
  

  

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

   
 

 
 

Fakulteten för Natur och Miljö 
Avdelningen för biologi 

 
 

Liselott Bergqvist 
 

 
Svenska och utomhuspedagogik i 

lågstadiet 
 

– Vi går ut för att lära in 
 
 

Swedish and outdoor education from first through third 
grade 

 
“Learn outdoor from nature” 

 
 

Examensarbete 10poäng 
Lärarprogrammet 

 
Datum: 2006-11-20 
Handledare: Margareta Kilstadius 

 
Karlstad Universitet  

 



  

Abstract 
 

The comprehensive purpose of this essay is to get deeper insight, and more knowledge of how 
it is possible as an educationalist to integrate Swedish with outdoor education at a junior level. 
Children learn to read in different ways. In order to improve their reading and writing it is 
important to be open for alternative ways. In my survey I have chosen to interview three 
active educationalists. The method I selected was quality interviews. I have done interviews 
and a teaching experiment because I want to see how you can expound reading and writing 
Swedish and how it can be developed through outdoor education. The result of my survey 
shows that the interviewed teacher often uses outdoor education, and that often leads to 
subject integrated education, which has many positive effects for the pupils and their learning. 
The result of my own teaching experiment where the pupils built letters from materials in the 
nature also shows that you can move some parts of learning reading and writing outdoors.  
 
Keywords: Swedish subject, outdoor education, teaching experiment 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare insikt och mer kunskap om hur man som 
pedagog kan integrera svenskämnet och utomhuspedagogiken i lågstadiet. 
Barn lär sig att läsa på olika sätt. För att barnens läs- och skrivutveckling skall främjas bör 
man som pedagog vara öppen för alternativa vägar. Kvalitativa intervjuer med tre 
verksamma pedagoger och ett undervisningsförsök har genomförts för att se hur man med 
hjälp av utomhuspedagogik kan utveckla elevernas läs- och skrivinlärning i svenskämnet 
på lågstadiet. Resultatet av min undersökning visar att intervjupersonerna ofta använder 
sig av utomhuspedagogik och att det ofta medför en ämnesintegrerad undervisning som 
har många positiva effekter på eleverna och deras inlärning. Resultatet av mitt eget 
undervisningsförsök, där eleverna själva fick tillverka bokstäver av valfritt naturmaterial, 
visar att man även kan flytta ut delar av läs- och skrivinlärningen utomhus.    
 
Nyckelord: Svenska, utomhusundervisning, undervisningsförsök, läs- och skrivinlärning 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning.................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund och syfte........................................................................................................... 1 
1.1 Litteraturgenomgång ........................................................................................................ 1 

1.2. En undervisningsmetod – att undervisa ute................................................................. 1 
1.3 Den första kontakten med skolämnet svenska ............................................................. 3 
1.4 Hur går läsutvecklingen till? ........................................................................................ 4 

2. Metod ..................................................................................................................................... 6 
2.1 Undersökningsgrupp ........................................................................................................ 6 
2.2 Frågeområden................................................................................................................... 6 
2.3 Undersökningens genomförande...................................................................................... 7 

3. Resultat................................................................................................................................... 8 
3.1 Pedagog A ........................................................................................................................ 8 
3.2 Pedagog B ........................................................................................................................ 9 
3.3 Pedagog C ........................................................................................................................ 9 
3.4 Undervisningsförsöket ................................................................................................... 10 

4. Diskussion ............................................................................................................................ 11 
4.1 Metoddiskussion............................................................................................................. 11

    4.2 Litteratur- och resultatdiskussion………………………………………………………12 
Litteraturförteckning ................................................................................................................ 16 
 

  



  

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och syfte 
 
När jag valde ämne för mitt examensarbete ville jag undersöka något som är användbart i min 
kommande yrkesroll. Min inriktning under utbildningen till tidigarelärare har varit 
naturkunskap i vardagen med specialiseringar inom matematik och svenska. I utbildningen 
har utomhuspedagogik lyfts fram som en bra inlärningsmetod. Utomhuspedagogiken har fått 
stort utrymme i vår utbildning av naturkunskap och matematik, dock inte under vår 
specialisering i svenska. Därför såg jag en möjlighet att undersöka hur skolan och 
pedagogerna använder sig av utomhusundervisning och hur svenskämnet integreras.  
Huvudsyftet med mitt arbete blir således att fördjupa min förståelse och skaffa mig mer 
kunskap och erfarenhet av hur man kan använda sig av utomhuspedagogiken i sin 
svenskundervisning. 

