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Abstract 

This study reviews outdoor educational activity, its contents and qualities, whose basis rests 

on reform educators as Dewey and Freire. These pedagogues’ methodology is based on the 

interaction between theory and practice, reflection and action. It appears from previous 

research that: Nature has beneficial effects on human health; Physical activity has positive 

effects on schoolchildren's health and on their test scores in mathematics and swedish. 

Training in outdoor education for teachers has contributed to outdoor education having 

become part of elementary schools´ activities.  

The purpose of this study is to find out to what extent a School of Nature is useful for three 

primary school teachers´ activities. Empirics was conducted using qualitative interviews. The 

research questions are: what purpose does primary schools teachers have for making use of 

Nature School in their activities? What purpose do the teachers in the Nature School have for 

their activities?  

The results of the study show that the primary school teachers perceive Nature School's 

activities as an important support and complement to their school activities. The results also 

show that the Nature School´s activity provides students with new opportunities to grow as 

individuals both socially, emotionally, and cognitive. By the results of the study it can be 

concluded that the activities of Nature School are in great demand, and contribute to teachers' 

knowledge by being a form of training. This means that Nature school contributes with 

important skills for these elementary schools´ activities. There is a greater demand of Nature 

school´s activity than what today can be met. Nature school contributes to the interviewed 

primary school teachers meet regulatory documents Lpo 94, particularly by Nature School 

combines theory, practice, reflection and action in their activities. Further research 

opportunities would be to consider young people's worlds, their thoughts and ideas about 

what they perceive as a challenge in terms of outdoor education. 

 

Keywords: Outdoor education, outdoor life, School of Nature, Nature School, recreation, 

nature education, sustainable development, landscape.  



 
 

Sammanfattning  

Denna studie undersöker en naturskolas verksamhet, dess innehåll och kvaliteter, vars grund 

vilar på reformpedagoger som Dewey och Freire. Dessa pedagogers metodik bygger på en 

samverkan mellan teori och praktik, reflektion och handling. Det framkommer av tidigare 

forskning, att: Naturen har välgörande inverkan på människans hälsa. Fysisk aktivitet har 

positiv inverkan på skolelevers hälsa och på deras provresultat i matematik och svenska. 

Utbildningsintervention/fortbildning i utomhuspedagogik för lärare har bidragit till att 

utomhuspedagogiska kvaliteter blivit en del av grundskolors verksamheter. Dessa resultat är 

intressanta för utomhuspedagogiskt vidkommande.  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken nytta en Naturskola/ 

utomhuspedagogik gör för tre grundskollärares pedagogiska verksamheter. Empirin utfördes 

med hjälp kvalitativa intervjuer. Frågeställningarna är: Vad kan grundskollärare ha för syfte 

med att använda sig av Naturskolan i sin verksamhet? Vad har Naturskolans pedagoger för 

syfte med sin verksamhet?  

Studiens resultat visar att de intervjuade grundskollärarna ser Naturskolans verksamhet som 

ett viktigt stöd och komplement till deras skolverksamhet. Det framgår av studien att 

Naturskolans verksamhet ger eleverna nya förutsättningar att växa som individ både socialt, 

emotionellt och kognitivt. Genom studiens resultat kan man dra slutsatsen att Naturskolans 

verksamhet är efterfrågad och medverkar till lärarnas kunskapsutveckling genom att vara en 

form av fortbildning. Det innebär att Naturskolan bidrar med viktig kompetens för dessa 

grundskolors verksamhet. Det finns en större efterfrågan av Naturskolans verksamhet än vad 

som idag kan tillgodoses. Naturskolan bidrar till att de intervjuade grundskollärarna uppfyller 

styrdokument Lpo 94, framförallt genom att Naturskolan förenar teori, praktik, reflektion och 

handling i sin verksamhet. Vidare forskningsmöjligheter kan vara att undersöka ungdomars 

”världar”, deras tankar och föreställningar om vad de upplever som en utmaning när det 

gäller utomhuspedagogik. 

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, friluftsliv, naturskola, rekreation, hållbarutveckling, 

landskap.     
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1. Inledning och bakgrund 
 

Jag är utbildad dramapedagog samt utbildar mig till lärare med inriktning mot fritidshemmet 

med inriktningen Uteliv, Hälsa och identitet. Jag ser många likheter mellan 

utomhuspedagogik och dramapedagogik när det gäller metodik och kunskapssyn. Dess 

utgångspunkt bygger på ett helhetstänkande, med ett förhållningssätt gentemot eleverna som 

utgår ifrån att barnen är kompetenta individer. Därmed blir det naturligt för mig att skriva 

examensarbetet med inriktning på utomhuspedagogik. Den verksamhet i Sverige som kanske 

i högsta grad använder sig av utomhuspedagogik är ”Naturskolorna”, därför vore det 

intressant att undersöka dess verksamhet.  

Jag uppfattar att utomhuspedagogik vilar på en grund och en tradition som härstammar från 

reformpedagogerna som bygger på att teori och praktik, reflektion och handling samverkar. 

Jag belyser två reformpedagoger, John Dewey och Paulo Freire. Dewey har gjort stora 

avtryck i svensk grundskola. Filosofin och pedagogiken bygger bland annat på att individen 

och dess omvärld ömsesidigt utvecklas genom ett dynamiskt samspel. Med en experimentell 

metodik där teori och praktik, reflektion och handling samverkar. Individens intresse och 

aktivitet är det centrala, medan lärarens roll är att målmedvetet handleda eleven i dess 

utveckling med hjälp av digra pedagogiska- och faktakunskaper (Hartman & Lundgren, 1980; 

Norén & Westin, 1997). Freires (1971)  pedagogiska utgångspunkt vilar på att det finns 

förtryckare och förtryckta som kan befria varandra genom en medvetandegörande process där 

undervisningen ska frigöra. Genom ömsesidig respekt lär sig lärare och elev av varandra 

genom dialog med hjälp av ord, reflektion och handling som förändrar och skapar världen. 

Han säger att: teori utan handling, ger bristfällig reflektion. Teori utan reflektion skapar ingen 

medvetenhet, därmed blir orden bara tomma. Handling utan teori och reflektion skapar bara 

sysselsättning. Det vill säga teori och praktik fodrar varandra för att skapa meningsfull 

kunskap (Freire, 1971). Men är det så att de lärare/pedagoger som använder sig av 

utomhuspedagogik har beröringspunkter med dessa reformpedagogers tankar och 

förhållningsätt?  

Grundskolans verksamhet bygger på styrdokument. Därmed är det viktigt att beakta om 

Naturskolans verksamhet är förankrad i Lpo 94. Utifrån min förförståelse när det gäller 

utomhuspedagogik ser jag en potential i dess metodik. Jag menar att verksamheten passar 

utmärkt för att vara ett instrument för att tillgodose de intentioner Lpo 94 förmedlar. Under 
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kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag i Lpo 94, berörs sådant som: vad skolan ska sträva 

efter, skolarbetets inriktning och vad som anses vara angeläget för att främja elevers 

utveckling. Detta för att eleverna ska utvecklas socialt som kognitivt samt att de ska bli 

självständiga, demokratiska individer och ansvarsfulla samhällsmedborgare. Det står även att 

skolan skall skapa förutsättningar för ett aktivt lärande genom olika kunskapsformer. Dessa 

ska bli till helheter och sammanhang. Detta för att eleverna ska kunna se och förstå 

övergripande perspektiv:  

Eleven skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. (Skolverket, 2006, s.6).  

Detta anser jag är grundläggande och centrala delar i utomhuspedagogiskt arbete (En utförlig 

beskrivning finns nedan under 2.2).  

Runt om i Sverige från söder till norr finns det fler än 85 naturskolor, vars verksamhet bygger 

på utomhuspedagogik. Oftast fungerar de som en resurs för grundskola och förskola. I 

Naturskoleföreningens broschyr Naturskola ett sätt att lära (Naturskoleföreningen, 2009a) 

står det om naturskolor, utomhuspedagogik och om naturskoleföreningen. Kortfattat säger 

broschyren:  

Gemensamt [för verksamheterna] är naturkänsla, hållbarutveckling, läroplanernas 

strävansmål genom utomhuspedagogik och folkhälsa med fokus på rörelse. […] 

Elevernas och barnens egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck i naturen är i 

fokus och grunden till aktivt lärande. […] Målet är att det utomhuspedagogiska 

arbetssättet ska spridas och bli en naturlig del av skolans och förskoleklassens 

verksamhet (Naturskoleföreningen, 2009a, framsida). 

Naturskolornas olika inriktningar tar sin utgångspunkt i de lokala förutsättningarna, 

som skog, vatten, skärgård, trädgård, kulturlandskap, naturskola belägen på en gård, 

naturskola med ambulerande naturbuss och så vidare. Exempel på vad verksamheter 

kan bestå av naturteman, natur och kultur, natur och teknik, naturlägerskola i 

skärgården, fortbildning i utomhuspedagogik och hållbar utveckling med mera 

(Naturskoleföreningen, 2009b, framsida).  

Med detta arbete har jag en förhoppning att öka min kunskap om utomhuspedagogik. Genom 

att studera en naturskola och därmed dess syfte med deras verksamhet samt undersöka vad 
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naturskolans verksamhet, som ”extern skola”, kan åstadkomma inom svensk grundskola. Den 

Naturskola som berörs i studien bygger sin verksamhet på utomhuspedagogik. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med arbetet är att ta reda på vilken nytta en Naturskola/utomhuspedagogik gör för 

pedagogisk verksamhet i några grundskoleklasser.  

Mina frågeställningar är:  

Vad kan grundskollärare ha för syfte med att använda sig av Naturskolan i sin verksamhet?  

Vad har Naturskolans pedagoger för syfte med sin verksamhet? 

2. Definitioner 

2.1 Begreppet ”nytta” 

Det finns forskning om begreppet ”nytta”, begreppet används i denna studies syfte. Dock är 

forskningen inte adekvat att beröra här. Iden här studien definieras begreppet ”nytta” i 

betydelsen av vad en Naturskolas verksamhet/utomhuspedagogik skapar, åstadkommer, 

genererar och tillför skolverksamhet, i kommunikation med grundskollärare och deras 

klasser. 

2.2 Utomhuspedagogik 

Naturskolorna bygger sin verksamhet på friluftsliv och utomhuspedagogik. Centrum för 

Miljö- och Utomhuspedagogik vid Linköpings universitet definierar begreppet 

utomhuspedagogik så här: 

 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 

och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett 

tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 

 

 Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

 Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 Att platsens betydelse för lärande lyfts fram 

(Brygge, Glantz & Sandell, 2007, s. 26). 
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Nationalencyklopedins definition av utomhuspedagogik är: 

[…] pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. Termen introducerades 

under tidigt 1990-tal och kopplas till en pragmatisk reformpedagogisk bildningstradition 

som ser kunskap som aktivitet. Den bygger på en växelverkan mellan autentiska 

upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i form av tolkning, vägledning 

och reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas större delen av 

undervisningstiden (Nationalencyklopedin, 2009). 

Undervisningssituationen kan förläggas i både urbana och rurala miljöer, och genom att 

lärandet förutom utevistelse även förutsätter mer rörelse framhålls ofta de positiva 

effekterna för elevernas hälsa (Nationalencyklopedin, 2009). 

I ett examensarbete
1
 på lärarprogrammet på Högskolan i Halmstad definieras 

utomhuspedagogik så här: 

 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där lärandet sker utomhus i verkliga miljöer, 

barnen får upplevelser de senare får reflektera över. Lärandet blir handlingsbaserat. När 

barnen får uppleva och använda alla sinnen i lärprocessen så ökar deras minneskapacitet 

(Cederholm & Svensson, 2008, s. 2). 

 

Innehållet i Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik och Nationalencyklopedins 

definitioner av utomhuspedagogik är likartade. Centrum för Miljö- och 

Utomhuspedagogik framhäver dock att utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt 

forsknings- och utbildningsområde. Då det är sprunget ur Linköpings universitets 

verksamhet så blir det följdriktigt. Medan Nationalencyklopedins definition även 

hänvisar till den pragmatiskt reformpedagogiska bildningstraditionen som ser kunskap 

som aktivitet, som till exempel Dewey som förenar teori och praktik, reflektion och 

handling. Dessutom anför den att utomhuspedagogik ofta medför fysisk rörelse som 

därmed ger positiva effekter för elevens hälsa. Den tredje definitionen som är hämtad 

från ett examensarbete har man använt sig av begreppen: utomhus i verkliga miljöer, 

upplevelser, reflektera, handlingsbaserat lärande och sinnen. Definitionen avslutas, så 

ökar deras minneskapacitet (Cederholm & Svensson, 2008, s. 2). Det tyder på att studien 

                                                             
1 Möjligheter och hinder med utomhuspedagogik är en studie om vilka möjligheter och hinder pedagoger i 

förskolan upplever med utomhuspedagogik. 



5 
 

vill framhäva utomhuspedagogik som något positivt att använda i samband med 

inlärning.  

