveckling bildar en 

distans mellan människan och den dagliga kontakten med natur, djur, växter och jord. 

Vidare menar han att människan har stört naturens livscykel genom att lämna stora 

mängder avfall som inte kan brytas ner av naturen samt okända substanser.  

 

Naturskyddsföreningen (2008) informerar om den avtagande skogen och att för få skogar är 

skyddade i Sverige. I den lokala kretsen som Naturskyddsföreningen har i varje kommun 

kan man hjälpa till att rädda skog.  

 



 12

Adelsköld och Petri (2007) påpekar vikten av att utgå från barnens perspektiv vad det gäller 

miljöfrågor vilket för dem innebar att låta barnen skapa en god relation till den naturmiljö 

de lever sina vardagsliv i. Detta för att skapa en grogrund för barnens eget ansvarstagande 

och engagemang i miljöfrågor. Rädda Barnen i Malmö har en lokalförening på Rosengård 

och de genomförde ett projekt som hette Barn i en hållbar stad i en klass i år 4 under 

2006/2007. Detta projekt innefattade miljöfrågor och mänskliga rättigheter ur barns 

perspektiv. Adelsköld och Petri (2007) skriver att i projektarbetet använde man sig av en 

metod där barnen först får lära känna naturen i sin närmiljö för att så ett frö som kan växa 

sig till ett större engagemang för globala miljöfrågor.  

 

Vidare menar författarna att de barn som växer upp i en tät bebodd stadsdel och sällan 

lämnar sina kvarter inte får någon kontakt med skog och grönområden. Denna kontakt med 

naturen är viktigt menar de, eftersom alla människor måste förstå sin roll i ett större 

ekologiskt sammanhang. ”Om man utgår ifrån att barn i städerna växer upp mer 

alienerade från det ekologiska samspelet, jämfört med barn som växer upp på landet, blir 

det än viktigare för barnen i staden att förstå detta samspel” (Adelsköld & Petri, 2007, 

s.24). Att barnen får en relation till naturen är enligt författarna avgörande för att de ska bry 

sig om den. Det man bryr sig om respekterar man. De menar också att barn som inte har 

tillgång till skogen utanför staden kan få en bild av att människan är oberoende av naturen. 

Vidare påpekar författarna även hur viktigt det är att skapa en positiv bild hos barnen av 

naturen och inte enbart framhäva människans miljöförstöring vilket kan skapa mer 

skuldkänslor och ångest än en vilja till att påverka framtiden för en hållbar utveckling.  

 

 För att barn ska få chansen att skapa en bra relation till naturen 

 måste de få lov att vistas ute i den. När barn genom lustfyllda 

 övningar och meningsfulla aktiviteter vistas i sin utemiljö 

 växer sig relationen starkare.   

 

    Adelsköld & Petri, (2007, s.23) 

 

I Lpo94 står det att ”skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om 

såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.8). 

Det man skapar en relation till bryr man sig om. Det poängteras även i läroplanen att 

undervisningen i skolan ska klarlägga hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 
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skapa en hållbar utveckling. Vidare beskriver läroplanen att ett miljöperspektiv ska 

genomsyra undervisningen så att eleverna känner ett ansvar för den miljö de själva kan 

påverka samt skaffa sig ett förhållningssätt till globala miljöfrågor. I Skollagen (1985:1100) 

står det skrivet att var och en som arbetar i skolan skall främja aktning för varje människas 

värde och visa respekt för vår gemensamma miljö.   

 

På Skogsstyrelsens hemsida kan man se på karta var det finns skog i närheten av din stad 

samt vilken typ av skog det är.  

 

För- och nackdelar med utomhuspedagogik 

Harlen (2004) menar att mötet med naturen ger upphov till nya tankar och idéer hos barn 

och det är i samspel med nya upptäckter som lärande kan ske. Fördelen med 

utomhuspedagogik är att eleverna får iaktta och upptäcka själva istället för att en lärare står 

och berättar om samma sak i klassrummet. Klang m.fl. (1994) påvisar en mängd exempel 

på hur naturen kan underlätta i en lärprocess. Exempelvis kan alla de spännande 

upplevelser barnet får i naturen bidra till en god språk- och skriftutveckling. Barnets 

begreppsbildning utvecklas av naturens mångfald och visst blir omkrets lättare att förstå då 

man med sina egna armar mätt hur tjockt trädet är. De menar vidare att det blir så mycket 

lättare att lära med hjälp av det naturen har att erbjuda.  Med hjälp av utomhuspedagogik 

får barnen en förståelse för ekologi samt lär sig att uppskatta sin närmiljö (Adelsköld & 

Petri, 2007). 

 

Szczepanski (2007) påpekar att enbart 15 procent av vår kommunikation är verbal, 

resterande 85 procent av kommunikationen sker med våra andra sinnen så som lukt, smak 

och känsel.  Det är därför viktigt att använda andra sorters metoder, än bara den 

traditionella undervisningen som sker verbalt mellan lärare - elev, för att lära. Då 

landskapet används som klassrum stimuleras flera sinnen vilket bl.a. leder till ökad 

minneskapacitet och alltså ett mer meningsfullt lärande. Detta håller även Klang m.fl. 

(1994) med om. De menar att i naturen aktiveras alla sinnen och ju fler sinnen som är 

aktiva desto djupare inlärning berikas man med.  

 

Genom att låta eleverna utforska och upptäcka naturen med egna ögon så kan de skapa sig 

ett intresse och en nyfikenhet för naturen och miljön (Harlen, 2004).  
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Sellgren (2003) är övertygad om att lärandet om naturen bäst sker utomhus i ett naturligt 

sammanhang, att man t.ex. lär sig att göra upp en eld genom att verkligen få vara med om 

det i naturen. Vidare skriver författaren att flera undersökningar visar att utevistelser i 

naturen är utvecklande för balans, motorik och hälsa. Szczepanski (2007) skriver att 

människans hälsa är hotad om vi inte omgående återskapar vår relation till landskapet. 

Quennerstedt, Sundberg och Öhman (2002) menar även de att våra kroppar och hjärna inte 

är gjorda för ett instängt liv i stadsmiljö, därför mår vi så mycket bättre i kontakt med 

naturen. Szczepanski (2007) betonar att naturen med dess växt- och djurmiljö är en miljö 

som mer än andra skapar harmoni och välbefinnande i motsats till sterila miljöer med raka 

linjer som människan själv skapat.  Han menar vidare att eftersom stora städer vuxit upp i 

landet och därmed mycket natur försvunnit har vår möjlighet att få utlopp för vårt naturliga 

rörelsebehov minskat avsevärt. Därmed har även hälsan blivit sämre. Att använda naturen 

och landskapet som klassrum leder till ett mer rörelseintensivt lärande som främjar både 

inlärning och hälsa. 

  

• Kroppen sätter tanken i rörelse 

• Den kroppsliga aktiviteten främjar hälsan 

• Hälsa och lärande hör ihop 

    

     Szczepanski, (2007, s.13) 

 

Något annat som är en viktig förutsättning för ett meningsfullt lärande är hjärnans 

vakenhetsgrad. När alla sinnen stimuleras, vilket de gör vid utomhusvistelse, ökar mängden 

impulser till hjärnbarken. Ju fler impulser som skickas från det limbiska systemet till 

hjärnbarken desto högre vakenhetsgrad får vi vilket leder till att lärandet underlättas och 

blir mer meningsfullt (Szczepanski, 2007).  

 

I Nyhetsbrev (nr 2, 2006) från NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos 

barn och ungdom) skriver Bergholm att när barngrupperna är för stora och antalet vuxna för 

få blir det en nackdel för att kunna vistas ute i naturen och genomföra utomhuspedagogik. 

Ett annat problem som är ofta förekommande i skolvärlden är tidsbrist, det finns ingen tid 

till utomhusundervisning. Vidare skriver författaren att skolans läge kan vara ett annat 

problem. Det finns kanske ingen inspirerande natur inom promenadavstånd från skolan. 
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Det största hindret för att arbeta med utomhusaktivteter i skolan anses vara saknaden av 

lämpliga områden att utföra aktiviteterna på (Szczepanski, 2007). Med ett sådant problem 

uppkommer ytterligare problem kring transportmedel och ekonomi menar Bergholm 

(2006). Hon skriver också att många lärare känner att de inte har någon kompetens kring 

området och ser därför en rädsla att undervisa i det. Där håller Strotz och Svenning (2004) 

med och skriver att rädslan och osäkerheten ofta är ett bevis på att läraren inte har särskilt 

mycket erfarenhet av utomhusundervisning. Det är så mycket oförutsägbart som kan hända 

när undervisningen sker utanför klassrummets fyra väggar. Många lärare anser därför att 

det är så mycket enklare att genomföra lektioner i klassrummet eftersom det är lättare att ha 

kontroll på barnen och aktiviteten där.  

