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Sammanfattning 
Denna uppsats har som syfte att undersöka om och hur lärare bedriver utomhuspedagogik i 

Sydafrika samt hur lärarna definierar begreppen natur och miljö. Undersökningen skedde på 

en skola i en svart kåkstad i Östra Kapprovinsen i Sydafrika, genom intervjuer med tre lärare i 

årskurs 4. Respondenterna fick bland annat frågan om vad utomhuspedagogik är och gav i 

första hand svaren lek och sport. Deras avsikt med utomhuspedagogik var i första hand att 

aktivera eleverna under fritiden.  

I litteraturen är begreppet definierat bland annat som en didaktisk metod som handlar om att 

inte bara läsa fakta utan att genom sinnen och görande få kunskap genom praktiska övningar i 

utomhusmiljön. Både litteratur och respondenterna tog upp att utomhuspedagogiken är ett sätt 

att få tillfälle till rörelse och alternativ metod för att ta in kunskap. I definitionen av miljön 

svarade lärarna att det var deras omgivning och naturen beskrevs bland annat som guds 

skapelse. 

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, miljö, natur, Sydafrika 



  

 

Abstract 
This essay have the aim to examine if and how the teachers in South Africa carry out their 

outdoor education, also to look at how the teachers define nature and the environment. I did 

the examination in a school in the black township in the province of Eastern Cape, South 

Africa. To get the information I made three interviews with teachers in grade 4. One of my 

questions was “What is outdoor education for you?”. As it is very important in their society to 

activate the learners (pupils) in there spare time I got the answer “to teach games and sports”. 

In the literature the method is described as a way to knowledge not only by reading facts but 

experience and practice knowledge in reality. The literature and the teachers pointed out that 

it is another method to get knowledge then the traditional way “read and write”. The teachers 

defined the environment as their surrounding and they described the nature as the creation 

from God.  
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1 Introduktion 
I dagens samhälle finns det många miljöproblem att lösa: Avgaser från bil och flyg och 

utsläpp från fabriker ökar på vad vi kallar global uppvärmning. Det är ett arv som vi kommer 

att lämna över till morgondagens vuxna, de elever vi nu har i skolan. Den ökade väder-

förändringen och förstörande av den naturliga miljön gör att djurlivet i världen minskar. 

Därför är det viktigt att skapa en koppling mellan dagens elever och deras omvärld. I min roll 

som pedagog anser jag att under de tidiga åren i skolan läggs grunden för miljömedvetenhet 

och där vidareutvecklas kunskapen från förskoleåldern. Genom denna kunskap och 

medvetenhet bör lärarna skapa en respekt hos eleverna och en närhet till naturen och en lust 

att värna om omgivningen. Men med vilken pedagogik ska vi som pedagoger ge eleverna 

detta? Utomhuspedagogik är en metod där man använder sig av naturen och miljön för att lära 

sig genom att praktiskt träna kunskapen. Pedagogiken är sinnesbaserad och ämnesöver-

gripande vilket ger eleverna möjlighet att lära på olika sätt. I dagens skola finns ett stort 

behov att ge eleverna olika metoder att ta in kunskap på. Utomhuspedagogik möter även 

behovet av rörelse som finns i västvärldens samhällen. Forskning och media beskriver att 

2000-talets barn gör alldeles för monotona aktiviteter och rör sig mindre i jämförelse med 

förut. Med detta arbete vill jag utöver min studie i Sydafrika mer generellt belysa 

utomhuspedagogikens mening och betydelse samt att vi behöver ett alternativ till 

undervisning mellan ”fyra väggar” 

 

1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkten i de svenska styrdokumenten kartlägga 

lärarnas syn på miljö och natur i en skola i en svart kåkstad i Östra Kapprovinsen i Sydafrika 

och utifrån detta undersöka om och hur lärarna använder skolans omgivning till 

utomhuspedagogik.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilken uppfattning har lärarna på utomhuspedagogik? 

• Bedriver man utomhuspedagogik i Sydafrika?  

• Hur bedrivs i så fall utomhuspedagogik i den aktuella skolan? 

• Hur definierar man natur och miljö i Sydafrika? 
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2. Litteraturbearbetning 
Den första delen i min litteraturbearbetning är en inblick i hur man definierar begreppet 

utomhuspedagogik i litteraturen utifrån skolans arena. Vidare kommer jag att ta upp både 

historik och aktuell forskning som gjorts kring utomhuspedagogik. Avsnittet avslutat med en 

genomgång av vad det står i de svenska styrdokumenten, Läroplanen (Lpo -94) och grund-

skoleförordningen, om miljö och natur samt hur den sydafrikanska läroplanen behandlar 

begreppen natur och miljö.  

2.1 Utomhuspedagogik 
Szczepanski, centrum för miljö- utomhuspedagogik, Linköpings universitet, menar att 

”utomhus pedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflexion, grundar sig på konkreta erfarenheter i autentiska situationer” 

(Szczepanski i Dahlgren m.fl. 2007:11). 

Utomhuspedagogik innebär att man flyttar ut ”klassrummet” till samhället, natur- och 

kulturlandskapet och att det finns ett växelspel mellan boken och den sinnliga upplevelsen. 

Szczepanski menar även att dagens skola behöver miljöer där allas kompetenser och talanger 

kommer till utryck, en kreativ lärmiljö, och anser att utomhuspedagogiken är en av de vägarna 

dit. Vidare menar han att det behövs att vi skapar ett miljömedvetande hos människor. Den 

globala hälsan (inklusive det globala klimatet) är hotad om vi inte genom tidigare erfarenheter 

och naturumgänge i vår miljö som omger oss och dess ekosystem skaffar oss kunskaper som 

kan läggas till grund för en förändrad livsstil. Szczepanski bedömer att i detta har framtidens 

skola ett stort ansvar att fylla och använda sig av en växelverkan mellan fysiska 

inomhusmiljöer och utomhusmiljöer som skapar framtidens lärande arena (Szczepanski i 

Dahlgren m.fl. 2007:9-11). 

 

Författarna till ”Friluftslivets pedagogik” Britta Brügge, Matz Glantz och Klas Sandell menar 

att utomhuspedagogik ska finnas som ett alternativ till den traditionella undervisningen och 

vara en naturlig del av skolans verksamhet genom att binda samman teori och praktiken. De 

menar vidare att naturen ska bli den pedagogiska miljön och eleverna ska få möta landskapet 

och genom alla sinnen se helheter och få en aktiv lärandeprocess. Undervisningsmetoden är 

även till för att eleverna genom arbete med olika perspektiv av vår natur ska få ett positivt 

förhållningssätt till naturen. Detta förhållningssätt får man enlig författarna av ”Friluftslivets 

pedagogik” genom växelverkan i lärprocessen mellan inne- och ute perspektivet. Författarna 

säger även att utomhuspedagogik skapar förutsättningar för att eleverna får lära genom 
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rörelse, att kroppen sätter tanken i rörelse då en del elever lär sig genom att uppleva, att få 

använda sig av kroppen för att inhämta kunskap (Brügge m.fl. 2002: 25-26). 

 

I boken ”Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass” återger Patrik Grahn (ansvarig för 

kompetensområdet Hälsa & Rekreation, Sverige Lantbruksuniversitet, Alnarp) Szczepanskis 

tankar om att elever lär sig i högsta grad ute i den riktiga miljön genom att få använda sina 

sinnen, lukta, höra, se, känna, smaka och förnimma. Utomhuspedagogiken främjar elevernas 

nyfikenhet, kreativitet och förmåga att samarbeta samt skapar även möjlighet för en närhet till 

miljö, natur, kultur och historik (Grahn 2005:88-92). Grahn skriver även, 

”Utomhuspedagogik är en process. En plats för lärande, ett sätt att lära och en mening med 

lärandet. Utomhuspedagogiken kopplar samman känsla och förnuft, anden och handen, teori 

och praktik, ”knopp och kropp”.(Grahn 2005:92) Han visar på en tydlig koppling mellan det 

sinnliga och det kroppsliga. 

2.1.1 Utomhuspedagogikens didaktik 

Författarna till ”Friluftslivets pedagogik” (Brugge m.fl. 2002) ställer sig frågorna var man ska 

bedriva och vad som ska ingå när man bedriver utomhuspedagogik. I frågan VAR så skriver 

författarna ”den ”tysta” ännu icke formulerad kunskapen, den synliga kunskapens grogrund 

som bär vår kultur, är den som sitter i muskelns spänning, i äpplets doft, kroppens rytm, i 

sinnet för proportionerna, i språkets rikedom bortom grammatikens och ordlistans 

korrekthet.” (Brugge m.fl. 2002:26-27) Vi lär alla genom våra sinnen och naturen och den 

omgivande miljön kompletterar och utvidgar därigenom våra klassrum. Svaret på frågan VAR 

bedriver vi utomhuspedagogik är enligt författarna utomhus (Brugge m.fl. 2002:27-30). 