 

Dessa definitioner anser jag täcker in utomhuspedagogikens innebörd. Själv menar jag 

att det väsentliga med utomhuspedagogik är samverkan mellan upplevelse, teori, 

praktik, reflektion, handling och fysisk aktivitet. Dock vill jag vidga begreppet 

utomhuspedagogik genom att lägga till begreppen rum och omvärld. Utomhus-, rum- 

och omvärldspedagogik. Jag vill framhäva vikten av att utforska miljöer utanför 

skolinstitutionen som är en del av samhället, som nödvändigtvis inte behöver vara 

natur. Miljöer som skapar upplevelser och erfarenheter som ger ytterligare dimensioner 

av lärandet. Förslagsvis ett skrotupplag; vad kan det väcka för känslor och tankar hos 

eleverna?  

2.2.1 Utomhuspedagogik skapar helheter  

Utomhuspedagogik är pedagogisk verksamhet som först och främst sker utomhus. Det kan 

ske i olika landskap som i naturlandskap, kulturlandskap, stadslandskap, på skolgården eller i 

”skolskogen”.  

Skolans tradition bygger till stor del på fragmentering av kunskaper och särskiljande av de 

olika disciplinerna. Att arbeta med utomhuspedagogik kan vara ett sätt att införliva dessa med 

varandra. Utomhuspedagogik bygger på att förena teori och praktik samt att sammanbinda 

olika kunskapsområdena till helheter. Detta sker genom kroppens rörelse, sinnenas 

upplevelser samt genom direkta erfarenheter. Detta för att utveckla hela individen som 

innefattar att skapa stimulans för hjärnans intellektuella tänkande. (Brygge,Glanz & Sandell, 

2007). I Lpo 94 står det att faktakunskap, förståelse, färdighet och förtrogenhet påverkar och 

kräver varandra (Skolverket, 2006).  

Reflexion är en viktig del av utomhuspedagogisk verksamhet. Människan har en 

metakognitiv förmåga som innebär en medvetenhet om sin existens och om sin förmåga att 

tänka. Det gör att människan kan distansera sig genom att reflektera. Den förmågan är 

förutsättningen för allt lärande. Under utomhuspedagogiska lärprocesser sker ett växelspel 

mellan erfarenhet och reflektion mellan iakttagelse och teoretiserande mellan handling och 

tanke (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007). Naturumgänge skapar även en 

distansering till det vardagliga livet och därmed en möjlighet att uppleva sina egna gränser 

och därmed upptäcka sina förmågor och känslor (Svanqvist, 2000). Genom att man arbetar 



6 
 

med helheter och därmed lyfter fram olika perspektiv och infallsvinklar, ökar det möjligheten 

för eleven att tillgodogöra sig och skapa kunskap utifrån dess individuella sätt att lära 

(Brygge m fl. 2007). Genom att skapa kreativa lärmiljöer är förutsättningarna stora att alla 

elevers kompetens och talang kommer till uttryck (Dahlgren m fl. 2007). En del av 

utomhuspedagogiskverksamhet är att använda sig av utemiljön, landskapets olika rum, i 

undervisningen med syftet att avläsa spår av mänskliga aktiviteter, historiska som nutida. Det 

kan vara hällristningar, husgrunder, bostadsområden, fabriker, miljöstationer och så vidare. 

Dessa spår talar om hur människor levde och lever i dag. Lärandets koder behöver inte bestå 

av texter (Dahlgren m fl. 2007). Utomhuspedagogik bygger på lärande i autentiska miljöer, 

till skillnad från boklig kunskap som kräver att man sätter in det i ett sammanhang för att den 

ska bli användbar (Dahlgren m fl. 2007). 

Detta visar på hur upplevelser och direkta erfarenheter har en stor potential att väcka intresse, 

nyfikenhet och skapa kunskap hos både elever och lärare/pedagog. En verklighet som bara 

finns och väntar på att bli använd i läroprocesser. 

2.3 Friluftsliv - skapar välbefinnande och mening genom utmaningar 

Grunden till utomhuspedagogik och friluftsliv handlar om att skapa upplevelser och direkta 

erfarenheter. Genom att reflektera över detta skapas kunskap (Brygge, m fl. 2007; Dahlgren 

m fl. 2007). Friluftsliv kan vara en viktig beståndsdel i utomhuspedagogik.  

 

Friluftsliv handlar om naturens betydelse för enskilda människor att skapa mening i sina liv. 

Det finns olika inriktningar på friluftsliv beroende på vad utövaren vill uppleva. Inom 

människan finns en inneboende nyfikenhet och en drivkraft att förstå sig själv eller sin 

omgivning, genom direkta upplevelser och erfarenheter. Naturumgänget i den fria naturen 

kan syfta till att söka välbefinnande genom kroppslig och själslig tillfredsställelse och/eller att 

överskrida sina gränser med hjälp av utmaningar, i till exempel vildmarken. Avsikten kan 

även vara att komma ifrån vardagens krav och förväntningar som skapar stress (Svanqvist, 

2000). Kontrasterna mellan vardagens bekvämligheter och äventyret i den primitiva naturen 

är det som lockar dem som utövar äventyrssport, som har ett släktskap till det äventyrliga 

friluftslivet. De försätter sig i en komplex situation, som kräver stark fysisk ansträngning i 

samspel och kommunikation med en storslagen natur. Detta för att upplevelserna ger dem så 

kallade ”kickar”. Det viktiga för dem är att bli utmanade genom att ställas inför svåra 

problem, som kräver kreativitet och snabba beslut. Bortsett från naturupplevelsen upplever de 
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avkoppling, genom att det under en begränsad tid krävs extrem fokusering och en 

inprogrammerad skicklighet. En känsla av frihet skapas hos dem genom deras nyfikenhet och 

att de befinner sig inför något obekant (Arnegård, 2006).   

 

Äventyr genom friluftsliv eller äventyrssport som skapar utmaningar och ”kickar” skulle 

kunna vara verksamheter som attraherar elever som kräver extra utmaningar, elever som 

idrottsrörelser eller föreningsliv inte lyckats locka genom sin verksamhet. Detta är 

verksamheter som Naturskolan kanske skulle kunna erbjuda grundskolans högstadieelever?  

 

2.4 Naturskolan 

Detta är en presentation av den Naturskola som är en del av denna studies empiriska 

undersökning. 

 

Naturskolans uppdrag, som har ålagts av dess kommun, består av att fungera som en 

resurs till grundskolorna i kommunen – NO ämnen (Wrange, 2009, s. 1). Naturskolans 

målbeskrivning består av att: 

 

Fylla bussen med elever och bokningar under alla rimliga läsårsdagar. Kvalitativt vill 

Naturskolan inspirera alla som arbetar inom för- och grundskola till att använda sig av 

skolans närnatur som en del i sin undervisning. Vi vill kunna bistå med handledning till 

skolor som vill använda eller utveckla sin närmiljö för att främja utomhuspedagogiska 

arbetssätt (Wrange, 2009, s. 1). 

 

Naturskolan är tillgänglig för alla grundskoleklasser i denna kommun. Naturskolan erbjuder 

förskoleklass till och med årskurs nio utomhuspedagogisk verksamhet. 

 

Naturskolan är ingen plats utan ett arbetssätt och en idé: Att lära in ute! Lustfylld 

undervisning och lek i naturen, det vi kallar utomhuspedagogik, leder till upplevelser, 

upptäckter och förståelse. Naturskolans arbetssätt är undersökande, det ger eleverna 

möjlighet att själva ta initiativ och frihet att på eget sätt genomföra uppgifter de 

presenteras för (Wrange, 2008, s. 10). 

 

Naturskolan arbetar utifrån teman. Med en buss åker naturskolans pedagoger tillsammans 

med elever och deras lärare/pedagog till en lämplig plats för dagens arbete/tema. Olika 
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ämnen integreras i det utomhuspedagogiska arbetet med olikt fokus beroende vilket tema som 

behandlas. Det kan till exempel vara hemkunskap, SO, NO, idrott, historia, slöjd och språk.  

Teman som erbjuds är: Trädtema, Uppdraget, Matlagning och värdskap, Spår och spårtecken 

efter djur, Återvinningsdag, Vattenäventyr, med fler. Nya teman för 2008/2009 var bland 

andra: Var kommer mjölken från? Berättartema, Naturvårdstema, Istid, Mineraljakt, Äventyr 

längst vattendraget – En dialog (Vuxengrupper). Andra aktiviteter som Naturskolan erbjuder 

är: En förmiddag med aktiviteter och lek och lärande tillsammans med en förskoleklass; Att 

hjälpa personal och elever ta fram idéer för att skapa en hälsosam och lustfylld 

skolgårdsmiljö; Naturskolan hjälper lärare/pedagog att se hur de kan använda sin skolskog 

för sin undervisning; Fortbildning för lärare i utomhuspedagogik. Naturskolan genomförde 

ett skolgårdsprojekt tillsammans med elever, föräldrar och lärare då de byggde en modell av 

Klarälven i en befintlig bäck (Karlstad kommun, 2009a, 2009b, 2009c; Wrange, 2008). 

   

2.5 Tidigare forskning  

Här beskrivs studier som har anknytning till fysiska aktiviteters inverkan på hälsa och 

lärande, som är en viktig del av och har viktiga beröringspunkter med utomhuspedagogisk 

verksamhet. Därefter presenteras forskning som berör lärares uppfattning om 

utomhuspedagogisk verksamhet samt vad fortbildning i utomhuspedagogik kan ge för 

effekter. 

2.5.1 Naturens och den fysiska rörelsens betydelse för hälsa och lärande 

Forskning visar på att vistelse i gröna naturområden, bland annat sänker blodtrycket, det har 

återhämtningseffekter, ger bättre koncentration samt ökar uppmärksamheten. Barn som leker 

i grön omväxlande utomhusmiljö är friskare, leker mer variationsrikt, är bättre koncentrerade 

än barn som vistas i sterila utomhusmiljöer (Dahlgren m fl. 2007). Detta visar på väsentliga 

effekter av vad utomhuspedagogisk verksamhet kan tillföra barn i deras utveckling.  

Rörelse och lek har också grundläggande betydelse för barns fysiska, sociala och kognitiva 

utveckling samt för vilken självbild barnen skapar. Ericssons (2003) doktorsavhandling
2
, 

                                                             
2 Ericssons avhandling är en delstudie i: Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil, som är ett 

samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning. Det går ut på att skolverksamheten skall fungera 

som en hälsofrämjande miljö för fysisk, social och psykisk hälsa och lärande, som består av minst en timmas 

fysisk aktivitet per dag. Då intresset för projektet varit stort har en modell skapats, den så kallade 

Bunkeflomodellen. Hämtad 2011-06-11, från http://www.bunkeflomodellen.com/ 
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syftar till att studera eventuella påverkanseffekter av utökad fysisk aktivitet och extra 

motorisk träning i skolan vad gäller motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer 

(Ericsson, 2003). Sammanlagt deltog 251 elever i studien. Undersökningen var en 

interventionsstudie som pågick under tre år. Två årskullar elever hade en obligatorisk 

rörelselektion varje dag de gick i skolan. Elever som hade motoriska brister erbjöds även ett 

motoriskt träningspass i veckan. Dessa elever jämfördes med en tredje grupp elever som 

endast hade ordinarie idrottsundervisning som bestod av två timmar i veckan. Varje år 

genomfördes motorikobservationer med ett specifikt observationsschema (MUGI). Eleverna 

med utökad fysisk aktivitet och motorisk träning hade efter två år bättre motorisk förmåga än 

den så kallade jämförelsegruppen. Det gäller förmågor som balansförmåga, bilateral 

koordination – öga/handkoordination och bättre koncentrationsförmåga. Dessutom visade 

studien på att den fysiska och motoriska träningen gav bättre skolprestationer när det gäller 

resultat på nationella prov i svenska när det gäller läs- och skrivförmåga. Det gällde även 

resultat på nationella prov i matematik, gällande rumsuppfattning, logik, kreativitet och 

taluppfattning/tankefärdighet (Ericsson, 2003; Ericsson, 2005). Då utomhuspedagogisk 

verksamhet innefattar, bland annat, motorisk träning, fysiska aktivitet och fysisk ansträngning 

skulle Ericssons (2003) resultat, under vissa utomhuspedagogiska sammanhang, kunna ha de 

gynnsamma effekter på barns utveckling som beskrivs ovan.  

Här följer studier som visar på att naturen har en lugnande inverkan på individen, som medför 

lägre puls och minskade halter av stresshormonet cortisol. På två grundskolor i Linköping 

utfördes en studie, som inte är publicerad, vars syfte var att minska lärare och elevers 

stressnivåer. Detta genom att införa utomhusundervisning. Lärarna genomgick 15 dagars 

kompetensutveckling i utomhuspedagogik under läsåret. I studien deltog en försöksskola 

samt en kontrollskola som sammanlagt omfattade 341 barn från förskola till årskurs 6 samt 

30 lärare. Studien uppmätte utmärkande sänkta salivcortisolhalter (stresshormon) framförallt 

hos pojkarna i försöksskolan i jämförelse med kontrollskolan. Med andra ord hade 

utomhusundervisningen positiv inverkan på barnens psykiska hälsa. Studien innehöll 

djupintervjuer som visade på att lärarna blev mer positiva till att använda sig av varierande 

lärsituationer samt att analysen av studien gav argument för att använda sig mer av 

utomhusundervisning (Dahlgren m fl. 2007).  