 

Ericsson (2004) menar att då läraren tar steget ut i naturen och lämnar det trygga 

klassrummet blir situationen mindre kontrollerbar. Elevens upplevelser styr och frågor och 

undringar till pedagogen blir mer oförutsägbara. När eleven stöter på något för henne okänt 

stimuleras nyfikenheten och det ställs frågor utifrån tidigare kunskap och erfarenheter. En 

sådan situation kan kännas okontrollerbar av läraren. Strotz och Svenning (2004) kritiserar 

lärarutbildningar och tror att många utbildningar kan bli mycket bättre på att förbereda 

blivande lärare för utomhuspedagogisk verksamhet. De anser att det behövs 

utomhusundervisning för lärarstuderande i en mycket högre grad än vad som erbjuds idag. 

Bergholm (2006) menar att lärare som inte har naturen nära tillhands ser fler nackdelar än 

de som har naturen lättillgänglig. Hon skriver inte bara om lärarnas hinder utan det kan 

även finnas problem för barnen. Det kan finnas barn som inte är vana vid utomhusvistelse 

och agerar då okoncentrerat och störande vilket kan leda till att de förstör för sina kamrater 

i gruppen. Barn som inte har en vana för naturen kan även känna sig otrygga i en okänd 

miljö och har då svårt för att slappna av.  

 

För många av dagens elever och även dagens lärare är vistelse ute i naturen ingen vardaglig 

företeelse. Natur- och skogsupplevelser är för många inte heller något man ägnar sig åt 

privat. Därför kan undervisning utomhus vara förenat med oro, otrygghet och obehag. 

Många pedagoger har uppmärksammat att en stor del av eleverna lätt blir högljudda och 

fylls med väldigt mycket energi då utemiljön används som en lärmiljö. Lärandesituationen 

uppfattas då inte som särskilt meningsfull. Ett sådant beteende ligger ofta till grund för 

elevernas ovana för naturen och även att eleverna inte har en förståelse för att situationen är 
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en del i lärandet och skolarbetet. Det leder då till att de inte riktigt vet hur man ska bete sig 

(Ericsson, 2004). 

 

I stort sett alla lärare är positiva till utomhuspedagogik men endast ett fåtal bedriver det 

regelbundet. Det här kom Petterson och Videsson (2005) fram till i deras kvantitativa 

enkätundersökning av en kommun i södra Sverige. Resultatet visade även att skolgårdens 

miljö hade stor betydelse om skolan bedrev utomhuspedagogik eller inte. Författarna 

hänvisar också till ett examensarbete gjort av Jönsson och Nilsson (2004) i Malmö 

kommun som bygger på en kvantitativ undersökning av huruvida NO-lärarna undervisar i 

utomhusmiljö eller inte. Undersökningen visade att lärarnas intresse var avgörande för om 

utomhuspedagogik skulle ske. 

 

Backman (2004) skriver i sitt examensarbete om hur läroplanens mål för friluftsliv i skolan 

har förändrats från att vara tydligt och strikt utformade till att numera vara upp till varje 

lokal skola att bestämma hur undervisningen ska läggas upp och i vilken utsträckning. 

 

Jansson (2008) menar att lärarstudenter idag gärna vill undervisa ute när de börjar arbeta på 

en skola efter utbildningen. Motivationen är att det underlättar elevers inlärning om de får 

lära med alla sinnena och att det abstrakta blir konkret ute i naturen.  

 

*aturskola – en tillgång för stadsskolor  

I staden som vi gör vår undersökning i pågår en särskild satsning för lärare och elever i 

kommunen. Naturskolan bedriver service åt skolor i form av bussresor till och från staden 

och skogen, anordnar fortbildning åt lärare i utomhuspedagogik och har lägerskolor. 

Naturskolans målsättning är att storstadsbarnen ska få en insikt om naturens förutsättningar. 

De arbetar även för att barnens närmiljö ska bli mer lik den ”vilda naturen”. (Naturskola, 

2008) 

 

I början av 1980-talet skapade Naturvårdsverket begreppet naturskola. Idén var att på ett 

aktivt sätt sprida kunskap om naturens funktion. Några av målen då var att väcka ett 

intresse och en nyfikenhet om naturen, ge en förståelse för ekologiska sammanhang och en 

insikt i natur- och miljövårdsfrågor (Sellgren, 1996).  
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Naturskola är ett arbetsätt då undervisningen förflyttas ut i naturen. En skola i naturen om 

naturen. Ord som kännetecknar arbetssättet är förarbete, fältstudier och efterarbete. 3 F är 

ledorden för Naturskola. F:en står för förstahandsupplevelse, förundran och förståelse. En 

förstahandsupplevelse kan underlätta lärprocessen betydligt. Ofta sker kunskapsförmedling 

indirekt genom läroböcker och föreläsningar. Vistelse ute i naturen ger möjlighet till egna 

direktupplevelser med hjälp av sinnena vilket leder till en mer varaktig kunskap. Förundran 

avser människans relation till naturen. Naturupplevelser kan ge oss perspektiv, glädje och 

undringar. Naturen bjuder oftast på något att reflektera och fundera över. Förståelse erhålls 

genom regelbundna naturstudier. Människan får en uppfattning för samband och hur allt 

hänger ihop (Sellgren, 1996). 

 

Idag finns det ca 90 Naturskolor runt om i Sverige vilka kan utnyttjas kostnadsfritt i 

undervisning eller för pedagogisk rådgivning gällande utomhuspedagogik 

(Naturskoleföreningen, 2008). 
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Metod 

 

Ämnesteoretisk ansats 

David A. Kolb, professor i organisationsbeteende vid ett universitet i USA har utifrån 

Dewey, Lewin och Piagets teorier skapat en modell av upplevelsebaserat lärande. Denna 

syn på lärande kallar han upplevelsebaserat av två anledningar. För det första för att 

klargöra ursprungsarbetet av Dewey, Lewin och Piaget. Den andra anledningen är för att 

betona den centrala rollen som upplevelser har för lärandeprocessen (Kolb, 1984). 

 

Upplevelsebaserat lärande är så grundläggande och mänskligt att många inte ser det som en 

lärprocess. Det är ett lärande som människan berikas med då hon är sysselsatt med något 

helt annat än att lära sig. Upplevelsebaserat lärande kan uppfattas vara motsatsen till 

lärande i skolans miljö. Antagligen eftersom en del av arbetet i skolan är ett mekaniskt och 

oreflekterat intag av fakta, katederundervisning och förmedlingspedagogik. Att lära genom 

upplevelse innebär att lära både genom görande och handlande som genom tänkande och 

reflektion. Det resulterar i en mycket god lärprocess (Döös, 2005).   

 

Kolb (1984) ser på lärandet som en ständigt pågående process där människan hela tiden lär 

sig då ett problem eller en uppgift ska lösas. Författaren beskriver processen av 

upplevelsebaserat lärande som ett kretslopp med fyra steg. De fyra stegen är konkret 

upplevelse, observation och reflektion, abstrakt tänkande och aktiv experimentering. 
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Figur 1: Förenkling av Kolbs lärandecykel för det upplevelsebaserade lärandet (Original: 

Kolb, 1984 s.42). 

 

Konkret upplevelse: Det första steget i kretsloppet är en människas konkreta upplevelse 

eller erfarenhet. Det får hon genom sinnesintryck, t.ex. att se, känna och höra. 

Reflektion och observation: Det andra steget är reflektion och observation. Personen 

försöker skaffa sig en förståelse av upplevelsen genom att observera och reflektera, alltså 

tänka efter före något praktiskt görs. . 

Abstrakt tänkande: Vid det tredje steget, abstrakt tänkande, formulerar personen sina 

reflektioner till abstrakta begrepp. Personen försöker förstå med tankarna. 

