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Abstract 

This study deals with outdoor education together with Swedish language teaching. In my 

future profession as a teacher I want to be able to offer my pupils varied, discovering and 

exploring lessons focused on nature. The aim of this study is to throw light upon outdoor 

teaching, hoping that more people will discover nature as the right place to learn. 

 

In my study I have asked these questions: 

• What is outdoor education? 
 
• How can Swedish be taught out of doors? 

 
• Why is this method a good complement to the traditional teaching in the classroom? 

 
 

 
With these questions in wiev I made three qualitative interviews with teachers with different 

backgrounds. In addition I have planned, taught and evaluated the lesson that is the basis of 

the result.  

 

Outdoor education should be given increasing time in school and be used as a complement to 

the traditional teaching in the classroom. The outdoor environment can offer a thematic and 

comprehensive method where the experience is the foundation for life-long learning. Nature is 

the best book for all school subjects and in this study Swedish occupies a special area in the 

boundless classroom that nature offers. 
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Sammanfattning 

Denna studie behandlar utomhuspedagogik i samspel med svenska. Jag vill i mitt blivande 

yrke som lärare kunna erbjuda mina elever en variationsrik, upptäckande och utforskande 

undervisning med naturen i centrum. Syftet med arbetet är att belysa utomhuspedagogik med 

en förhoppning att fler ska få upp ögonen för uterummet och gå ut för att lära in.  

 

I min undersökning har jag utgått från dessa frågeställningar. 

• Vad innebär utomhuspedagogik? 

• Hur kan svenskundervisning bedrivas utomhus? 

• Varför är denna pedagogik ett bra komplement till den traditionella 

klassrumsundervisningen? 

 

För att kunna uppnå mitt syfte med undersökningen genomfördes tre kvalitativa intervjuer 

med pedagoger med olika bakgrund. Dessutom har jag planerat, genomfört och utvärderat en 

lektion som ligger till grund för resultatet. 

 

Utomhuspedagogik bör få ett allt större utrymme i skolan och användas som ett komplement 

till den traditionella klassrumsundervisningen. Utemiljön kan erbjuda ett tematiskt och 

ämnesövergripande arbetssätt där upplevelsen utgör grunden för ett livslångt lärande. Naturen 

är en lärobok i alla ämnen och i detta arbete får svenska en särskilt plats i det gränslösa 

uterummet.  

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, svenska, läs- och skrivinlärning, lektion 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det ämne som jag valt att forska om i detta examensarbete är utomhuspedagogik med en 

koppling till svenskämnet. För mig har naturen alltid varit en stor del av mitt liv. Jag kan än 

idag komma ihåg den glädje det var att få tillbringa hela sommaren vid mormors 

sommarstuga i Närke. Jag kan tydligt känna den underbara känslan av att komma upp på 

morgonen, gå ut på verandan och bara stå där och njuta. Ta emot alla de intryck som 

strömmade emot mig, känna solens värmande strålar, känna doften av de gigantiska 

rohderdendron buskarna, höra måsarnas skrik, samtidigt som jag kunde skymta en motorbåt 

borta i horisonten. Naturen har gett mig så mycket glädje och kunskap, vilket motiverar mig 

till att ge andra en känsla för naturen och få dem att inse dess värde och rikedom. Jag saknar 

detta i dagens skola och hoppas att det ska tas mer på allvar och få en större plats i skolans 

vardag. Min förhoppning är att skolan med dess pedagoger tar sitt ansvar och tar hjälp av 

naturen och inser vilka härliga upplevelser och vilken rikedom på erfarenheter den kan ge. 

 

I Sverige har vi vår allemansrätt som ger oss möjlighet att helt fritt, när vi vill, vistas i skog 

och mark. Den kräver dock ett visst ansvar, ett ansvar som handlar om försiktighet och 

varsamhet. Att inte skada vår växtlighet och vårt rika djurliv. Vi vuxna har enligt mig ett 

gemensamt ansvar att vara förebilder och förklara för våra efterlevande vad allemansrätten 

innebär, behandlar vi naturen väl så är den öppen för alla. 

 

För många är tyvärr inte naturen en lika självklar del i livet, som den kanske var förr. Då var 

vi tvungna att nyttja naturen för överlevnad, men frågan är om vi inte måste det fortfarande? 

Visst är vi beroende av vår natur, men är alla medvetna om detta och vårdar den med ömhet 

och respekt inför vår framtid? I dagens allt mer stressade, teknologiska, produktionssamhälle, 

där en närhet till naturen blir allt mer avlägsen har vi pedagoger ett stort ansvar. Ett ansvar att 

erbjuda våra elever en pedagogik med naturen i centrum, ett lärorum för ett lustfyllt och 

glädjerikt lärande. Motiven till att jag valt detta område är flera. Dels att jag själv vill kunna 

bidra med en variationsrik, upptäckande och utforskande undervisning, som gynnar alla mina 

elever. För mig handlar det om att skapa en förståelse för vår omgivning, vår närmiljö och 

dess betydelse för vår överlevnad.  
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Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust 

att lära, skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i 

undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Skolan skall sträva 

efter att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med 

andra, lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.1  

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till 

förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang, har 

grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den 

egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. 2 

 

Jag vill att vi öppnar dörrarna och går ut för att lära in. Det finns så mycket som talar för att 

det utomhusbaserade lärandet främjar inlärningen och elevens utveckling, vilket även jag 

hoppas kunna visa med denna text. Jag och många andra anser att allt som går att göra inne, 

även kan anpassas till att göras ute. Det är bara fantasin som sätter gränser. Under mina år på 

universitetet i Karlstad har jag fått ytterst lite kunskap inom utomhuspedagogik, vilket är 

synd, men som sporrat mig till att forska mer inom ämnet. Att jag valt en koppling till svenska 

beror på att det är något nytt för mig och verkar vara ganska nytt i allmänhet, vilket gör 

området än mer spännande. 

1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att genom litteratur, intervjuer och en lektion belysa 

utomhuspedagogiken, dess möjligheter samt eventuella svårigheter. Tanken är även att 

beskriva svenskämnet som en del av utomhusundervisningen, och jag vill visa en koppling till 

styrdokument samt lokala mål. Jag vill med arbetet bidra till att fler får upp ögonen för denna 

pedagogik och ser uterummet som en del i vardagen, ett gränslöst rum för inlärning.  

1.3 Frågeställningar 

Vad innebär utomhuspedagogik? 

Hur kan svenskundervisning utomhus bedrivas?  

Varför är denna pedagogik ett bra komplement till den traditionella klassrumsundervisningen? 

 

                                                 
1 Lärarförbundet, Lärarens handbok (Stockholm: Lärarförbundet, 2004), s.14 
2 ibid. s. 15 
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2 Litteraturgenomgång/utomhuspedagogik 

2.1 Vår natur - det oändliga lärorummet 

Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski säger i boken Utomhusdidaktik att människan är 

en del av landskapet och att det är här vi bygger våra liv. De anser att det inte bara handlar om 

ett naturlandskap utan även om ett kulturlandskap.3 Människan lär känna detta landskap 

genom att vistas i det. Vi får en trygghet och kan lättare se dess nyanser och detaljer och vår 

vilja att undersöka dess rikedom ökar.4 Även Jorunn Nyhus Braute och Christofer Bang 

skriver i sin bok Följ med ut! att det är när vi möter vår värld som den blir begriplig, det är då 

vi lär oss hur den fungerar, hur den smakar, luktar och så vidare. De skriver att ingen annan 

miljö på samma sätt erbjuder barnen så mycket variationer av synintryck, dofter, rörelser, ljud 

och former. De menar att om barnen tar till sig kunskapen med hjälp av alla sina sinnen så får 

kunskapen en djupare förståelse och upplevelserna fastnar.5 

 

Gunilla Ericsson berättar i sin skrift Lära Ute att det visat sig att natur och friluftsliv ofta är 

något som ligger högt upp på svenskarnas intresselistor, trots att naturen idag fått en lägre 

ställning i samhället. Hon säger att naturen är något vi allt mer måste söka oss till och på 

grund av en snabbt växande urbanisering, och med allt snabbare kommunikationer får naturen 

stå i skymundan.6  Braute och Bang påpekar att våra barn tillbringar allt mer tid i förskolan 

och på skolan och därför måste dessa institutioner ta sitt ansvar och erbjuda en nära kontakt 

till naturen. De skriver: ”Vårt arbete med barn och natur är med andra ord ett attitydskapande 

arbete som kan sägas vara ett grundläggande natur- och miljöskyddsarbete av största vikt”.7 

 

Ericsson redogör för att eleverna genom att vistas ute får en chans att utforska och undersöka, 

vilket ger en djupare förståelse för vår livsmijö. Hon anser att lärandet blir stimulerande och 

naturen ger utrymme till både spänning, upplevelse och lek. Det blir inte bara stimulerande 

för barnen utan även utvecklande för pedagogen, som följer deras upptäckter och upplevelser. 

Hon säger också att det ges nya möjligheter till ett lärande som skapar nya infallsvinklar på 

traditionella skolämnen.8 Britta Brügge och Anders Szczepanski talar i boken Friluftslivets 

pedagogik om att utomhuspedagogik gynnar samtliga, men försäkrar också att naturen inte är 

                                                 
3 Iann, Lundegård, Per-Olof Wickman, Ammi Wohlin Utomhusdidaktik (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 22 
4 ibid. s. 33 
5 Jorunn, Braute Nyhus, Christofer, Bang, Följ med ut! (Stockholm: Universitetsförlaget. 1997), s. 5 
6 Gunilla, Ericsson. Lära-Ute  (Hägersten: Friluftsfrämjandet, 2002), s. 3 
7 Braute Nyhus, Bang, s. 20 
8 Ericsson, s. 2 
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lika självklar för alla. De anser att det gäller att närma sig på ett tryggt och varsamt sätt och 

arbeta utifrån olika perspektiv för att skapa ett positivt förhållningssätt.9 De säger också att det 

är genom att ”öppna dörrarna” som det finns en möjlighet att förändra, att se nya perspektiv 

på lärandet som leder till en god pedagogisk verksamhet. I deras text kan man läsa: ”Vårt 

svenska uterum är ett klassrum på en yta av 45 miljoner hektar som bara väntar på att få tas i 

bruk av både barn och vuxna”.10 

2.2 Utomhuspedagogik 

Enligt centrum för miljö- och utomhuspedagogik bör utomhuspedagogik vara ett komplement 

till den ”vanliga” traditionella undervisningen. Det är ett tematiskt och ämnesövergripande 

arbetssätt där upplevelser i miljön utgör grunden. De skriver vidare att lärandet i hög grad 

förläggs till utomhusmiljön, som kan vara av varierande slag. Det kan vara hembygden, 

staden, skogen eller vattnet och de säger att denna miljö är lika självklar för 

utomhuspedagogen som om det vore biblioteket eller klassrummet.  