Här följer två studier där försökspersoner utsatts för stress, därefter fick försökspersonerna 

olika förutsättningar för att återhämta sig. I en studie deltog 34 högskolestudenter, 17 män 

samt 17 kvinnor. Deltagarna fördelades slumpmässigt till var och en av tre försöksgrupper; 
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1:a upplevelse av naturmiljö, 2:a upplevelse av stadsmiljö och 3:e passiv avkoppling genom 

att lyssna på musik och läsa tidning i ett fönsterlöst rum. I dessa olika miljöer skulle 

försöksgrupperna återhämta sig efter att de blivit utsatta för stress. Blodtryck och puls mättes 

var fjärde minut. Deltagarna svarade på: om de kopplade bort från sin vardagliga miljö, om 

deras uppmärksamhet drogs till intressanta företeelser eller tankar under försökstiden, om de 

kände samstämmighet med upplevelsen, om de uppfattade att de kunde göra några av de 

saker de tycker om att göra på den plats de vistats på. Vistelsen i miljöerna utfördes 40 

minuter under tre olika tillfällen under olika dagar. De som återhämtar sig genom att ta en 

promenad i naturen kände sig gladare, mindre arga och hade bättre koncentrationsförmåga än 

försökspersoner som promenerat i tätbebyggt område eller lyssnat på musik och läst tidning i 

ett fönsterlöst rum (Hartig, Mang & Evans, 1991; Naturvårdsverket, 2006). Den andra studien 

bestod av att efter en stressande arbetsuppgift, mäta blodtrycket under återhämtningen. 

Försökspersonerna bestod av 112 studenter som hade normalt blodtryck, jämnt fördelat 

mellan könen. En försöksgrupp vilade i ett rum med utsikt mot naturen, då sjönk blodtrycket 

genast. Medan de som vilade i ett rum utan fönster, då steg blodtrycket. Därefter fortsatte 

försökspersonerna återhämtningen genom promenad i natur respektive i stadsmiljö. 

Naturgruppen hade de bästa värdena. Efter promenaden kände de sig mer positiva, mindre 

aggressiva och hade bättre koncentrationsförmåga än stadsgruppen (Hartig, Evans, Jamner, 

Davis & Gärling, 2003; Naturvårdsverket, 2006).  

På ett sjukhus i Pennsylvania i USA, genomfördes en studie av Ulrich (1984) vars syfte var 

att undersöka om sjukhusrum med fönster, med utsikt över en naturlig miljö hade påverkan 

på patienters tillfrisknande. Urvalet bestod av patienter som hade genomgått en vanlig typ av 

gallblåsoperation. Operationerna som var en del av studien utfördes mellan 1 maj och 20 

oktober (1972 - 1981), då träden hade lövverk. Patienter yngre än 20 år eller äldre än 69, 

patienter som utvecklade alvarliga komplikationer samt de som hade en historia av psykiska 

störningar var inte en del av studien. Studien jämförde två olika patientgruppers hälsotillstånd 

och tillfrisknande, som låg i rum som vätte mot natur respektive stenvägg. 46 patienter 

grupperade i 23 par (15 kvinnor och 8 män) deltog i studien. Patienterna matchades parvis, 

med en patient i vardera rum med utsikt  mot natur eller stenvägg . Kriterierna för matchning 

var kön, ålder (inom 5 år), rökare eller inte rökare, övervikt eller inom normala viktgränser, 

allmän karaktär av tidigare sjukhusvistelse, år för operation (inom 6 år). Färgen på rummen 

var lika. Det fanns ingen statistiskt betydande skillnad i förfarandena av operationerna under 

åren mellan de olika grupperna. Sköterskor registrerade information om patienterna: Antal 
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dagar av sjukhusvistelse. Antal och styrka av lugnande-, smärtstillande- och sömnmedel. Små 

komplikationer, t.ex. som ihållande huvudvärk och illamående som kräver medicinering. 

Symptom som ofta anses uppstå genom biverkningar. Sköterskorna visste inte vilken utsikt 

patienten hade. Studien visade på att patienterna tillfrisknade fortare då de hade utsikt mot ett 

grönområde med stora träd till skillnad från de som hade ett rum som vette mot en tegelvägg. 

Patienternas sår läkte fortare, de hade mindre huvudvärk och var mindre illamående. 

Dessutom behövde de betydligt mindre medicin för oro och för smärtlindring. Deras 

sjukhusvistelse var kortare. Då studien genomfördes på ett sjukhus var det lätt för forskaren 

att kontrollera omständigheterna kring försökspersonerna så att någon yttre påverkan inte 

förvrängde forskningsresultatet (Ulrich, 1984; Naturvårdsverket, 2006). 

Dessa studier visar tydliga resultat på naturens positiva inverkan på människans hälsa, 

välmående, läkning, återhämtning och ökad koncentrationsförmåga. Dessutom visade en av 

studierna (Ericsson, 2003) på den fysiska rörelsens positiva inverkan på skolelevers 

koncentrationsförmåga, deras motoriska färdighet samt att de presterade bättre på nationella 

prov i svenska – läs- och skrivförmåga och på nationella prov i matematik – rumsuppfattning, 

logik, kreativitet och taluppfattning/tankefärdighet. Detta tyder på att utomhuspedagogisk 

verksamhet har en stor potential att tillföra skolverksamheten dessa positiva effekter som 

nämnts ovan.  

2.5.2 Lärares upplevelse inför och deras uppfattning om 

utomhuspedagogisk verksamhet 

Här följer en studie som bland annat undersöker utomhuspedagogiska effekter på ungdomars 

lärande. Dessutom undersöker den faktorer som kan vara ett hinder för eller som kan 

underlätta för, att realisera/leda utomhuspedagogisk verksamhet. Dock är det framföralt det 

sistnämnda som har betydelse för min studie. Därefter följer Szczepanskis (2008) studie om 

lärares uppfattning om utomhuspedagogik.  

Under sex månader 2003/2004 genomfördes en studie i England av Rickinson med fler 

(Rickinson, Dillon, Teamey, Morris, Choi, Sanders, & Benefield, 2004), med syftet att 

fastställa vad som är känt och inte känt om:  

 

Ungdomars erfarenheter av utomhuspedagogik. Utomhusaktiviteters effekt på ungdomars 

lärande. Faktorer som kan hindra eller underlätta ungdomars lärande utomhus. 
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Faktorer som kan hindra eller underlätta för att realisera/leda utomhuspedagogisk 

verksamhet.  

 

Studiens övergripande fokus låg på publikationer av empirisk forskning om 

utomhuspedagogik inklusive naturupplevelsens betydelse, fältarbete och skolgårdsprojekt. 

Detta gällde undervisning av grundskole- och gymnasieelever. Studien undersökte 

utomhuspedagogisk verksamhet och dess processer då det gäller elevers kognitiva, 

emotionella, sociala och fysiska utveckling Sökta källor bestod av publicerade artiklar, 

forskningsrapportrar, böcker och statliga/internationella publikationer (Rickinson m fl. 2004). 

 

Relevant forskning/litteratur identifierades med hjälp av olika sök metoder. Dessa 

inkluderade: Bibliografiska databassökningar på samhällsvetenskapliga forskningsområden. 

”Hand sökning” efter viktiga tidskrifter om utomhuspedagogisk forskning samt tidigare 

recensioner och bibliografier av betydelse. Sökningar av webbsidor om utomhuspedagogik 

forskning och praktik. E-post förfrågningar till forskare som arbetar inom detta område 

genom olika regionala, nationella och internationella nätverk och organisationer (Rickinson 

m fl. 2004). 

 

Studien genomfördes genom en metaanalys, det vill säga en jämförande undersökning med 

hjälp av 150 vetenskapliga internationella publikationer från 1993-2003 (Rickinson m fl. 

2004; Szczepanski & Dahlgren, 2010). 

  

Det jag väljer att belysa för min studie, som framkom av Rickinsons (m fl. 2004) forskning, 

handlar om lärares uppfattning om det som de upplevde som ett hinder för att realisera/leda 

utomhuspedagogisk verksamhet. Då de intervjuade lärarna i min studie utryckt liknande 

upplevelser. I Rickinsons (m fl. 2004) studie framkom det att lärare upplevde en osäkerhet 

inför undervisningssituationen utomhus samt en oro för elevernas hälsa och säkerhet i 

samband med den verksamheten. Dessutom var den ringa tiden de hade att tillgå för 

utomhusundervisning ett hinder för dem. De saknade även ekonomiska resurser samt stöd 

från kolleger och ledning. (Rickinson m fl. 2004; Szczepanski & Dahlgren, 2010).  

 

Vidare presenteras Szczepanskis (2008) studie, som belyser ett antal lärares syn på 

utomhuspedagogisk verksamhet före respektive efter en utbildningsintervention/fortbildning i 

utomhuspedagogik.  
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Szczepanski (2008) intervjuade 26 lärare i tre olika kommuner, som arbetade på sammanlagt 

fyra olika skolor. Undersökningarna har olika inriktningar i de olika kommunerna. Samtliga 

lärare saknar, i sin grundutbildning, utbildning i utomhuspedagogik. (Två av 

undersökningarna som är kartläggningsundersökningar är inte intressant för detta 

examensarbete därför visar jag bara på den tredje kommunens resultat.) Szczepanskis (2008) 

studie syftade till att undersöka lärares uppfattningar om det som utmärker 

utomhuspedagogik när det gäller lärande och undervisning. Det gällde både före och efter den 

utbildningsintervention/fortbildning i utomhuspedagogik som lärarna deltog i. Den omfattade 

hur och varför man kan använda sig av utomhuspedagogik på skolgården eller i intilliggande 

ängs- och hagmarker. Byskolan har en profil som består av natur-, kultur- och 

fysiskinriktning. Skolan kretsloppsanpassar verksamheten genom, bland annat, kompostering 

och pappersåtervinning. På Byskolan går ca 150 barn i åldrarna 6-12  år (Szczepanski, 2008).  

 

Studien visar att tio av elva lärare uppfattar ingen särart hos utomhuspedagogiken 

(Szczepanski, 2008, s. 46), innan utbildningsinterventionen. De uppfattade 

utomhuspedagogiken som friluftslivsorienterade aktiviteter som de flesta av dem inte hade 

någon nytta av i sin undervisning. De två kommande citaten visar på att 

utbildningsinterventionen fick lärarna att förändra sin syn på vad utomhuspedagogik kan 

bidra med till deras undervisning.  

 

Flera av dessa lärare föreställer sig stolar och bord, böcker, penna och papper som 

undervisningens grundelement och är starkt bundna till textbaserad praktik och 

traditionella läromedel (Szczepanski, 2008, s. 47). 

 

 Ett år efter utbildningsinterventionen uttryckte respondenterna utomhuspedagogik som: 

 

[…] mer autentisk, sinnes- och kroppsrelaterad, rörelseintensiv och hälsopromotiv än 

lärandet inomhus. Genom att inkludera svenska, matematik och NO/SO – ämnen, 

discipliner som av tradition inte brukar förekomma utomhus, visar lärarna också att de 

tydligare uppfattar begreppsbildningen, sammanhangen och tematiken i undervisningen 

(Szczepanski, 2008, s. 46). 
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I skolans organisation eller i den lokala arbetsplanen hade det tidigare inte funnits 

någon acceptans för utomhusundervisning. Med hjälp av kunskap genom 

utbildningsinterventionen, uppfattades de naturpedagogiska momenten i 

undervisningen snart som en naturlig del av skolverksamheten. Flera av lärarna 

uttryckte att utomhusförlagd undervisning blev mer accepterat efter 

utbildningsinterventionen samt att rektorernas stöd för den verksamheten var en viktig 

faktor för dess acceptans. Lärarna sa även att om forskning kring hälsa och lärande, 

som introducerats under utbildningsintervention, visar sig ge positiv effekt, då ökar 

möjligheten till att använda sig av undervisning utomhus (Szczepanski, 2008). 

 

Szczepanskis (2008) resultat visar på att utbildningsinterventionen tydliggjorde för 

lärarna utomhuspedagogikens särart och dess inverkan på lärande. Vars kvalitet består 

av sinnes- och kroppsrelaterad, rörelseintensiv och hälsopromotiv verksamhet, genom 

autentiska upplevelser. Dessutom tydliggjorde utomhuspedagogiken kontexten i 

lärarnas undervisning. Därmed såg lärarna nytta med utomhuspedagogikens didaktik. 

 

2.6 Utomhuspedagogik i relation till Lpo 94.  

Svensk grundskolas verksamhet ska utgå ifrån olika styrdokument. Om man ska använda sig 

av utomhuspedagogisk verksamhet i grundskolan är det därmed viktigt att belysa på vilket 

sätt utomhuspedagogisk verksamhet anknyter till Lpo 94 (Skolverket, 2006). Jag uppfattar att 

utomhuspedagogik omfattar de kvaliteter som krävs för att leva upptill de krav som Lpo 94 

fodrar. Ett centralt begrepp inom utomhuspedagogik är samspel, socialt som när det gäller 

kunskapsformer och helheter. Här följer ett citat hämtat ur Lpo 94, under rubriken Skolans 

värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2006, s. 6): 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och 

att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (Skolverket, 2006, 

s. 6). 

 

Här följer några fler exempel som styrker att utomhuspedagogik kan vara en del av skolans 

verksamhet. Under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2006, s. 6) 

belyses att det i lärprocesser är viktigt för eleven: med skapande arbete och lek, med daglig 
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fysisk aktivitet, att skolan ger överblick och sammanhang, att eleven ges möjlighet ta initiativ 

och ta ansvar, att lära sig arbeta självständigt och lösa problem, att skolan visar på 

övergripande perspektiv och därmed utvecklar ett dynamiskt tänkande hos eleven, att få ta 

ansvar för de lokala miljöfrågor de kan påverka samt att utveckla ett personligt 

förhållningsätt till övergripande miljöfrågor.  