Aktivt experimenterande: I det fjärde och sista steget testar personen på sin tanke och 

experimenterar praktiskt. Personen hittar sitt eget sätt att presentera kunskapen han/hon fått 

genom de olika stegen i cykeln. Därefter är cirkeln sluten då personen är tillbaka på det 

första steget och har skapat sig nya erfarenheter och iakttagelser (Kolb, 1984). 

 

De fyra stegen i lärcykeln behöver inte komma i samma ordning för alla individer. En del 

kan även hoppa över något. Alla individer är olika (Kolb, 1984). Då upplevelsebaserat 

lärande tillämpas måste individen för att lära först ”gripa tag i” i upplevelsen genom 

sinnesintryck eller genom att förstå med tankarna. Då individen har gripit tag i upplevelsen 

är nästa steg att antingen observera eller reflektera och skaffa sig en förståelse av problemet 

eller agera direkt genom att prova sig fram och testa praktiskt. Individen har då omvandlat 

upplevelsen och tillgodogjort sig kunskap genom en lärprocess (Granberg, 2004). 

 

Metodval 

Då en vetenskaplig studie ska göras används vanligtvis antingen en kvantitativ eller en 

kvalitativ metod. En kvantitativ metod används med fördel då man exempelvis vill 

redogöra allmänna drag och generella tendenser. Enkäter eller intervjuer med 

förutbestämda frågor används. Resultaten blir breda men har inte så stort djup. En kvalitativ 

metod inriktar sig på att beskriva det enskilda fallet, verbala intervjuer och observationer 

används. Forskningen får en mer personlig inriktning och resultatet blir djupare (Johansson 

& Svedner, 1998). 
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I undersökningen har en kvalitativ metod använts som enligt Larsson (1986) innebär hur 

man ska karaktärisera och gestalta någonting. En kvalitativ metod kännetecknas i motsats 

till en kvantitativ av att den inte använder sig av siffror eller tal, den resulterar i verbala 

formuleringar och uttalanden sker verbalt (Backman, 1998). Den kvalitativa 

forskningsintervjun arbetar med ord och inte med siffror (Kvale, 1997). I en kvalitativ 

metod finns det olika sätt att samla in sitt material på. I vårt fall har vi använt oss av 

intervjuer. Patel och Davidsson (2003) menar att om undersökningsproblemet handlar om 

att tolka och förstå exempelvis människors upplevelser är en kvalitativt inriktad forskning 

med verbala analysmetoder lämpligt att använda. Eftersom syftet är att undersöka vilka 

hinder och möjligheter lärare på en storstadsskola har för att använda skogen och naturen 

som klassrum passar en kvalitativ studie bra.  

 

Urval 

Kriteriet för undersökningen var att intervjupersonerna skulle arbeta på en skola i centrum 

av en storstad och undervisa i grundskolan. Vi utförde ett slumpmässigt urval och 

kontaktade ett antal rektorer på skolor som var belägna i storstadens stadskärna. Gensvaret 

från rektorerna var inte särskilt bra, det var endast två rektorer som visade intresse och 

svarade på brevet. De lärare som visade intresse av att bli intervjuade valdes ut. Totalt var 

det sex stycken lärare från två olika skolor som erbjöd sig att svara på våra frågor. Lärarna 

som intervjuades undervisade från förskola till år 9. Vi såg det enbart som en fördel att 

personal från förskolan också deltog eftersom utomhuspedagogik är aktuellt även där. 

Totalt deltog fem kvinnor och en man och intervjupersonerna var i åldrarna mellan 30 och 

55 år. 

  

Datainsamlingsmetod 

För att på bästa sätt samla in meningsfull data har vi använt oss av intervjuer. Intervjuerna 

har varit personliga då vi har träffat intervjupersonerna på deras arbetsplats och där 

genomfört intervjuerna (Patel & Davidsson, 2003). Intervjuerna var av en låg grad av 

standardisering vilket innebär att exempelvis tonfall, frågor och följd av frågor har 

anpassats efter intervjupersonen. Detta för att få så uttömmande svar av intervjupersonerna 

som möjligt för att kunna få svar på våra frågeställningar. Vi har använt oss av 

halvstrukturerade intervjuer. Det innebär att intervjuguiden omfattar några teman och 

förslag till relevanta frågor men möjlighet finns att göra förändringar på frågorna och deras 

ordningsföljd för att anpassa de till intervjupersonens svar (Kvale, 1997).   
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Då intervjuerna genomfördes användes en intervjuguide (se bilaga 1). Guiden inleds med 

undersökningens syfte och frågeställningar. Därefter redovisas sex förutbestämda 

huvudfrågor som under intervjuns gång kompletteras med följdfrågor. De bestämda 

frågorna utgår från syftet och frågeställningar. Under intervjuerna följdes intervjuguiden, 

frågorna ställdes dock inte i samma ordning utan istället i den följd som passade samtalet. 

Detta för att samtalet skulle få ett bra flyt och leda till så uttömmande svar som möjligt. 

Huvudfrågorna som ställdes var ”Vad anser du om utomhuspedagogik?”, ”Arbetar du med 

utomhuspedagogik i din verksamhet?”, ”Vilka hinder anser du dig ha med att bedriva 

utomhuspedagogik och använda skogen som klassrum?”, ”Vilka möjligheter anser du dig 

ha med att bedriva utomhuspedagogik och använda skogen som klassrum?”, ”Hur arbetar 

du för att eleverna ska få en möjlighet till att känna samhörighet med naturen och få en 

respekt för den?” och ”Hur arbetar ni med miljöfrågor och hållbar utveckling?” Utöver 

dessa frågor ställdes passande följdfrågor för att utveckla samtalet. 

 

Procedur 

Vi studerade vilka skolor som var placerade i stadskärnan av den aktuella stad där vår 

undersökning genomfördes. Genom att kartlägga vilka skolor som skulle kunna vara 

aktuella i vårt arbete beslöt vi oss för att ta kontakt med de antal centrala skolor vi valt ut. 

Kontakt togs med rektorerna på fem skolor. Vi presenterade kort vad vårt examensarbete 

skulle handla om och frågade om det fanns intresse att delta i undersökningen genom att 

ställa upp på intervjuer. Vi fick respons från två rektorer på två olika skolor och kontakt via 

e-post inleddes med de lärare som var intresserade av att ställa upp på våra intervjuer. Vi 

enades gemensamt om passande tid för intervjuerna och bestämde möten med 

intervjupersonerna via e-post och telefon. 

 

Två veckor senare genomfördes intervjuerna med aktuella aktörer. En intervju gjordes i 

grupp då fem lärare deltog. Lärarna arbetar på en F-9 skola där det går ca 450 elever. 95 

procent av eleverna har utländsk bakgrund och skolans profil är mycket inriktat på det 

svenska språket. Gruppintervjun pågick i 30 minuter. En intervju gjordes individuellt med 

en lärare. Läraren arbetade på en F-5 skola där det går ca 350 elever. Hon undervisade 

enbart i år 4 och 5. Den individuella intervjun pågick i 25 minuter.  
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Både gruppintervjun och den individuella intervjun spelades in på band. En kort 

sammanfattning av vad intervjupersonerna sa skrevs även ner med penna på papper under 

intervjuerna. Huvudfrågor som var förutbestämda ställdes i passande ordning beroende på 

vad intervjupersonerna samtalade om och passande följdfrågor lades till efterhand.   

 

 

 

Dataanalys 

Kvale (1997) presenterar sju stadier i utformningen av en intervjuundersökning. 

Undersökningen inleds med tematisering då undersökningens syfte och ämne beskrivs. 

Därefter kommer planering då undersökningens sju stadier planeras. Som ett tredje steg 

genomförs intervjuerna med hjälp av en intervjuguide. Efter intervjuerna är genomförda 

skrivs de ut från talspråk till skriftspråk. Det femte steget är analys, då avgörs viken 

analysmetod som är lämplig för undersökningen. Efter analysen skall intervjuresultatens 

generaliserbarhet, validitet och reliabilitet fastställas och slutligen ska undersökningens 

resultat rapporteras.  

 

Då undersökningens data ska tolkas brukar processen delas upp i tre delar. I det första 

steget struktureras intervjumaterialet. Det kan göras genom att skriva ut intervjuerna 

skriftligen. Det andra steget i analysen är en så kallad klarläggning av materialet. 