 

Centrum för miljö- och utomhuspedagogik beskriver utomhuspedagogiken på följande sätt: 

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

upplevelser och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bland 

annat 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 lärandet lyfts fram.”11 

 

Anders Szczepanski uttalar sig i artikeln, Utemiljö - en källa till kunskap om 

utomhuspedagogik och säger att det är en process där lek och lärande hänger ihop. Han tycker 

att: ”utomhuspedagogiken kopplar samman känsla och förnuft, anden och handen, teori och 

praktik, knopp och kropp”, och menar att det måste bli en växelverkan mellan text och 

sammanhang.12 Han skriver i sin text Pedagogik och ledarskap som han skrivit tillsammans 

med Britta Brügge, att skolan har ett viktigt steg att ta när det gäller att få bort den starka 

motsättning som finns mellan teori och praktik. När den mesta av undervisningen idag äger 

                                                 
9 Britta, Brügge, Matz Glantz, Klas Sandell, Friluftslivets pedagogik (Stockholm: Liber, 2002), s. 26 
10 ibid. s. 31 
11 Linköpings universitet (2006-09-18). Om utomhuspedagogik. http://www.liu.se/esi/cmu/uthped.html.       
hämtad: 2007-09-07 
12 Annika Claesdotter, 2004, Utemiljö-en källa till kunskap, nr.3/04 s. 42  
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rum inne, genom böckernas bildning, och mycket tid spenderas framför dataskärmen så anser 

de att utomhuspedagogik blir ett viktigt inslag i skolan.13 Gunilla Ericsson fastslår att även 

fast skolan idag många gånger kritiseras för sitt ämnesindelade schema och för sina timplaner 

så fylls ändå barnens vardag med uppsplittring och avskilda arbetspass. Hon påpekar att 

många lärare verkar vara rädda för att gå utanför klassrummet och tror att det är en osäkerhet 

och ovana. De vet inte hur de ska möta det stora rummet som saknar begränsningar, detta trots 

att helheter och sammanhang blir mycket tydligare i naturen. Hon skriver att om ”ute” skulle 

stå på schemat så skulle barnen ha lättare att förstå dess betydelse och det skulle bli något 

naturligt i verksamheten, vilket skulle leda till en samklang med andra skolämnen.14 Alla barn 

lär som vi vet på olika sätt och för att alla ska få en chans att uppnå målen krävs olika metoder 

och ett varierande arbetssätt. Utomhuspedagogiken kan vara en väg för att lyckas. Blir den ett 

komplement till den traditionella undervisningen som ofta är begränsad kan mycket vara 

vunnet menar Ericsson.15  

 

Ammi Wohlin beskriver i boken Utomhusdidaktik att ett utomhusdidaktiskt förhållningssätt 

ger utrymme för både praktiskt arbete, undersökningar och experiment, men även mer 

teoretiska tankar samt problemlösning. Det utomhusdidaktiska kulturperspektivet vill ge både 

barn och vuxna en möjlighet att få uppleva alla de synliga spår som människan har lämnat 

efter sig och ge oss en möjlighet att känna, utforska och uppleva kulturlandskapet.16 Anders 

Szczepanski menar att det är lätt hänt att man bara tänker utomhuspedagogik som natur och 

friluftsliv, vilket gör begreppet begränsat. Han säger att det lika mycket handlar om kultur, 

geografi, historia och språk och säger att människor är ekologiskt beroende, och det är viktigt 

att det mänskliga och det naturvetenskapliga möts.17 I boken Utomhuspedagogik skriver Lars-

Owe Dahlgren och Anders Szczepanski att utomhuspedagogik kan användas som metodiskt 

redskap för att levandegöra läroplanens intentioner. De påstår att det i detta lärande finns 

beskaffenheter som inte lika lätt kan skapas i klassrum och inomhusmiljöer.18 

2.3 Varför utomhuspedagogik? 

Anders Szczepanski berättar att det idag talas om den benlösa generationen, barn rör inte på 

sig vilket leder till fetma. Det pratas allt mer om koncentrationssvårigheter och stress, och 

                                                 
13 Brügge, Glantz & Sandell, s. 26 
14 Ericsson, s. 14 
15 ibid, s 22 
16 Lundegård, Wickman & Wohlin, s. 52 
17 Claesdotter, s. 42 
18 Lars-Owe Dahlgren, Anders Szczepanski Utomhuspedagogik, (Skapande vetande: Linköpings universitet, 
1997), s. 23 
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ställer sig frågande till varför inte pedagoger förändrar sin undervisning och ger 

utomhuspedagogiken ett större utrymme. Han säger att det idag finns så mycket kunskap som 

beskriver och motiverar varför man bör vara ute att ingen borde kunna motivera att enbart 

bedriva inomhusundervisning. Ändå visar det sig finnas oenighet i många arbetslag om vitsen 

med att vara ute.19  

 

Britta Brügge och Anders Szczepanski nämner i sin skrift olika anledningar till varför 

utomhuspedagogik borde bli mer uppmärksammad. De anser att vi fått en ökad kunskap inom 

området, och att vi idag kan se många positiva effekter av att barn vistas mycket ute. Positiva 

följder för hälsa, motorik samt för barns lekbeteende och koncentrationsförmåga. Dessutom 

bjuder utomhusmiljön på utmaningar och det krävs ofta ett samarbete som inte lika lätt kan 

erbjudas inne, vilket gör att eleverna utvecklar sin sociala kompetens. Du lär med alla sinnen 

och de anser att ute undervisningen erbjuder en möjlighet till ett variationsrikt lärande.20 

Szczepanski berättar vidare i texten Utemiljön-en källa till kunskap att det inte finns något 

som kan göras inne som inte kan göras ute men menar att det är av stor betydelse att 

pedagogen reflekterar kring frågorna, var, när, vad och hur det är lämpligast att bedriva 

verksamheten.21 

 

Gunilla Ericsson anser att utemiljön är en enorm kunskapskälla som kan erbjuda studier av 

både nutid, framtid och historiska tillbakablickar inom olika ämnesområden. Det finns 

dessutom plats för estetiska upplevelser, tid till reflektion och hon säger att naturen kan vara 

en lärobok i alla ämnen.22 Jorunn Braute Nyhus och Christofer Bang menar att om vi inte ger 

våra elever en chans att skapa ett förhållande till naturen, så kommer de förmodligen inte 

heller att ha någon förståelse för den och inse vikten av att bevara den. Det är framförallt i 

barndomen som våra värderingar och attityder byggs upp, och vi måste vara förebilder och 

visa vägen till en god miljövård.23 

 

2.3.1 För upplevelse 
Gunilla Ericsson skriver att det är upplevelsen som är det huvudsakliga i den 

utomhuspedagogiska undervisningen, och grunden för ett bestående lärande. I detta lärande 

                                                 
19 Claesdotter, s. 42 
20 Brügge, Glantz & Sandell, s. 29 
21 Claesdotter, s. 43 
22 Ericsson, s. 12 
23 Braute Nyhus, Bang, s. 20 
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involveras hela individen och det ger stimulans för alla våra sinnen. På så vis blir 

sammanhanget mer tydligt, till skillnad mot i ett pedagogiskt inslag där endast elevens 

intellekt berörs.24 Germund Sellgren beskriver i samma bok upplevelsen med dessa ord: ”En 

upplevelse som bara jag och ingen annan äger. Det är det skönaste och det vackraste och det 

mest autentiska. En estetisk erfarenhet. Jag bär inte på dyrbara smycken, jag har inga pengar, 

men jag bär på en upplevelse!”25 Braute och Bang försäkrar att de allra flesta vuxna som idag 

tänker tillbaka på sin barndom och på sin lek, kan komma ihåg att den till största delen var 

utomhus, i skogsdungar, vid bryggan eller vid den närliggande stranden. Det var där de kunde 

utvecklas och få näring till fantasi, och få de upplevelser som de långt senare kom att minnas. 

Idag är det så mycket annat som lockar och föräldrar har inte längre tid att gå ut med sina barn 

i lika stor bemärkelse.26  

 

Braute och Bang anser att du som lärare bör ta tillvara på elevernas egna frågor och att vi har 

deras nyfikenhet som utgångspunkt i lärandet. Barn ser möjligheter på ett annat sätt än vi 

vuxna och är dessutom samlare. Därför måste deras nyfikenhet tas på allvar, och vi bli bättre 

på att förbise vår egen planering och låta deras upplevelse här och nu vara underlag för 

undervisningen.27 De menar också att pedagogen genom stimulerande upplevelser kan bidra 

till bättre miljövård för: ”det man tycker om, vill man också skydda och bevara”.28 

 

2.3.2 För socialt samspel 
Iann Lundegård skriver i litteraturen Utomhusdidaktik att alla människors utveckling sker i 

samverkan med andra. Alla de erfarenheter som vi bringar med oss under livets gång uppstår 

direkt eller indirekt i ett samspel.29 Lars-Owe Dahlgren och Anders Szczepanski menar att 

utomhuspedagogiken ger många tillfällen till närkontakt och socialisation. De anser att denna 

metod borde vara en naturlig del i den pedagogiska planeringen och att ute vistelse borde vara 

något regelbundet för att skapa ett tryggt klimat i klassen.30 Gunilla Ericsson redogör för att 

det inomhus lättare uppstår konflikter i och med att inte samma utrymme kan erbjudas och 

                                                 
24 Lundegård, Wickman & Wohlin, s. 139 
25 ibid. s. 189 
26 Braute Nyhus, Bang, s. 18 
27 ibid, s. 27 
28 ibid. s. 21 
29 Lundegård, Wickman & Wohlin, s. 89 
30 Dahlgren, Szczepanski, s 23 
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anser att gruppen blir starkare genom ute vistelse. Eleverna får gemensamma upplevelser och 

arbetsuppgifterna hjälps man åt för att lösa.31 

 

Hon berättar att det i skolklasser alltid skapas olika grupper. En social ordning som uttrycks i 

roller och relationer eleverna emellan. De är själva väl medvetna om vilken plats som är deras 

i dessa gruppsammansättningar. Alla är vi olika och bra på olika saker. Hon menar att vi får 

en roll i klassen, en stämpel, som för vissa kan vara nedtryckande, medan andra alltid får stå i 

centrum. Ute kan dessa invanda mönster få en annan bild och rollerna ändras. Utomhus ges 

förutsättningar för andra prestationer och färdigheter vilket kan stärka många barn, som kan 

känna att de inte duger i den vanliga skolsituationen.32 Ammi Wohlin skriver att lärandet inte 

längre är information, utan lärandet bör ske genom att barn och vuxna skaffar sig erfarenheter 

i och av olika miljöer i kommunikation med andra.33 

 

2.3.3 För ökad rörelse 
Britta Brügge och Anders Szczepanski menar att utomhuspedagogiken skapar förutsättningar 

för mer rörelseintensiva lärandemiljöer där kroppen sätter tanken i rörelse. Barnen får fysisk 

träning och i den ojämna terrängen tränas både koordinationsförmåga och balans.34 

Jorunn Nyhus Braute och Christofer Bang belyser skillnaden på att vistas i skog och mark om 

man jämför med en lekpark, när man titta på markytan och dess utmaningar. Skogen är full av 

ojämnheter, tuvor, rullstenar, mossor, stubbar och stenar, för att nämna några av alla 

utmaningar man kan stöta på. Dessutom är det stor skillnad på att klättra i ett träd eller i en 

klätterställning i lekparken. Svårighetsgraden är mer varierad i ett träd ute i naturen.35  

 

Mikael Quennerstedt, Marie Sundberg och Johan Öhman redogör för att det moderna 

samhälle vi idag lever i ställer krav på de unga och deras levnadsvanor. Den snabba 

utvecklingen påverkar barnens hälsa och de skriver att det finns många beskrivningar på hur 

konsumtionssamhället har en negativ inverkan på våra liv.36 Gunilla Ericsson menar att 

många barn idag ägnar timma efter timme framför datorn eller tv:n och detta måste 

kompletteras med rörelse. Inte ens till och från skolan får vi vår dagliga promenad, utan 

                                                 
31 Lundegård, Wickman & Wohlin, s 148 
32 Ericsson, s. 9 
33 Lundegård, Wickman & Wohlin, s. 51 
34 Brügge, Glantz & Sandell, s. 25 
35 Braute Nyhus, Bang, s. 50  
36 Brügge, Glantz & Sandell, s. 194 
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istället tar vi bilen eller kollektiva transportmedel, fast det egentligen inte behövs rent 

avståndsmässigt. Hon säger vidare att skolan har ett viktigt uppdrag och det är att skapa en 

positiv känsla för att röra på sig och då kan vi ta naturen som hjälp.37  

 