Vidare följer ett blockcitat bestående av delar ur olika sammanhang, hämtat i Lpo 94´s 

innehåll och mål. Styrdokumentet syftar till att skapa elever som är: 

 

Självständiga harmoniska med stark självkänsla, som har integritet, social kompetens, 

som kan utveckla en förmåga att uttrycka och uppfatta sina praktiska som känslomässiga 

behov, kunna kommunicera på olika vis, övervinna svårigheter, kunna uppfatta känslor 

och stämningar, vara lyhörda gentemot andras behov och vara medmänsklig, respektera 

andra och andras åsikter, verka mot diskriminering och kränkande behandlingar, ta 

ansvar för sina handlingar och sitt lärande, vara medskapande och en del av ett hållbart 

samhälle, förmåga till att se helheter samt dess delar i komplexa sammanhang, kunna 

balansera och integrera kunskaper i olika former, praktiskt som teoretiskt hantera 

kunskaper de lärt sig samt utvecklat, kunna vara kritiskt tänkande samt ha förmåga till att 

vara en skapande individ, samverka med närsamhället och arbetslivet, vara delaktig och 

medansvarig och aktivt kunna verka i demokratiska processer, med mera (Skolverket, 

2006, s. 8-16).  

 

Härmed blir det tydligt att kraven och förväntningarna på lärare, pedagoger och elever 

är högt ställda. Därmed krävs det att skolan skapar didaktiskt inspirerande 

förutsättningar som består av olika typer av ”rum” och ”landskap” för verksamheten. 

Detta för att kunna skapa en variationsrik skola och därmed fruktsamma läroprocesser. 

Detta genom varierande arbetssätt som inspirerar till arbete, lek och rekreation. 

Utomhuspedagogik kan vara en väg att uppfylla styrdokumentens krav och 

förväntningar, genom att utomhuspedagogisk verksamhet kan beröra merparten av de 

egenskaper och kunskaper som eleven skall utveckla. 
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3. Metod 
Syftet med arbetet är att ta reda på vilken nytta en så kallad Naturskola tillför pedagogisk 

verksamhet i några grundskoleklasser. Den Naturskola jag valde benämner jag som 

Naturskolan, för att den skall förbli konfidentiell. För att ta reda på vad Naturskolan har för 

syfte med sin verksamhet utfördes en kvalitativ intervju med Naturskolans två pedagoger. Jag 

valde att intervjua dem tillsammans då de arbetade med samma verksamhet samt att de 

därmed hade möjlighet att berika varandras svar. Fördelen med att använda sig av 

gruppintervjuer kan vara att respondenterna känner en kollegialtrygghet i varandra då de 

befinner sig i en exponerande intervjusituation. Dessutom kunde dessa pedagoger få hjälp 

genom sina gemensamma erfarenheter av verksamheten och tillsammans inspirera varandra 

till att fördjupa sina tankar och därmed svaren. Nackdelen med gruppintervjuer kan vara att 

den ena parten dominerar över den andra, så att endast den enas tankar och åsikter kommer 

fram. Att använda sig av kvalitativa eller kvantitativa metoder beror på vilka forskningsfrågor 

som ställs (Kvale, 1997), det vill säga vad man har för syfte med rapporten. En liknelse till 

kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder kan skildras som en kemisk analys där den 

kvalitativa analysen syftar till att utröna ämnets innehåll medan den kvantitativa analysen är 

att identifiera antalet beståndsdelar (Webster´s, 1967). Syftet med arbetet är att ta reda på 

vilken nytta en Naturskola gör för pedagogisk verksamhet i några grundskoleklasser. Därmed 

valde jag att intervjua olika lärare var för sig, för att undersöka dessa individers genuina 

erfarenheter av och syn på Naturskolans verksamhet. Med syftet att kunna se likheter och 

olikheter mellan lärarnas svar. Därmed genomfördes en kvalitativ undersökning genom 

kvalitativa intervjuer. Det medförde att frågorna ställdes på ett öppet sätt, därmed fanns det 

inte några färdiga svarsalternativ. Det innebär att respondenten stod fri inför att delge sina 

subjektiva tankar (Trost, 2004). Under intervjuerna var strävan att det skulle skapas en 

intervjuprocess som består av en ömsesidig kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 

intervjuaren och informanten. Bestående av frågor/svar, följdfrågor, svar och bearbetning. 

Dock är intervjuaren den styrande parten och därmed orienterar de båda inom det 

problemområdet den undersöker. Maktförhållandet är därmed inte jämbördigt mellan 

intervjuare och respondent (Kvale, 1997). 
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3.1 Urval 

Antal intervjupersoner beror på vad undersökningen har för syfte (Kvale, 1997). Då syftet 

med detta arbete är att ta reda på vilken nytta en Naturskola gör för pedagogisk verksamhet i 

några grundskoleklasser, blir den intervjuade individens tankar och erfarenheter det som är 

intressant att undersöka. Urvalet bestod av två pedagoger som var anställda på Naturskolan 

samt tre grundskollärare.  

Den Naturskola som blev föremål för undersökningen valdes då dess verksamhet tycktes vara 

omfångsrik. De intervjuade pedagogerna vid Naturskolan kallar jag för: Anders 35 år, som 

arbetat på Naturskolan i fem år. Maria, 34 år, som arbetat på Naturskolan ungefär ett år. Då 

jag var i kontakt med Naturskolan bestämde jag mig för att till en början intervjua tre 

grundskollärare, var för sig vid olika tidpunkter. Då det är troligt att tre lärarintervjuer 

representerar en stor grupp lärare. Då många lärare befinner sig i liknande situationer med 

liknande bakgrund, blir resultatet i undersökningen i viss mån generaliserbar (Kvale, 1997). 

Därmed valde jag att åka med Naturskolan vid tre olika tillfällen, som bestod av olika 

temainriktningar, då tre olika grundskollärare skulle åka med. Jag kontaktade dessa lärare och 

frågade om de vill delta i min undersökning och det ville de. Strävan var att utfallet av 

intervjuerna skulle ge ett brett innehåll, av lärares syfte att använda sig av en naturskolas 

verksamhet. Det visade sig att dessa lärare hade olik erfarenhet: deras ålder var olika, de 

undervisade olika årskurser, de undervisade i olika ämnen. En lärare undervisade en årskurs 

tre-fem och var klasslärare. Henne kallar jag för Stina. Hon var yngre än 30 år och har arbetat 

på en friskola under fem år. Skolans elevantal var färre än 100 elever. Den andra läraren 

undervisade en klass i årskurs sex, var klasslärare. Henne kallar jag för Ann. Hon är över 50 

år och har arbetat som lärare i minst tjugo år. Den skola hon vid intervjutillfället arbetade på 

är en stadsskola med flera hundra barn från förskoleklass till och med årskurs sex. Den tredje 

läraren undervisade årskurs sju i hemkunskap och naturorientering. Henne kallar jag för 

Karin, hon är över femtio år. Hon har arbetat som lärare i mer än 20 år, med alla åldrar från 

förskoleklass till och med årskurs nio samt på komvux. Den skola hon arbetade på är en stor 

skola med många hundra elever.  

För att ta ställning till om det var tillräckligt med dessa tre grundskollärarintervjuer, 

jämfördes de olika intervjuerna för att se ifall det fans någon mättnad i svaren. Det vill säga 

om respondenternas svar till stor del påminner om varandra, trots lärarnas olika erfarenheter. 
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Då det uppfattades som likheter i svaren drogs slutsatsen att ytterligare intervjuer inte skulle 

tillföra undersökningen något ytterligare.  

 

3.2 Intervjuguide 

Jag använde mig av kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997), med en viss struktur. I intervjuerna 

med de tre grundskollärarna, fanns två underliggande huvudfrågor: Vad är grundskollärares 

uppfattning om utomhuspedagogik och deras syn på Naturskolans verksamhet? och Hur och 

med vilket syfte använder dessa grundskollärare Naturskolan i sin verksamhet? Dessa 

huvudfrågor syftar till att svara på frågeställningen: Vad kan grundskollärare ha för syfte med 

att använda sig av Naturskolan i sin verksamhet? Övriga intervjufrågor syftade till att styra 

intervjun mot att undersöka vilken nytta en Naturskola gör för pedagogisk verksamhet i några 

grundskoleklasser. Intervjufrågorna var dessutom till för att de skulle vara till hjälp i 

analysarbetet, för att jämföra olika respondenters svar. Frågorna är konkreta men ställda på 

ett öppet sätt (se bilaga). Här följer ett exempel: Vad är utomhuspedagogik för dig? Med en 

sådan fråga finns inga förbestämda svarsalternativ och därmed är det fritt för respondenten att 

ge ett subjektivt svar (Trost, 2004). Frågor kring deras relation till utomhuspedagogik och 

deras uppfattning om Naturskolan, ställdes för att deras föreställning om problemområdet 

troligen har betydelse för hur respondenten använder sig av Naturskolan i sin verksamhet.   

 

Intervjun med pedagogerna på Naturskolan avser att tillsammans med de dokument som 

finns nerskrivna om Naturskolan, ge läsaren en uppfattning om Naturskolans verksamhet. 

Dessutom ämnar det att ge ett bra underlag för studiens diskussion och därmed kunna ge 

ämne till undersökningens slutsatser. 

3.3 Genomförandet 

Intervjuerna med grundskollärarna utfördes på respektive respondens arbetsplats, i respektive 

lärares klassrum (intervjufrågor: se bilaga). Gruppintervjun med Naturskolans två pedagoger 

utfördes på ett café. (intervjufrågor: se bilaga). Jag följde med Naturskolan vid tre olika 

tillfällen i samband med tre olika teman. Det gav mig en konkret erfarenhet av Naturskolans 

verksamhet samt en möjlighet att träffa grundskolläraren och därmed skapa en gemensam 

erfarenhetsgrund att stå på inför intervjun. Respondenten fick frågorna skickade till sig innan 

intervjutillfället, så att de hade möjlighet att förbereda sig. Intervjun med de två pedagogerna 

och de enskilda intervjuerna med lärarna, utvecklades till samtal kring det aktuella 
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ämnesområdet i högre grad än en intervju bestående av fråga/svar. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en Mp3-spelare och därefter transkriberades intervjuerna. Sedan analyserades 

intervjuerna, genom inspiration av Kvales (1997) sexstegs analysmetod samt genom en så 

kallad meningskoncentrering (Kvale, 1997). 

 

Under 3. Metod finns det beskrivet orsaken till att intervjun med Naturskolans pedagoger 

genomfördes i grupp medan grundskollärarna intervjuades enskilt. Under intervjun med 

Naturskolans pedagoger upplevde jag att de berikade varandras svar genom ett dynamiskt 

samspel utifrån sina gemensamma erfarenheter av verksamheten. När det gäller de enskilda 

intervjuerna utryckte lärarna en viss osäkerhet, att deras svar inte skulle vara tillräckliga. 

Dock gav svaren/det sagda en tydlig bild av likheter och olikheter dem emellan.    

 

3.4 Databearbetning 

Jag strävade efter att skriva kapitel 4. Resultat strukturerat för att gå vetenskapen till mötes 

samt att genom sammanfattande text och citat ge en inspirerande bild av intervjuerna. Det 

kan finnas en konflikt mellan forskarsamhället (i det här fallet examinatorn) och 

allmänheten/populärvetenskap (i det här fallet de som är intresserade av utomhuspedagogik). 

Hur man skriver och därmed presenterar en rapports resultat (Kvale, 1997). Kvale (1997) 

säger att det inte finns en gängse form för hur man bör presentera en kvalitativ 

intervjuundersökning. Därmed har jag tagit hjälp av Kvales (1997) Riktlinjer för rapportering 

av intervjucitat
3
 (Kvale, 1997, s. 240) i resultatdelen, som bygger på relationen mellan 

intervjuinnehåll, text och citat.   

 

Delar av Kvales (1997) sexstegs analysmetod användes för analysen av intervjuerna. 

Analysmetoden innebär att den intervjuade beskriver sin livsvärd genom sina svar och samtal 

under intervjun, som därmed skildrar respondentens föreställningar om problemområdet. Då 

kan respondenten bli medveten om nya samband i sin livsvärld, genom de frågor som ställs 

samt genom de beskrivningar den själv gjorde under intervjun. Därefter tolkar intervjuaren 

det som sägs och kommunicerar tillbaka genom att ställa frågor för att vidga, fördjupa och 

                                                             
3
Riktlinjer för rapportering av intervjucitat:1. Citaten bör relatera sig till texten. 2. Citaten bör 

kontextualiseras. 3. Citaten bör tolkas. [Klargöra ståndpunkten som citatet belyser, min anm.]. 4. Det bör finnas 

en balans mellan citat och text. Citatet bör inte omfatta mer än hälften av texten i ett kapitel. 5. Citaten bör vara 

korta.  [Inte mer än en halv sida].  
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förtydliga det som sägs under samtalet/intervjun. Till slut tolkar och bearbetar intervjuaren 

den utskrivna intervjun efter att den strukturerats, klarlagts och tagit bort ovidkommande 

material. I själva analysarbetet utvecklas innebörden i intervjun, klarläggs den intervjuades 

egna uppfattningar och ger forskaren nya perspektiv på fenomenet (Kvale, 1997, s.171).  