Szczepanski (i Dahlgren m.fl. 2007) utrycker följande i sin del om VAR lärandet ska 

genomföras, att utomhuspedagogik är en av de få exempel där pedagogikens VAR definieras i 

själva benämningen, pedagogik som sker utomhus. I frågan VAD så pekar han på att skolan 

måste ut i landskapet och landskapet måste in i skolan, genom utomhusaktiviteter som 

cykling, skridskor, skidåkning, simning o.s.v. och att länka dem till en rad andra ämnen i 

skolan så som biologi, teknik, matematik, geografi, historia, språk och litteratur.  

Utomhuspedagogiken innehåller praktik, miljölära, undervisning om vår kropp och hälsa, 

estetiska upplevelser och slutligen en möjlighet till och en plats för reflektion. Naturen och 

miljön blir läromedel för alla ämnen. Man måste även ställa sig frågan varför 

utomhuspedagogik ska bedrivas. Szczepanski pekar på att utomhuspedagogik är en av 

vägarna att gå när det gäller att påverka den ohälsosamma livsstilen som framförallt präglar 



 - 4 - 

västvärlden. Dagens barn och ungdomar har enligt honom distanserats från naturlandskapet 

och traditionen av att berätta muntligt på grund av urbaniseringen och den teknologiska 

utvecklingen. Szczepanski tror att om vi inte omgående återskapar vår kontakt med 

landskapet är vår hälsa i fara. WHO:s definition på hälsa lyder; 

”Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och 

socialt och inte endast frånvaro av sjukdom” (Dahlgren 2007:12). 

Samhällets platser för spontan och naturlig rörelse blir allt färre och Szczepanski menar på att 

utifrån WHO:s definition är utomhuspedagogiken, som har som en av sina baser att öka 

rörelsen i skolan, en god väg att gå. Vår regering har beslutat att riktmärket ska vara att varje 

elev ska få 30 minuters rörelse varje skoldag. Dagens barn och ungdomar äter fel, rör sig för 

lite och ökar därför i vikt vilket kan ge svåra följder för framtiden. Szczpanki anser att svaret 

finns i utomhuspedagogik Han tog fram tre punkter, kroppen sätts i rörelse, den kroppsliga 

aktiviteten främjar hälsan och hälsa och lärande hör ihop (Dahlgren 2007: 12-13). 

2.1.2 Historik 

Att lära sig mellan fyra väggar i ett klassrum är en mycket ung företeelse i människans 

historia. Före införandet av skolan var det självklart att barnen lärde sig genom upplevelse, 

erfarenhet och muntlig tradition. Klassrummet var hemmet, naturen och landskapet och 

läromedlet var den dagliga verksamheten och kulturen (Brügge m.fl. 2002:47). 

 

Vid sekelskiftet 1900 flyttade allt mer människor in till städerna och den ökade 

industrialismen och urbaniseringen skapade ett behov att fritidsaktiviteter. Under 1900-talet 

minskade arbetstimmarna vilket gav möjlighet för den breda allmänheten att få och nyttja 

fritiden. 1938 skrevs och godkändes semesterlagen och i och med den ökade fritiden skapades 

friluftslivet. Barn och ungdomar fick friluftsmöjligheter genom friluftsfrämjandet och 

scoutrörelsen. Utomhuslivet och friluftslivet sågs som en del av barn och ungdomars 

uppfostran då man ansåg att det stärkte nationen (Sverige), förbättrade hälsan, konditionen 

och välbefinnandet. Ett aktivt ”friluftsliv” sågs som en motsatts till det ohälsosamma 

stadslivet för barnens och ungdomarnas kropp och själ (Brügge m.fl. 2002:47). 

 

Det har funnit många filosofer och tänkare som har byggt utomhuspedagogikens pelare. Till 

att börja med den grekiska filosofen Aristoteles, 384-322 f.kr, förespråkade en idéhistoria som 

betonar på sinnen och erfarenhet, det vill säga olika former av upplevelser. Han menade att i 
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själen finns bara reflexer av tingen i naturen. Kunskap av och om verkligheten får vi endast 

genom våra sinnen och erfarenheter av verkligheten (Brügge m.fl. 2002:47-49).  

 

Flera århundraden senare verkade Johann Amos Comenius (1592-1670) i Tjeckien som 

pedagog och han förespråkade lärande i verklig miljö när man väljer och förmedlar 

undervisningens innehåll. ”Gå ut ur textens rike och in i verkligheten”. I likhet med 

Aristoteles tankar pekade Comenius på att genom sinnliga erfarenheter och en mer agerande 

kropp ges kunskapen liv och erfarenheten blir mer givande. Jämför dagens skolas ”fyra F”, 

fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Även Johann Heinrich Pestalozzis (1746-1827) 

inlärningsteori bygger på att elever lär genom sinnen och sinnen utgör grunden för all 

kunskapsinhämtning och lärande (Brügge m.fl. 2002:47-49).  

 

Filosofen Jean-Jacpues Rousseau (1712-1784) menar i likhet med de tre tidigare att 

människan lär genom kroppen (sinnena). ”Våra första lärare i filosofi är våra händer, våra 

fötter, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att lära oss att tänka förnuftigt; det är 

att lära oss lita på andras förnuft, att lära oss mycket och ingenting veta”. (Brügge m.fl. 

2002:47). Rousseau markerade även starkt vikten av människans möte med naturen under 

uppväxten. Liknade tankar hade även Ellen Key (1846-1926) som skrev boken ”Barnens 

århundrade” förespråkade andra platser för inlärning i stället för klassrummet. Hon 

förespråkade alternativ pedagogik där hon ansåg att fältstudier i det verkliga livet var en god 

väg till kunskap, att all bildning inte ska skaffas genom biblioteket utan även i verkligheten, 

en mer praktisk kunskap (Brügge m.fl. 2002:47-49).  

 

En annan känd tänkare inom pedagogiken är Maria Montessori (1870-1952). Hennes tanke 

var att man skulle använda hela omgivningen som läromedel, där hela skolmiljön lockade till 

ett lärande och tänkande. Den brasilianska utbildningsforskaren Paulo Freire (1921-1997) 

förespråkade i likhet med Key och Montessori ett aktivt lärande utanför klassrummet, lärandet 

får inte vara en passiv process enbart byggd på det skrivna ordet. Dock varnar Freire för att 

lärandet inte får vara utan reflektion, man måste tala om det man gör.  

Begreppet ”Learning by doing” skapades av John Dewey (1859-1952), amerikansk 

pragmatiker och han ansåg att lärandet är en koppling mellan tänkande och handling. Dewey 

menade på att den teoretiska kunskapen är lika mycket värd som den praktiska kunskapen. 

Författarna bakom ”Friluftslivets pedagogik” spinner vidare på Deweys tankar. I 

utomhuspedagogiken utgår man från att denna kunskap i stor utsträckning uppnås genom 



 - 6 - 

aktivitet utomhus. Deweys tanke var att lärandet måste gå genom sinnena och ses som en del 

av en social handling (Brügge m.fl. 2002:47-49). 

 

Kurt Hanh (1886-1970) har precis som Dewey haft stort inflytande på utomhuspedagogikens 

utformning enligt författarna till ”Friluftslivets pedagogik”. Hanh grundade rörelsen 

”Outward bound” under andra världskriget i England och menade att lärandet ska äga rum i 

attraktiva miljöer, utemiljöer där landskap och kultur stod i centrum för lärandet. För ett 

lustfyllt lärande menade han att det behövs ökad verklighetsanknytning och personliga 

erfarenheter av lärande i olika miljöer. Han trodde även på att hjälpa elever att träna deras 

fysiska färdigheter för att överkomma fysiska svårigheter. (Brügge m.fl. 2002:50) 

2.1.3 Forskning 

I Sverige har det de senaste åren skett en del forskning kring området utomhuspedagogik. I 

denna del kommer jag att ta upp lite kring aktuell forskning samt kopplingen mellan motorisk 

färdighet och inlärning.  

 
För åtta år sedan startade i Sverige ”Bunkefloprojektet- en hälsofrämjande livsstil” där det 

huvudsakliga syftet var att studera variationen hos växande barns benmassa. En annan del av 

projektet var en studie där man undersökte kopplingen mellan motorik och inlärningen.  

På en skola ökades mängden rörelse och fysisk aktivitet, dels med en obligatorisk 

rörelselektion varje dag samt att idrottslektionerna utökades från två till tre lektioner i veckan. 

Eleverna hade även två lektioner i veckan som leddes av idrottsföreningar. Pedagogerna på 

skolan använde sig av MUGI observationsschema för bedömning av elevernas prestation och 

utveckling. MUGI står för ”motorisk utveckling som grund för lärande” och togs fram i ett 

lokalt utvecklingsarbete i Lund mellan kommunen och universitetet. När MUGI-projektet 

utvärderades visade det sig att grovmotorik, finmotorik, perception och förmågan att minnas 

detaljer förbättrades genom ökad motorisk stimulans. Utifrån MUGI:s observationsschema 

kom man i Bunkefloprojektet fram till att elevernas grovmotorik, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer förbättrades med ökad fysisk aktivitet och ökad motorisk träning (Ericsson 

2005:83-89). 