Överflödigt material som upprepningar och material som anses oväsentligt utifrån 

undersökningens syfte tas bort. I det tredje steget, då själva analysarbetet görs förklaras de 

intervjuades uppfattningar och ger forskaren nya ingångar i ämnet (Kvale, 1997). I den här 

undersökningen har intervjumaterialet analyserats med stöd av de tre stegen. Till en början 

transkriberades de inspelade intervjuerna, de skrevs ner skriftligen ord för ord. Sedan 

sorterades, för undersökningens syfte, oväsentligt material bort och efter det klarlades de 

intervjuades uppfattningar i ämnet. 

 

För att göra intervjumaterialet mer lätthanterligt då det ska analyseras kan man använda sig 

av fem viktiga metoder. Meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ 

strukturering, meningstolkning och ad-hoc-metod för skapande av mening (Kvale, 1997). I 

den här analysen har en ad-hoc-metod för skapande av mening använts. Det är troligen den 

vanligaste metoden för intervjuanalys. Då den här metoden tillämpas används ingen 

standardmetod för analysen utan det växlas mellan olika tekniker. Forskaren kan 
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exempelvis inleda analysen med att läsa igenom intervjuerna och skapa sig ett intryck, 

sedan göra djupare tolkningar genom att gå tillbaka till vissa avsnitt. Med hjälp av en sådan 

metod kan väsentliga yttranden som får betydelse för undersökningen finnas (ibid.).    

 

Etiskt förhållningssätt 

Enligt Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådets anvisningar för forskningsetik 

måste examensarbetet bygga på respekt för de personer som deltar. Deltagarna har rätt att 

bli informerade om undersökningens syfte och de ska när som helst under intervjun kunna 

avbryta sitt deltagande (Johansson & Svedner, 2006). Forskningsetiken bygger på fyra 

krav. Kraven kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att intervjupersonerna ska bli informerade om 

undersökningens syfte och deras roll i undersökningen. De ska även informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla intervjupersoner har rätt att vara 

anonyma i undersökningen och personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta 

del av dem. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast 

får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2008). I undersökningen har hänsyn tagits 

till de fyra kraven. Intervjupersonerna fick en kort introduktion av examensarbetets syfte 

och varför de var utvalda att delta i undersökningen. Vi inledde intervjuerna med att 

informera alla deltagarna att de när som helst fick lov att avbryta intervjun eller ställa 

frågor under intervjuns gång. Vi påpekade även att intervjupersonerna kommer att vara helt 

anonyma och inga namn skrivs ut i arbetet varken på lärare eller skola. Intervjupersonerna 

fick även veta att det insamlade materialet endast kommer att användas i forskningssyfte.  
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Resultat 

Resultatet kommer att redovisas utifrån tre teman skapade från undersökningens 

frågeställningar. Resultaten stärks med citat från intervjuerna. Vi har valt att dela upp 

resultatet i underrubriker från frågeställningarna då vi tycker det ger en tydlig och bra 

struktur. 

   

Beskrivning av de två skolorna och lärarna 

Sex lärare har intervjuats i undersökningen. I resultatdelen kommer de att benämnas Lärare 

1-6. Lärare 1-5 har intervjuats tillsammans i en gruppintervju. Lärarna från gruppintervjun 

arbetar på en skola i en storstads centrum där 95 procent av eleverna har utländsk bakgrund. 

Skolan har därför en profil som inriktar sig mot språket. På skolan går det ungefär 450 

elever från förskoleklass upp till år 9 och eleverna bor runtomkring skolan i stadens 

centrum. I intervjun deltar lärare som är verksamma från förskolan upp till år 9.  

 

Lärare 6 har intervjuats enskilt. Även hon arbetar på en skola i en storstads centrum. På 

skolan går elever från förskoleklass upp till år 5 och sammanlagt är eleverna 350 stycken. 

Eleverna bor runtomkring skolan, centralt i staden. Ca 60 procent av eleverna har utländsk 

bakgrund. Läraren är utbildad till att arbeta i år 4 till år 6. I dagens läge undervisar hon 

elever i år 4 och 5.  

 

Utomhuspedagogik 

Vad innebär utomhuspedagogik i skolan för de här lärarna?  

Lärarna är överens om att utomhuspedagogik och miljöarbete är viktigt i skolan. De 

berättar att språkundervisningen på skolan är deras största jobb eftersom ca 95 procent av 

skolans elever har ett annat modersmål än svenska. De lägger även stor vikt vid social 

träning och föräldrasamverkan. Därför är inte utomhuspedagogik prioritering nummer ett 

på listan över de lokala målen på skolan. Lärarna anser att utomhuspedagogik säkert är 

jättebra. 

  

 Lärare 1: Det är bra att man lär med alla sina sinnen. 

 Lärare 5: Ja, de gillar ju verkligen det. 
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Övriga lärare instämmer och menar att eleverna är väldigt tacksamma över att vistas i skog 

och natur men att det inte finns mycket tid till det. Ibland har de naturen som tema på 

skolan och det är då de tar buss eller går till en skog/park. Lärarna tycker det är mycket 

trevligt när de väl kommer ut i skogen.   

 

En lärare börjar direkt berätta om skolan och dess omgivning, hon är väldigt insatt i miljön 

kring skolan och på skolgården. Utomhuspedagogik är något hon värderar högt. De har haft 

en skolgårdsgrupp på skolan som medverkat till en förändring av skolgården. Det som förut 

var mest asfalt har nu blivit plats för gräs och träd. Landskapsarkitektstuderande har varit 

med och planerat den förbättrade miljön på skolgården. Läraren berättar att arbetet med 

skolgården inte är färdigt och nu får eleverna ge önskemål på vad de vill kunna göra på sin 

skolgård. Hon berättar att de har ca 20-25 olika trädarter runt skolan som eleverna får lära 

sig namnen på. Det är en stor tillgång anser hon.  

   

Lärare 6: Vi hade en av killarna här i fjol som  

jag gick runt med och så ritar han upp skolgården  

och var träden stod och sen har han namngett träden  

till oss så vi har en lista på växter som vi har här ute. 

  

Det framkommer i intervjun att användandet av naturen i undervisningen inte sker i så hög 

grad. När det ska genomföras temaarbete åker de ut i naturen. De åker då till skogen eller 

till ett park- och rekreationsområde som ligger en liten bit från skolan där det har planterats 

lite granar och buskar. Lärarna berättar att det finns grönområden och parker i anslutning 

till skolan som de brukar använda sig av.   

 

  Lärare 1: Ja, och går ut och tittar på träden och löven  

                                            och går ut och samlar höst- och vårsaker och fynd och så. 

  Lärare 2: Ja, följer utvecklingen. 

  Det gör ni lite då och då eller? 

  Lärare 2: Det gör vi lite då och då ja. 

  Lärare 1: När det passar våra teman. 

  Lärare 3: Sen har vi idrott ute. Men det är ju precis som 

du säger, det är ju när vi jobbar tematiskt, då har vi ju 

 haft alltså matte ute och så. 



 26

 

En av lärarna berättar att en gång i veckan har hon idrott med sina elever. Varannan vecka 

på idrottstillfället går hon ut med eleverna, vilket väder det än är. Då kan det hända att de 

går till en park och leker eller letar fynd. Det framgår av intervjun att språkundervisningen 

är det som upptar mest tid på skolan. Lärare 3 uttrycker sig så här, ”Det finns ju mål i 

andra ämnen som ska uppfyllas”. 

 

En lärare tycker också det är väldigt positivt att skolgården på skolan är så pass beväxt som 

den är eftersom det inte är så vanligt i innerstaden. Hon använder träden runt skolan mycket 

i sin utomhusundervisning. Hon tycker att stadens parker fungerar bra att använda som 

skog i undervisningen. Att åka med buss till naturområde lite utanför staden är också en bra 

möjlighet menar hon. Exempel på aktiviteter i naturen som hon ger är att håva i dammar, 

titta på olika sorters stenar och vistas på större ytor vilket ger utrymme till mer spring och 

utforskning. Läraren berättar också att det på skolan arbetas med ämnen som matematik, 

svenska och SO utomhus. Ett projekt om träd genomfördes och eleverna fick bl.a. mäta och 

räkna träd, måla träd och skriva dikter då de satt och lyssnade vid träden. 

 

  Lärare 6: De skrev dikter och satt och lyssnade  

vid träden och så, de hade fantastisk fantasi. Om  

just träd. Och det var ju lättillgängligt här. Så det var  

eleverna, därför att vi tittar ju på vad det är de ska 

kunna när de lämnar årskurs fem och då hade de  

tittat lite i sina papper som de fick och så bestämde de  

sig att det här vill vi göra. Mycket, mycket trevligt. 