 

Jag menar som Kvale (1997) att analysen av intervjuerna och dess resultat började redan 

under intervjusituationen.  

 

De analyssteg jag använt mig av, för de kvalitativa intervjuerna var:  

1. Intervjufrågorna konstrueras, då frågorna utformas med ett specifikt syfte. 

2. Under intervjusituationen tolkas det som sägs och kommuniceras tillbaka genom 

följdfrågor, därmed styrs intervjun.  

3. Efter det transkriberas intervjun. 

 

Sedan bearbetades det transkriberade materialet genom så kallad meningskoncentrering 

(Kvale, 1997). De tre intervjuerna med grundskollärare bearbetades i fem steg, som följer:  

1. De tre intervjuerna lästes, för att få en känsla av helheten.  

2. Svaren studerades och innehållet i de tre olika grundskollärarnas svar jämfördes.  

3. Teman formulerades; de två underliggande huvudfrågorna blev till rubriker.  

4. Svaren tolkades utifrån uppsatsens syfte och forskarens/min synvinkel. Genom att ställa 

mig frågan, Vad säger mig deras svar? 

5. En skildrande beskrivning skrevs utifrån svaren, som en konklusion. 

Det transkriberade tolkades och sammanställdes som beskrivits ovan. Då lärarnas svar i 

många avseenden påminde om varandra gjorde jag en sammanställning och benämnde dem 

som grundskollärarna. Då någon uttalade sig på ett sätt som var typiskt för den läraren eller 

då jag ansåg uttalandet var mycket värdefullt för studien, då skrev jag det som citat. De två 

underliggande huvudfrågorna blev till rubriker då de representerade materialets innehåll.  
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Bearbetningen av gruppintervjun med Naturskolans pedagoger gick ut på att sammanställa 

deras svar, där resultatet syftar till att presentera Naturskolans verksamhet. Bearbetningen 

gjordes i tre steg, som följer: 

1. Först lästes intervjun för att få en känsla av helheten. 

2. Därefter tolkades/sammanställdes innehållet utifrån forskaren/min synvinkel, utifrån 

frågeställningen: Vad har Naturskolans pedagoger för syfte med sin verksamhet?   

3. Därefter skrevs en skildrande beskrivning av svaren.  

Det transkriberade tolkades och sammanställdes som beskrivits ovan. Då någon av 

pedagogerna uttalade sig på ett sätt som var typiskt för den eller då jag ansåg uttalandet var 

mycket värdefullt för studien, skrev jag det som citat. 

Kvalitativa intervjuprocesser ser jag som att; analysarbetet börjar med intervjun och håller på 

ända till och med de val forskaren gör då den presenterar resultatet för läsaren (Kvale, 1997).  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Kvale (1997) skriver att begreppen reliabilitet och validitet är debatterade i forskarvärlden. 

Begreppen är ifrågasatta av vissa forskare inom kvalitativ forskning som anser att de kan vara 

hindrande för en skapande kvalitativ forskning (Kvale, 1997, s. 208). Kvale (1997) hänvisar 

dock till Lincon och Guba som använder begreppen tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet 

och konfirmerbarhet, då de diskuterar värdet av sina resultat.  

 

Syftet med undersökningen samt orsaken till att den bygger på kvalitativa intervjuer är att; 

med hjälp av empiriska undersökningar och litteraturbearbetningen föra en diskussion kring 

dessa respondenters svar. Därmed skapa förståelse för vilken nytta en Naturskolas 

verksamhet kan bidra med inom grundskolan. Man kan inte säga att respondenternas svar är 

allmängiltiga när det gäller alla lärare och pedagoger. Dock är det troligt att de intervjuade 

grundskollärarna representerar en stor grupp lärare. Då många lärare befinner sig i liknande 

situationer med liknande bakgrund är resultatet i undersökningen i viss mån generaliserbar 

(Kvale, 1997). Resultaten är giltiga om man inte lyfter dem ur sitt sammanhang. Därmed 

menar jag att undersökningsresultatet i detta arbete är tillförlitligt. För att öka kvaliteten när 

det gäller att ta reda på vilken nytta Naturskolan gör för pedagogisk verksamhet i skolan, 

kunde jag ha intervjuat eleverna om deras uppfattning om Naturskolans verksamhet, gjort 
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någon form av tester på eleverna utifrån Naturskolans mål med verksamheten samt gjort 

noggranna observationer hur jag uppfattar nyttan med verksamheten utifrån vissa kriterier. 

För att avgränsa studien gjorde jag inte denna fördjupning, då det kräver ett mycket mer 

omfattande arbete än vad denna studie ska innehålla. 

  

3.6 Etiskt förhållningssätt  

Dessa intervjuer bygger på frivillighet samt att intervjuaren har tystnadsplikt.  För att de 

intervjuade personerna ska förbli konfidentiella används fingerade namn i uppsatsen 

(Johansson & Svedner, 2006). Att en intervju är konfidentiell innebär att intervjuaren inte får 

tala om för någon vem man har intervjuat, eller om någon inte har velat bli intervjuad. 

Dessutom får man som intervjuare inte föra vidare vad som sagts under intervjun. Den 

intervjuade får dock berätta för vem den vill om vad den själv har sagt samt berätta om 

intervjuns innehåll (Trost, 2004). Jag har upptäckt att det inte går att hålla Naturskolan 

hemlig under kapitel 2.4 Naturskolan. Då jag i referenslistan måste uppge var de skrivna 

källorna kommer ifrån. De berörda personerna är upplysta om detta och tycker det är 

acceptabelt. Det inspelade materialet förvaras inlåst så att obehöriga inte kan komma åt det. 

Efter att uppsatsen godkänts raderas det inspelade materialet. Inför intervjun är 

respondenterna informerade om det sagda i detta avsnitt. 
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4. Resultat 

4.1 Intervju med grundskollärare 

Intervjuerna med grundskollärarna bygger på två ”underliggande grundfrågor”: Vad är 

grundskollärares uppfattning om utomhuspedagogik och deras syn på Naturskolans 

verksamhet? Hur och med vilket syfte använder dessa grundskollärare Naturskolan i sin 

verksamhet? Därmed blev det följdriktigt att skapa rubriker utifrån dessa frågor i den 

resultatbeskrivning som följer. Övriga frågor under intervjuerna (se bilaga) användes som ett 

styrmedel för att nå syftet med undersökningen, som är att ta reda på vilken nytta en 

Naturskola gör för pedagogisk verksamhet i några grundskoleklasser.  

 

Analysmetoden är en så kallad meningskoncentrering (Kvale, 1997). Det vill säga man söker 

den innebörd som utkristalliserar sig i svaren. Det innebär i detta sammanhang att i de fall då 

respondenterna svarade med likartade svar, sammanställde jag dessa till ett gemensamt svar. 

Vissa specifika utsagor är citerade då det sagda är specifikt för den läraren och/eller viktigt 

att framhäva för undersökningen. Intervjun framskred som ett samtal då jag inte strikt höll 

mig till fråga-svar. Jag ansåg att det var viktigt att respondenten spontant fick berätta utifrån 

sina associationer kring det ämne som behandlades. Lärarnas fingerade namn är Stina, Karin 

och Ann. Medan Naturskolans pedagoger fick namnen Anders och Maria. 

4.1.1 Grundskollärares uppfattning om utomhuspedagogik och deras syn 

på Naturskolans verksamhet 

 

1. Vad är utomhuspedagogik för dig?  

Grundskollärarna säger att utomhuspedagogik är att man vistas utomhus i samband med 

någon verksamhet och då framförallt i den ”fria naturen”, att man/verksamheten utgår ifrån 

miljön man befinner sig i. Naturskolans verksamhet kan innefatta grundskolans alla ämnen, 

men de förknippar framförallt utomhuspedagogik med verksamhet som berör natur och miljö. 

Här följer några av lärarnas citat: 

 

Utomhuspedagogik är när man jobbar med arbetsområden som natur och miljö. Med det 

som är svårt att göra inomhus. Kunskaper som man får ute i naturen som man på samma 

sätt inte kan få inomhus. Att titta på växter inne blir ju inte samma upplevelse som ute. 

Alla aktiviteter kan man egentligen utföra ute, men läsning och skrivning tänker jag inte 
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som utomhus verksamhet. Vi jobbar tematiskt med SO och NO, det är under de 

perioderna vi försöker komma ut (Stina).  

 

Vi är en stadsskola så jag kan säga att vi inte bedriver så väldigt mycket 

utomhuspedagogik. Lågstadiet gör det för vi har en skolskog som dom går till. Sen är det 

som det tar slut lite grann på mellanstadiet (Ann).  

 

2. Vad vet du om Naturskolan och dess verksamhet? 

Lärarna uppfattar att Naturskolan bedriver en bred verksamhet, bestående av många teman. 

 

Naturskolan har utvecklats, det finns fler teman än tidigare att välja på. Vi försöker få det 

tema som är inriktat på det vi läser om. Det är ett komplement till det vi jobbar med. Jag 

tycker att de är inriktade på vad man ska lära sig i skolan, de har fakta mellan sina 

praktiska uppgifter också. De har mycket med samarbete, att stärka gruppen och roliga 

och trevliga naturupplevelser och att sprida mycket kunskap om den (Stina). 

 

Naturskolan bedriver en jättebra verksamhet, den skulle jag vilja använda mycket mer. 

Förr gjorde vi det mer kontinuerligt, så kunde man bygga vidare på det. Då var de inte 

lika uppbokade (Ann). 

 

3. Vad uppfattar du att Naturskolan har för syfte med verksamheten? 

 

Lärarna uppfattar att naturskolans syfte är att alla elever i kommunen ska ha möjlighet att 

komma ut i och få uppleva naturen samt att verksamheten ska komplettera den undervisning 

som förs inomhus. Kommande citat visar på vilket syfte den enskilda läraren lyfter fram: 

 

Syftet är att nå alla elever i kommunen, med ett annorlunda sätt genom att lämna 

klassrummet, i ställer för att sitta och läsa om naturen i klassrummet (Ann) 

 

Det finns flera syften med Naturskolan. Man mår gott av att vara i naturen, man lär 

känna naturen. Men även det här med samarbetsövningar, det svetsar samman. Det är så 

välgörande att komma från den här miljön och ut i en annan miljö. Då får man se andra 

kvaliteter hos varandra. Också närma sig naturen, just för dom som inte är vana vid den 

(Karin). 

 

Det är ju inte jättelätt att ta sig ut i skogen med en hel klass. Men ett viktigt syfte är ju 

också att lära oss pedagoger, hur hanterar vi situationen när vi går ut? Att bara gå ut i 
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närmaste natur och titta på mossor, blir det ofta torftigt. Naturskolan har ett större syfte, 

olika miljöer, olika teman, man kan laga mat i naturen, man kan trumma. Man kan släppa 

eleverna mycket mer, längre bort, man lär sig som pedagog, man behöver inte vara så 

ängslig att ha dom i den här annorlunda miljön. Naturskolan lär en slappna av, det löser 

sig och lämna eleverna lite ifred (Karin). 

 

Syftet är att man får tips, genom Naturskolans verksamhet, på vad man kan göra på egen 

hand. Men syftet är också att tillexempel se/ uppleva kretsloppscirkeln i närmiljön med 

vatten, avloppet och återvinning vid återvinningsstationen. Det är lättare att göra det 

tillsammans med deras pedagoger (Ann). 

 

4. Hur kommer det sig att du/ lärarlaget, skolan anlitar Naturskolan? Har du/ni tidigare använt deras 

tjänster? 

 

Grundskollärarna anlitar Naturskolan av vana, då de har använt sig av Naturskolans 

verksamhet en eller två gånger per termin under flera år. Naturskolans pedagoger har skiftat 

under årens lopp. De känner till att Naturskolan har ett stort utbud med olika teman som 

skolorna kan välja mellan. De säger att de är trygga när det gäller kvalitén på Naturskolans 

verksamhet, då de av erfarenhet är mycket nöjda med deras upplägg och dess innehåll. Det 

vill säga grundskollärarna är nöjda med Naturskolans verksamhet, därför fortsätter de att 

anlita dem: 

 

Anledningen till att vi väljer dem igen, är att det är bra. Alla saker kan man ju inte göra 

själv på skolan, man har inte heller all den kunskapen. En trevlig utflykt, lite längre från 

skolan är också en anledning. Det är jätteviktigt att få en positiv upplevelse som 

pedagog, att få hjälp att ge eleverna de kunskaper som man inte på samma sätt kan göra i 

skolan (Stina). 

 

Under intervjun framkom det även att grundskollärarna anser att den fysiska ansträngningen 

samt upplevelser genom sinnena som viktiga faktorer, som Naturskolans verksamhet medför 

till skillnad från undervisning i klassrummet. Dessutom kan undervisningen passa fler elever 

då man använder sig av variationsrik metodik som det blir då man använder sig av 

utomhuspedagogik, som ett komplement till den vanliga undervisningen. De betonar också 

att upplevelser och erfarenheter, som verksamhet i uterummet medför, även är en viktig 

faktor för att befästa kunskap. Att arbeta utomhus kan dock medföra andra svårigheter än då 
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man befinner sig i klassrumsmiljön. Det kräver kompetens av lärare/pedagog att hantera en 

grupp i en fri miljö utomhus där många elever kanske inte är vana att vistas. Här följer ett 

citat: 

 

Naturskolan har mycket fokus på samarbete. Ibland kan det vara svårare att samla barn i 

det fria, det kan vara en svårare pedagogisk situation. Men barnen får prova på sådant som 

ger andra upplevelser. […] När det gäller matematik vet jag inte om det skiljer så mycket 

vad de lär sig, även där får de känna och räkna, så det är klart det ger ju andra erfarenheter, 

andra upplevelser ute som säkert passar andra barn (Stina). 