 

I artikeln ”Det rör sig om inlärning” av Christina Thors (Thors 2007) väger hon in två andra 

studier som gjorts i Skandinavien. En av dessa studier gjordes i Norge av Per Egil Mjaavatn 

NTNU (Norges tekniska-naturvetenskapliga universitet). Han var projektledare för studien 

”Barn, bevegelse og oppvekst”, som pågick under perioden 2000-2004 och skulle undersöka 



 - 7 - 

hur utökade idrottstimmar i skolan påverkade barns fysik, hälsa, inlärning och sociala 

utveckling. Mjaavtn menar att det är totalt fel att tro att det finns en koppling mellan motorik 

och inlärning. Hans idé är att de barn som är duktiga i att leka har ofta bra motorik, vilket 

leder till popularitet och i förlängningen gör att de har mer motivation i skolan. Trivs eleven i 

skolan leder det till bättre resultat och Mjaavatn påpekar i intervjun att han inte tror på 

resultatet i Bunkeflostudien. Han menar istället ”om du är fysiskt aktiv så är det möjligt att du 

lär dig mer genom att du har mer lugn i kroppen. Det tror jag absolut. Men det gäller då inte 

att bara träna motorik, det gäller att vara ute och röra på sig generellt" (Thors 2007: 38). I 

den norska studien fick man inte fram att det skulle finnas någon koppling mellan fysisk 

aktivitet och inlärning och Mjaavtn påpekade även att Ballerup-projektet kommit fram till 

samma slutsats. Ballerup-projekt pågick under åren 2000-2003 i Danmark och meningen var 

att studera effekten av att fördubbla antalet idrottslektioner i skolan. Det danska projektet 

skiljde sig från de andra två genom att den fysiska aktiviteten bara gällde två gånger i veckan 

istället för varje dag. Man undersökte bland annat effekten på motoriken och koppling till 

läsförståelse. Efter tre år såg man ingen skillnad mellan skolan i Ballerup och kontrollskolan. 

De som höll i projektet bekräftar dock att uppläggen på detta projekt och de andra två skiljer 

sig åt. Något som man ändå märkte var att eleverna som fick de extra timmarna fick en ökad 

samarbetsförmåga. 

Thors tog, som författare till artikeln, även kontakt med en hjärnforskare för att få synpunkter 

från en person med den bakgrunden skulle säga i frågan. Matti Bergström, författare till, 

Hjärnans resurser - en bok om idéernas uppkomst, skriver bland annat att ”ökad övning i 

gymnastik och sport i skolan för med sig bättre resultat i matematik. Att den andliga 

prestationsförmågan ökas med ökade muskelmotion kan lätt förstås då muskelreceptorerna 

för signaler till hjärnstammen som höjer medvetandet” (Thors 2007: 38-39). Bergström 

menar att det bästa modellen för en koppling mellan fysisk aktivitet och inlärning är barnens 

lek. Han betonar vikten av barnens lust och leken, vilket, enligt Thors, även rektorerna i 

Bunkeflo gör. De anser att rörelseglädjen är viktig och att rörelsen måste vara varierad. 

Bunkeflo har blivit en arbetsmodell, Bunkeflo-modellen, och på berörda skolor blev det en 

del av ordinarie verksamhet (Thors 2007: 36-39). 

 

Fredrika Mårtensson (2004) har i sin doktorsavhandling med titeln ”Landskapen i leken”, 

beskrivit hur naturens miljö skapar leken. Hon kom fram till att barnen låter naturen forma 

aktiviteten och att barn interagerar med den fysikiska miljön, miljön leker med barnet. Lärare 

ger elever mer frihet i rörelse utomhus och låter eleverna upptäcka miljön på egen hand. 
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Elevers lek blir konkret och rörlig. De använder mer av sin kroppsliga kommunikation och de 

tar tillvara på situationer som dyker upp. Mårtensson menar även att områden där barnen kan 

springa ger dem känsla av ”rum” och skapar stor möjlighet till rörelse (Dahlgren m.fl. 

2007:24). 

 

Anders Szczepanski har gjort en studie av ett antal grundskolelärares tankar om 

utomhuspedagogik. I studien ingick två skolor som han gav namnen byskolan och 

stadsskolan. Där byskolans lärare fick handledning i utomhuspedagogik och där intervjuaren 

var med under några lektioner medan stadsskolan blev referensskola. Szczepanski ville se vad 

de medverkande lärarna fick med sig av handledningen. Av intervjusvaren drog han slutsatsen 

att lärarna på byskolan efter handledningen hade ganska bra koll på/inblick i vad 

utomhuspedagogik innebar. En av frågorna Szczpanski ställde var ”varför ska man lära ut 

utomhuspedagogik?” Han fick svar som bättre hälsa och lärande i en utomhusmiljö, möjlighet 

till sammanhang av miljön och båda hjärnhalvorna blir aktiverade. Lärarna svarade även att 

fler sinnen används och det ger en klar koppling mellan teori och praktik. I studien skriver 

han att detta är generella svar.  

Andra frågan är ”Vad menas med utomhuspedagogik för dig?” På den frågan valde författarna 

att dela upp svaren mellan före och efter handledningen för byskolan medan stadsskolan bara 

intervjuades en gång. Byskolans lärare svarade bland annat att utomhuspedagogik ger 

möjlighet till att lära ut fler ämnen än ett samtidigt, lära genom sinnena och att eleverna får 

möjlighet att visa kunskap på ett annat sätt än att producera. Detta är svar som han fick efter 

handledningen och Szczepanski menar på att det stora antalet, alla utom en lärare, har förstått 

det som särskiljer utomhuspedagogiken från den mer traditionella klassrumspedagogiken. 

Före handledning i utomhuspedagogik var det även svårt för lärarna på byskolan att tydligt se 

vad som var särskiljande, men i slutet på projektet hade de en klarar syn på vad som skilde 

utomhuspedagogik från vanlig pedagogik. En av lärarna på byskolan förändrade aldrig sin syn 

på utomhuspedagogik. Den var densamma även efter handledningen, ”För mig är det inget 

speciellt med utomhuspedagogik, det är bara att man lär sig samma sak utomhus istället för 

inomhus” (Szczepanski m.fl. 2006:12). I diskussionen tar Szczepanski upp att 

undersökningsgrupperna var tämligen lika i sin syn på utomhuspedagogiken. Han anser även 

att det inte är säkert att lärarna på byskolan som fick handledning för alltid kommer att se det 

som särskiljer denna sorts pedagogik mot annan pedagogik (Szczpanski m.fl. 2006: 8-12). 
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2.2 Vad säger styrdokumenten om natur och miljö 
Den svenska obligatoriska skolan har som ett av sina uppdrag att genom miljöperspektiv ge 

de (eleverna) möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att 

skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Utifrån 

skolans värdegrund och uppdrag skall pedagogerna bedriva undervisning som belyser hur 

samhället fungerar, hur vårt sätta att leva och arbeta på kan anpassas så det bidrar till hållbar 

utveckling. I läroplanen, Lpo 94, för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet står det att pedagogerna har som uppdrag att lära eleverna bland annat respekt 

för den gemensamma miljön, att visa respekt och omsorg om för såväl närmiljön som miljön i 

ett vidare perspektiv. 

 

Ett av kunskapsmålen eleverna måste uppnå i grundskolan är att veta vad som är 

förutsättningar för att miljön ska bli god och att ha kunskap om grundläggande ekologiska 

sammanhang. En elev ska även besitta god kunskap om förutsättningarna för en god hälsa och 

veta hur den egna livsstilen påverkar hälsan och miljön.  

 

Skolan ska även enligt Lpo 94 gynna elevernas harmoniska utveckling. Det ska skapas genom 

en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Skolverket menar 

att kunskap kan fås på olika sätt och med olika djup, så som genom fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. ”Skolans arbete måste inriktas 

på att ge utrymme för olika kunskapsformer och ett lärande så att dessa former balanseras 

och blir till en helhet” (Lpo 94:6) Undervisningen ska stimulera varje elev till lärande genom 

att uppmärksamma de praktiska, intelligenta, sinnliga och estetiska aspekterna.  

 

Utifrån läroplanens del om skolan och omvärlden ska varje elev få en inblick i närmiljön och 

närsamhället, som bl.a. arbetsliv, föreningsliv och kulturlivet. Utifrån detta mål ska skolan 

arbeta med att utveckla kontakten med det omgivande samhället i syfte att tillföra eleverna 

kunskap om omvärlden. Lärarens uppdrag är att bidra till att förbättra kontakter med 

mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan utveckla skolans 

verksamhet och sammanbinda den i det omgivande samhället(Lpo 94). 