Och där kom ju både svenska och matte och SO in  

helt naturligt.  

 

Miljöarbete 

Hur struktureras arbetet av lärarna för att eleverna ska känna ansvar i miljöfrågor?    

Lärarna berättar att de brukar städa skolgården, hur ofta är oklart, men de säger att de 

brukar göra det varje år. Då turas lärarna med sina klasser om regelbundet och hjälper till 

att hålla skolgården ren och fin. Lärarna berättar att de dock har haft svårt att komma igång 



 27

med städningen på skolgården detta året men att det har varit något de gör varje år med 

eleverna.  

 

De berättar att de haft tema miljö och återvinning. Eleverna har under de temadagarna gjort 

saker av mjölkpaket och samlat på burkar som de senare sålt. Ett sådant tema brukar de ha 

på skolan någon gång under ett par år. Vidare berättar de att de ville besöka miljöstationen 

med eleverna men att de inte fick tillstånd att komma dit. Några av lärarna trodde att det var 

för att personalen på miljöstationen inte hade tid för besök medan en annan påstod att det 

innebar en risk för eleverna, att det var farligt. Däremot kom det en föreläsare från SISAB, 

stadens renhållningsbolag, ut till skolan något år och höll föredrag om miljö och 

återvinning, mindes en lärare. Lärarna menade att det fanns svårigheter med sådana 

föreläsningar också. 

 

 Lärare 2: Men barnen ska ju vara så pass stora så de förstår föredraget.  

 Och hos oss är det ju lite så, de har så dåligt språk så det vanliga  

 6-7-åringar har, det har inte de riktigt. Så därför är det ju bättre  

 att de får se det konkret än att det hålls föredrag. Därför skulle  

 vi göra sådana studiebesök egentligen. 

                    

I intervjun framkommer det att lärarna på en av skolorna arbetar med miljöundervisning i 

varierande utsträckning och att de inte har organiserat undervisningen ihop kring 

miljöfrågor. Det är upp till varje klasslärares intresse hur mycket vikt de vill lägga på 

undervisning om miljö och miljöfrågor. De har bestämt att de ska arbeta för att få grön 

flagg på skolan men det var inte igångsatt än. Grön flagg, förklarar hon, innebär att all 

personal i alla kategorier på skolan och elever är med i någon form av miljöarbete. 

 

Lärarna berättar att de pratar om exempelvis återvinning i klassrummet. SISAB har varit på 

besök även på den skolan och pratat om sopsortering och hur det hänger ihop med naturen. 

På så sätt får eleverna kunskap om miljön. Eleverna har också deltagit i tävlingar som har 

med miljön att göra och det menar hon att det kan de ju inte göra så länge de inte har någon 

kunskap om miljön. Därför måste vi förmedla det. En lärare berättar även att hon är 

miljöombud på skolan tillsammans med en kollega. Hennes intresse för miljön är stort.  
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Lärarna är överens om att de som pedagoger har ett stort ansvar att förmedla en kunskap 

om miljön och naturen till eleverna. De menar att det krävs mycket av dem för att eleverna 

ska få en bild av hur det är. 

  

 Lärare 1:…och man vill ju så gärna att de ska få en allmänbildning av  

 verkligheten eller vad man ska säga. Där har vi ju liksom mer  

 och bita i än vad man kanske hade haft på en annan sorts skola.  

      

 Lärare 6:…alla barn är inte ute med sina föräldrar ens i de närmaste 

 omgivningarna utanför Malmö utan det de kan om natur det är ju  

 det de ser som träd, blommor vad här finns inne i stan men de  

 känner inte till så mycket och de rör sig inte så mycket ute i natur. 

      

Lärarna menar att de har det lite svårare att förmedla en kunskap om miljön och naturen 

eftersom eleverna på deras skolor inte har särskilt mycket förkunskaper. De är uppväxta 

mitt inne i en storstad, många av eleverna vistas inte ute i naturen privat och en stor del av 

eleverna på skolorna är invandrarbarn och skillnaden på vilket förhållningssätt man har på 

natur är stor i olika länder. Flera lärare menar att det kan vara svårt att tända intresset av 

t.ex. miljö hos eleverna om de inte har något som helst intresse av det tidigare. Det är en 

svårighet även hur intresserad läraren än är.  

 

För att förmedla en kunskap berättar en lärare att hon är ute med eleverna och att de 

tillsammans läser om det i klassrummet. Med ute menar hon inte på skolgården i det här 

fallet utan hon tar med eleverna till olika naturtyper. Då åker de buss och det varierar hur 

ofta sådana utflykter sker men vanligtvis en till två gånger per termin. Hon påpekar också 

att kravet när eleverna lämnar årskurs fem är ju att känna till något om djur och natur i 

skolans närhet. 

 

Vidare berättar lärarna att pedagogiska filmer och böcker är bra att använda för att visa det 

konkret. Då får eleverna en bild av verkligheten. De säger dessutom att eleverna på skolan 

tycker det är väldigt roligt när de är ute i naturen.  
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 Lärare 1: Fast de tycker ju ändå att det är väldigt kul med djur och  

 blommor och växter. De är ju väldigt intresserade och känner  

 igen sen när man kommer ut igen.  

               

 

Hinder och möjligheter 

Vilka hinder finns det för att använda skogen som klassrum på en central skola i en 

storstad? 

 

Tid och pengar är det stora hindret för undervisning i skog menar lärarna på en skola. De är 

överens om att allting kostar och de saknar pengar för att bedriva utomhuspedagogik i skog 

i större utsträckning. De säger att förutsättningarna inte är så lätta som man kan tro. Lärarna 

berättar att i skolans värld finns det inga extra bidrag för exempelvis betalning av transport 

ut i naturen.    

 Lärare 1: Sen är det ju, som sätter käppar i hjulet också, det är  

 ju pengarna. Så vi har ju inga, ska vi ta av våra  

 läromedelspengar till bussarna, det har vi inte råd med.  

 Nej, så visst är det pengar. 

    

Lärarna menar även att det tar mycket tid att ta sig ut i skogen och tillbaka till skolan. 

    

 Lärare 3: Ja, alltså naturupplevelser tar ju tid.  

 Det går ju halva eller heldagar till det.    

 

Lärarna menar vidare att det är mycket som ska göras i skolan, veckorna och dagarna går så 

väldigt fort och det finns mål i andra ämnen som måste uppfyllas. 

  

 Lärare 3: Ofta fungerar det ju så också att vi ska ha temaarbete här så  

 är det ofta verktyg för att uppnå en högre nivå i svenska.  

 Så ofta är kanske inte det primära t.ex. miljön. 

 Lärare 1: Nej, det är ju både och. Det går ju hand i hand. 
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Att koppla skogsundervisningen till elevernas intresse anser lärarna vara ett problem 

eftersom skogen inte riktigt är elevernas värld då det inte finns skog i deras skol- och 

hemmiljö. De menar även att de här eleverna inte har så mycket förkunskaper om natur och 

miljö vilket de anser problematiskt då undervisningen ska bygga på elevernas förkunskaper. 

Lärarna har en del pedagogiska filmer som de visar för eleverna för att undervisningen ska 

bli mer konkret.  

 

Elevernas ovana för naturen kan även det skapa problem. Lärarna kan inte påstå att 

eleverna känner sig hemma i naturen. De berättar att det inte tillhör deras vardag och många 

av eleverna tycker att exempelvis småkryp och andra naturliga ting är läskigt. 

 

 Lärare 3: Det var på hösten, tidiga hösten, de ville inte gå in i det höga gräset.  

 De tyckte det var jätteäckligt. Det var högt gräs, jättefint gräs. De ville  

 inte gå in där, de tyckte det var uuää.  

 Lärare 5: Ja, de skriker ju om de ser en myra. 

 Lärare 2: Ja och spindlar ska vi inte tala om. Och flugorna. 

 

En lärare berättar att hon inte ser några direkta hinder med att använda skogen som 

klassrum i hennes situation. Hon kan dock även uppleva att vissa elever blir väldigt ivriga 

och springer rundor då de är ute i naturen på grund av ovana. De vet inte riktigt hur man 

ska bete sig och vad man får lov att göra då de vistas i exempelvis en skog. Hon ger ett 

exempel och berättar om en händelse då några elever blev förskräckta när de såg en snigel 

utan hus då de trodde att det var en blodigel som skulle suga deras blod.  