 

Grundskollärarnas alla svar som skildrats ovan, uppfattar jag även som syften till varför de 

använder Naturskolan i sin verksamhet. Alltså svar på vilken nytta Naturskolan gör för 

pedagogisk verksamhet i grundskolan. 

4.1.2 Hur och med vilket syfte använder dessa grundskollärare Naturskolan 

i sin verksamhet? 

5. Använder du Naturskolan som en del av din skolverksamhet, eller bara som ett roligt avbräck i den 

vanliga undervisningen? Vad syftar det till? 

 

Grundskollärarna säger att de använder Naturskolans verksamhet som ett komplement till sin 

verksamhet, ett sätt att närma sig skolverksamhetens mål genom en annan didaktisk vinkel. 

De säger att Naturskolans verksamhet är ett bra komplement till deras verksamhet i skolan. 

Här följer några citat som visar på det: 

 

Tänk sådan upplevelse det har gett när Naturskolans pedagog har vänt på en sten och 

hittar något under den och har mycket att berätta. Man kan ju inte alls så mycket själv, 

vad det är för kryp, hur kan de överleva där, nu i december? Och hur roligt eleverna ofta 

tycker att det är då de upptäcker mer, att det inte bara är en skog med träd (Ann).  

Naturskolan har ju olika program som man kan välja på, det finns hur mycket som helst. 

För oss på mellanstadiet finns det mycket om vatten, avlopp, sophantering, återvinning 

och dom bitarna, alltså miljö. Sen är det också ren naturkunskap med växter och djur, det 

kan vara bergarter det täcker ju egentligen hela geografin. Man kan hitta gamla lämningar 
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och sånt finns det ju en hel del att titta på här, i vårt landskap. Och sen kunna laga mat i 

naturen. Verksamheten är väldigt bred och ganska avancerad (Ann). 

Vi har använt oss av Naturskolan för att det svetsar samman eleverna, det är så 

välgörande att komma iväg från klassrumsmiljön att befinna sig i en annan miljö. Då får 

eleverna se andra kvaliteter hos varandra (Karin).  

6. Har du någon uppfattning om Naturskolans kunskapssyn? Är den annorlunda jämfört, allmänt sett, med 

den grundläggande kunskapssyn som finns på den skola du arbetar?  

Lärarna säger att Naturskolans kunskapssyn bygger på vikten av att förena teori och 

praktik. De säger att det inte skiljer sig något nämnvärt från deras egen kunskapssyn. 

Dock framkommer det att verksamheten i skolan ofta är väldigt teoretisk men att de 

strävar efter att arbeta med en helhetssyn vad det gäller teori och praktik. Dock säger 

Karin att hemkunskapsundervisningen har många beröringspunkter med 

utomhuspedagogik.  

7. Vad tänker du då jag säger: Samverkan mellan teori, praktik, reflektion och handling?  

Det skulle kunna vara Naturskolans valspråk och reflektionen är ju viktig. Den är ju svår, 

den måste man träna upp, alltså när man är elva, tolv år så bör de ju kunna tänka efter 

varför man gjorde på ett visst sätt. Att reflektera kring flyttfåglar. Om man ser ett 

fågelsträck som landar på en åker, så blir det så mycket mer än om man bara vet att fåglar 

flyttar… (Ann). 

Reflektion benämns först och främst i det här sammanhanget av läraren som en 

kognitiv handling. Hon snuddar dock vid att reflektion även är en upplevelsemässig 

handling och process. 

8. Hur tänker du kring uterummets betydelse då det gäller pedagogisk verksamhet som ger erfarenhet, 

upplevelser samt sociala som kognitiva kunskaper. Jämför med verksamhet som sker inomhus i skolans 

lokaler. 

  

Genom två av lärarna framkommer det att eleverna har olika erfarenheter och kunskaper som 

kan komma till uttryck då man befinner sig i en annan miljö än klassrumsmiljön. Att det kan 

ge elever nya roller och därmed visa kvaliteter och förmågor som varken lärare eller kamrater 

har sett. Stina som är klasslärare i årskurs tre-fem säger att:  
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När det gäller de sociala sammanhangens betydelse. Det kan vara andra barn som kliver 

fram, som inte gör det i klassrummet. Någon som har jättestora kunskaper om natur och 

har gjort det här förut. Då är det den som kliver fram i en grupp, som inte hade gjort det 

om man gjort andra aktiviteter i skolan. Andra barn får synas mer kanske än de gör 

annars, för de har den typen av kunskaper. Kunskapsmässigt ger det ju andra kunskaper, 

du får ju mer känna på det och uppleva det på ett annat sätt. Så det är ju andra upplevelser 

och erfarenheter än inne i klassrummet (Stina).  

 

Karin som är lärare i hemkunskap och naturorientering i årskurs sju, säger att uterummet kan 

skapa nya förutsättningar där eleverna ställs inför nya möten och utmaningar. Väderlek och 

terräng kan vara nya utmaningar för många. Man kan ställas inför situationer då man är 

beroende av varandra:  

 

Då ställs deras solidaritet på prov. Vem tar ansvar för både sig själv, kamraten och 

gruppen? Vem drar vagnen med all packning? Vem ser till att allt är uppstädat? Vem 

tröstar Kalle då han är ledsen? (Karin).  

 

Karin var tillsammans med sin klass, årskurs sju, under en dag med Naturskolan. Temat 

bestod av Matlagning och värdskap, då fick hon uppleva att uterummet kan skapa nya 

förutsättningar att nå barn som annars kan vara svåra att nå. Hon berättar att: 

Vi fick ju en sån upplevelse sist, av en kille vi inte hade ”sett”, som växte i mina ögon. 

Otroligt, det är så positivt, det är ovärderligt, han växte till dubbel storlek! En elev som 

fått stämpeln jättejobbig. -Phu, vi sätter honom på specialundervisning. Det här kommer 

inte att gå bra, förväntningarna har varit otroligt negativa och därför har det också varit 

lite konstigheter. Men efter den här resan har han växt något otroligt, jag har honom även 

i hemkunskapen. Då var han nära att spåra ut, han har ju sina problem. Och jag sa, - du 

kan inte lura mig längre för jag har sett vad du går för, då sjönk axlarna ner och han 

gjorde det han skulle (skratt). Det är så värdefullt, det är så otroligt värdefullt, det är 

nästan som man får en 3D upplevelse! Man får ett annat djup, ser det från en annan 

vinkel, jag hittar inte de rätta orden! Det är som han säger, – Ja, bara jag får va aktiv och 

ta i, så fixar jag det här. Han ser att vi ser det och vi berömmer (Karin).  
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10.  Skulle du vilja använda dig av Naturskolans tjänster i högre grad än vad du gör i dag? Eller/och på 

ett annorlunda sätt?  

Lärarna vill utnyttja Naturskolans verksamhet i större utsträckning än vad de gör. 

Naturskolan är väldigt efterfrågad och blir därmed fullbokad. Det går att få plats, en på 

sin höjd två gånger per läsår.  

11. Skulle du vilja att Naturskolans verksamhet såg annorlunda ut? 

Grundskollärarna säger att de vet och känner att de har möjlighet att påverka Naturskolans 

utbud och dess innehåll. Lärarna är väldigt nöjda med Naturskolans verksamhet som ett 

komplement till sin egen undervisning och har inga önskemål på en förändring för att den 

skall passa deras ändamål på ett bättre sätt. Lärarna tycker att det är bra att det kommer någon 

utifrån med specialkompetens. För att de som lärare lär sig något, samt att undervisningens 

upplägg och innehåll blir annorlunda. De ser Naturskolans verksamhet som en fortbildning 

för sig själva, det gäller även hur man hantera en stor grupp ute i naturen. För 

grundskollärarna är det ett stort stöd att ha med Naturskolans pedagoger då de är ute i 

naturen, då de känner att Naturskolans pedagoger har kompetensen att hantera en grupp i en 

”främmande” miljö. Karin ger exempel på vikten av att en röd tråd går genom verksamheten. 

Hon berättar om dagen då hon var tillsammans med sin sjunde klass – temat var Matlagning 

och värdskap. Karin tyckte att Naturskolans pedagog lyfte nivån på verksamheten då 

pedagogen hade en tydlig röd tråd. Då pedagogen under bussfärden, ut till naturen, samtalade 

med eleverna om vad de ätit på morgonen samt att hon bad dem fundera på hur och var maten 

producerats. På hemfärden ”knöts dagen samman” genom att Naturskolans pedagog 

samtalade med eleverna om deras funderingar kring var maten producerats. Med det uttrycker 

Karin att hon uppfattar Naturskolans verksamhet som kvalitativ.  

Karin hade hört kritiska röster från några nior som hade varit ute med Naturskolan, med 

temat Skog. Hon var dock själv inte med under dagen.  Karin kommenterar det genom att 

säga att det alltid finns några som klagar för att de tycker det är för jobbigt. Att det är viktigt 

att man är tydlig med vilka förväntningar man har på eleverna inför dagen, samt att eleverna 

känner att de blir utmanade. Den kritiska kommentaren var att: - Nu har vi varit ute nog med 

den där Naturskolan, hugga ner träd vad är det? Karin säger även att det kanske behövs 

ställas ännu mer krav på eleverna utifrån den mentala nivån och den kunskapsnivå de 

befinner sig på, då de går i nian. Att det klargörs för dem vad temat och dagen i stort innebär. 

Att se till att eleverna är väl förberedda. Karins berättelse om elevens missnöje tyder på att 
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det är viktigt att eleverna känner att de ställs inför en utmaning som gör verksamheten rolig 

och spännande. Utomhuspedagogik bygger på att upplevelsen skapar nyfikenhet och däri 

krävs även utmaning. Dock återkommer Karin ofta till att det är naturupplevelsen, att trivas 

och ”må gott”, som är det allra viktigaste. Att ge alla elever möjligheten att skapa sig en 

positiv relation till naturen.  

4.1.3 Konklusion – Vad grundskollärarnas svar säger mig 

Syftet för dessa grundskollärare att använda sig av Naturskolan som en del i sin verksamhet 

är att: de av erfarenhet anser att Naturskolans verksamhet har kvalitet. Naturskolans 

pedagoger har en kompetens som kompletterar deras egen kunskap och därmed blir det även 

en form av fortbildning.  Naturskolans pedagoger är ett stöd för lärarna då de är ute, vad det 

gäller deras kompetens att hantera en stor grupp utomhus. Lärarna anser det viktigt att förena 

teori och praktik för att skapa djupgående kunskap, som är något de anser att Naturskolan 

praktiserar. Tyngdpunkten på verksamheten ligger på det praktiska, som de tycker är positivt. 

Då reflektion kommer på tal säger en av lärarna att reflektion är något som är svårt och 

behöver tränas upp. När det gäller att förena teori och praktik inom den ”vanliga 

skolundervisningen”, säger de att de tycker att man i allmänhet inte lyckas i tillräcklig mån. 

Därför är Naturskolans verksamhet viktig som komplement till deras verksamhet.  

Hemkunskap undervisningen har dock stora likheter med utomhuspedagogiken som förenar 

teori, praktik, reflektion och upplevelser med hjälp av sinnena. Förutom de rent 

naturorienterande kunskaperna anlitar lärarna Naturskolan för att: eleverna får social träning, 

att elevernas värderingar utmanas, eleverna ges möjlighet att uppleva med alla sina sinnen, 

eleverna får möjligheten att skapa en positiv känsla för och en egen relation till naturen, 

fysisk ansträngning ger positiva effekter för välmående och elevernas utveckling. Det 

framgår i intervjuerna att Naturskolans utomhusverksamhet utmanar andra sidor hos eleverna 

som inte utmanas i klassrumsmiljön. Under vissa av Naturskolans teman/verksamhet utmanas 

eleverna genom att de utsätts för svårigheter som gör dem beroende av varandra som därmed 

kan vara utelämnande för eleverna, säger en av grundskollärarna, som hon menar är något 

positivt. De gängse maktstrukturerna elever emellan och föreställningarna om varandra vad 

eleverna kan och är bra på kan komma att förändras, då nya sidor hos eleverna kan bli 

synliga. Det gäller både elever som lärare. Det framkom dock i en av intervjuerna att det man 

gör utanför klassrummet per automatik inte är en utmaning och därmed blir spännande. Går 

man till exempel i nian behöver man ”någon extra” utmaning att ta tag i så eleverna får känna 

sig stora/vuxna. Karin, en av lärarna, hörde ett samtal, efter att niondeklassare hade varit ute 
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med Naturskolan. Då en elev var missnöjd; - Nu har vi varit ute nog med den där 

Naturskolan, hugga ner träd vad är det? Jag tolkar elevens kommentar som att den uppfattar 

Naturskolans verksamhet som något som är för ”småbarn”, inget för dem som nästan är 

vuxna. Det kan ha varit ett utryck för besvikelse, då eleven kanske hade jättehöga 

förväntningar. Eleven ville kanske ställa sig in hos kompisarna, då den trodde att de tyckte 

det var tråkigt. Men uppenbarligen var han missnöjd.  