 

I grundskoleförordningen står det skrivet att rektorn ska bestämma omfattning av den 

friluftsverksamhet som ska förekomma på skolan, denna ska bedrivas av 

lärarna(Grundskoleförordningen). 
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I Sydafrikas läroplan är en av grundprinciperna att eleverna ska lära och visa respekt för 

miljön. De ska även få möjlighet att arbeta integrerat med olika ämnen, ämnesövergripande, 

vilket ska få eleverna att se koppling mellan ämnena. När eleverna slutar gymnasiet (high 

school) ska de visa ansvar för miljön och andras hälsa. De ska även ha vetenskaplig kunskap 

och metoder för undersökning och se kopplingen mellan teknik, vetenskap och miljö 

(Curriculum 2005). 
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3. Metod 
Efter att ha valt ämnet utomhuspedagogik för uppsatsen började jag med att titta på vad de 

svenska och sydafrikanska styrdokumenten sade om ämnet. Jag läste även boken 

”Utomhuspedagogik som kunskapskälla” för att få en tydligare bild av vad 

utomhuspedagogik står för. Utifrån detta basmaterial funderade jag på hur jag skulle få fram 

svaret på de frågeställningar jag ställt mig i början av uppsatsen och hur syftet med 

undersökningen kunde uppnås. Svaret blev, förutom litteraturstudier, individuella intervjuer 

med lärare på den skolan i Sydafrika som jag gjorde fem dagars praktik på. Detta som en del 

av Vänsamarbetet som är ett utbyte mellan skolor och förskolor här i Sverige och i Sydafrika. 

Intervjuerna gjorde jag för att se hur lärare i en sydafrikansk skola såg på miljön och naturen 

samt att undersöka om och i så fall hur lärarna använder skolans omgivning till 

utomhuspedagogik.  

3.1 Urval 
Jag valde att intervjua lärare som hade samma årskurs, närmare bestämt årskurs 4. Den första 

intervjun som gjordes var med en manlig lärare, 59 år gammal och hade arbetat som lärare i 

15 år. Andra läraren, en kvinna, var 51 år och hade arbetat som lärare i 21 år. Även den tredje 

som blev intervjuad var en kvinna, men hon var 38 år och hade varit lärare i 10 år. De tre 

lärarna tillhörde Xhoza-befolkingen som är buntutalande, språket är Xhoza. De är alla födda i 

den kåkstad där de nu arbetar som lärare och har alla upplevt tiden med apartheid. 

3.2 Intervjuguide 
Utifrån mitt valda syfta använder jag mig av en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. 

Jag bedömer att man får fram mer utförliga svar och genom att sitta tillsammans med 

respondenten och samtala utifrån ett antal bestämda frågeställningar i form av en 

intervjuguide, se bilaga 1. Man ser kroppsspråket och intervjun blir mer personlig i jämförelse 

med t.ex. enkäter. 

 

Min intervju består av tre block miljö, natur och utomhuspedagogik. Jag valde att ha det 

upplägget då mitt syfte var att kartlägga lärarnas syn på dessa begrepp. Natur och miljö blev 

egna block då jag ville få en bild av arenan för utomhuspedagogik. Det var även de begreppen 

som var återkommande i styrdokumenten från vilka jag utformade mina frågor. Jag valde att i 

min intervjuguide börja varje block med en definitionsfråga och sedan gå vidare med frågor 
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gällande lärarerollen. Jag följde min intervjuguide under alla tre intervjuer. Det som skilde sig 

från gång till gång var följdfrågorna beroende på hur samtalet utvecklades. 

3.3 Genomförande 
Min undersökning har ägt rum på en skola i en svart kåkstad i Östra Kapprovinsen i Sydafrika 

som det står i syftet. Östra kapprovinsen beskrivs som obegränsade vyer med blå himmel med 

vägar som går spikrakt genom landskapet. Området har många små farmer och lite här och 

var ser man väderkvarnar av stål ifrån vilka människorna får sin viktigaste förnödenhet, 

vatten. (Första klass reseguider Sydafrika 2004:288) Kåkstaden byggdes upp under 

apartheidtiden i Sydafrika som hade sitt avslut 1994. Landet är en mycket ung demokrati 

vilket man bör ha i åtanke när man läser resultat- och diskussionsdel.  

Jag talade som sagt med lärarna en och en och de fick inledningsvis veta vad intervjun 

handlade om, nämligen natur, miljö och utomhuspedagogik. Förfrågan fick de några dagar 

före det att respektive intervju ägde rum och vi bestämde en dag för intervjun eftersom lärarna 

inte visste när under dagen de skulle ha tid. Eftersom skolan har få utrymmen där man kan 

sitta i lugn och ro, ägde två av intervjuerna rum i ett klassrum till respektive lärare och den 

tredje på skolans expedition. Tiden för intervjuerna varierade men tog cirka 45 minuter, 

beroende på hur mycket den intervjuade hade att säga runt varje fråga. Jag använde mig av en 

diktafon för att spela in intervjuerna, dels för att det rekommenderades och dels för att jag 

kunde se att det gjorde det enklare att koncentrera sig på frågorna och svaren. Intervjun flöt på 

utan att man blev tvungen att stanna upp för att skriva. Intervjuerna ägde rum på engelska. 

3.4 Databearbetning  
När jag kom hem från Sydafrika satte jag mig framför datorn och började lyssna av 

intervjuerna. Jag väntade till hemkomsten för att få lugn och ro runt mig och låta praktik-

dagarna i Sydafrika sjunka in. Det var många intryck och upplevelser att tänka över, bearbeta 

och förstå. Jag ville även ha tillgång till min dator under utskriften av intervjuerna. Under 

tiden jag lyssnade, skrev jag ner hela intervjuerna på dator. Efter att jag renskrivit varje 

intervju gjorde jag en sammanställning av svaren på mina frågor, se vidare i resultatdelen. På 

grund av svårigheten att få en tyst omgivning under intervjuerna har det blivit bortfall kring 

vissa svar, men genomgående kunde man förstå huvuddragen i svaren. Vissa delar av 

intervjuerna är svåra att avlyssna antingen på grund av den omgivande ljudliga miljön eller att 

personen i fråga talar för tyst.  
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3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten är ett sätt att visa på hur noggrann en mätning kan vara. En viktig del är 

mätnings storlek. Mitt urval kunde ha varit större, men jag valde att koncentrera mig på en 

årskurs så att resultatet kunde bli mer jämförbara. Jag gjorde detta val på grund av att tiden 

var kort och lärarnas intresse för intervjuerna på skolan var svalt. Bortfallen i vissa svar tror 

jag inte påverkar resultaten då man enkelt förstod vad den intervjuade ville berätta. Det som 

kan ha påverkat respektive lärares svar är möjligen att de ville att det skulle låta bra och ge en 

positiv bild av den egna verksamheten. Detta är nog en faktor man alltid får räkna med i 

samband med denna typ av intervjuundersökningar. Jag anser ändå att jag har undersökt det 

jag skulle och fått klara svar på mina frågor.  

3.6 Etiskt förhållningssätt 
Denna underökning är konfidentiell och varken identiteten på de intervjuade lärarna eller 

skolans namn kommer att nämnas. I sammanställningen kommer de intervjuade att benämnas 

med lärare 1, lärare 2 och lärare 3. 
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4. Resultat 
De intervjuade har beteckningen lärare 1,2 och 3 och resultatredovisningen delas in i de tre 

områdena miljö, natur och utomhuspedagogik. 

4.1 Begreppet miljö 
I intervjuerna beskriver och kopplar lärarna begreppet miljö till närmiljön som omgivningen 

runt och i skolan, samhället med sina människor, kyrkor och små affärer. Lärare 3 svarar ”It is 

the Habitat” 

 

Alla tre lärare var samstämmiga i att som lärare spelar man en viktig roll för närmiljön och 

har möjligheten att påverka skolans omgivning. Som ett exempel har lärarna på skolan fått 

småbutikerna i närheten att inte sälja sötsaker till eleverna under skoltid. Lärare 3 påpekar 

även att miljön i ett klassrum måste vara på en nivå som passar såväl elev som lärare och där 

de respekterar varandra och får sina behov uppfyllda. Elever måste besitta viss kunskap om 

den miljö där de lever och vistas. I intervjuerna betonas kunskaper som att veta var du 

kommer ifrån och hur man levde förr. Lärare 1 tog upp “the cars drive very fast here so we 

teach them to observe the roads”. Medan lärare 3 även talade om vikten av att hålla miljön 

ren så väl inomhus som ute där eleverna har som uppgift att hålla skolgården ren. 