Quennerstedt, Sundberg och Öhman skriver i sin text Friluftsliv, hälsa och livskvalitet att det 

utbud av fysisk aktivitet som barn idag ofta kan välja bland är prestationsinriktad, där det 

ständigt handlar om en tävlan, vilket medför en kroppskultur där man ständigt jämför sig med 

andra.38 I utomhuspedagogiken är det något helt annat, här är det upplevelsespektrat som står i 

centrum och som är präglat av rörelseglädje, sinnlighet och samarbete. De anser det viktigt att 

skapa förutsättningar så att barnen kan hitta sig själva i rörelsen, i sin kropps oändliga 

möjligheter.39 Johan Öhman och Marie Sundman skriver i boken Utomhusdidaktik följande: 

”Om det etableras ett förhållningssätt till den egna kroppen där kroppen upplevs som 

värdefull och unik oavsett hur den ser ut eller vad den kan göra, kan detta förhållningssätt bli 

en kvalitet genom hela livet”.40 

 

                                                 
37 Ericsson, s. 7 
38 Brügge, Glantz & Sandell, s. 197 
39 ibid, s. 198 
40 Lundegård, Wickman & Wohlin, s. 184 
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3. Litteraturgenomgång/läs- och skrivinlärning 

3.1 Teorier och metoder 

Maj Björk och Caroline Liberg vill med sin bok Vägar in i skriftspråket visa hur man kan 

arbeta med den tidiga läs- och skrivinlärningen och skriver att skolans viktigaste uppgift är att 

motivera och intressera elever till att läsa och skriva. De ska känna en glädje i sin läs- och 

skrivutveckling, och våga använda sin läs och skrivförmåga i en mängd olika sammanhang.41 

Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin skriver i boken God läsutveckling att skriftspråket idag 

är en viktig del i samhället och spelar en stor roll i arbetslivet. Så gott som alla yrken kräver 

att du har en god läs- och skrivförmåga.42 De säger vidare att alla barn kommer till skolan 

med olika bakgrund och vissa kan redan hela alfabetet medan andra endast kan ett fåtal 

bokstäver. Den stora utmaningen för pedagogen blir att erbjuda alla elever den stimulans de 

behöver för sitt fortsatta lärande och inte mista någon på vägen.43 Göran Ejeman och Gunilla 

Molloy anser att det är upp till varje lärare vilken eller vilka metoder han/hon väljer för att 

lyckas med sin undervisning och det är beroende av hur elevgruppen ser ut. Det krävs att 

pedagogen är väl medveten om vilka inlärningsmetoder som finns och praktiseras i vårt land 

samt är väl insatt i dess upplägg. Först då kan en kombination göras för att få en så effektiv 

undervisning som möjligt för varje elev. 44  

 

3.2 Fonologisk medvetenhet 

Ann-Katrin Svensson skriver i sin bok Språkglädje att fonologisk medvetenhet handlar om att 

ha en kunskap om språkets minsta beståndsdelar, de så kallade fonemen eller språkljuden.45 

Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin beskriver vidare att det är våra bokstäver som 

representerar olika språkljud och för att inse detta så behövs en förståelse för att ord består av 

olika fonem som kan delas upp i ”bitar”. Fonologisk medvetenhet innebär att barnet vet att du 

kan dela in olika språkobjekt i ”bitar”, veta hur stora de är, vad de heter, hur de låter och ser 

ut. Har du utvecklat en fonologisk medvetenhet kan du som exempel sätta samman bokstäver 

till ett ord och även förstå att bokstäver kan bli olika ord i olika sammansättningar.46 

 

                                                 
41 Maj Björk, Caroline Liberg, Vägar in i skriftspråket (Stockholm: Natur och kultur, 1996), s. 10 
42 Ingvar Lundberg, Katarina Herrlin, God läsutveckling (Stockholm: Natur och kultur, 2005), s. 4 
43 ibid, s. 5 
44 Göran Ejeman, Gunilla Molloy, Metod boken, Svenska i grundskolan (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2006), 
s. 66 
45 Ann-Katrin, Svensson, Språkglädje (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 21 
46 Lundberg, Herrlin, s. 11 
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Maj Björk och Caroline Liberg menar att utvecklingen av den fonologiska medvetenheten, 

kunskapen om bokstäverna och deras användning sker bäst i ett samspel med andra, samt 

genom lek. Eleverna behöver själva få en chans att utforska språket.47 Svensson skriver att 

barn många gånger lär sig mer av varandra än av vuxna, så ett gott samspel dem emellan 

gynnar deras inlärning, och det ska vara roligt.48 Hon säger att det krävs att elevernas 

nyfikenhet uppmuntras och tas tillvara och de elever som lekt mycket med språket har senare 

många fördelar och ofta en starkare vilja att lära sig läsa och skriva. De har nått en allt högre 

språklig medvetenhet och kan lättare förstå sambandet mellan ord, ljud och bokstäver.49  

 

3.3 Syntetisk inlärningsprincip 

Ejeman och Molloy skriver om den syntetiska inlärningsprincipen. Den syntetiska 

inlärningsprincipen eller ljudningsmetoden som den också kallas utgår ifrån delarna, alltså 

bokstäver, ljud eller stavelser. Du går ifrån del till helhet. När eleven ska lära sig en ny 

bokstav ska de uppleva sambanden mellan språkljud, ord och begrepp. Du lär dig sedan läsa 

genom att koppla samman dessa till ord, fraser och satser. Först måste eleven förstå vikten av 

ljuden i det talade och avlyssnande språket. Därefter kan de möta bokstäverna och upptäcka 

och inse att det är dessa delar som tillsammans bildar ord som får en betydelse. I den 

syntetiska principen utgår man ifrån ett visst antal punkter i bokstavsinlärningen, och de är, 

lyssna till ett enskilt ljud i ett ord, efterbilda ljud korrekt, iaktta bokstavens form, prägla in 

bokstavsformen, förknippa ljudet med bokstavens form och sist sammanbinda ljud till ord. 50  

 

3.3.1 Wittingmetoden 
Wittingmetoden som även kallas ljudmetoden är en läs- och skrivinlärningsmetod som är 

uppkallad efter Maja Witting, som introducerade metoden i Sverige. Wittingmetoden har sin 

utgångspunkt i den syntetiska inlärningsprincipen. I Wittingmetoden lär sig eleverna läsa 

utifrån de mindre enheterna, de fonologiska enheterna, i språket. Metoden är indelad i tre 

faser: 

 

• Förberedelsearbetet – Här ska elevens språkljudsbegrepp främjas, de ska bli 

uppmärksamma på ljud, och lära sig spåra och identifiera ljudkällor. Rim och ramsor 

                                                 
47 Björk, Liberg, s. 11 
48 Svensson, s. 13 
49 ibid. s. 22 
50 ibid, s. 70 
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är en annan del i denna fas, och det laboreras med orden på ett varierande sätt. Först 

när eleven har fått grepp om detta, och blivit språkljudsmedveten, så introduceras 

bokstäverna.  

 

• Den egentliga läs- och skrivinlärningen – Denna fas inleds med symbolinlärningen. 

Elevernas fonologiska medvetenhet skall ge dem förståelse för vilka ljud som hör ihop 

med vilken bokstav. När eleven behärskar detta börjar de med sammanljudningar. 

Eleven övar att sammanljuda bokstavskombinationer, med eller utan betydelse. I 

denna och den första fasen diskuteras mycket kring språket och elevernas erfarenheter. 

De får träna sig i att uttrycka sina tankar och åsikter samt argumentera för dem.  

 

• Den självständiga läsningen och skrivningen – Nu skall eleverna själva utveckla sitt 

läsande genom att läsa skönlitteratur, böcker samt faktaböcker. Även deras skrivning 

tränas genom att de får skriva mycket fritt och prova sig fram, med läraren som stöd. 

 

I och med denna arbetsgång blir eleverna stegvis bättre och utvecklas till goda läsare och 

skrivare i sin egen takt. Det är även av vikt att varje moment i inlärningen får befästas innan 

det är dags att börja med nästa.51  

 

3.3.2 Bornholmsmodellen 
I häftet Språklekar efter Bornholmsmodellen ger Ingrid Häggström och Ingvar Lundberg en 

närmare beskrivning av modellen. Ingvar Lundberg är den person som först introducerade 

modellen i Sverige. Därefter översattes materialet till danska. Jörgen Frost, Anette Amtorp 

och Karen Troest som alla var ifrån Bornholm utarbetade materialet och fler lekar tillkom. 

Detta utökade material ingick i en vetenskaplig undersökning som varade i fyra år på 

Bornholm och där av namnet Bornholmsmodellen. Modellen är först och främst utvecklad för 

förskolor och förskoleklasser och är upplagd för att kunna stimulera och utveckla barns 

språkliga medvetenhet. Barnen leker sig in i språket på ett lustfyllt sätt. Det har genom 

undersökningar visat sig att barn som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter har 

gynnats i särskilt hög grad.52  

                                                 
51 ibid. kap. Läsinlärning, s. 80ff 
52 Ingrid Häggström, Ingvar Lundberg, Språklekar efter Bornholmsmodellen (Umeå: specialpedagogiskt centrum 
1994), s. 5 
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Modellen med språklekar är uppdelad i sju olika grupper: 

 

1. Lyssnandelekar - Inriktar uppmärksamheten på ljud i allmänhet 

2. Rim och ramsor - Utvecklar förmågan att uppmärksamma ljudstrukturen i språket och 

att skilja mellan innehåll och form 

3. Meningar och ord - Utvecklar förmågan att dela upp korta och långa meningar i ord 

och att bli uppmärksam på olika ordlängd, t.ex. tåg, tennisracket 

4. Stavelser - Utvecklar förmågan att dela upp ord i stavelser, t.ex. legobitar = le-go-bi-

tar (analys) och att föra samman stavelserna till ett ord le-go-bi-tar = legobitar (syntes) 

5. Första ljudet i ordet - Utvecklar förmågan att urskilja ett ords första ljud ifrån resten 

av ordet  

6. Analys och syntes av fonem - Utvecklar förmågan att dela upp ord i fonem lego = l-e-

g-o (analys) och att föra samman fonemen till ett ord l-e-g-o (syntes) 

7. Betoningsövningar – Inriktar uppmärksamheten på språkets betoning och hur den kan 

varieras53  

3.4 Analytisk inlärningsprincip 

Ejeman och Molloy beskriver även den analytiska inlärningsprincipen eller helordsmetoden 

som den också kallas. Denna metod utgår istället för delen ifrån helheten. Du börjar arbeta 

med hela ord, fraser eller satser för att sedan bryta ner dem i mindre delar till bokstäver och 

ljud. Först arbetar man med att ge eleven en bild av hela ordet innan man startar med 

sammanljudningen. Barnet ska få en klar bild av ordets längd och de bokstäver som ingår. 

Orden ska även för barnet vara kända, som exempel barnets namn, namn i familjen, ord som 

barnet känner igen och vill jobba med. De skriver även att man i den analytiska 

inlärningsprincipen arbetar mycket utifrån barnens egna texter.54  

 

3.4.1 Storboksmetoden 
Maj Björk och Caroline Liberg ger i Vägar in i skriftspråket en presentation av arbetet med 

stor- och lillbok. Storboksmetoden har två målsättningar, att ge alla barn stimulerande och 

roliga läsupplevelser samt hjälpa dem lära sig läsa och vidareutveckla sin läsförmåga. 

Storboken är precis som det låter en stor bok med en stor text, som används vid gemensam 

läsning. Till denna finns dessutom ett antal mindre exemplar, den så kallade lillboken som 

                                                 
53 ibid. s.15-17 
54 ibid. s. 71 
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nyttjas vid enskild läsning eller tillsammans med en kamrat. Dessa böcker kan bestå av en 

saga, en berättelse, en ramsa, poesi eller av fakta. Texterna kan variera från bara ett fåtal ord 

på ett uppslag till flera meningar per sida, de är nivågrupperade. Arbetet med storbok och 

lillbok kan beskrivas i tre faser, vilket gör det möjligt att undervisa på ett medvetet och 

metodiskt sätt.  