Naturskolans verksamhet är väldigt efterfrågad som medför att verksamheten blir fullbokad. 

Därför finns ingen möjlighet för dessa lärare att använda Naturskolans verksamhet i den 

utsträckning de önskar. 

4.2 Intervju med pedagoger på Naturskolan4 

Här följer en sammanställning av intervjun (intervjufrågorna: se bilaga) med Naturskolans 

två pedagoger. Den visar på hur Naturskolan arbetar samt vad de har för syften med sin 

verksamhet. Det väsentliga som framkom om Naturskolan under intervjun behandlar: deras 

kunskapssyn, uterummets betydelse, att det sociala arbetet i deras verksamhet får ta stor plats, 

att verksamheten syftar till att skapa fria och självständiga individer genom att eleverna får 

öva sig i samarbete. Det centrala i verksamheten är att skapa upplevelser, bland annat, genom 

naturfenomen med syftet att fördjupa och förankra kunskap samt att tydliggöra stora 

sammanhang.  

 

På frågan om vad Naturskolan är; framgår det att den består av två anställda pedagoger samt 

en busschaufför, som även är delaktig i det pedagogiska arbetet. Anders arbetar heltid, han 

har arbetat som pedagog med Naturskolan i fem år. Maria arbetar som pedagog, har en 

halvtidstjänst, hon är anställd sen knappt ett år tillbaka. De säger att de jobbar utifrån olika 

teman som är menat att vara kopplat till det respektive klass jobbar med. De vill finnas som 

en kontinuitet och en del av klassens verksamhet som bekräftar och fördjupar den kunskap 

eleverna får i skolan.  

Angående Naturskolans kunskapssyn berättar de: Att den bygger bland annat på att befästa 

kunskap genom att se saker på plats, känna, smaka och lukta. Det vill säga att upplevelsen är 

lärandet. Att känsla, handling och tanke lägger grunden till ett bestående lärande. Där många 

sätt att lära på får rum.  

                                                             
4 Det är samma naturskola som beskrivs under 2.4 
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På frågan om uterummets betydelse för verksamheten säger Anders att det handlar om att 

skapa nya didaktiska möjligheter för ett kreativt lärande, genom att möta världar utanför 

klassrummet. Uterummet är en unik plats som är det mest fundamentala för ett 

utomhuspedagogiskt arbete. Han vill se uterummet som möjligheternas rum, för att skapa 

kreativitet, rörelse, association, känsla och vara kunskapsbefästande.  

När det gäller frågan om syftet med verksamheten samtalar de om upplevelsens betydelse för 

att befästa erfarenheter och därmed kunskaper:  

Om man varit på en bondgård i årskurs två då kommer man aldrig att glömma den dagen 

(Anders). Maria fortsätter, jag tycker det är jätteroligt med de små kalvarna, hur det känns 

då de slickar, då tungan snurrar runt, alldeles sträv på handen. Det föder empati, säger 

Anders. 

Det sociala arbetet är viktigt för Naturskolans verksamhet. Anders och Maria brinner av 

engagemang när de pratar om sitt arbete, de säger:  

Speciellt det här att ge eleverna möjlighet att samarbeta, att ifrågasätta, att ta egna 

initiativ, tänka fritt, att inte hela tiden söka det rätta svaren. Jag har sett att de klasser jag 

varit ute med, har väldigt svårt att ta egna initiativ att tänka fritt. Jag vet inte hur mycket 

de ges möjlighet till det i skolan (Maria).  

Naturskolan vill jobba med fenomenen runt till exempel vatten. Maria säger:  

Vi är inte ute efter de rätta svaren som densitet och Newtons lagar. Vi vill att eleverna ska 

få känna, smaka och leka. Det är naturfenomen som skapar magi och därmed föder 

nyfikenhet. Till skillnad från att sitta i skolan och läsa om något, om till exempel vattnets 

kretslopp, om kolets kretslopp. Då går vi ut och tittar och upplever det. Att se dimman, en 

kall sommarmorgon. För att skapa förståelse för större sammanhang (Maria).  

Maria använder sig av äventyrspedagogik. I våras gjorde de ett nytt tema, ett 

vattenäventyr där upplevelsen har stor betydelse. Maria reflekterar över att det är viktigt 

att man inte tar för givet att alla barn tycker om att vara ute i naturen. Då man inte vet 

vad de har för erfarenhet med sig sen tidigare. Om barnet bär på rädslor så är 

förhoppningen och syftet med verksamheten att bryta det, så att dagen blir en positiv 

upplevelse. Anders säger att alla barn kanske inte har sett horisonten, att de kan komma 

från ett land där de aldrig sett ”vattenlinjen”. De kanske aldrig själva suttit på en klippa 

eller inte ens sett en samling träd. 
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4.3 Intentioner och behov blir till ett fungerande samarbete 

Det är uppenbart att Naturskolans pedagogers intuitioner med verksamheten stämmer 

överens med vad grundskollärarna söker, då de anlitar Naturskolan. Att verksamheten 

skapar andra värden och kvaliteter i elevernas utbildning som ett komplement till 

grundskolans verksamhet, som att: teori och praktik förenas och är upplevelsebaserad, 

att sinnena aktiveras i läroprocessen och därmed förankrar kunskaper hos eleven, 

sociala relationer tränas, kunskap ”blir på riktigt” genom att erfarenheter skapas och så 

vidare. En av lärarna belyser vikten av att Naturskolans verksamhet, då det gäller de 

äldre högstadieeleverna, ligger på rätt nivå så att verksamheten upplevs som utmanande 

för alla elever. Jag uppfattar av de olika intervjuerna att; Naturskolans pedagoger har en 

djupare och mer förankrad kunskap om utomhuspedagogik och dess särart, än vad 

lärarna har. Detta medför att lärarna anlitar Naturskolan.   
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5. Diskussion 

5.1 Nytta för vad och för vem? 

Syftet med arbetet är att ta reda på vilken nytta Naturskolan/utomhuspedagogik gör för 

pedagogisk verksamhet i grundskolan. Då mina två huvudfrågor är: Vad kan grundskollärare 

ha för syfte med att använda sig av Naturskolan i sin verksamhet? Vad har Naturskolans 

pedagoger för syfte med sin verksamhet?  

Jag anser att denna studie, under tidigare forskning, i viss mån saknar andra forskningsstudier 

av lärares relation till och lärares användning av utomhuspedagogisk verksamhet, då jag inte i 

tillräcklig utsträckning hittade forskning med den inriktningen. Den forskningen hade jag 

önskat som en jämförelse med min studie.  

Metoden att använda sig av kvalitativa intervjuer för den empiriska undersökningen gav ett 

digert material som krävde en omfattande process av analys och bearbetningsarbete. Med det 

gav intervjuerna en intressant bild av respondenternas uppfattningar om problemområdet 

samt gav svar på studiens frågeställningar. Kvalitén av empirin kunde höjts genom att studera 

vad eleverna, i respektive grundskollärares klass, lärde samt vilka förmågor de utvecklade 

genom Naturskolans/utomhuspedagogisk verksamhet. Detta menar jag skulle vara en 

”förlängning” av denna studies syfte, det vill säga vara utanför studiens avgränsning. Det 

framkom under intervjuerna med grundskollärarna att deras förförståelse av 

utomhuspedagogik var mer omfattande än jag trodde då jag inledde studien.   

Konklusion (kap. 4.1.3) ger svar på vad de intervjuade grundskollärare har för syfte med att 

använda sig av Naturskolan i sin verksamhet. Resultatet av den empiriska undersökningen 

visar bland annat på att de tre grundskollärarna använder Naturskolans verksamhet som ett 

komplement till sin egen klassrumsundervisning. Studiens resultat diskuterar jag utifrån 

några huvudpunkter som jag tagit fasta på, dessa har framkommit ur analysen av resultatet. 

Dessa är: Naturorienterat fokus. Vikten av fysisk ansträngning och sinnliga upplevelser. 

Vikten av att förena teori, praktik, handling och reflektion. Utmaningens betydelse som 

skapar motivation. Att Naturskolans verksamhet kan bryta invanda mönster - maktstrukturer. 

Att Naturskolan skapar inspiration och är fortbildning för lärarna. Att Naturskolan bidrar till 

att Lpo 94 uppfylls.  

Det framgår av intervjuerna att grundskollärarna är medvetna om att man kan använda sig av 

Naturskolans verksamhet och utomhuspedagogik i samband med alla skolämnen, samt att 
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den sociala träningen är en viktig del av naturskolans verksamhet. Trots det så är det 

framförallt utifrån ett skolämnesperspektiv, den naturorienterade kunskapen som de 

efterfrågar Naturskolan. De andra kvaliteterna som tillexempel socialträning kommer med 

”på köpet”. Denna naturorienterade förväntan på Naturskolans verksamhet skulle kunna 

hänga ihop med hur Naturskolans uppdrag är utformat, vars fokus ligger på naturorienterade 

ämnen. Uppdraget består av att Fungera som en resurs till grundskolorna i kommunen – NO 

ämne (Wrange, 2009, s. 1). Även begreppet Naturskolan signalerar att verksamheten är 

naturorienterad. Därmed kommer kanske Naturskolans andra kompetenser och kvaliteter 

något i skymundan. Det skulle kunna i sig påverka lärarens syfte med att anlita Naturskolan 

och därmed lärarnas efterarbete. Jag ifrågasätter inte att Naturskolans fokus skall vara 

naturorienterad. Dock menar jag att lärarnas föreställning om Naturskolans verksamhet och 

om dess pedagogers kompetens kan vara avgörande för hur samarbetet dem i mellan utformas 

och fortskrider. 

Grundskollärarna säger att den fysiska ansträngningen samt upplevelser genom sinnena i 

samband med vistelse i grönområden är viktiga inslag i Naturskolans verksamhet. Att det 

nämnvärt skiljer sig från undervisning i klassrummet. Tidigare forskning bekräftar att 

utomhuspedagogisk verksamhet är viktig verksamhet för elevers utveckling. Barn som leker i 

grön omväxlande utomhusmiljö är friskare, leker mer variationsrikt, är bättre koncentrerade 

än barn som vistas i sterila utomhusmiljöer (Dahlgren m fl. 2007). Annan forskning visar på 

naturens positiva inverkan på människans hälsa, välmående, läkning, återhämtning och ökad 

koncentrationsförmåga (Dahlgren m fl. 2007; Hartig m fl. 1991, 2003; Naturvårdsverket, 

2006; Ulrich, 1984). Hartigs (m fl. 1991, 2003) och Ulrichs (1984) studier omfattar vuxna 

individer. Därmed är det inte självklart att deras resultat om naturens positiva påverkan av 

välmående, återhämtning och läkning direkt kan överföras till barn då barn eventuellt har 

andra intressen, behov samt andra erfarenheter, upplevelser och relationer till natur. Dock 

visade Szczepanskis (Dahlgren m fl. 2007) opublicerade studie på att naturen har en lugnande 

inverkan på elever/barn samt lärare, som medförde lägre puls och minskade halter av 

stresshormonet cortisol. Ericssons (2003) studie visar på att en timmas utevistelse per dag 

med fysisk aktivitet förbättrar barnens motorik och koncentrationsförmåga. Dessutom 

presterade eleverna bättre på nationella prov i svenska när det gäller läs- och skrivförmåga 

och på nationella prov i matematik när det gäller rumsuppfattning, logik, kreativitet och 

taluppfattning/tankefärdighet. Därmed menar jag att det går att dra slutsatsen att fysisk 

aktivitet utomhus, i samband med Naturskolans verksamhet, är ett viktigt inslag för elevernas 
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totala utveckling. Det vill säga att det är ett viktigt komplement till den ”vanliga” 

skolundervisningen. 

De tre grundskollärarna säger även att det är viktigt att förena teori och praktik för att skapa 

och befästa kunskap. Dessutom säger de att Naturskolans verksamhet innefattar dessa 

kvaliteter. Szczepanski (Dahlgren m fl. 2007) skriver att det under utomhuspedagogiska 

läroprocesser sker ett växelspel mellan erfarenhet och reflektion mellan iakttagelse och 

teoretiserande mellan handling och tanke. Det går i linje med det Dewey och Freire (1971) 

säger. Deweys pedagogik bygger på att individen och dess omvärld ömsesidigt utvecklas 

genom ett dynamiskt samspel. Med en experimentell metodik där teori och praktik, reflektion 

och handling samverkar (Hartman & Lundgren, 1980; Norén & Westin, 1997). Medan Freire 

(1971) säger att teori utan handling, ger bristfällig reflektion. Teori utan reflektion skapar 

ingen medvetenhet, därmed blir orden bara tomma. Handling utan teori och reflektion skapar 

bara sysselsättning. Det vill säga teori och praktik fodrar varandra för att skapa meningsfull 

kunskap. Respondenterna i föreliggande studie strävar efter att förena teori och praktik i sin 

undervisning. Dock framkommer det att de intervjuade lärarna tycker att ”skolan” i allmänhet 

inte lyckas förena teori och praktik i tillräcklig mån inom den vanliga skolundervisningen. 