Genom att eleverna själva städar klassrummen och de elever som kommer för sent får plocka 

skräp på skolgården lär lärarna eleverna respekt för miljön på den här skolan. Städningen 

innebär sopning av golvet i klassrummet varje dag och en gång i veckan tvättas och poleras 

golvet samtidigt som fönstren blir tvättande vilket även görs av elever. Det är viktigt att de lär 

sig att inte använda omgivningen som toalett, att inte slänga döda djur utan att gräva ner dem 

och att inte elda sopor eftersom röken kan påverkan deras hälsa. När dessa lärare talar om 

miljön kommer de även in på agerande, som att respektera de äldre, lärare och andra vuxna, 

även andra elever, att inte slå eller göra någon annan illa. De får lära sig att inte svära och att 

inte skrika. Lärare 2 beskriver det så här ”… I teach them something like respect in the class 

when ever I talk to them I teach them to listen, not to talk when I talk.” 

4.2 Begreppet natur 
Precis som runt begreppet miljö frågade jag lärarna vad de hade för tankar kring begreppet 

natur. Lärarnas svar var att de tänkte på naturen omkring sig, det man ser och möter varje dag, 

på marken, träden och djuren. Lärare 1 och 3 talade även om skapelsen, ett religiöst 

perspektiv, när de pratade runt begreppet natur. ”When I think about nature I think creation, 
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we are all a part of the creation and all the things that are around us  has been created by 

God, that is what I believe in. and the learners need to know that they are a part of the 

creation” (lärare 1) “The nature is the creation, everything that is in nature is created and 

from nature there are natural things for example water, soil, plants its nature. Where I can go 

to learn…” (lärare 3) 

Vad behöver då eleverna kunna om naturen? De intervjuade lärarna utgår även här från 

närmiljön i sina svar. Som grund behöver de veta vad naturen har för funktion i deras liv, 

vilka naturliga resurser som finns och vad det betyder i det dagliga livet som exempelvis att 

träden som kan ge eleverna skugga under varma dagar. Lärare 3 har luften som exempel på 

naturlig resurs och att folk genom alla eldar förorenar luften. Hon menar på att eleverna måste 

veta vad de kan göra och vad de inte kan göra. Lärare 1 talar om “They need to know when to 

plant, how to plant and how to lock after the plants so it will not end. So that it not will be 

exterminated”. Eleverna ska även veta hur de ska agera i naturen så de inte förstör träd och 

annan växtlighet. 

 

I intervjuerna talade vi även om vilka positiva och negativa förändringar som ägt rum i den 

lokala naturen. Lärarna pratade om att ett av problemen var nedhuggningen av träd, speciellt 

under vintern, då människor behöver bränsle att värma sig med. Det positiva är att det lokala 

departementet har påbörjat ett arbete med att skaffat fram och plantera nya träd och att träden 

till skillnad från de gamla har härkomst från Sydafrika och tål det torra vädret och inte 

behöver så mycket vatten. Två andra problem är att personer förstör träden vilket gör att 

nyttan försvinner, exempelvis för virke till möbler och pappersmassa, samt att folk slänger 

skräp i floden så den blir förorenad och på sikt förgiftad. I Sydafrika finns det många 

människor som använder flodernas vatten direkt och risken är att de blir sjuka. Det positiva är 

nu att ”Home-departementet” (Inrikesdepartementet) i Sydafrika har bestämt att vattnet ska 

renas innan användning och att det nu finns resurser och personer som arbetar med att lösa 

vattenfrågan. Jag tog även upp ämnet global uppvärmning, men då eleverna går i årskurs 4 så 

är det inga lektioner som direkt rör frågan om global uppvärmning. Lärare 3 berättar dock att 

de brukar tala om att vädret förändras, att vintern är längre och när det är varmt är det mycket 

varmt (varmare än tidigare). Global uppvärmning är en fråga som eleverna lär sig mer om i 

högre årskurser enligt de intervjuade lärarna som även berättar att den globala uppvärmningen 

är ett återkommande ämne i Sydafrikanska media. 
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4.3 Begreppet utomhuspedagogik 
Vad innebär då utomhuspedagogik i årskurs 4 för denna skola i Östra Kapprovinsen, 

Sydafrika? Lärare 2 säger ”a lot of games outside to keep them away from being naughty and 

being jailbirds”. Utomhuspedagogik innebär att lära eleverna olika sorters lekar och sporter 

så de får ett intresse. Det är viktigt enligt lärarna att eleverna har något att göra på fritiden. På 

skolan lär sig eleverna olika lekar och sporter varje år, så i en viss årskurs lär man ut 

exempelvis nätboll. Fotboll är också en av de viktiga sporterna och lärare 2 menar på att lär 

man sig fotboll tidigt kan eleverna bli duktiga pojkar och spela i lokala lag och sedan i 

nationella lag (högre nationella serier).  

Lärare 1 pekade på att en del elever lär sig genom att se på andra genom att praktiskt använda 

kunskapen och att det är svårt att möta deras behov i klassrummet där man i huvudsak läser 

och skriver. Lärare 1 anser att om det fanns utrymme och tid på skolan skulle 

utomhuspedagogik vara viktigt. Vidare menar lärare 1 att det är svårt att få tiden att räcka till i 

skolan. Lärare 1 hade tänkt sig att ta sin klass till kyrkogården för att se gravarna för ”the 

Cradock four”, politiskt engagerade som blev mördade av polismyndigheten 1985. Besök 

skulle ske i samband med att läraren hade lektioner om ledare och ledarskap i samhället. 

Besöket blev aldrig av på grund av tiden inte räckte till. Lärare 1 använder sig ofta av skolans 

omgivning som exempel och konkretisering i undervisningen. När läraren i samhällskunskap 

talade om formella (legala) och informella (illegala) butiker tog lärare 1 närsamhällets 

(kåkstadens) butiker som typiskt fall på informella butiker. Poängen med det är att få eleverna 

att bättre förstå genom exempel de känner till.  

 

Alla tre lärarna anser att det är vanligt att lärare i Sydafrika använder sig av omgivning när de 

har lektion. Dock är det problem med bland annat vädret då sommaren är mycket varm och 

klasserna är stora. Varje elev skulle behöva en lärare om lektioner ska hållas ute. Eftersom 

eleverna i utemiljö inte tror att de är i ”undervisningssituation” blir de fulla av spring och 

ljudliga. De får svårt att koncentrera sig på grund av alla intryck. Lärare 3 och 2 lyfter även 

fram skolgården som ett problem då den inte passar skolans och barnens behov. Med en större 

och bättre anpassad skolgård kan man använda mer utomhuspedagogik i undervisningen 

menar lärarna. Lärare 2 ser värdet med att använda omgivningen som resurs i undervisningen, 

“It is possible for them to practice the theoretical thing and then it’s possible to learn by 

practicing.”  
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I intervjun talade vi om samarbete mellan skolan och det omgivande samhället. Medan lärare 

1 och 2 beskrev att skolan inte samarbetar säger lärare 3 att så sker. Enligt denna lärare har 

skolan samarbete med omgivningen som butiksägare då de kan stödja skolan ekonomiskt och 

med andra vuxna, även de som inte själva har barn på skolan. De vuxna i det omgivande 

samhället ser bland annat efter skolan så ingen bryter sig in efter skoltid och under skoltid ser 

de till att elever inte skolkar, försvinner från skolan. Skolan har även samarbete med 

socialstyrelsen, hälsodepartementet, pastorn från kyrkan och de har även tillgång till kurator 

som hjälper till och stöttar både om skolan har problem med en elev eller om en elev behöver 

hjälp.  

 

Sista frågan handlar om ett av målen i den svenska läroplanen för obligatoriska grundskolan, 

förskoleklass och fritidshem. En elev ska även besitta god kunskap om förutsättningarna för 

en god hälsa och veta hur den egna livsstilen påverkar hälsan och miljön.  

Min fråga var om det finns någon koppling mellan god hälsa, livsstil och miljö? Här fick jag 

det samstämmiga svaret att god hälsa och livsstil går hand i hand med miljön. Ett problem 

man har här lokalt är att gatorna är smutsiga på grund av skräpet som ligger slängt vilket 

påverkar elevernas hälsa. Situationen exemplifierades med de döda djur som ligger på gatan 

och luktar illa. Lärare 1 menar på att eleverna måste lära sig att man gräver ner djuren efter 

det att de dött. Lärare 3 “…firstly in order for you to have a good health, infact the way you 

live your life must be a life style which is determined by a good health if you live and eat 

healthy…not be sick” Lärare 2 drar parallellen till fattigdomen i kåkstaden, om ett barn lever i 

en miljö där förhållandena är svåra och inte får mer mat än skollunchen är det svårt att 

prestera under lektion.  