De tre faserna är: 

• Upptäckarfasen – Syftet är att erbjuda en meningsfull text som gör barnen nyfikna. 

De får lyssna, samtidigt som de registrerar hur texten ser ut. Barnen kan känna igen 

ordbilder vilket gör att de kan känna att de läser på egen hand. 

 

• Utforskarfasen – Syftet är att hjälpa barnen att förstå förhållandet mellan 

bokstavstecken och ljud samt hur man sammanljuder bokstäver till ord. Här analyserar 

eleverna storbokstexten tillsammans med läraren. 

 

• Självständiga fasen – Syftet är att fördjupa läs- erfarenheterna genom att barnet nu 

läser texten på egen hand. Vid den individuella läsningen används de mindre 

böckerna, lillboken.55 

 

3.4.2 Läsning på talets grund – LTG 
LTG metoden kom att introduceras i Sverige på 70-talet, och kvinnan bakom detta var 

grundskolläraren Ulrika Leimar. Metoden är en analytisk metod som går ifrån helheten, en 

sammanhängande text. Därefter går man till delarna, meningar, ord, stavelser och fonem för 

att sedan gå tillbaka till texten igen. Undervisningen skall anpassas till varje individ och dess 

individuella utvecklingsnivå. Det är elevens egen förmåga att själv styra sitt eget lärande som 

betonas i denna metod och det är barnens egen producerade texter som utgör grunden för 

skriftspråksutvecklingen. 

Metod delas upp av fem faser: 

 

• Samtalsfasen och dikteringsfasen – Läraren skapar tillsammans med eleverna texter 

som bygger på barnens egna tal. Denna text, dikteringen, kommer sedan att utgöra 

grunden för det fortsatta arbetet. Utifrån en gemensam upplevelse, berättelse eller 

händelse skriver läraren ner barnens ord på ett blädderblock. Under denna fas får varje 

                                                 
55 Björk, Liberg, kap. 3 s. 46ff 
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barn möjlighet att efter sin egen förmåga undersöka sambandet mellan talspråket och 

skriftspråket. 

• Laborationsfasen – Dagen efter att eleverna skapade texten laborerar lärare och barn 

med texten på olika sätt, och det kan göras enskilt eller i grupp. De läser texten i kör 

och man arbetar med den genom att titta på saker som, stor bokstav och punkt, långa 

och korta meningar. De uppmanas att leta efter ett visst ord eller en viss bokstav och 

så vidare. Pappersremsor används ofta där det kan stå en bokstav eller en hel mening 

beroende på barnets nivå. Sedan får de gå fram till texten för att leta reda på sin 

mening eller sin bokstav. Genom detta kan aktiviteten varieras på ett lekfullt sätt och 

anpassas efter varje barns behov. 

• Återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen – Här får varje barn ett eget exemplar 

av texten som ett arbetsblad. De får återläsa texten för läraren och därefter arbeta 

vidare med den på egen hand. Nu finns det stor möjlighet till variation och 

individualisering.56 

3.5 Laborativ undervisning 

I Göran Ejeman och Gunilla Molloys bok Svenska i grundskolan står följande: ”Ett flexibelt 

arbetssätt inom ramen för en flexibel arbetsplan men med bestämda och tydliga mål och under 

ansvar är receptet på ett framgångsrikt arbete i svenska.”57 De skriver att för att lära sig 

språket handlar det inte bara om att tränas i grammatik, utan det är genom att använda språket 

som en språkutveckling sker. Grammatiken ska inte läsas in, utan utvecklas efter hand i takt 

med att du genom olika övningar tränas i dina färdigheter. Genom att eleven själv får uppleva, 

göra och formulera sig kommer de självmant att komma underfund med olika grammatiska 

regler som finns i det svenska språket.58 Ejeman och Molloy citerar Lpo 94: ”Goda 

språkfärdigheter får eleverna när de i meningsfulla sammanhang använder sitt språk: talar, 

läser, skriver och tänker. Genom att använda språket lär sig eleverna att klara situationer som 

ställer olika språkliga krav på t.ex. formell korrekthet, utförlighet eller inlevelse”.59 

 

Ann-Katrin Svensson skriver att barn behöver många olika upplevelser för att upptäcka de 

olika företeelser som världen har att erbjuda. Hon säger även att barn är beroende av miljön 

på så vis att det är ifrån de intryck som miljön ger som vi samtalar. Nya intryck och aktiviteter 

                                                 
56 Rigmor, Lindö, Det gränslösa språkrummet, (Lund: Studentlitteratur, 2002), Kap. 1 s. 36ff 
57 Ejeman, Molloy, s. 356 
58 ibid. s. 190 
59 ibid. s. 164 
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ger mycket att tala om.60 Genom att leka med språket så tränas det på många olika sätt vilket 

underlättar för den kommande läs- och skrivinlärningen. Det skapar också en kontakt och 

gemenskap mellan barn och vuxna och de har roligt tillsammans.61 Ejeman och Molloy menar 

att om vi tittar tillbaka på läs- och skrivinlärning så har det nästan enbart handlat om form och 

satslära, men idag vet vi så mycket mer om vad barn behöver för en god läs- och 

skrivutveckling. Det krävs ett skapande och ett laborativt utforskande av språket för en god 

inlärning.62  

                                                 
60 Svensson, s. 26 
61 ibid. s. 12 
62 Ejeman, Molloy, s. 164 



 

17 

4 Metod 
För att få svar på mina frågeställningar och för att kunna uppnå mitt syfte har jag valt att göra 

tre kvalitativa intervjuer, samt planera och genomföra en lektion.  

4.1 Urval 

Tre intervjuer har gjorts med tre olika pedagoger, en man och två kvinnor. De benämns i 

arbetet som Åsa, Kristina och Bosse för att de ska kunna vara anonyma. Alla har olika 

bakgrund med stora kunskaper och erfarenheter inom utomhuspedagogik. Detta har bidragit 

till att jag specifikt valt dessa för att få ut så mycket som möjligt och för att få ett bredare 

perspektiv. Åsa kom jag i kontakt med via en naturskola, Kristina känner jag sedan tidigare 

och Bosse fick jag tips om via en lärare här på universitetet i Karlstad. Jag anser att de har gett 

mig ett brett och relevant material för mitt arbete.  

 

Lektionen genomfördes på en skola i mellersta Sverige, med tio elever i år ett. Klassen är min 

vfu handledares, vilket gjorde att jag kunde känna mig trygg och det var inga problem att få 

komma dit. Barnens ålder var passande för lektionen som är uppbyggd kring bokstavsträning 

och ljudning, vilket är en stor del i ettans läs- och skrivinlärning. Jag vill själv som blivande 

lärare arbeta i grundskolans tidigare år, vilket gjorde valet än mer givet. Lektionen 

genomfördes i halvklass. Dels för att det lämpade sig bäst schematiskt för min handledare, 

men även för att det är bättre att gå till skogen med en mindre grupp. Alla hinner bli sedda på 

ett annat sätt, och får på så vis med sig mer av undervisningen. 

4.2 Val av metod 

För att få en god förståelse har kvalitativa intervjuer valts. Den kvalitativa forskningsintervjun 

visar världen ur den intervjuades synvinkel. Det sker ett utbyte av synpunkter mellan två 

personer som samtalar om ett gemensamt ämne, ett gemensamt intresse. Steinar Kvale skriver 

i boken Den kvalitativa forskningsintervjun att den kvalitativa intervjun synliggör människors 

erfarenheter och visar deras livsvärld.63 Den kvalitativa intervjun arbetar alltså med ord och 

inte med siffror.64 Detta har varit positivt då jag fått en mer personlig och omfattande 

information.  

 

                                                 
63 Steinar, Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 9 
64 ibid, s. 36 
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Jag har även i min undersökning valt att planera, genomföra och utvärdera en utomhuslektion, 

för att på ett tydligt sätt koppla samman teori och praktik. Lektionen är ett konkret exempel på 

hur en svensklektion kan bedrivas utomhus, och belyser utomhuspedagogikens möjligheter 

för en god inlärning.  

4.3 Genomförande 

Intervjupersonerna kontaktades per telefon. Jag berättade om undersökningen, dess syfte och 

frågade om de kunde ställa upp på en intervju. De informerades om att varken namn eller 

skola skulle framkomma i mitt slutliga arbete. Alla tre var villiga att ställa upp så det blev 

inget bortfall. Tid och plats bestämdes på telefon några veckor senare.  

 

Intervjufrågorna skrevs utifrån mitt syfte och frågeställningar. De lämnades till min 

handledare för granskning, för att eventuella fel och brister skulle kunna korrigeras innan 

intervjuerna genomfördes. Frågorna bifogas i slutet av arbetet. 

 

Två av intervjuerna genomfördes på deras respektive arbetsplats, vilket gjorde att de kunde 

känna sig trygga i situationen. Jag såg till att tid fanns och räknade med att varje intervju 

skulle ta 35-40 minuter, för att slippa stress som annars negativt kunnat påverka svaren. 

Denna tid visade sig vara lagom och tidsramen kunde hållas. Intervjuerna spelades in på band 

för att få med allt och för att kunna vara tillmötesgående och inte behöva skriva vilket kan 

göra att en del av informationen går förlorad. Kvale skriver att det vanligaste sättet idag är att 

registrera intervjuer med bandspelare. Han säger att du som intervjuare kan koncentrera dig 

på ämnet och dynamiken i intervjun.65 Under samtalet fanns intervjufrågorna tillhands för att 

få med allt. Frågorna följdes inte uppifrån och ner, utan besvarades utifrån hur samtalet 

utvecklades.  

 

En intervju gjordes per telefon på grund av att personen ifråga är bosatt i en annan del av 

landet. Denna intervju kunde inte bandas utan stödord skrevs, som senare sammanställdes. 

Personen var medveten om att jag skrev vilket gjorde att hon pratade långsamt.  

 

De bandade intervjuerna gjordes på en och samma dag. Dagen efter ägnades åt att lyssna och 

skriva ner allt, för att få en bild av hela intervjun och för att kunna sammanställa. 

Telefonintervjun gjordes veckan därpå. Den kvalitativa undersökningen kommer att 

                                                 
65 ibid, s. 147 
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presenteras som porträtt. Texten är skriven som löpande text vilket gör det behagligt att följa 

intervjupersonernas svar.  

 

En utförlig beskrivning av lektionen följer i uppsatsens resultat i form av planering, 

genomförande och utvärdering. 

4.4 Metodkritik 

I arbetet har bandspelare använts vilket kan ha både för och nackdelar. Jag ansåg det ändå 

lämpligt för mitt arbete och anser det inte ha påverkat mina svar negativt. Det var för mig 

lättare att vara med i samtalet, följa personens svar och komma med följdfrågor om så 

behövdes. Jag kunde som Kvale skriver koncentrera mig på ämnet och följa dynamiken i 

intervjun.66 Det var lätt att sammanställa då jag i lugn och ro kunde lyssna igenom banden 

flertalet gånger.  

 

Enbart en lektion har genomförts och frågan är om det går att dra några rimliga slutsatser. Det 

huvudsakliga syftet är att undersöka hur man kan bedriva svenska utomhus och belysa 

utomhuspedagogiken och det anser jag rimligt genom att bara genomföra en lektion. I arbetet 

har endast tre personer intervjuats vilket gör att giltigheten (validiteten) i arbetet påverkas och 

det går inte att dra några generella slutsatser. Tillförlitligheten (reliabiliteten) i arbetet anser 

jag ändå god i och med att personerna är noggrant utvalda och alla har fått samma information 

och lika lång tid att besvara mina frågor.  

 

                                                 
66 Kvale, s. 147 
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5 Resultat 

5.1 Intervjuer 

I resultatet kommer först den kvalitativa undersökningen att sammanfattas. Intervjuerna 

presenteras i porträttform för att ge en behagligare läsning samt för att kunna ge en 

helhetsbild. Både deras pedagogiska syn och deras praktiska arbete kommer att framgå. 