 

En lärare som arbetar på förskolan nämner också att ett hinder är de stora barngrupperna. 

Hon berättar att de åkte iväg mycket oftare förr då antalet barn var färre. De andra lärarna 

instämmer och menar att det inte är lätt att få tillräckligt med personal till en skogsresa med 

småbarn. 

Lärare 4: I fjol jag tror vi bokade buss och vi åkte till  

Skånes djurpark tillsammans. Men jag känner att vi inte 

åker så ofta som innan. En gång i veckan så vi tog med 

alla men inte nu längre. 
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Vilka möjligheter finns det för att använda skogen som klassrum på en central skola i 

en storstad? 

Lärarna tycker att det är bra att det finns många parker i staden och de utnyttjar dem väl. I 

parkerna leker de lekar eller letar efter fynd. De berättar att det finns ett grönområde bakom 

skolgården som de brukar gå till och ha idrott, titta på träd och plocka löv och leka lekar. 

Några lärare tycker inte det är något hinder att lära sig använda skogen eller parken i sin 

undervisning. De menar att där finns det en stor blandning av olika trädslag och det är inte 

något problem att ta sig dit. Det går bra att både ta bussen eller att gå. 

 

Lärarna berättar att det finns en hel del utomhuspedagogiska aktivteter som kommunen 

erbjuder. De informerar oss om att kommunen anordnar något som heter Skogens dagar och 

då hämtas eleverna av en buss som går ut till ett reaktionsområde där det hålls aktiviteter 

som kommunen organiserar. Det arrangeras en gång i läsåret. Reaktionsområdet består av 

en park med planterade träd och en koja. Det finns även en bokskog tre kilometer utanför 

staden där de ibland åker med eleverna. Då tar de en stadsbuss eller går. Lärarna nämner 

också att det finns en naturbuss som tar eleverna en bra bit utanför staden där det finns 

skogar. Den kostar 15 kronor per elev.  

 

Lärare 2: Då gör de så, naturbussarna att de kör ut pensionärerna 

först och sen hämtar de oss och sen så hämtar de pensionärerna och 

sen hämtar de oss igen och åker tillbaka med oss. Så får vi åka  

samma buss. Det är rätt fantastiskt att man kan ha de möjligheterna. 

 

Lärarna på skolan utnyttjar Naturskolan i kommunen vilket de tycker är väldigt positivt. De 

erbjuder många aktiviteter i bl.a. skogen och vid vattnet som går att anmäla sig till. Där kan 

lärarna även få fortbildning i utomhuspedagogik. 

 

Lärarna berättar att de ibland brukar åka med stadsbuss till ett stort naturområde utanför 

staden. Där finns det möjlighet att hyra ett hus med toaletter där det går att gå in om det 

skulle vara dåligt väder. När de åker på sådana utflykter brukar de håva i dammar, 

undersöka stenar och mineraler och titta på djur.  

 

En annan möjlighet som lärarna berättar om är att det finns fondpengar att söka och det har 

de gjort ett par gånger. Fondpengar som de får används alltid till utflykter i naturen, de åker 
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t.ex. ut till havet eller till Skånes djurpark. De menar däremot att det inte finns några extra 

bidrag till skolan för att ta sig ut till skog och natur.  

  

 Lärare 2: Vi söker fondpengar för att komma ut i naturen. 

 Lärare 3: Ja, de pengarna används ju alltid till naturen, det gör de faktiskt.  

 

En annan fördel tycker de är när det kommer lärarkandidater till skolan. De berättar att 

lärarstuderande har haft lite olika projekt ute i naturen. Då har de blivit inbjudna och 

eleverna har fått göra olika aktiviteter i naturen. 
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Diskussion 

Lärarna som har intervjuats har en positiv syn på utomhuspedagogik. En lärare påpekar att 

elever får använda alla sina sinnen då undervisning sker ute i naturen. Det tycker hon är 

mycket bra. Hennes påstående styrks av flera forskare. Szczepanski (2007) och Klang m.fl. 

(1994) menar alla att i naturen aktiveras alla sinnen och ju fler sinnen som är aktiva desto 

djupare inlärning berikas man med och redan på 300-talet f.kr. menade Aristoteles att man i 

en lärprocess utgick från sina sinnen och praktiska erfarenheter så själva inlärningsmetoden 

har sin början långt tillbaka i tiden.  

 

En annan lärare säger att användandet av naturen i undervisningen inte sker i så hög grad. 

Då de är ute berättar lärarna att de tittar på träden och löven och följer utvecklingen. 

Kanske leker de en lek eller letar lite fynd. Då de arbetar tematiskt har det hänt att de t.ex. 

har haft matematik utomhus nämner en annan lärare. Dahlgren och Szczepanski (2004) 

menar att det går att bedriva utomhuspedagogikisk verksamhet i alla ämnen som lärs ut i 

grundskolan. Lärarna integrerar nog inte andra ämnen som exempelvis matte, svenska och 

engelska i så hög grad då de är ute med eleverna. Det som framgår av intervjuerna är att de 

tittar på trädens och naturens utveckling och samlar fynd. En annan lärare säger att det är 

ganska vanligt att det på skolan arbetas med exemeplvis matematik, svenska och SO 

utomhus. Det som framgår av intervjun då hon berättar om aktiviteter de brukar göra i 

naturen är det mest exempel som att lära sig känna igen olika träd, håva i dammar och att 

utforska naturen. Sådana moment tycker vi är väldigt bra eftersom det gör att eleverna 

skapar sig en känsla för miljö och natur. Eleverna lär sig även på ett naturligt sätt genom 

upplevelser då lärandet sker i olika steg. Kolb:s figur av upplevelsebaserat lärande 

redovisar lärprocessen i fyra steg. Eleven upplever först genom sinnesintryck, sedan 

reflekterar eleven över upplevelsen för att i nästa steg försöka förstå vad som hände och 

slutligen testa i praktiken (Kolb, 1984). Vi tror att lärprocessen upplevs mer intressant och 

rolig på det viset vilket underlättar för en varaktig kunskap. Vi tycker att det är lite synd att 

lärarna utöver det inte undervisar ämnesintegrerat i en högre grad utomhus. Vi tror 

nämligen precis som Klang m.fl. (1994) att allt spännande naturen har att erbjuda kan bidra 

till exempelvis en god språk- och skriftutveckling och matematiska begrepp som t.ex. 

omkrets blir mycket lättare att förså då man kan mäta runt trädet med sina egna armar.  Det 

framgår av intervjun att då eleverna fick mäta och räkna träd, skriva dikter och måla träd 

berättar läraren att de hade en fantastisk fantasi. Det påståendet styrks av Kolb (1984) där 
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han i sin modell visar att personen upplever konkret för att sedan formulera sina 

reflektioner abstrakt. Då man upplevt något på riktigt eller befinner sig i en miljö där flera 

sinnen kan stimuleras tror vi det är mycket enklare att uttrycka sig språkligt och förstå 

krångliga begrepp.  

 

Adelsköld och Petri (2007) menar att det är viktigt att utgå från barnens perspektiv vad 

gäller miljöfrågor. Man måste låta barnen skapa en god relation till den naturmiljö de 

tillbringar vardagen i. För att göra eleverna medvetna om miljön och miljöfrågor berättar 

lärarna att de brukar städa skolgården och tillsammans prata med barnen om sopsortering 

och återvinning och hur det hänger ihop med naturen. På så sätt får eleverna agera enligt 

Kolb:s modell (1984). De får göra en aktiv handling genom att städa skolgården och 

reflektera över varför man ska göra det genom att lärarna och eleverna tillsammans pratar 

om miljön och naturen. Vi tycker att det är väldigt viktigt att eleverna skapar sig en känsla 

för naturen och kan känna respekt för den. Ju oftare eleverna vistas i naturen desto mer 

vana får de. Adelsköld och Petri (2007) menar vidare att barnens relation till naturen är 

avgörande för att de ska bry sig om den. Författarna skriver också att när barn vistas i sin 

utemiljö och utför lustfyllda och meningsfulla aktiviteter blir relationen till naturen 

starkare.     