I Sydafrikas medier pratas det ofta om det höga antalet HIV och aidssmittade i befolkningen 

och lärare 3 betonar vikten av en god livsstil där man lever hälsosamt, inte minst att använda 

kondom. 
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5. Diskussion och analys 
Teorin att vi lär genom att praktisera kunskapen och använda våra sinnen har funnits allt 

sedan Aristoteles. Så långt vi kan gå tillbaka i tiden har muntlig och praktiskt kunskap varit en 

av stöttepelarna i vår utveckling. Flera har fortsatt i Aristoteles fotspår och förespråkat ett 

nyttjande av människans olika sinnen som vägen till kunskap, Comenius och Pestalozzi för att 

nämna två. Så det är väl dags att hitta metoder för att förverkliga dessa tankar. 

  

Tänkare som Rousseau, Key, Montessori, Freires och Hanh är alla personer som har skrivit 

om det alternativa klassrummet och om naturen som en kunskapskälla, att praktiskt utöva 

kunskapen, vilket var själva kärna i att använda sinnena enligt dessa tänkare.  

Detta är två grundpelare för mig i utomhuspedagogik, att ta ut eleverna i verkligheten, att låta 

dem lära sig genom att lukta, känna, höra, se osv. Jag ska här ge analyser och reflektion till de 

svar som redovisats i resultatdelen.  

 

Det fanns en öppenhet för det ämne jag brinner för och de intervjuade lärarna hade samma 

uppfattning som jag och min valda litteratur att utomhuspedagogik ger möjlighet till att lära 

sig genom att praktiskt inhämta och befästa kunskapen. En samstämmighet fanns kring att 

alternativa inlärningsmetoder och arbetssätt bör tillämpas eftersom läsa och skriva inte passar 

alla utan en del elever behöver känna, se och uppleva för att lära. Detta är aspekter som även 

Szczpanskis (Dalhgren m.fl. 2007) tar upp i sin rapport men även att eleverna bör få en 

koppling mellan teori och praktik och möjligheter att visa upp kunskap på annat sätt än det 

traditionellt skrivna ordet. 

 

Lärarna i min undersökning har en helt annan utgångspunk än den vi har i den svenska 

skolan. En liten skolgård där det finns begränsat med möjlighet för lek, stora klasser och låg 

lärartäthet jämfört med den svenska situationen. Är utomhuspedagogik ett alternativ till vanlig 

klassrumsundervisning på den undersökta skolan? Miljön och omgivningen runt skolan 

upplevs som smutsigt vilket är ett stort problem i hela närsamhället. Genom att tala med 

eleverna och ge alternativ hoppas man på sikt få bukt med problemet, eleverna är ju 

framtidens vuxna. Jag undra dock om det är själva miljön som begränsar elevernas lek eller är 

det de vuxnas varnade fingrar i form av intresse och tradition som styr? Mårtensson (i 

Dahlgren m.fl. 2007:24) kom i sin forskning fram till att det är ”miljön som leker med 
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barnen”. Elever/barn är kreativa i sin lek och att själva skolgården och närmiljön inte är en 

avgörande faktor för lek. Skapar eleverna möjligheter med det lilla som finns? 

 

En av de intervjuade har ett större perspektiv på utomhuspedagogik då denne ser möjligheter 

till att praktisera kunskap genom att besöka kyrkogården så eleverna får se och uppleva och 

inte bara höra. Det är även en känslomässig upplevelse att göra detta besök. De andra två 

lärarna begränsar pedagogiken till skolgården och sportarenor. I litteraturen kring 

utomhuspedagogik kan man läsa att poängen med utomhuspedagogiken är att flytta ut 

”klassrummet” till samhället, miljön och naturen. Jag tror att det är lätt att man bara tänker på 

närområdet (skolgården) och glömmer att även vårt samhälle utgör en arena för lärande. Med 

detta synsätt är både min hemstad och kåkstaden stora arenor för kunskap. Genom 

studiebesök kan eleverna få med egna ögon, lukt och känsel uppleva platser, funktioner, 

händelser, etc. som det står om i skolans läroböcker. Fast vad gör man om klassen är runt 40 

elever och man är ensam lärare? Då är det inte enkelt att ha undervisning på andra platser än i 

skolans närområde. Kring den svenska skolan pratar man även om stora klasser och dålig 

lärartäthet. Då består klassen av 25 elever och det finns kanske en lärare och en fritispedagog 

och det tål, enligt mig, att tänka på… 

 

Utomhuspedagogik möjliggör förutom att lära sig genom sinnen en stund för rörelse. I svensk 

media har man i flera år talat om att barnen rör sig allt mindre. Exempelvis Szpzpanski (i 

Dahlgren m.fl. 2007:12-13) menar på att dagens barn och ungdomars möjligheter till spontan 

rörelse minskas allt mer och att enligt honom är utomhuspedagogiken en väg att öka spontan 

rörelse och lek.  

 

I Bunkeflo-projektet kom man fram till att daglig rörelse ökar elevers grovmotorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer. Dock säger två andra studier att resultaten från 

Bunkeflo har fel, det finns ingen koppling mellan ökad rörelse, koncentration och inlärning. 

Ur ett skolperspektiv skulle vi då kunna lägga ner all idrott och varför ha raster med utrymme 

för lek? Eller? Nu hårddrar jag resultatet lite, men jag tycker påstående är mycket konstigt. 

Jag tror att vi behöver tänka på människan som en helhet. Det ligger mycket i det Szczpanski 

(i Dahlgren m.fl. 2007:13-13) menar när han redogör att genom kroppslig aktivitet, 

exempelvis springa, klättra, balansera, främjas hälsan och hälsa och lärande hör ihop. 
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Jag kan se rörelsemöjligheter där man minst anar det, genom att leka kan eleverna stärka 

kroppskontrollen och rörelseförmågan och dessutom, som en av de intervjuade lyfte fram, 

orkar eleverna sitta still i bänken. Precis som i litteraturen ser de intervjuade det positiva med 

att eleverna får röra sig, men det handlar i kåkstaden mer om att ge eleverna aktiviteter att 

göra när de kommer hem än att tillfredsställa rörelsebehovet i själva skolsituationen. Tanken 

är att exempelvis lära eleverna spela fotboll och därigenom skapa förutsättningar för en mer 

meningsfull fritid i stället för att driva runt i grupper och i värsta fall ägna sig åt inbrott eller 

annan negativ verksamheten. Det handlar inte om att röra sig i konditions och kroppsligt syfte 

utan att hålla eleverna borta från brottets bana. Jag tycker att det ger en bild av hur man som 

lärare tänker i denna kåkstad. Detta är en kåkstad med hög brottslighet och där det i de tidiga 

åldrarna i skolan handlar om att motarbeta en negativ livsstil och ge eleverna andra vägar att 

gå. Genom att lära dem fotboll kan eleverna få chansen att spela för nationella lag och 

därigenom ta sig bort från kåkstaden. Visst får även dessa elever med sig ökad kroppskontroll 

och rörelseförmåga men det är inte det som är det viktiga, själva målet, för dessa tre lärare.  

 

I Sverige har vi ett talesätt som jag tror alla i min generation har hört mer än en gång ”det 

finns inget dåligt väder bara dåliga kläder!” Jag kom att tänka på det när jag läste en av mina 

intervjuer där läraren i fråga börjar tala om att ett av problemen med att bedriva 

utomhuspedagogik är vädret. Kåkstaden ligger i ett område vädret är extremt med våra mått 

mätt. Under sommaren är det inte ovanligt med temperaturer på 40 grader Celsius. Att ta ut 

elever i den värmen och försöka att bedriva lektion skulle vara galet, särskilt som det är ont 

om träd och därigenom skugga. På vintern är det inte lika kallt som här i Sverige men ändå 

relativt kallt och fuktigt. Eleverna kommer från fattiga hem så är det svårt att påstå att det inte 

finns något dåligt väder för vad händer när föräldrarna inte kan köpa kläder anpassade till 

vädret? I litteratur jag läst står det inte mycket om vädret, kanske för att vi i Sverige har ett 

klimat som inte är extremt och det på de flesta skolar finns extra kläder och utrustning till den 

som saknar, men dessa elever är sällsynta jämfört med en kåkstad i Sydafrika. Det är även 

meningen att vi ska använda vädret, skridskor och skidor på vintern och cykling på våren och 

hösten, aktiviteter som Szczepanski nämner (i Dahlgren m.fl. 2007:12).  

 

Nu vill jag återvända till mitt syfte med denna rapport. Jag gjorde frågor som baseras på 

svenska styrdokument och undersökte vilken syn några av lärarna i denna kåkstad hade på 

miljö och natur och hur/om de bedrev utomhuspedagogik. Det som blir min slutsats är att 

visst bedrevs ”utomhuspedagogik” men sparsamt och lärarna hade andra mål än vad vi har i 
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den svenska skolan. Målen handlade mer om grundläggande kunskaper och färdigheter som 

att säkra en framtid och att odla mat (trädgårdslektionerna). Alla fick hjälpa till med att städa 

skolan och hålla skolgården ren från skräp och ogräs. Visst fanns det en stor vilja att utveckla 

utomhuspedagogiken, men resurserna finns inte och fanns pengarna skulle utomhuspedagogik 

knappast vara det som skulle prioriteras högst. Min känsla är att skolan i första hand skulle 

prioritera en ökad lärartäthet och mer av exempelvis läroböcker och AV-hjälpmedel. En tanke 

är ju att en ökad lärartäthet i sig skulle underlätta för läraren att lämna klassrummet och flytta 

ut mer av lärandet ut i närmiljön och det omgivande samhället. 