5.1.1 Porträtt av Åsa 
Bakgrund 

Åsa är utbildad grundskollärare, beteendevetare och har därutöver 4,5 års studier i biologi, 

didaktik och miljö, sammanlagt tio år av högskolestudier. Hon har i 20 år arbetat på en av 

landets naturskolor och säger att naturen är en källa till inspiration, för både själ och det 

estetiska skapandet.67 Naturen tillfredsställer hennes upptäckarlust och nyfikenhet och det är 

friluftsliv, djur, livstidsfrågor och skapande verksamhet hon gillar. För Åsa är utomhusvistelse 

grunden för miljöengagemang, och nämner hennes arbete på naturskolan som hennes politiska 

bidrag till framtidens samhälle. Åsa är en person med många ”järn i elden”. Förutom arbete på 

en naturskola har hon kurser i utomhuspedagogik för högskolestudenter. 

 

Kursen som hon tillsammans med några andra kollegor ansvarar för syftar till att ge studenter 

kunskaper om uterummets didaktiska möjligheter och lyfta fram natur- och kulturtraditioner 

tillsammans med ekologisk förståelse. Det handlar om att visa hur du som lärare kan bedriva 

ämnesövergripande undervisning. Hon säger även att kursens mål är att skapa en naturkontakt 

och en naturkänsla. Åsa har som ni kan se en väldigt bred utbildning och många års erfarenhet 

inom olika områden. Hon påpekar att detta gör att hon kan se saker och ting ur många olika 

perspektiv. Hon har arbetat med barn, studenter samt lärare och det är helt vitt skilda saker, 

men för henne en väldig erfarenhet. 

 

Utomhuspedagogik 

För Åsa handlar utomhuspedagogik om de didaktiska frågorna, Vad?, Hur? och Varför?, som 

ger funderingar på undervisningens innehåll, arbetssätt och bakomliggande tankar och teorier, 

men det handlar också om frågan Var? När du bestämt vad du vill arbeta med, och hur du vill 

lägga upp undervisningen och dessutom har tänkt igenom ditt syfte, så krävs att du tänker 

                                                 
67 Idag finns det omkring 70 naturskolor runt om i Sverige som arbetar med en idé om att lära in ute. De erbjuder 
bland annat fortbildning, samt undervisar skolklasser. För vidare info, www.naturskola.se 
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igenom var det är lämpligast att göra detta. Vilken lärande miljö passar bäst för detta 

innehåll? Är det ute eller inne? 

 

Du har ett tema om asagudarna, och ska prata om Yggdrasil, gudarnas speciella träd som 

också kallas världsträdet. Var passar det bäst att vara? Hur ska jag ge denna kunskap till 

barnen för att de ska komma ihåg. Är det genom att sitta inne i skolbänken, i ett fyrkantigt 

klassrum? Vad händer om jag flyttar ut lektionen, använder det gigantiska uterummet och 

letar upp ett stort levande träd för att samla barnen kring, säger hon. Åsa är övertygad om att 

det ger så mycket mer om du ger barnen en upplevelse. Genom utevistelsen väcks en rad 

frågor runt omkring som du kan spinna vidare på, sfären blir mycket större. Uterummet 

erbjuder många fler möjligheter, och kan användas i alla olika ämnen. Åsa säger att för många 

är uteundervisning enbart förknippat med miljö och biologi, vilket det inte alls behöver vara. 

Du kan använda uterummet för såväl, svenska, matte, som för alla andra ämnen. För Åsa 

handlar utomhuspedagogik om att hitta en form för sin uteundervisning. Att våga ta steget ut, 

att se uterummets möjligheter till ett temainriktat lärande, där en rad ämnen samspelar.  

 

Syfte 

Åsa väljer att förespråka utomhuspedagogik först och främst för miljön. Hon säger att jordens 

naturresurser inte är oändliga och detta måste tas på största allvar. Vi måste arbeta för ett 

hållbart samhälle, en hållbar värld. För att våra elever ska få en förståelse för naturen och ta 

vara på den och vara rädda om den så måste de få en känsla för den, vilket vi kan skapa 

genom upplevelseinriktad uteundervisning. Hon säger att det är de unga som är 

morgondagens väljare, våra beslutsfattare och framtiden vilar i deras händer. Därför säger 

hon, måste vi ge dem en möjlighet att förstå sammanhangen i naturen och förstå betydelsen av 

vår påverkan på miljön. 

 

För- och nackdelar för pedagog/elev 

När Åsa pratar om fördelar respektive nackdelar för pedagogen tar hon bland annat upp 

lärarens arbetssätt. Du som lärare får en variation, du får arbeta på ett annorlunda sätt, vilket 

gör arbetet mer inspirerande. Hon säger att om du som lärare har en form för din 

uteundervisning, att du är väl medveten om de didaktiska frågorna så finns det alltid en vinst 

med att arbeta utomhus. Något som Åsa kan se som en fara är att pedagogen ibland vill 

alldeles för mycket på en gång. Pedagogen kan då missa att knyta an till de lokala målen och 

styrdokumenten, allt fokus är på att bara vara ute och leka. Klart att barn ska leka, men inom 



 

22 

skolans ramar ska det enligt Åsa finnas ett syfte med leken. Hon anser att fri lek är något man 

har efter skolan. Barnen bör kunna skilja på fri lek och lek i skolan. När de har rast då är det 

fri lek, men har du lektion i skogen då är det en styrd, planerad lek, som har ett syfte vilket 

gör att barnen kan nå målen. Du använder leken som ett redskap för att koppla samman 

uteleken med de ”vanliga” skolämnena, genom att till exempel leka en matematik lek.  

 

Det finns många fördelar för barnen med att bedriva utomhus undervisning. Hon säger att 

hälsa idag är ett väldigt omdiskuterat ämne. Barn rör sig inte tillräckligt mycket, utan det finns 

andra saker som lockar som datorer och tv spel, vilket tar allt större plats i många barns liv. 

Därför är det av stor betydelse att vi tar ut undervisningen och låter våra unga vistas i detta 

enorma uterum. Åsa nämner även att barnen genom att vistas ute erbjuds helt andra ytor, 

större revir, vilket alla behöver ibland. På så vis uppstår färre konflikter, barnen behöver inte 

vara så tätt inpå varandra och de kan gå undan om de vill ha ro. Många elever får även en 

annan roll utomhus, säger Åsa. Vissa barn kan bli mer kreativa andra mer aktiva och vissa 

vågar ta mer plats i gruppen. 

 

Vad beror det på att utomhuspedagogik inte får större utrymme i skolan?  

Åsa tror dels att det har med faktakunskaper att göra, att pedagoger inte har tillräckliga 

kunskaper om naturen vilket gör dem osäkra. Dessutom handlar det om den kontroll som 

finns inom fyra väggar, ute har du inte det på samma sätt. De känner en rädsla för att 

handskas med det stora rummet. Det krävs att du hittar en form som passar just dig, ditt 

arbetssätt, och du måste veta hur du ska organisera din verksamhet på bästa sätt. För att du ska 

kunna hitta ditt eget sätt så måste du våga prova, man lär av sina misstag och det gäller att 

ibland våga misslyckas för att kunna bli bättre, säger hon.  

 

Framtid 

Åsa tror och hoppas att utomhuspedagogik kommer få ett större utrymme och menar att det 

finns ett intresse för det. På naturskolan är de alltid fullbokade med klasser och grupper som 

vill att de kommer ut till deras skola och bedriver utomhusundervisning. Även de kurser som 

Åsa har på högskolan har varit fyllda till sista plats, vilket hon ser som positivt. Intresset finns 

bara att det inte riktigt fått genomslag ännu.  
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5.1.2 Porträtt av Kristina 
Bakgrund 

Kristina är utbildad lågstadielärare och har även läst en kompletterande 10 poängs kurs mot 

förskola, lågstadium. Hon har dessutom läst 40 poäng Montessori pedagogik med didaktisk 

inriktning. Idag arbetar hon på en skola i mellersta Sverige, som klasslärare för år 1. Kristina 

berättar att hon inför denna termin självmant bytt skola och jobbar nu i en åldershomogen 

klass som hon inte gjort sedan 1992, utan har de senaste åren haft åldersintegrerad 

undervisning. 

 

Utomhuspedagogik 

Kristina berättar att hon själv aldrig läst någonting om utomhuspedagogik, men att hon gärna 

nyttjar naturen i sin undervisning. Dock inte så ofta som hon önskar. Hon anser att alla barn 

borde få lära känna sin omgivning, vistas i den och få uppleva den på riktigt. I hennes tidigare 

klass var de ute en förmiddag i veckan, men hon säger att hon inte fått någon rutin på det i nya 

klassen. Hon berättar vidare att deras utelektioner då mest handlade om att titta på olika 

växter och djur, fast visst hade de även en del matematik och svenska. Hon anser att naturen 

ger otroliga möjligheter för att bedriva en undervisning där alla ämnen kan integreras. Med 

den nya klassen har hon varit ute tre gånger. De har haft utegymnastik, varit och tittat på 

skolskogen och i veckan hade de drakflygning. Vi har en väldigt stor och fin skolskog, 

skolgården är varierad med olika terräng, och det är nära till vatten, så rent naturmässigt finns 

alla möjligheter att bedriva utomhuspedagogik, säger hon.  

 

Syfte 

Kristina vill använda ute rummet som ett pedagogiskt verktyg för att öka barnens rörelse. 

Även om du rör dig i klassrummet, så får du inte alls samma stimulans. Utomhus finns en 

massa saker som lockar till aktivitet. Du kan hoppa över stenar, balansera på en stock eller 

klättra i ett träd, vilket gör att eleven övar sin motorik. Dessutom får du in leken på ett 

naturligt sätt och eleverna lär sig genom att göra. Hon säger att det du gör med händerna, det 

du gör med kroppen, det kommer du lättare ihåg. 

 

För- och nackdelar för pedagog/elev 

Kristina anser att du som pedagog får samma fördelar som barnen genom att vistas ute. Du rör 

på dig, får frisk luft och säger också att kontakten utomhus blir annorlunda. Vi får upplevelser 
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tillsammans och jag som lärare är med och upptäcker tillsammans med eleverna. Hon tycker 

att gruppklimatet blir bättre genom att eleverna samarbetar och det blir inte lika mycket 

konflikter, i och med skogens utrymme.  

 

Kristina tror att det i början kan vara svårt att samla barnen men säger att det precis som i 

klassrummet behövs en rutin. Hon tror också att det i början kan vara svårt för pedagogen 

innan han/hon har tänkt igenom hur man ska bedriva sin ute undervisning. Du har ändå en 

läroplan som måste följas, men säger samtidigt att det är som med allt annat, det är: ”en nöt 

att knäcka”, en utmaning.  

 

När vi pratar vidare så tar Kristina upp barn ifrån andra kulturer. Hon berättar om en gång när 

de skulle åka skridskor. Veckan innan visades en film om skridskoåkning och hon hade även 

tagit med sig ett par skridskor till skolan för att visa. Ändå var det en elev som den morgonen 

de skulle åka kom till skolan i finkläder. De hade ingen aning om vad skridskoåkning var, 

eller hur man skulle vara klädd. Hon säger att alla har olika bakgrund och natur och friluftsliv 

är inte något självklart i alla kulturer, vilket vi måste vara väl medvetna om. 

 

Svenska utomhus 

Kristina berättar att hon brukar gå ut i naturen för att leta ord, alla möjliga ord. Det kan vara 

ord som har med hösten att göra, färger, blommor eller liknande. Barnen får sedan skriva 

något, en dikt eller en berättelse. Hon har även låtit barnen bygga bokstäver av naturföremål, 

och ibland har de hämtat något ute som de tagit med in för att skriva eller berätta om. Hon 

anser att svenska kommer in så naturligt i det man gör, genom att samtala, diskutera, genom 

att berätta och lyssna på varandra.  