Denna studie visar på att Naturskolans verksamhet bidrar till att de intervjuade 

grundskollärarna uppfyller Lpo 94, genom Naturskolans arbetssätt att förena teori, praktik 

och reflektion. Studien åskådliggör även att Naturskolan bidrar med att fördjupa kunskaper 

hos eleverna på ett socialt, praktiskt, kognitivt, sinnligt och känslomässigt plan. Därmed är 

samarbetet mellan Naturskolan och grundskolan oerhört viktig för elevernas utveckling. Med 

utgångspunkt i Lpo 94 bör därför samarbetet öka och utvecklas, så att de didaktiska 

förutsättningarna när det gäller att förena teori, praktik och reflektion ges större utrymme, för 

att skapa meningsfull kunskap. I Lpo 94 står det:  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och 

att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (Skolverket, 

2006, s.6). 

Det framgår av intervjuerna att Naturskolans utomhusverksamhet utmanar andra sidor hos 

eleverna, genom att skapa nya förutsättningar, som inte utmanas i klassrumsmiljön. En av 

grundskollärarna säger att under vissa av Naturskolans teman/verksamheter utmanas eleverna 
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genom att de utsätts för svårigheter som gör dem beroende av varandra, som därmed kan vara 

utelämnande med positiva följder både för eleverna som för gruppdynamiken. De gängse 

maktstrukturerna och föreställningarna om varandra, vad man kan och är bra på, kan komma 

att förändras. Då nya sidor hos eleverna kan bli synliga både för elever som för lärare. Olika 

individer kräver olika förutsättningar för att vara aktiva och därmed utvecklas och växa som 

individ. Studien visar på att didaktiska landskap som skapar nya förutsättningar för lärare och 

elever kan bryta gamla invanda mönster och föreställningar om varandra. Dessutom framgår 

det att uterummet kan skapa goda förutsättningar för ett kreativt och konstruktivt lärande. En 

slutsats jag drar av detta arbete är att det centrala för utomhuspedagogisk verksamhet i 

allmänhet och för Naturskolans verksamhet, ligger i att skapa didaktiska sammanhang där 

läraren/pedagogen kan förena teori, praktik, reflektion och upplevelser. Detta i ett ”fysiskt 

rum” som skapar sinnliga förutsättningar för en kreativ verksamhet, som därmed tillför en 

kvalitativ dimension som saknas i samband med verksamheter i klassrummet. Det ”fysiska 

rummet” påverkar hur individer agerar i ett specifikt sammanhang (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005).  

Studien visar på att grundskollärarna i större utsträckning skulle vilja använda uterummet 

som en didaktisk arena för att komplettera och variera sin undervisning. De ser Naturskolans 

verksamhet som fortbildning, att de därmed höjer sin kompetens. Med hjälp av den 

erfarenheten och ökade kunskapen vill lärarna utveckla sin egen verksamhet. En av 

grundskollärarna säger att det är bra att Naturskolan kommer ”utifrån” med ett eget koncept 

som inte är alltför lik skolverksamheten. Det gör att det blir mer spännande och inspirerande 

både för elever som för lärare. Det framgår av intervjuerna att det finns ett större behov hos 

grundskollärarnas att anlita Naturskolan än vad de har möjlighet till idag, då Naturskolan är 

fullbokad. Lärarna utrycker även en osäkerhet inför att själva leda grupper ute i skog och 

mark, då är Naturskolans pedagoger ett stöd för dem i den ”fria naturen”. Det framkom även 

av Rickinsons (m fl. 2004) forskningsstudie att lärare upplevde en osäkerhet inför 

undervisningssituationen utomhus samt en oro för elevernas hälsa och säkerhet i samband 

med utomhusverksamhet. Andra hinder för att realisera utomhuspedagogisk verksamhet som 

framkom, i den studien, var den knappa tiden lärarna hade att tillgå för utomhusundervisning, 

att de saknade ekonomiska resurser samt upplevde ett ringa stöd från kolleger och ledning 

Detta menar jag visar på vikten av att öka kunskapen om och kunskap i utomhuspedagogik.  

En annan möjlig väg är att fortbilda lärare och skolledare. Szczepanski (2008) visar i en 

vetenskaplig studie vikten av lärares uppfattning om utomhuspedagogikens identitet och dess 
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möjliga särart, samt vikten av lärares kompetens inom området. Detta för att kunna erbjuda 

elever utomhuspedagogisk verksamhet. Innan studiens utbildningsintervention/fortbildning 

uppfattade tio av elva lärare ingen särart hos utomhuspedagogik. De uppfattade 

utomhuspedagogik som friluftslivsorienterade aktiviteter som de flesta av dem inte hade 

någon nytta av i sin undervisning. Ett år efter utbildningsinterventionen beskrev 

respondenterna utomhuspedagogik som: 

 

[…] mer autentisk, sinnes- och kroppsrelaterad, rörelseintensiv och hälsopromotiv än 

lärandet inomhus. Genom att inkludera svenska, matematik och NO/SO – ämnen, 

discipliner som av tradition inte brukar förekomma utomhus, visar lärarna också att de 

tydligare uppfattar begreppsbildningen, sammanhangen och tematiken i undervisningen 

(Szczepanski, 2008, s. 46). 

 

Dessutom uppfattades de utomhuspedagogiska momenten i undervisningen snart som en 

naturlig del av skolverksamheten. Flera av lärarna uttryckte att utomhusförlagd undervisning 

blev mer accepterat efter utbildningsinterventionen samt att rektorernas stöd för den 

verksamheten var en viktig faktor för dess acceptans (Szczepanski, 2008).  Studiens resultat 

visar på att utbildningsinterventionen tydliggjorde för lärarna utomhuspedagogikens särart 

och dess inverkan på lärande. Med det vill jag säga att det behövs fortbildning i 

utomhuspedagogik för lärare/pedagoger, om man vill att dess kvaliteter skall bli en del av 

grundskolans verksamhet.   

5.2 Vad utmanar ungdomar? – en avslutande framåtblick 

Under litteraturbearbetningen berör jag olika personliga syften med att idka friluftsliv. Det 

kan syfta till att vara avkoppling från vardagen till att finna utmaningar i vildmarken. Dessa 

upplevelser kan skapa förhöjd livskvalitet samt vara utvecklande för individen (Svanqvist, 

2000). Andra söker sig till äventyrssport för att finna ”kickar” och därmed bli ett med naturen 

(Arnegård, 2006). Naturskolans verksamhet utvecklas och nya teman tillkommer som bland 

annat äventyrsteman (Wrange, 2008). Under intervjun med en av lärarna, Karin, framkom det 

att någon eller några elever i årskurs nio var missnöjda med att de varit ute med Naturskolan. 

En elev sa, - Nu har vi varit ute nog med den där Naturskolan, hugga ner träd vad är det? 

Läraren säger att det behövs ställas krav på ungdomarna. Att de behöver ställas inför 

utmaningar. Därmed blir min syntes av ungdomarnas och Karins synpunkter, när det gäller 

vad Naturskolan kan tillföra ungdomars utveckling: Ungdomar behöver utmaningar, då de får 
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vara med om något de inte förväntar sig, så att de bli överraskade genom till exempel en 

strapatsrik verksamhet. De behöver upplevelser som tar tag och därmed bekräftar deras 

ungdomliga inneboende livskraft och rastlöshet. Vuxenvärlden bör möta dem utifrån deras 

behov och skapa didaktiska förutsättningar för deras pubertala tillstånd. Naturskolan är en 

resurs som borde tas till vara i samband med en sådan äventyrsverksamhet, för att kunna 

utmana alla elevers behov, oberoende av ålder.  

Detta väcker tankar hos mig hur vidare forskning skulle kunna se ut. Jag ställer mig frågorna: 

Vem frågar ungdomarna vad de upplever som en utmaning? Allmänt sett samt när det gäller 

utomhuspedagogik. Vad väcker deras lust och nyfikenhet? Vad får dem att bli motiverade? 

Här finns forskningsmöjligheter att undersöka ungdomars världar, deras tankar och 

föreställningar genom utomhuspedagogik. Det skulle kunna vara i samband med en veckas 

lägerverksamhet eller en dag i veckan under ett helt läsår; bestående av sinnliga upptäckter 

och fysiska ansträngningar tillsammans med en nionde klass. Det skulle vara utmanande för 

eleven, för högstadieläraren samt för forskaren. 

 5.3 Slutsats  

Studiens resultat visar på det finns en större efterfrågan av Naturskolans verksamhet än vad 

som idag kan tillgodoses. De intervjuade grundskollärarna ser Naturskolans verksamhet som 

ett viktigt stöd och komplement till deras skolverksamhet. De säger att det är bra att 

Naturskolans verksamhet står självständigt gentemot skolverksamheten och har sin egen 

profil som inspirerar både lärare och elever. Det framgår av studien att Naturskolans 

verksamhet ger eleven nya förutsättningar att växa både socialt, känslomässigt som kognitivt.  

Genom studiens resultat kan man dra slutsatsen att Naturskolans verksamhet är efterfrågad, 

har en viktig funktion för dessa grundskolors verksamhet samt är viktig för elevers och 

lärares utveckling. Dessutom bidrar Naturskolan med att uppfylla Lpo 94´s krav. Framför allt 

när det gäller att förenar teori, praktik, reflektion och handling. Naturskolan tillför kunskap 

och inspiration genom att de bedriver fortbildningar för grundskollärare. Naturskolans 

uppdrag består av, att fungera som en resurs till grundskolorna i kommunen – NO ämne 

(Wrange, 2009, s. 1). Naturskolans målbeskrivning säger bland annat att:   

Kvalitativt vill Naturskolan inspirera alla som arbetar inom för- och grundskola till att 

använda sig av skolans närnatur som en del i sin undervisning. Vi vill kunna bistå med 

handledning till skolor som vill använda eller utveckla sin närmiljö för att främja 

utomhuspedagogiska arbetssätt (Wrange, 2009, s. 1).  
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Man kan inte utläsa med studiens hjälp om de intervjuade lärarna använder skolans närnatur 

som en del i sin undervisning. Genom det kan man anta att de inte använder den delen av 

Naturskolans kompetens. Dock framgår det av studien att lärarna blir inspirerade av 

Naturskolans utomhuspedagogiska arbetssätt. Det framgår inte om lärarna i sin undervisning 

använder sig av utomhuspedagogiska arbetssätt. Lärarna antyder att ”skolan” i allmänhet inte 

lyckas förena teori och praktik, i tillräcklig mån inom den vanliga skolundervisningen. Om så 

är fallet är kanske Naturskolans viktigaste bidrag till grundskolan, den lärprocess 

Naturskolan använder sig av. Den består av ett växelspel mellan erfarenhet och reflektion 

mellan iakttagelse och teoretiserande mellan handling och tanke (Dahlgren m fl. 2007).  

 

Min studie visar på att om man vill skapa en kreativ och konstruktiv skola, med inslag av 

utomhuspedagogik, är det nödvändigt med en bred kompetens bland lärare/pedagoger, samt 

att det krävs vilja till förändring öppenhet och mod hos alla inblandade parter. 
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      Bilaga 

Intervjufrågor till lärare/pedagog. 

”Underliggande grundfråga”: Vad är grundskollärares uppfattning om 

utomhuspedagogik och deras syn på Naturskolans verksamhet?) 

1. Vad är utomhuspedagogik för dig? 

2. Vad vet du om Naturskolan och dess verksamhet?  

3. Vad uppfattar du att Naturskolan har för syfte med verksamheten? 

4. Hur kommer det sig att du, lärarlaget, skolan anlitar Naturskolan? Har du/ni tidigare använt 

deras tjänster?  

”Underliggande grundfråga”: Hur och med vilket syfte använder dessa grundskollärare 

Naturskolan i sin verksamhet? 

5. Använder du Naturskolan som en del av din skolverksamhet, eller bara som ett roligt avbräck 

i den vanliga undervisningen? Vad syftar det till? 

6. Har du någon uppfattning om Naturskolans kunskapssyn? Är den annorlunda jämfört, allmänt 

sett, med den grundläggande kunskapssyn som finns på den skola du arbetar? 

7. 6,b. Vad tänker du då jag säger: Samverkan mellan teori, praktik, reflektion och handling. 

8. Hur tänker du kring uterummets betydelse då det gäller pedagogisk verksamhet som ger 

erfarenhet, upplevelser samt sociala som kognitiva kunskaper. Jämför med verksamhet som 

sker inomhus i skolans lokaler. 

9. Har du tänkt på om Naturskolans verksamhet vilar på grundskolans styrdokument, som Lpo 

94? 

10. Skulle du vilja använda dig av Naturskolans tjänster i högre grad än vad du gör i dag? 

Eller/och på ett annorlunda sätt? 

11. Skulle du vilja att Naturskolans verksamhet såg annorlunda ut? 

 

Intervjufrågor till Naturskolans pedagoger 

1. Beskriv kort vad Naturskolan är. 

2. Har naturskolan något uppdrag? Vad består det av? 

3. Har Naturskolan en målbeskrivning? Vad styr dess innehåll? 

4. Bygger målbeskrivning eller verksamheten på skolans styrdokument? 

5. Vad är syftet med Naturskolans verksamhet? 

6. Varför arbetar ni med just de teman som Naturskolan erbjuder?  

7. Vad bygger verksamheten på för kunskapssyn? 

8. Vad har uterummet för betydelse för det ni vill uppnå med er verksamhet? 

9. Något att tillägga? 

 