 

Jag vill lämna några tankar som kommit upp under den här processen, tankar som jag skulle 

tycka vara intressanta att utveckla utifrån min undersökning. Först undrar jag vad skulle 

hända om man gör ett liknande projekt kring utomhuspedagogik som gjorts kring ökad rörelse 

i Bunkeflo? Att man rör sig lika mycket men att mer av aktiviteterna sker utomhus? Något jag 

började fundera på redan under praktikveckan i kåkstaden är vad skulle man få fram om man 

gjorde en undersökning om utomhuspedagogik i kåkstaden och då låter eleverna vara 

undersökningsgruppen i stället för deras lärare? 
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Bilaga 1 

Questions to the teachers in Lingelihle 
 

Background for each teacher: 
• Gender 
• Age 
• Working years as a teacher 

 

Environment 
• What do you think of when I say the word environment, in general and in your roll as 

a teacher? 
• What do the learners need to know about the environment? 
• What are the most important environmental challenges, local and regional, from your 

point of view? 
• How do you do to teach to give the learners respect for the environment? 
• How do you work on a daily basis to teach the learners to respect the environment? 

 

Nature 
• What do you think of if I say the word nature in your roll as a teacher? 
• What are the most positive and negative changes, local and regional, in the nature? 
• What do the learners need to know about the nature? 
• Do you talk to the learners about the issue “Global warming” Is “Global warming” an 

issue that are discussed in media here in South Africa? 
 

Outdoor education 
• What does outdoor education means for you as a teacher? 
• What does “outdoor education” means here at your school in Lingelihe? 
• Is there any priority in “outdoor education” here at your school in Lingelihe? 
• How do you use the surroundings as a source and possibility for learning? 
• Is it common here in South Africa to use the surroundings source and/or a starting 

point for learning? 
• Which are the possibilities and problems to use the surroundings for lessons and 

pupils learning? 
• Do you have any cooperation with the surrounding society, companies and so on? 
• What are the benefits with this cooperation for the school and the learners? 
• Good health – life style – environment; Are there any links or connections between 

those, from my point of view, interesting perspective? 
• Are those perspective and connections also discussed in South Africa at the moment? 



  

Bilaga 2 

Redovisning av intervjuerna 
Denna redovisning är inte intervjuerna i sin helhet av utan omfattar viktigare stycken och 
nyckelmeningar. De intervjuade har engelska som sitt andra språk. 

 
Intervju 1 
Gender: Male  
Age: 59 
Teaching years: 15 
 
Environment 
 
1: I think about the school, the people around here, the community, the small businesses and 
the churches.  
In my role as a teacher, the environment around our school plays a very important roll in the 
education of our children. For one the small businesses here, they sell snacks, cakes and 
sweets and things that’s a problem for we found out that the snacks is not good for children. 
So we have protesting and they have paid there attention to that they now longer sell it to the 
children. So they play an important roll. And even when the school is on we don’t allow them 
but they wait until we nocks off.  
 

2: The cars drive very fast here so we teach them to observe the roads. We teach them to 
respected others property because of the housebreak-ins, they can’t just go do that. They 
know when they are finished here they go to the school next door. He gives example of the 
two higher primary schools that are linked to his junior primary school. 
 
3: The learners that come late have to pick up papers form the ground. They always must pick 
up the papers and throw in the dustbin. We also have a group learners because the ground is 
so small we can not take all of them teach them have to plant. We used take a few, we can not 
force them it is only if they wont learn how to plant all plants, flowers and other. To make a 
garden we teach them how. But under the first quarter of the year we find out it is allot of 
weeds and we ask all the learners in grade three and four to bring them so we can clean the 
yard. The classroom has to be clean, so the classes clean them, one day a week they must 
clean the classrooms. They clean the flour whit water and soap and polish and also clean the 
windows. Every day they have to sweep the classroom and so they keep it clean. 
 
Nature 
 
4: When I think about nature I think creation, we are all a part of the creation and all the 
things that are around use has been created by good, that is what I believe in. and the learners 
need to know that they are a part of the creation, because every thing is part of goods 
creation., the people, the tree, they are goods creatures.  
Negative challenge is the cutting of trees, it happens mostly in winter when it is cold to keep 
the warmth the go up and cut the trees for the wood. 
The positive side is that the local department gets the people trees to plant. Trees that don’t 
need so much water. 
 



  

5: The learners need to know that it is good whit nature, we get from trees cold, for the 
summer here is very warm and the children can sit under trees and get cold. Also good for 
decorating the place. They need to know when to plant, how to plant and how to lock after the 
plants so it will not end. So that it will not be exterminated.  
Han pratar om vilda djur och att man för jagade dem men att på grund av nya lagar så är det 
förbjudet. Han tycker det är viktigt att vilda djur finns kvar så våra barn och barnbarn har 
möjlighet att lära om dem.  
Globel warming, no not yet, in high school maybe. In the media they often talk about it. 
 
Outdoor education 
 
6: In this stage outdoor education If we hade the space it would be very important for our 
education. Because most learn by see others by teach and in class they can’t teach only read 
and write. So outdoor education is important for children. But unfortunately we don’t have the 
time. Well I tried to; I was thinking to take the children to the graveyard to se the graves of 
the Cradock four. When we talk abut leaders, but we didn’t have the time to go to the graves.  
This school only has an outdoor education that is conducted by others not by ours.  
 
7: When we do subjects like economic –management. I do ask them about places in there 
surroundings. When we do social studies the environment helps them think what I am talking 
about. For example we talk about formal and informal businesses. In this community we have 
most informal businesses and they need to know the difference. They need to compare. We do 
use the surroundings when we teach.  
 
8: It is not possible to do outdoor education all the time because of the weather. In summer it 
is very hot and if we take out two classes it would be chaos. If we had outdoor education 
every learner needed a teacher. Because all children like to run around and our children like to 
make sounds so that’s why it would be chaotic.  
 
Jag frågade: If one grope go to the graveyard with two teachers do you thing it would be 
easier? 
Yes, but there other teacher are busy. 
 
9: No we don’t….the organizations use the school after the learners has left for he day. Then 
they have there meeting here on afternoons and evenings. They don’t pay only ask for to use a 
one classroom. I don’t know how it would benefit the learners. 
 
10: Good health and life style go hand in hand with the environment. Here the street, the 
surrounding is dirty because of the rubbish. Instead of taking it some elsewhere far from here. 
And that is not god for the school, the learners, it not good for the environment sometimes 
they throw a dead dog or a cat and it stinks and when you are inside the classroom it smells 
and the smell is not pleasant. So we tried to teach, tell them please do not put this animal here, 
bury it instead.  
Yes it is discussed in media on the radio every day they talk about health and the 
environment. How to have a healthy lifestyle. 
 
 
 
 
 



  

Intervju 2 
Gender: Women 
Age: 51 
Teaching years: 21 
 
Environment 

 
1: I think about the environment around me. My environment is a fine one. 
I like my teaching a lot. But I am going to resign because of my health. It is time for me to 
drop out otherwise it gone effect my health.  
 
2: They need to know where they come from and how it was from the beginning, from there 
grandfathers and grandmothers. Our challenges is to improve the environment it have been a 
long time the environment been like now it need to be improved. 
 
3: I teach them to respect the elders, how to talk to elders, like a mother or a father. And 
respect the other one, the next person and then you can respect the others in our environment.  
On a daily basic, you know when I teach them something like respect in the class when ever I 
talk to them I teach them to listen, not to talk when I talk. And never to play when I am out of 
the classroom. Whenever I go out the door they stop looking in their books and they start to 
talk. If they won’t to talk with me, outside they can talk. If there will be playtime I decide 
when, if it is no more to do.  
 
Nature 

 
4: I think of there nature around ours, like trees and animals. Then I ask them if they have 
animals in there homes they say yes they have dog or cat. Do you love them? Yes they do. 
And about the trees I teach them about their function.  
Local change they cut of the trees. We have a lot of trees from other countries that need a lot 
of water. Rader then other they are planting trees from South Africa that don’t need so much 
water.  
 
5: They need to know how to move around in this nature. Not to play so they break the trees, 
not to break windows and houses, not to steal. Because the moment when they learn that they 
won’t go further in their studies they will be jail-brides.  
I don’t discuss global warming, it is discussed in the media but I never talk about it in the 
class. 
 