 

Vad beror det på att utomhuspedagogik inte får större utrymme i skolan? 

En av anledningarna till att utomhuspedagogik inte fått större genomslag tror Kristina kan 

vara att pedagogen känner en oro över att gå ut med så många barn. Hon anser att kontrollen 

inte är den samma utomhus och kan själv känna en viss osäkerhet när hon är ensam med hela 

klassen. Det hände en incident för ett tag sedan, när en elev bara försvann. Vi var som tur var 

tre vuxna så det löste sig, men vad hade jag gjort om jag var själv, säger hon. Hon tror att det i 

arbetslaget krävs likasinnade pedagoger, vilket det inte alltid gör och som kan vara en orsak 

till att utemiljön inte används så flitigt. 
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Framtid 

Kristina tvekar inte en sekund på utomhuspedagogikens framtid, och hade hon själv haft barn 

i skolåldern hade hon valt en skola med en vision om att lära in ute. Har man vågat satsa på en 

annan pedagogik, så har du också pedagoger som brinner för sin sak, och då får barnen det 

bra. Hon säger också att många föräldrar är väldigt positiva när hon informerar om att de ska 

vara ute, och tycker att det är spännande.  

5.1.3 Porträtt av Bosse 
Bakgrund 

Bosse är utbildad träslöjdslärare och en person som ”brinner” för natur och friluftsliv. Det går 

inte en helg utan att han på något sätt vistas i naturen, jagar, fiskar, tar en tur med båten eller 

bara strövar omkring. I dag arbetar han som träslöjdslärare på en hälsofrämjande f-6 skola i 

mellersta Sverige, där han även arbetar aktivt med utomhuspedagogik. Han berättar att 

skolans vision är att ge barnen en hälsosam start i livet.  

 

Utomhuspedagogik 

Det var år 2000 som skolan valde att satsa på visionen, men Bosse arbetade långt innan 

mycket med uteundervisning och nämner deras skolskog som länge var hans skötebarn. Där 

byggde han tillsammans med barnen upp en stor lägerplats. Det var ett läger med vindskydd, 

kojor och en fin matplats, som tyvärr inte kunde vara kvar på grund av vandalisering. De 

bestämde då att flytta lägret till skogsstyrelsens marker där de idag bedriver olika 

verksamheter och kurser. Bosse berättar att han några gånger om året åker dit med olika 

klasser så lägret kan fortfarande nyttjas men inte i lika stor utsträckning.  

 

Bosse är ute minst en gång i veckan med olika klasser och då är de oftast i skogsdungar, 

parker eller på något stort grönområde i närheten av skolan. Han berättar att en del klasslärare 

väljer att följa med, medan andra väljer att vara hemma och planera, vilket är valfritt. Han 

upplever att det är många lärare som anser sig ha för lite tid till planering och då kan detta 

vara en möjlighet. Bosse berättar att skolsköterskan nästan alltid är med. De har ett bra 

samarbete och hon finns tillgänglig alla dagar utom en, vilket han ser som en väldig fördel. 

De har ofta speciella teman för hela skolan, som hälsovecka och en gång om året har de 

skogens dagar. Dessutom är de med i ett EU-projekt tillsammans med Norge, där de utbyter 

idéer med varandra. Detta anser han vara väldigt intressant och nyttigt och man får stort 

utbyte av varandra genom alla de träffar som anordnas.  
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Syfte 

Bosse vill att barnen ska få upp ögonen för naturen, att det blir en del i deras vardag. Han 

nämner övervikt som ett stort problem, men anser att det inte alls är ett problem på denna 

skola, och sjukfrånvaron är väldigt låg. Han själv har astma och var ofta förkyld men mår 

mycket bättre sen han började vistas mer ute, och har till och med slutat med sin medicin. Han 

upplever barnen som piggare och gladare och säger att utomhuspedagogik gynnar alla på 

skolan. Bosse säger också att eleverna inte på samma sätt ser uteundervisningen som en 

lektion, där de ”tragglar” olika saker. De får med sig en upplevelse, det blir spännande på ett 

annat sätt samtidigt som de ändå lär sig och det vill han kunna bidra med.  

 

För och nackdelar för pedagog/elev  

Bosse tycker inte att det finns några nackdelar för pedagogen med att arbeta ute och säger att 

man inte ens behöver ha boken utan allt finns redan ute. Det finns alla möjligheter bara man 

tar till vara på dem och använder fantasin. Du får genom att vara ute en upplevelse samtidigt 

som du får med dig kunskapen, och du kommer ihåg det du lär genom att göra. De personer 

som är med på de träffar som ordnas genom EU-projektet är alla väldigt entusiastiska till 

utomhuspedagogiken, så det är väldigt kul och givande, säger han. De ser bara fördelar och 

möjligheter med att arbeta på detta sätt. Bosse anser att utomhuspedagogik gynnar alla elever 

och talar mycket om elever med speciella behov, och nämner specifikt elever med 

koncentrationssvårigheter. Han säger att han redan tidigt märkte att de kunde mycket mer ute 

än de annars kunde i ett trångt klassrum, där de inte kunde vara stilla. Han säger att många får 

en annan roll utomhus. Den annars så stökiga eleven kan i utomhusmiljön bli intresserad, få 

ökad motivation och en vilja att lära.  

 

Svenska utomhus 

Bosse säger att han utnyttjar årstidernas skiftningar i sitt arbete. Svenska och matematik är 

något vi arbetar mycket med och säger att det kommer in så naturligt i utomhuspedagogiken. 

För att nämna något vi gör för att arbeta med svenska så kan jag berätta om ett torp som ligger 

en bit bortanför skolan dit jag brukar gå med eleverna. Han berättar att han säger till eleverna: 

”Nu sätter vi oss här och tittar och funderar på vad som kan ha funnits här. Vilka kan ha bott 

här? Vad levde de av? Har det funnits barn här? och vad gjorde de?”. Han säger att han då får 

igång ett samtal, de får uttrycka sig, tankar väcks, de lär sig nya begrepp, och sedan fortsätter 

vi genom att de får skriva en berättelse. Här är det inte bara svenska utan även historia, 

geografi med mera. Det är det som gör att det finns så mycket möjligheter med att bedriva 
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utomhusundervisning. Du får in alla ämnen, det väcker frågor och skapar en nyfikenhet hos 

eleverna, vilket gör att du kan arbeta efter elevernas förutsättningar, säger han. Svenskan 

kommer ständigt in fast du kanske inte alltid tänker på det, genom att de får skriva, läsa och 

diskutera med varandra. 

 

Vad beror det på att utomhuspedagogik inte får större utrymme i skolan? 

Bosse tror att det handlar om en vana. Vi använder inte uterummet som ett klassrum. Han tror 

att många lärare känner en rädsla för att prova något nytt, släppa boken och använda naturen 

som en resurs. Du har en kontroll i klassrummet som du inte har ute, men säger samtidigt att 

det gäller att våga börja någonstans för att successivt öka på, så är det med allt som är nytt, 

anser Bosse.  

 

Framtid 

Utomhuspedagogikens framtid ser enligt Bosse ljus ut. Det ger så mycket för både personal 

och elever och han har hört mycket positivt ifrån föräldrar, fast de dock var väldigt skeptiska 

till en början. De möttes av hårt motstånd, men nu är det till och med så att föräldrar kör sina 

barn ifrån andra delar av staden för att de ska gå på vår skola, säger han. Han berättar att de 

har haft temadagar för föräldrar för att visa vad de gör och förklara vad de vill uppnå med sin 

utomhusundervisning, och de har varit väldigt entusiastiska. Bosse avslutar med att tala om 

stödet de får ifrån skolledningen. Skolledningen har spikat vår vision, och ger oss bidrag för 

att arbeta med ett utomhusbaserat lärande. Han är väl medveten om att en del kommuner får 

jobba stenhårt för att kunna bedriva en utomhuspedagogik och förstår att de ibland ger upp 

när de inte får några som helst resurser eller något stöd. Han hoppas att utomhuspedagogiken 

får ett uppsving och att fler ser dess möjligheter till ett livslångt lärande, som gynnar alla. 

5.2  Ute-svenska  

För att kunna uppnå syftet och för att kunna besvara frågeställningarna har en svensklektion 

utomhus planerats och genomförts. Lektionen får här nedan en närmare presentation.  

5.2.1 Bakgrund och kursplan 
I planeringen har jag på ett övergripande sätt utgått ifrån kursplanen i svenska. Det finns inga 

tydliga mål eller riktlinjer i den svenska kursplanen som är förankrat i utomhuspedagogik, 

men det går ändå att hitta kopplingar mellan lektionen och kursplanens strävansmål. 

Materialet till lektionen är egentillverkat och jag använder mig i inledningen av en storbok för 
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att skapa en dynamik och för att ge barnen en bakgrund till deras uppdrag. Storboken har 

gjorts speciellt för detta ändamål. 

 

I kursplanen för svenska står att språket utvecklas i samspel med andra. Det är när elever 

använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tänker i meningsfulla sammanhang som 

de har möjlighet att utveckla goda språkfärdigheter. Skolan skall sträva efter att eleven, med 

hjälp av språket utvecklar sin fantasi och lust att lära, både individuellt och i samarbete med 

andra. De ska utveckla en språklig säkerhet i både tal och skrift och känna att de kan, vill och 

vågar uttrycka sig i många olika sammanhang.68 

 

Lektionen bygger på Alfons Åberg, och slutmålet är att hitta en nyckel som hans vänner 

anklagar honom för att ha tappat bort. De påstår att Alfons är en tjuv och ingen vill längre 

vara hans vän. Han är oskyldig och letar förtvivlat för att hitta nyckeln så att de andra barnen 

ska förstå, men utan resultat. Här tar lektionen sin början. Det visar sig senare att det inte är 

Alfons som tagit nyckeln, utan en skata, fast dit är vägen lång. Barnen möts av en rad uppdrag 

som har med svenska att göra. De måste lyssna, vara uppmärksamma och det krävs ett 

samarbete. Det finns fem uppdrag på vägen, de stöter på en hinderbana och träffar en orm. 

Dessa moment får en närmare beskrivning i nästa stycke. För varje uppdrag som är avklarat 

får de en pusselbit som behövs för att nå det slutliga målet.  

5.2.2 Moment beskrivning och koppling till lokala mål 
Moment 1: Namnlek 

Beskrivning: Barnen får först fundera ut vilken bokstav deras namn börjar på. De sitter i en 

ring och alla får säga sin bokstav, hur den låter och även peka på ett papper för att se hur den 

ser ut. Leken går ut på att alla ska få ett nytt efternamn. De letar efter föremål i skogen som 

börjar på samma bokstav som deras eget namn. När alla har hittat något samlas de och visar 

upp sina saker och säger sitt efternamn. Det kan till exempel bli namn som Tuva Tallkotte, 

Maja Mossa eller Filip Fyrkant.  

Syfte: Lära känna varandra, använda fantasi, kreativitet, bokstavsträning, lär sig vilken 

bokstav deras namn börjar på, hur den ser ut, vad den heter och hur den låter.  

 

                                                 
68 Skolverket (2000-07). Grundskolans kursplan i svenska. 
http://www.3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=
2087 hämtad:2007-09-04 
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Moment 2: Storbok 

Beskrivning: Samlar barnen på en mysig plats, under ett träd eller kanske på en stock. Alla 

ska kunna se och följa med i texten. Läser boken högt och med inlevelse.  

Syfte: lektionen bygger på boken, mysig start på lektionen, väcka nyfikenhet, tränar sin läs 

och lyssningsförmåga 

 

Moment 3: Uppdrag 

Uppdrag 1 

Beskrivning: Barnen läser tillsammans uppdraget. De ska hämta något i skogen som börjar 

eller slutar på en viss bokstav. Exempel: Hämta något som börjar på B, Barr. Hämta något 

som slutar på N, Sten.  