  

Lärarna är överens om att deras förutsättningar inte är de bästa för att bedriva 

utomhuspedagogik och använda skogen som klassrum. De anser att tid och ekonomi är 

deras största hinder. Eftersom närmsta skogsområde ligger en bit från skolan är det nästan 

nödvändigt att åka buss och några extra bidrag till transporter finns inte i skolans värld. 

Sczcepanski (2007) skriver att det största hindret att arbeta med utomhusaktiviteter i skolan 

anses vara saknaden av lämpliga områden att utföra de på och Bergholm (2006) menar att 

nästa stegs hinder blir problem runt transporter och ekonomi. Lärarna nämner att det finns 

en möjlighet att söka fondpengar från kommunen, vilket de gör ibland och de pengarna 

används alltid till utflykter till naturen. Det anser vi vara en god lösning på 

ekonomiproblemet och något som kan hjälpa lärarna och eleverna till lite bättre 

förutsättningar för att använda naturen i sin undervisning. Flera av lärarna anser även att 

tiden är knapp för utomhusaktiviteter. De menar att det tar mycket tid att ta sig ut i skogen 

och sedan tillbaka till skolan igen. Det är mycket som ska göras i skolan och mål i andra 

ämnen måste uppfyllas. Det framkommer tydligt av intervjun att utomhuspedagogik inte 

prioriteras på skolan. Bergholm (2006) nämner att ett problem i skolvärlden är just tidsbrist. 
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Det finns ingen tid till utomhusundervisning. En lösning på det anser vi vara 

ämnesintegrering. Som vi nämnde tidigare går alla ämnen att integrera i 

utomhusundervisning och målen kan uppnås trots att undervisningen sker utomhus. Det 

gäller bara att ha intresse och uppfinningsrikedom som lärare. På det viset tror vi även att 

barnen lär sig lättare och berikas med en mer varaktig kunskap.  

 

Alla lärarna medger att många av eleverna inte har någon vana att vistas i naturen. Det är 

inte ett område där de känner sig hemma eftersom vistelse i naturen inte tillhör deras 

vardag. Eleverna vet inte riktigt hur de ska bete sig, de blir ivriga och mycket aktiva. Detta 

bekräftas även i litteraturen. Ericsson (2004) menar att för många av dagens elever är inte 

vistelse i naturen en vardaglig företeelse. Många pedagogers erfarenhet av 

utomhusundervisning är att eleverna blir högljudda och energiska vilket leder till att 

lärandesituationen inte uppfattas som meningsfull. Bergholm (2006) nämner att barn som 

saknar vana för naturen lätt kan känna sig otrygga i en okänd miljö och har då svårt för att 

slappna av. Vi har full förståelse för att barn som växer upp i stadsmiljö där skog och natur 

inte finns nära tillhands inte får en vana vid naturen. Därför anser vi att det är extra viktigt 

att barnen så ofta som möjligt får chans att vistas i naturen på skoltid. Det framgår i 

resultatet att utflykter till skog och naturområden sker ungefär 2 gånger per termin medan 

promenader till parkområden sker oftare. Lärarna är överens om att eleverna tycker det är 

väldigt roligt då de är tillsammans ute i naturen och därför ser inte vi något hinder att ha 

undervisning utomhus oftare. Eftersom eleverna trivs så bra utomhus anser vi att det kan 

vara en idé att prioritera utomhusundervisningen.  

 

En annan svårighet med att använda skogen som klassrum i en storstad menar en av lärarna 

är att koppla skogsundervisningen till elevernas intresse. Naturen ingår nämligen inte i 

elevernas värld. De har inte särskilt mycket förkunskaper om natur och miljö vilket blir 

problematiskt då undervisningen ska bygga på just elevernas förkunskaper. Visst kan detta 

påverka men vi tror absolut inte att det är en omöjlighet att få eleverna intresserade av 

naturen och miljön. Lärarens eget intresse för naturen är säkert av stor betydelse. Finns inte 

intresset för naturen hos läraren kan det nog vara svårt att motivera eleverna.   

 

En lärare som arbetar på förskolan nämner de stora barngrupperna som ett hinder för 

utomhusundervisning. Speciellt då det handlar om småbarn. Det påståendet styrks av 

Bergholm (2006) som skriver att då barngrupperna är för stora och antalet vuxna för få blir 
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det en nackdel för att vistas ute i naturen. Det problemet tycker vi kan lösas genom en 

uppdelning av gruppen. Alla barn måste ju nödvändigtvis inte gå ut samtidigt och på en 

förskola finns det ju flera pedagoger som arbetar tillsammans. Kanske kan två, tre barn gå 

ut tillsammans med en lärare åt gången. På en skola där lärarna arbetar mer enskilt blir det 

givetvis svårare men kanske kan ett samarbete mellan klasserna inledas. 

 

En av lärarna berättar att hon inte ser särskilt många hinder för att använda skogen som 

klassrum då man arbetar på en skola mitt i centrum. Det gäller att se möjligheterna istället. 

Det tycker vi är en härlig inställning. Även där tror vi att intresset hos läraren spelar en stor 

roll. Den här läraren berättar att hennes intresse för naturen och miljön är stort därav hennes 

positiva inställning till utomhusundervisning. För att förmedla en kunskap om naturen 

berättar läraren att hon är ute tillsammans med eleverna och upptäcker och sedan följs 

arbetet upp åter i klassrummet där de läser om det de varit med om. Eleverna upplever 

konkret för att sedan reflektera över det de varit med om för att förstå och få en varaktig 

kunskap (Kolb, 1984).     

 

Ett alternativ till undervisning i skogen i staden menar lärarna är stadens alla parker. Det 

tycker de är en bra möjlighet till utomhusundervisning. Parker har de relativt nära till hands 

från skolan dit de kan gå eller ta en stadsbuss. Brügge m.fl. (2002) skriver att med fantasi 

och uppfinningsrikedom kan stadens natur erbjuda friluftsliv som ger en känsla och en 

kunskap för naturen. Vi anser att när förutsättningarna för undervisning i skog och natur är 

begränsade är det väldigt bra att utnyttja det som finns. I staden är parkerna ett bra 

alternativ att använda sig av i undervisningen. 

 

En annan möjlighet, berättar en av lärarna är att utnyttja utomhuspedagogiska aktiviteter 

som kommunen anordnar. Sådana aktiviteter arrangeras ungefär en gång i läsåret. Staden 

har också en naturskola som lärarna tycker är väldigt positivt och brukar utnyttja. På 

naturskolas hemsida (2008) för staden, står att naturskolans målsättning är att 

storstadsbarnen ska få en insikt om naturens förutsättningar och de erbjuder bl.a. bussresor 

för eleverna ut till skog och natur och fortbildning i utomhuspedagogik för lärarna. Att det 

finns sådana möjligheter och satsningar för storstadsbarnen tycker vi är väldigt positivt och 

en mycket bra möjlighet för lärarna att utnyttja. Det gör att barnen lär känna naturen och lär 

sig visa respekt för den. Ett strävansmål i Lpo94 (Utbildningsdepartementet,1998) är att 

skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt och omsorg för miljön. Därför är det 
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väldigt viktigt, anser vi, att eleverna ges möjlighet att vistas i naturen. Om läraren inte själv 

har intresse för utomhuspedagogik är naturskolan ett bra alternativ.   

 

Metoddiskussion 

Något man bör reflektera över då en vetenskaplig studie genomförts är hållbarheten av det 

material som samlats in och hur tillförlitliga resultaten är. Det kan göras i tre avseenden, 

generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Med generaliserbarhet menas i vilken grad 

resultatet kan generaliseras. Med reliabilitet menas hur noggrant materialet har samlats in. 

Har det samlats in på samma sätt och har intervjupersonerna haft samma förutsättningar? 

Med validitet menas om resultatet redovisar det som verkligen skulle undersökas 

(Johansson & Svedner, 1998). 

 

Eftersom intervjupersonerna i undersökningen valdes ut slumpmässigt och de enda 

kriterierna var att de skulle arbeta på skolor belägna i centrum av en storstad kan inte 

resultaten generaliseras till alla skolor och lärare i en storstads stadskärna. Resultaten som 

kommit fram ur den här undersökningen svarar endast för de åsikter de sex lärare som 

intervjuats hade. Det kan mycket väl vara så att resultatet blivit annorlunda om andra lärare 

deltagit i undersökningen.  