Outdoor education 
 
6. Outdoor education can be outdoor games as well and then to teach a lot of games outside to 
keep them away from being naughty and being jail-brides. And then like to have particular 
days to go to have sports on the sports ground that makes them to be interested because they 
have Sunday in the afternoon they like to play soccer, in the playground and that keep them 
away from being naughty.  
Outdoor education means a lot at this school because it starts here at school then they go out 
and play games. And sometimes you se them in national teams starting from school so that 
way it is important because they start here from school and they play at local ground/ teams 
and is a god boy, and in the higher years at high school they can play for national team.  



  

Yes there is a priority because they must be something when they finish here and go to high 
school, do something to be god in there.  
 
7: Sometimes I take them out to play some games. But they mustn’t play as if there were no 
rules. They most like the place they are playing in. If they don’t like the place where they play 
it will not be god for them. For example we play netball. 
Yeas it is common 
 
8. The first problem is we don’t have any grounds in this school for the children to play. What 
ever you do is only small scale because there is no ground and one thing that is terrible is that 
there is no ground. Young children like this have to have a big ground to play on. And then 
you can get a lot of things out of them. Know this and knowing that they know a lot but not if 
there is no ground to play on.  
 
9. No we don’t 
Yes I can se benefits there is companies that makes improvements on the school. We had 
buckets toilets here but now flushing toilets. And it was a company that made the changes. No 
we have many new toilets. And I really appreciate these companies because they did very 
well, because we had a very bad system here, very unhealthy. 
 
10. Our children, many of them comes from homes, very poor, not much food so the school 
lunch is very imported for them, when maybe is the only food they get. Food gives the 
children strength to read and write in school. No food no strength.  
 

Intervju 3 
Gender: Women 
Age: 38 
Teaching Years: 10 
 
Environment 
 
1: Environment, environment is the surrounding whether it is the classroom environment or 
the home environment, it is like a habitat. 
The environment as a teacher, it most be a good environment, the situation in the class must 
be an environment where the leaner and the teacher most have a good contact. It must be an 
environment that is acceptable by both the teacher and the learner and an environment that 
suits the need of the learner and the teachers. 
 
2: All they must know or learn is that the environment, classroom environment must be kept 
clean and be suitable for him or her. Also that it must not be a small environment so that she 
or he can not move. They must know that in the environment, that environment must be 
always clean, even in the school ground or schoolyard most be clean by them.  
The environmental challenge if for example rubies from our homes and maybe even the 
atmosphere can change our environment. Maybe a windy day can change our environment; a 
rainy day can change the environment. That is all I can say. 
 
3: To get them to respect the environment they must not let the paper be spread around. Know 
that the environment have to be kept clean by not use dirty water, not let death animals lie on 
the ground, not to use the surrounding as a toilet. The learners need to know that when they 
need to go to relive them self they must go to a toilet. Also they must not make fires so there 



  

are smokes that at the end of the day it affects the bodies. They will have diseases, chest 
problem all those diseases. 
On daily basis as a teacher, they must know when they come to school we have morning pray. 
They must not be using bad language to other people and respect others learners, teachers 
parents from outside. In the school environment they are the same. Nobody is aloud to bet 
another pupil and know that everyone that is older then he or she is a parent to him or her. 
And that that person most be respected of he or her. Also respect for someone’s belongings, 
not steal a book from other learners. They mustn’t yell when they are talking and if they want 
to say something they reach up their hand. 
 
Nature 
 
4: The nature is the creation, everything that is in nature is created and from nature there are 
natural things for example water, soil, plants its nature. Where I can go to learn? My roll as a 
teacher to nature also I can say I can teach them about what is nature how is nature how they 
interact whit nature. They most respect nature and know that there are things manmade and 
there are things that are made by God. 
It’s a difficult question, I took about negative change in nature is when a person destroys a 
tree because trees are important to use because there are things made from trees. One day we 
will not have things like cupboards, a table, and a chair. And another thing that is made from 
trees is paper. If somebody destroys trees then we never have papers in many years to come. 
Also a negative change is made by man; some of the people like to pollute the water by 
throwing dirty thing in water. Some people are using water from river, the water from big 
rivers are not clean so when people throw dirty things in the river it polluted the water. Then 
that water can make a person sick.  
The positive change, let my talk about recycling like this papers (she point to a paper on the 
desk) they are spoiled; they need to be throw away or go to the wastebasket. If I can take 
these papers again and recycling them, I can do some other tings than papers, this thing can be 
made from spoiled papers. I can talk abut the water from rivers; there are some people in SA 
that use this water. But here we use water that has been purified. There are people that use 
river water and the home department in SA cline the water, there are people working with 
this. The water is a natural resort it is polluted, and then the government takes the 
responsibility to purify that water so there will be clean water. 
  
5 Need to know about nature, they must know that as I already told nature need to be 
respected, it needs to be kept clean. Everybody is responsible for nature it has to be treated 
whit care, we can not betray nature. The air we are breathing is clean, it’s a natural razors. 
Then we most avoid having this smokes there are in cities, their factories have big smokes, to 
see smokes change the atmosphere then the nature is changing. Then the clean air that we are 
supposing to bread is changed to dirty air or a polluted air. Then even the learners need to 
know that they must not take the old things, like old cloths, the old papers anything that 
comes from the houses and they most not take that and go to make fires. So they must learn to 
respect nature and know it and treat nature whit care. Not kill the animals or plant. 
Global warming, I do not speak about it, in fact I speak about it but I don’t teach it, it is a 
change in the weather. Our year is divided in to four seasons, and we have winter, spring, 
summer and autumn. I say to them (learners) if we can look now specially this year our winter 
was to long and when it is hot it is very hot alike before. It’s a changing in our weather. Is our 
global warming otherwise I don’t have much knowledge about global warming. 
In media yes it is discussed in the media, on the radio on the television. 
 



  

Outdoor education 
 
6: Outdoor education, there are so many outdoor educations, outdoor education it about sport 
because we do not teach them sports inside the classroom. We take sport as our outdoor 
education. Firstly if I teach them athletic they have to know that the athletic have go many 
advents, there are track advents, 100 meter, 200 meter and other tings I must teach them. In 
our school they know that in a special age let say they must play netball. According to there 
ages children that are under nine play a sort of game and children older then nine play a sort 
of game. We don’t have any priorities because all I can say is that on our school we don’t 
even have a school grand were the learners can play. Our school has a small ground and that 
ground is filed with stones so they are not even free to play. 

 

7: I don’t use the surrounding when I teach, on there break like this one I need to be outside 
whit them, because they like to hurt them self. Me as a teacher most be there and I most look 
at them so they not play in a dangerous place, like the big stones. So I most tell them not to 
climb. For if they don’t se a teacher they use to play badly like hurt themselves or another 
one.  
 
8: It is possible for them to practice the theoretical thing and then it’s possible to learn by 
practicing. The problem will be when they are outside they thing they are not in a classroom 
situation. They will not controllable sometimes also another problem whit the outdoor they 
are used to concentrate on what you are doing. Because they are outside they se many things 
those are the problems. Also outside like I said before they can be injured because of our 
schools surrounding, we don’t have a beautiful school surrounding so that is way we most of 
the time keep them inside so that’s the problems. Another problem is when the day is windy 
or is a sunny day, so we can not have the outdoor on a sunny day because they will get hotter 
and hotter and hotter, that is the problem whit the outdoor. It is especially good when we have 
a beautiful school surrounding that is proper built.  
 
9: We have cooperation with surroundings like shops owners, parents and some parents don’t 
have children here. The cooperation’s whit shops owners if we need fond for doing something 
we go and ask assisters from shop owners also if we got a problem whit a learner of the 
school we also have cooperation whit the health department. Also we do have cooperation 
whit the social development if we notices that a learner or a child that maybe comes from a 
poor and no safe home contact our social workers and we talk to them we also we got the 
pastor from the churches and if there is a problem here they must come here. We also have 
consular that come to school if we got a problem whit a special learner sometimes they do 
have canceling or we advise the parents to take the child to a social worker or a consular for a 
meeting. And we have good cooperation whit the parent and some don’t have children here, 
the crime is high here and there are people that want to break the windows and steal things 
and the parents in the school surrounding are the securities, look so nobody sneak around.  
 
10: There is a link between good health, life style and environment, firstly in order for you to 
have a good health, the way you live your life must be a life style that is definite by a good 
health if you live and eat healthy, if you live in a healthy environment you will have a good 
life style you must have a healthy environment, good health you mustn’t be a sick person, eat 
healthy, you most sleep in a clean environment. Then you will have a good life style.  
It is discussed in the media in South Africa that must be a good life style, from the good 
health and that will be in an acceptable environment. We got this high HIV and aids, it is all 
ways in the media, and we must have a good life style, we must have a good health by eating 



  

healthy food, don’t sleep around, don’t have many partners, use condom. Do the aids test 
from time to time, visit your doctor in yours aids clinic.  
 
 