Syfte: läsa, bokstavsträning, koppla samman bokstav och ljud, kreativitet, samarbete 

 

Uppdrag 2 

Beskrivning: Läser uppdraget. Barnen får ett antal bokstäver framför sig, de bokstäverna kan 

bilda ett djur. Dessa bokstäver ska sättas samman så att det till exempel blir fisk, groda.  

Syfte: känna igen bokstaven, veta hur den låter, ljuda sig fram, prova sig fram för att finna 

ordet, samarbete 

 

Hinderbana 

Beskrivning: En hinderbana där eleverna får röra sig. Balansera på en stock, krypa över och 

under olika hinder, hoppa jämfota hopp, pricka ett träd med kottar, hoppa på ett ben och 

samtidigt försöka hitta ett ord som är utlagt utmed banan. Det ligger bokstäver runt banan som 

bildar ett ord, SKATJAKT. Eleverna får ljuda ihop bokstäverna för att komma fram till ordet. 

Syfte: Rörelse, motorikträning, bokstavsträning, ljudning 

 

Uppdrag 3 

Beskrivning: Barnen bygger bokstäver med naturföremål. Exempel: Bygg bokstaven S, Bygg 

bokstaven O, Bygg bokstaven L. När de skapat de olika bokstäverna får de fundera på om de 

tillsammans kan bilda något ord. 

Syfte: Fantasi, kreativitet, bokstavsträning, ljudning 
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Uppdrag 4 

Beskrivning: Ett ordmemory. Eleverna får ett antal bilder på olika djur, och lika många kort 

med ord. Dessa ska sedan paras ihop. Exempel: en bild på en björn ska paras ihop med ordet 

björn. 

Syfte: ljuda, läsa ordet, förstå att bokstäver kan bli något 

 

Ormen 

Beskrivning: Barnen står på ett led och håller på varandras axlar. De bildar en orm som sakta 

börjar röra sig. När de gått en bit släpper ormen av sista barn. Eleven sätter sig och funderar 

på vad han/hon kan se, känna eller höra. Finns det något att smaka på eller något som luktar. 

Efter en stund kommer ormen tillbaka och vill höra vad de upptäckt. Barnen berättar för sina 

kompisar.  

Syfte: använd alla sinnen, bara sätta sig ner och vara för en stund, uttrycka sig och prata inför 

grupp 

 

Uppdrag 5 

Beskrivning: Hitta fem stycken olika saker i skogen. De läser tillsammans vilka saker de ska 

hämta. Alla saker börjar på B. Bark, blad, barr, bär och blomma.  

Syfte: läsa, se att alla saker börjar på samma bokstav, rörelse 

 

I min planering så har jag kopplat dessa olika moment till de olika lokala målen i svenska för 

år 1. Jag kan på ett tydligt sätt koppla lektionens moment till de flesta av målen.  

Lokala mål:  

• Kunna berätta en enkel händelse 

• Kunna tala tydligt så andra förstår 

• Kunna lyssna när någon berättar eller läser  

• Kunna förstå muntlig instruktion 

• Kunna lyssna på andras synpunkter och åsikter 

• Kunna förstå samband mellan bokstav och ljud 

• Kunna läsa ljudenlig enkel text 

• Känna till vad ett ord är 

• Känna till vad en bokstav är 
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5.2.3 Genomförande 
Anlände till skolan klockan 07.15, en tidig morgon men för att hinna få ordning så var det 

tvunget. Det var äntligen dags att möta barnen och ha denna ute-svenska lektion som jag sett 

fram emot. Det var med ett leende, fast samtidigt lite pirr i magen som jag tog klivet ur bilen, 

för att ge mig av mot skolskogen. Klockan 08.00 skulle barnen stå utanför skoldörren, 

förhoppningsvis fulla av förväntan. 07.20 var jag framme vid den fina skolskogen som ligger 

fem minuters gångväg ifrån skolan. Allt skulle sättas på sin plats, uppdragslappar hängas upp, 

skata och nyckel gömmas, och hinderbanan byggas. När det var gjort så var det bara att 

skynda tillbaka till skolan för att hämta barnen, och det var med andan i halsen jag gick in i 

klassrummet.  

 

Barnen hade börjat samlas i klassrummet när jag dök upp. De var förberedda på att jag skulle 

komma, och visste mycket väl varför jag var där. När alla var samlade gick deras klasslärare 

först igenom dagen. Därefter var det dags för mig att ta över. Jag presenterade mig och 

berättade att vi skulle gå till skolskogen för att ha ute-svenska. Det var inget att vänta på utan 

barnen tog sin väska och gick ut i korridoren för att ta på sig sina kläder. Vi stannade till en 

stund utanför skoldörren för att räkna in alla. Tio barn, jag och deras klasslärare stod nu 

beredda för att ge oss ut på äventyr.  

 

Innan vi gick fick de veta att vi först skulle göra en namnlek i skogen och att de därefter 

skulle få höra en saga. Jag ville ge en förförståelse, så att de inte skulle bli oroliga när vi kom 

fram. De fick även en kort presentation av allemansrätten, att vara rädda om naturen, inte 

skada och inte förstöra. Dessutom påmindes de om att inte gå längre bort än att de såg mig 

eller deras klasslärare. Innan det bar iväg placerades barnen på ett led, som vi sedan höll hela 

vägen till skogen. Väl framme satte vi oss i en ring på ett par stockar som låg på marken, där 

lade de av sig sina ryggsäckar. Klockan var närmare 08.30.  

 

Första momentet var namnleken. Vi diskuterade tillsammans och när alla visste vilken 

bokstav deras namn började på gav de sig ut på jakt. De var uppfinningsrika och hittade 

snabbt något som hade samma första bokstav som deras eget namn. Barnen såg nöjda ut och 

skrattade lite när de berättade sitt nya efternamn för varandra. När alla sagt sina nya namn var 

det dags att gå vidare. Jag tog fram storboken, en saga som heter Där går tjuv Alfons. Sagan 

lästes med inlevelse med texten vänd mot barnen. Sista meningen i storboken löd: ”Om han 
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bara kunde finna den…”, och här började barnens uppdrag. Uppdragen måste lösas för att 

kunna hjälpa Alfons att hitta nyckeln. Innan de begav sig mot första uppdraget fick de varsitt 

”osynlighetspiller” (godis). Det var nu ingen som kunde se oss när vi smög omkring för att 

hitta nyckeln. Detta var spännande och barnen undrade om de verkligen var osynliga. Innan vi 

gick mot fösta uppdraget, utsågs två ledare som fick en Alfons-medaljong runt halsen. De fick 

leda gruppen mot uppdraget för att sedan genomföra det och få en pusselbit. Alla hade någon 

gång medaljongen runt halsen och de andra eleverna stod bredvid och hejade på, och fanns till 

hands om hjälp behövdes.  

 

Första uppdraget lästes högt och gick ut på att hämta saker i naturen som började och slutade 

på en viss bokstav. De satte snabbt igång att leta, och var snart tillbaka med barr, en sten och 

grenar. Första uppdraget var avklarat och den första pusselbiten vunnen. Barnen såg nöjda ut 

när de gick vidare mot nästa uppdrag med en pusselbit i handen, och nyfikna på vad den 

skulle användas till. Två nya ledare gick i täten och ledde oss mot nästa stopp. Vandringen 

gick längs en skogsstig som tog oss fram till de olika uppdragen och allt närmare slutmålet. På 

vägen stötte vi även på en hinderbana och en orm. Där stannade vi till för att röra oss och se 

oss omkring, för att få en chans att upptäcka skogen i dess närhet. Alla möjliga upptäckter 

gjordes och koncentrationen var på topp, men fortfarande var nyckeln borta. Hur skulle de 

hitta den? 

 

När alla uppdrag var avklarade och pusselbitarna fanns tillhands var det bara att pussla. 

Pusslet bildade ordet SKATA. Barnen läste ordet och jag berättade att det var en skata som 

flaxade omkring i skogen tidigare på morgonen som hade något glänsande i näbben. Nu var 

det deras uppdrag att hjälpa Alfons att få tillbaka sin nyckel. De sprang iväg för att leta och 

snart hördes ett rop i skogen: ”Jag har hittat den!” Alla sprang dit och där satt tjuven, i ett träd 

på toppen av berget med nyckeln vid sin sida. Därefter samlades vi vid samlingsplatsen där de 

åt sin frukt. Jag berättade hur duktiga de varit som klarat av alla uppdrag, och hur glad Alfons 

nu skulle bli när han fick tillbaka nyckeln. Det var slutet på denna halvdag med ute svenska. 

Klockan stod nu på 09.45 och vår promenad tillbaka till skolan hade börjat.  

5.2.4 Utvärdering 
För att kunna utvärdera lektionen och analysera vad som var bra, mindre bra har jag 

tillsammans med min handledare diskuterat dess innehåll och utförande. Dessutom fick 

barnen skriva i sina händelseböcker. För mig är det viktigt att få höra barnens reaktioner och 



 

33 

synpunkter. Dessa kopierades för att jag skulle kunna läsa och utvärdera deras texter. På 

grund av tidsbrist hann jag tyvärr inte själv vara med när de skrev.   

 

Jag är nöjd med dagen, allt flöt på och det var en glädje att få genomföra lektionen 

tillsammans med dessa elever. Det kändes bra när jag satte mig i bilen för att bege mig hemåt. 

Att efter en lång tid med planering och förberedelse kunna känna en glädje över att ha lyckats 

är för mig motiverande. När jag dagen därpå träffade min handledare för att utvärdera kom 

hon med fin respons, vilket var uppmuntrande och roligt att höra. Hon tycker att lektionen var 

bra och lärorik. Den var rolig, spännande och välplanerad och gav barnen en upplevelse de tar 

med sig för livet.  

 

Vi diskuterade kring namnleken som hon anser var en bra start för att lära känna gruppen och 

för att alla skulle bli sedda redan ifrån början. Genom storboken fångade jag eleverna och de 

satt som förstelnade och njöt av att få lyssna, säger hon. Enligt min handledare förmedlar jag 

med en entusiasm och glädje som smittar av sig på barnen. Innan lektionen kände jag en oro 

för uppgifterna om de skulle ligga på rätt nivå. Det är svårt att få dem att passa alla, många 

gånger omöjligt. Jag stämde av med min handledare hur det såg ut i klassen, om det var 

många som kunde läsa och var de befann sig i sin läs- och skrivinlärning. På så vis fanns en 

liten grund inför planeringen och det blev bra. Visst var det svårare för vissa men de hjälptes 

åt och alla var delaktiga. Det var ingen som kände att de misslyckades vilket var det 

väsentliga. 

 

En annan sak som diskuterades med min handledare och som jag kände lite negativt var att 

det emellanåt blev lite lång väntan för de elever som stod och hejade på när de andra utförde 

sitt uppdrag. Ändå var hinderbanan och ormen inlagda emellan för att alla skulle vara aktiva. 

Barnen klagade inte direkt på väntan, men de var ivriga på att få göra sitt uppdrag. Jag vet inte 

hur jag skulle ha gjort annars och min handledare menade på att barn måste få lära sig att 

vänta. Något annat som var lite besvärligt var allt material som skulle bäras med. Det hade 

varit bra om materialet låg vid varje station, men jag var rädd att det skulle försvinna. 

Dessutom hade jag önskat att vi hann med fri lek som var med i min planering men tiden 

räckte inte till, vilket var en miss, men i det stora hela blev lektionen väldigt lyckad. Jag fick 

även höra ifrån min handledare att föräldrarna varit positiva, och att barnen pratat om det 

hemma.  
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6 Diskussion 
I diskussionen kommer nu undersökningens resultat vävas samman med litteratur samt egna 

åsikter och funderingar. Avsikten med examensarbetet är att belysa utomhuspedagogiken och 

få fler att se uterummet som en resurs. Dessutom är meningen att beskriva svenskämnet som 

en del av undervisningen, samt visa en koppling till styrdokument och lokala mål.  