 

Om intervjuer används i studien är intervjuarens förmåga relaterad till undersökningens 

tillförlitlighet. För att kontrollera reliabiliteten är det en fördel om två personer är 

närvarande vid intervjun som båda två registrerar intervjupersonens svar (Patel & 

Davidson, 1994). I den här undersökningen har vi båda två varit närvarande under alla 

intervjuer. Det är även en fördel att spela in samtalen eftersom det då senare är möjligt att 

lyssna på samtalet om och om igen för att försäkra sig om att allt uppfattats (ibid.). I 

undersökningen användes en bandspelare och hela samtalet spelades in. I undersökningen 

deltog sex lärare från två olika skolor. Fem lärare från en skola intervjuades i grupp och en 

lärare från en annan skola intervjuades enskilt. Eftersom undersökningens syfte inte var att 

göra en jämförelse mellan skolor tycker vi inte det var av betydelse att mängden 

intervjupersoner på de två skolorna skilde sig åt. Intervjuerna har mestadels skett på samma 

förutsättningar, intervjuguiden har följts och anpassats efter samtalen. Intervjuerna skilde 

sig endast åt i antalet intervjupersoner. I gruppintervjun var det fler personer som ville 

komma till tals medan i den enskilda intervjun fanns bara en persons åsikter. En 

gruppintervju kan på så vis vara negativ då inte alla intervjupersoner får komma till tals. I 
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undersökningens gruppintervju pratade några intervjupersoner mer än andra men med 

medhåll av de andra deltagarna. Därför tror vi inte resultatet har gett en felaktig bild. 

Eftersom gruppintervjun och den enskilda intervjun ägde rum på olika skolor har det varit 

svårt att hitta övergripande mönster i intervjusvaren eftersom svaren från 

intervjupersonerna skildes en del åt. Därför ansågs det tydligast att redovisa resultatet från 

enskilda intervjupersoners åsikter eftersom det inte alltid fanns medhåll från majoriteten. 

 

När det gäller undersökningens validitet anser vi oss ha undersökt det vi tänkt oss från 

början.  

Resultatet ger en sann bild av det som avsågs att undersökas. Syftet var att undersöka vilka 

hinder och möjligheter lärare som arbetar på en skola i centrum av en storstad har för att 

använda skogen som klassrum. Vi tycker att resultatet redovisar hur det kan vara.  

 

Då en kvalitativ metod används, i detta fall intervjuer, är fördelarna att intervjun sker 

personligen med intervjupersonen. Som intervjuare kan frågor ställas som anpassas efter 

intervjupersonen för att få ut så mycket som möjligt av samtalet. En fördel är också att 

följdfrågor som utvecklar intervjupersonens svar kan ställas så eventuella missförstånd inte 

uppstår. Nackdelar med intervjuer kan vara att intervjuaren omedvetet vinklar sina frågor 

för att få det svar som förväntas eller att intervjupersonen inte är helt sanningsenlig 

(Johansson & Svedner, 1998). I undersökningen har både enskild intervju och 

gruppintervju använts. En nackdel med gruppintervju kan vara att inte alla kommer till tals 

utan några intervjupersoner dominerar i samtalet. En fördel kan till dess motsats vara att 

intervjupersonerna i gruppen sporrar varandra och intervjun blir till en givande diskussion. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 39

Slutsatser och Implikationer 

I resultatdelen framgår det att förutsättningarna för utomhusundervisning inte är de bästa 

för skolor belägna mitt i en storstad. Hinder för utomhuspedagogik är framförallt tid och 

pengar. Det tar mycket tid att ta sig ut i skog och mark och det kostar även pengar för 

exempelvis transporter. Om intresset finns kan dock dessa hinder förbises. Resultaten visar 

att det finns goda möjligheter till utomhuspedagogik även i en storstad. Har läraren intresse 

av att undervisa i skog och natur så finns det lösningar på problemen. T.ex. kan lärare och 

elever gå till en närliggande park och ta till vara på dess resurser eller åka med buss till en 

skog utanför de centrala delarna. Det finns både stadsbuss och naturbuss som kan ta 

eleverna till växtrik natur utanför staden. Det mesta handlar om prioriteringar. Man kan 

söka fondpengar för resor till skog och natur. Kommunen anordnar även naturskola vilket 

inte är speciellt för just denna stad utan är återkommande i flera svenska städer. Naturskola 

är ett utmärkt alternativ att utnyttja om lärarnas eget intresse för naturen brister. 

 

Resultaten av undersökningen har visat sig ha likheter med tidigare skriven litteratur. 

Undersökningens teoretiska bakgrund visar på att hinder för utomhuspedagogik i en 

storstad bl.a. kan vara tid och pengar och lärarens intresse för natur och 

utomhusundervisning. I den teoretiska bakgrunden framgår även att möjligheter som 

exempelvis grönområden, parker och naturskola finns att utnyttja för att kunna bedriva 

utomhuspedagogik i storstäder. Likt den teoretiska bakgrunden, undersökningens resultat 

och våra egna reflektioner finns det lika mycket hinder som möjligheter. Det krävs lite mer 

av lärarna som arbetar på en skola i centrum av en storstad än de som exempelvis arbetar på 

en skola bredvid en skog för att bedriva utomhuspedagogik. Givetvis har lärarna nära 

naturen lättare att vara flexibla medan lärarna i storstaden behöver planera 

utomhusvistelsen lite mer. Vi anser att utomhuspedagogik handlar mycket om lärarens 

intresse. Om en lärare som arbetar i centrum av en storstad är mycket intresserad av skog 

och natur prioriteras säkert utomhusundervisning och möjligheterna ses framför hindrena.     

 

Fortsatt forskning inom ämnet som vi anser vara intressant kan vara en jämförelse mellan 

en skola i centrum av en storstad och en skola nära skog och natur och deras användande av 

utomhuspedagogik. Finns det några skillnader?  
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Åtgärder som kan göras på skolor i centrum av en storstad för att väcka intresse för skog 

och natur är inredning av skolgårdarna. En mer inspirerande miljö med mycket växtlighet 

är att föredra. Obligatorisk fortbildning i utomhuspedagogik för lärarna anser vi vara 

nyttigt. Lärarna blir då uppmärksammade om att alla ämnen kan läras in utomhus och tiden 

behöver inte försummas.  

 

Slutligen kan vi hävda att det finns hinder för utomhusundervisning i skog i en storstad men 

det finns också möjligheter för den som är intresserad. Vår undersökning visar att det finns 

resurser att använda sig av såsom naturskola och naturbussar. Det behöver inte bli 

komplicerat att bedriva utomhuspedagogik i en storstad. Närmaste park kan duga väl om 

man inte vill lägga en halv dag på att vara ute.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 
Syfte 

Syftet med vår undersökning är att få en förståelse för och en kunskap om hur man kan 

uppfylla läroplanens natur- och miljökriterier då man inte har alla förutsättningar självklara. 

I detta fall en brist på växtrik närmiljö i form av skog. Vi vill ta reda på vilka hinder och 

möjligheter samt vilka arbetssätt en storstadsskola har för utomhuspedagogik med betoning 

på undervisning i skog. 

 

Frågor 

Frågeställningar: 

1.   Vad innebär utomhuspedagogik och miljöarbete för de här lärarna? 

2.   Hur struktureras arbetet av lärarna för att eleverna ska känna ansvar i miljöfrågor?     

3.   Vilka hinder och möjligheter finns det för att använda skogen som klassrum på en 

central skola i en storstad? 

Intervjufrågor: 

• Vad anser du om utomhuspedagogik? 

• Arbetar du med utomhuspedagogik i din verksamhet? 

o Hur ofta sker det? 

o På vilket sätt arbetar du med utomhuspedagogik? 

o Arbetar ni med ämnesintegrering i utomhusverksamheten?  

• Vilka hinder anser du dig ha med att bedriva utomhuspedagogik och använda 

skogen som klassrum? 

• Vilka möjligheter anser du dig ha med att bedriva utomhuspedagogik och 

använda skogen som klassrum? 

o Tar ni vara på utomhusmiljön runtomkring skolan? 

o Erbjuder kommunen aktiviteter i naturen? 

� Utnyttjar ni det? 

• Hur arbetar du för att eleverna ska få en möjlighet till att känna samhörighet 

med naturen och få en respekt för den? 

o Hur uppför sig eleverna då ni är ute i naturen? Känner de sig trygga, otrygga, 

har de roligt, blir de aktiva? 

• Hur arbetar ni med miljöfrågor och hållbar utveckling? 