 

Idag bedrivs den mesta undervisningen inom klassrummets fyra väggar, vilket inte alltid är 

det bästa sättet för att lyckas ge eleverna den bästa förutsättningen för ett gott lärande. Det 

krävs ett samspel mellan ute och inne, ett samspel mellan teori och praktik. Utemiljön bör bli 

ett komplement till den vanliga undervisningen. Utomhuspedagogik handlar om att öppna upp 

skolan och använda sig av rummet som finns utanför och nyttja alla de resurser som vår natur 

har att erbjuda. Alla intervjupersoner är övertygade om att det bästa sättet för inlärning är ett 

varierat arbetssätt där pedagogen sätter naturen i centrum och låter alla sinnen ta plats. De 

menar att utevistelse ger en upplevelse, det väcker nyfikenhet, ökad rörelse och du lär genom 

att göra vilket befäster elevens kunskaper. De anser att det gynnar såväl pedagogen som 

eleverna, de får en upplevelse tillsammans vilket skapar en bättre gemenskap. Gunilla 

Ericsson (2002, s.3) skriver att pedagogen blir en medupptäckare som följer elevernas 

upptäckter och upplevelser. Detta stämmer väl in på Britta Brügge och Anders Szczepanski 

(2002, s.29) som även de kan se positiva följder för hälsa, motorik, lekbeteende samt 

koncentration. De säger också att det krävs ett samarbete som inte lika lätt kan erbjudas inne 

och på så vis utvecklar eleverna sin sociala kompetens. De skriver även att eleverna lär med 

alla sinnen och att det finns möjlighet till en variationsrik undervisning. Detta kan jag även 

koppla till min lektion. Barnen fick en upplevelse som jag hoppas att de tar med sig som 

något roligt, de använde alla sina sinnen och lektionen krävde samarbete på hög nivå. 

Lektionen bjöd på nyfikenhet och de stimulerades till rörelse vilket bidrog till motorikträning.  

 

Fetma är ett stort problem som ökar radikalt bland unga. Szczepanski (2004, s.42) berättar att 

det idag talas om den benlösa generationen. Barn rör sig inte utan vi kan se ett allt mer 

stillasittande samhälle som nyttjar teknologin och tar bilen istället för att gå. Ericsson (2002, 

s.7) påpekar att barn ägnar allt mer tid framför datorn och att föräldrar inte på samma sätt har 

tid att vara ute med sina barn. Det är så mycket annat som ska hinnas med vilket betyder att vi 

i skolan har ett viktigt uppdrag och det är att komplettera med rörelse. Bosse som arbetar på 

en hälsofrämjande skola berättade under intervjun att han inte anser fetma som ett problem på 
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deras skola. Dessutom upplever han barnen som piggare och gladare sedan de började 

använda naturen mer i sin undervisning. Dessutom hade han själv astma och åt medicin men 

sedan han började bedriva mer utomhusverksamhet har han kunnat sluta med den. Detta 

bevisar vad ett utomhusbaserat lärande kan innebära. Då är min fråga varför inte fler 

pedagoger tar saken i händer och går ut? Szczepanski (2004, s.42) säger att det idag finns så 

mycket kunskap inom ämnet som motiverar varför man bör gå ut att ingen borde kunna 

motivera att enbart bedriva inomhusundervisning. Jag tror och som också kommit fram under 

intervjuerna att det finns en rädsla för att släppa taget och ge sig ut för att prova något nytt. 

Det handlar som Åsa säger om en rädsla att handskas med det stora rummet där du inte har 

samma kontroll. Detta påpekar även Ericsson (2002, s.14) som också tror att det handlar om 

en ovana. 

Därför anser jag att skolledning borde ta detta på största allvar och erbjuda mer kurser inom 

ämnet och jag önskar att utomhuspedagogik kommer få ett större utrymme i vår läroplan och i 

våra kursplaner. Lars-Owe Dahlgren och Anders Szczepanski (1997, s.23) skriver att 

utomhuspedagogik kan användas som metodiskt redskap för att levandegöra läroplanens 

intentioner. De påstår att det i detta lärande finns beskaffenheter som inte lika lätt kan skapas i 

klassrum eller andra inomhusmiljöer. Jag håller helt klart med och tror att det även behövs en 

ändring på lärarutbildningen. Utomhuspedagogik borde få ett större utrymme för att studenter 

ska få upp ögonen och för att de ska få en kunskap för att senare våga ge sig ut och nyttja 

naturen som ett klassrum. Jag och många med mig är övertygade om att det livslånga lärandet 

kräver andra inlärningsmiljöer än klassrum och föreläsningssalar. 

 

I ute miljön kan du arbeta ämnesövergripande och det ges möjlighet till ett lärande som binder 

samman skolans värld med verklighet och fantasi. Genom intervjuerna framgår att de anser att 

naturen kan vara en lärobok i alla ämnen. Åsa påpekar dock att många ofta förknippar ett 

lärande utomhus med miljö och biologi, vilket det inte alls behöver vara. Hon säger att du kan 

använda uterummet för såväl matte, svenska, som för alla andra ämnen. Detta tar även 

Szczepanski (2004, s.42) upp och berättar att man ofta tänker utomhuspedagogik som enbart 

natur och friluftsliv, men säger att det handlar lika mycket om kultur, geografi, historia och 

språk. Genom min lektion ges ett konkret exempel på hur du kan använda naturen i din 

svenskundervisning. Lektionen är ett levande exempel på hur naturen kan skapa en magi, en 

upplevelse där eleverna lär på ett lekfullt och spännande sätt. Även i mina intervjuer kan vi se 

att det är fullt möjligt att bedriva en svenskundervisning ute och de anser att svenska kommer 

in naturligt i det man göra. De ger exempel på hur de arbetar med svenska ute och menar att 
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bara genom att gå ut så får barnen en massa intryck som de senare kan samtala om eller skriva 

en berättelse kring. Maj Björk och Caroline Liberg (1996, s.10) anser att skolans viktigaste 

uppgift är att motivera och intressera elever till att lära sig läsa och skriva. De säger vidare att 

eleverna ska känna en glädje i sin läs- och skrivutveckling, och att det ska använda sin läs- 

och skrivförmåga i en mängd olika sammanhang. Detta stämmer väl in på mitt syfte med 

lektionen och jag kunde se en enorm glädje och entusiasm hos eleverna under denna dag.  

Göran Ejeman och Gunilla Molloy (2006, s.356) skriver: ”ett flexibelt arbetssätt inom ramen 

för en flexibel arbetsplan men med bestämda mål och under ansvar är receptet på ett 

framgångsrikt arbete i svenska”.69 Detta anser jag gäller all undervisning och vi måste som 

lärare hitta vår väg att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever och jag anser att vi hela 

tiden måste ha eleverna i centrum och utgå ifrån deras frågor och behov. Jorunn Nyhus Braute 

och Christofer Bang (1997, s.27) anser att barnens nyfikenhet måste tas på allvar och vi bli 

bättre på att förbise vår egen planering och utgå ifrån barnet.  

 

Jag tror och hoppas att utomhuspedagogik kommer få en allt större plats i skolan och att fler 

inser vad ett utomhusbaserat lärande kan ge. De tre intervjupersonerna är positiva till 

framtiden och tror att utomhuspedagogik kommer få ett uppsving. Åsa berättar att de ser ett 

stort intresse på naturskolan och att de alltid är fullbokade med klasser. Hon berättar även att 

de kurser hon bedriver på högskolan är fyllda till sista plats, så intresset finns. Kristina tror 

också att utomhuspedagogik kommer bli större och säger att om hon själv haft barn så skulle 

hon valt att ha dem på en skola som arbetade mycket med utomhuspedagogik. Hon tror att fler 

i framtiden kommer vilja välja att ha sina barn på skolor som har en natur profil. Det kan vi 

redan se i Bosses fall, han berättar att det är många föräldrar som kör sina barn ifrån andra 

stadsdelar för att dem ska få gå på deras hälsofrämjande skola. Visst ser det ljust ut men nu är 

det också upp till alla skolledare, pedagoger och alla andra som är verksamma i skolan och 

göra det till verklighet.  

 

Jag har många gånger undrat vart vi är på väg när jag kommit in i skolans värld och ser hur 

läraren står längst fram och visar planscher på växter och djur. Är det så eleverna får den 

bästa kunskapen? Jag hoppas att vi är på väg mot en vändning och att vi funderar på de 

didaktiska frågorna vad, hur, varför, men också sätter frågan var i centrum. Var passar det 

bäst att göra detta för att skapa den bästa förutsättningen för att eleverna ska få med sig en 

                                                 
69 Ejeman, Molloy, s. 356 
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kunskap. Jag säger som som Tord S. Eriksson: ”Man behöver inte åka till Timbuktu eller 

Himalaya för att uppleva - naturen finns runt hörnet!”.70 Nu hoppas jag med denna text att 

några fått upp ögonen och följer med mig ut! 

 

7 Vidare forskning 
I detta arbete har intervjuer gjorts med pedagoger som förespråkar utomhuspedagogik, men 

det vore spännande att höra de som har en annan uppfattning om utemiljön som 

kunskapskälla. De som väljer att inte använda naturen som en resurs och se vad de har för 

motivering till detta. Under arbetets gång har funderingar kring barn med utländsk bakgrund 

och utomhuspedagogik dykt upp. Vad har de för syn på natur och friluftsliv? Hur kan 

utomhuspedagogiken speciellt gynna dessa elever? Jag skulle även vilja upp bland de högre 

årskurserna, högstadiet och gymnasiet. Undersöka elevernas inställning till ämnet och se vad 

de har för erfarenheter av att lära in ute. En annan tanke som slagit mig är elever med olika 

typer av funktionshinder som rullstolsbundna, blinda eller döva barn. Hur kan ett 

utomhusbaserat lärande anpassas till deras förutsättningar?  

 

Jag vill avsluta med att citera en text ur Germund Sellgrens bok Naturpedagogik. 

 

Jag tror på ett lärande liv 

där jag går ut för att lära in 

i sol, vatten och vind. 

Jag tror på en vandring ut, 

i det oförutsägbara och verkliga. 

Jag tror på en vind; 

en oväntad bris av intensiv närvaro. 

Jag tror ock på reflexionens återsken; 

eftertankens reliefartade skuggbild. 

Jag tror på ett lärande liv, 

jag går ut för att lära in.71 

 

                                                 
70 Brügge, Glantz & Sandell, s. 171 
71 Germund Sellgren, Naturpedagogik (Solna: Ekelund, 2003), s. 8 
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Bilaga 
Intervjufrågor 

Bakgrund 

• Intervjupersonen får berätta om sig själv, ålder, utbildning, vad han/hon har för jobb 
idag. 

 
Utomhuspedagogik 

• Vad är utomhuspedagogik för dig? 
• Använder du utomhuspedagogik i din undervisning? 
      Om ja, hur? Hur ofta? Var? 
• Vad har du för syfte med att praktisera denna pedagogik? 
• Har du någon form av utbildning inom ämnet? Eller blivit erbjuden? 
• Vad finns det för resurser på din skola för att bedriva undervisning utomhus? 

 
För och nackdelar 

• För pedagogen 
• För eleven 

 
Svenska utomhus 

• Har du någon gång haft svenska utomhus? 
      Om ja, beskriv hur det gick till 
• Vad anser du om att ha svenska ute? 

 
Större del av vardagen 

• Vad tror du det beror på att utomhuspedagogik inte i större utsträckning används som 
ett komplement till den ”vanliga” klassrumsundervisningen? 

• Hur tror du framtiden ser ut för utomhuspedagogik? 
 