 

1.1 Litteraturgenomgång 

 
Undervisningssätten och inlärningsmetoderna är många, vilket ger lärarna stort utrymme 
gällande hur eleverna ska nå de uppställda målen (Lundegård, Wikman och Wohlin, 2004). 
För att få en inblick i hur svenskämnet med stor vikt på läs- och skrivinlärning kan läras ut i 
de tidiga åldrarna har jag valt att ge en kort beskrivning i min litteraturgenomgång av en 
kognitiv metod som många pedagoger förespråkar. Min litteraturgenomgång kommer även att 
belysa vad utomhuspedagogik innebär samt varför pedagogerna anser att det är en lämplig 
undervisningsmiljö. 
 
 
 

1.2. En undervisningsmetod – att undervisa ute 
 
Lärandet utomhus är inget nytt utan har används i alla tider. Genom praktiska upplevelser och 
erfarenheter i naturen har människan förmedlat sina kunskaper från en generation till nästa. 
Innan böckerna fanns var detta livsnödvändigt för människans överlevnad. 
 
Lärandet är något som varar hela ens livstid. Små barn tillägnar sig färdigheter och får 
lärorika erfarenheter av sin omgivning såväl i lek som i pedagogiska aktiviteter. Barn är 
fysiska i sitt kunskapsinhämtande, vilket innebär att de lär genom att ”göra”. Genom att 
använda sinnena får barnen fysiska upplevelser som bildar kunskaper (Granberg, 2000). 
Eriksson (2002) refereras i Lundegård, Wikman och Wohlin (2004) hon påstår att dagens 
pedagoger har stora möjligheter att välja undervisningssätt och metoder och att det är av stort 
värde att pedagogen varierar sina metoder för att kunna tillgodose alla elevers olika behov. 
Utomhuspedagogiken utmanar den traditionella klassrumsundervisningen som ofta har en 
begränsad möjlighet (Lundegård, Wikman och Wohlin, 2004). Begreppet utomhuspedagogik 
är svårt att definiera beroende på ur vilket och vems perspektiv det ses. Begreppet används av 
olika yrkesgrupper, i lärarperspektiv kan det definieras med att man flyttar ut 
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lärandeprocessen utomhus. Utomhuspedagogik ger stor variation och möjlighet till lärande 
genom flera olika sinnen. För att ge alla elever samma möjligheter att nå de uppställda målen 
bör undervisningen ske på ett mångsidigt sätt. Uppgiften för lärarna blir därför att ge eleverna 
val av inlärningsmetoder för att de sedan själva ska kunna finna individuella aspekter till sitt 
eget lärande (Lendahls och Runesson, 1995). 
 
Undervisning utomhus bör bli ett naturligt extra rum i den traditionella undervisningen. 
Att som lärare våga lämna klassrummets fyra väggar och ta hjälp av naturen i sin 
undervisning ger nya möjligheter till lärande. Här kan man som lärare nå fler elever, genom 
att bygga broar mellan teori och praktik (Brügge, Glantz och Sandell, 2002). Enligt dessa 
författare påstår utvecklingspedagogen Piaget att hjärnan har svårt att omvandla abstrakta 
begrepp innan konkreta kunskaper har blivit en del av lärandeprocessen. Han använder ofta 
citatet ”att gripa för att begripa”. Med uttrycket menas att praktiska erfarenheter i en verklig 
miljö blir till kunskap genom att individen reflekterar över upplevelsen. 
Det är viktigt att eleverna får gå ut i verkligheten för att där möta berättandet, muntliga 
traditioner, dofter, färger, ljud, objekt och processer i våra livsmiljöer (Lundegård, Wikman 
och Wohlin, 2004). Det här är en teori som även Frilufsfrämjandet (1998) tar fasta på, även de 
anser att kunskapsutveckling och pedagogisk träning är grunden i skolan men det är också 
viktigt att känslorna får näring och att förståelse med hela kroppen blir utgångspunkten för 
lärande. 
 
Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1999) säger att ”skolan skall bidra till elevernas 
harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 
undervisningen”(S.9). I en rapport från utbildningsdepartementet (DS 1996:67) framgår det 
att det inte bara är elevernas faktakunskaper som skall lyftas fram. De anser att ett aktivt 
deltagande är viktigt ” I syfte att nå ett aktivt lärande handlar undervisningen om mer än 
förmedling. Det handlar om att skapa förutsättningar för lärande genom att arrangera 
sammanhang och miljöer där individen aktivt kan tillägna sig kunskapen och där kunskap 
snarare ses som en process än som en produkt. Denna syn där lärandet och kunskapandet 
sker som ett aktivt mellanmänskligt samspel, får också konsekvenser för hur skolans miljö och 
organisation utformas. Det förutsätter tillskapandet av meningsbärande sammanhang och en 
miljö och organisation som kan stödja barn och unga i utforskande, lärande och delaktighet” 
(SOU 1997:21, s. 74) (Lindö, 2002). 
 
Den fysiska, psykiska och sociala miljön påverkar barnens utveckling, därför är det av stor 
vikt att vi pratar om dess betydelse och är medvetna om att förändringar i miljön även 
påverkar barnens inlärning. Vilka olika miljöfaktorer som påverkar den enskilda individen är 
individuellt. Det här medför att en miljö eller en metod troligen inte passar samtliga elever i 
en klass, vilket innebär att pedagogen bör vara uppmärksam och försöka anpassa miljön och 
metoden till varje elevs fördel. Elevernas tidigare erfarenheter och upplevande ska ligga som 
grund för hur skolans pedagogiska undervisning ska utformas (Svensson, 1998). 
 
Utomhusmiljön främjar elevernas sociala utveckling. Detta kan innebära att elever som 
känner att de inte ”duger” i den vanliga klassrumsmiljön kan få möjlighet att utvecklas på nytt 
i den nya miljön som ofta kan leda till förändrade roller och relationer i gruppen. Andra 
förutsättningar ges för prestationer och färdigheter och många gånger visas dolda 
kompetenser hos eleverna. Gruppuppgifter som inomhus kan skapa konfliktfyllda moment 
blir ofta mer avslappnade ute när det finns mer utrymme (Lundegård, Wikman och Wohlin, 
2004). 
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Både social träning och personlig utveckling betonas även i läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 1999). Där ett av målen att sträva mot lyder ”skolan skall sträva 
mot att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin egen förmåga, känner 
trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra och lära sig att 
utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra” (s.11). 
 
Resultatet i en undersökning av Eriksson som refereras i Lundegård, Wikman och Wohlin 
(2004) visar att svenska pedagogers uppfattning om varför man använder utomhusmiljön som 
lärandemiljö var förhållandevis lika. Pedagogerna ville enligt intervjusvaren skapa nära och 
trygga relationer till sina elever. Intervjuresultaten av Eriksson visade också att pedagogerna 
uppfattade att de själva var mer avspända i utomhusmiljön, vilket i sin tur påverkade eleverna 
positivt. Ytterligare en gemensam uppfattning var att de fick stor fokusering på elevernas 
roller, relationer, identitet och deras personliga utveckling 
(Lundegård, Wikman och Wohlin, 2004). 
 
Undervisningen i naturen har många positiva effekter på eleverna. Naturen främjar barnens 
hälsa och gynnar deras motoriska utveckling, lekbeteendet och koncentrationsförmågan. En 
studie som Grahn (1997) har gjort visar att sambanden mellan barns utevistelse och deras 
utveckling har stor betydelse. Han fann att barnen som tillbringat större delen av dagen 
utomhus i naturmiljö hade bättre motorik och koncentrationsförmåga samt att deras 
sjukfrånvaro var lägre. Ett annat motiv är att det ställs andra sociala krav på eleverna i 
utomhusmiljön. Naturen väcker nyfikenhet och kan även bjuda på utmaningar vilket ofta 
skapar en annan sammanhållning och ett annat samarbete än vad som ofta krävs i 
inomhusmiljö (Brügge, Glantz och Sandell, 2002).  Sammansvetsningen av gruppen blir 
större när man har gemensamma upplevelser att dela och minnas (Lundegård, Wikman och 
Wohlin, 2004). 
 
 
 

1.3 Den första kontakten med skolämnet svenska 
 
Människans viktigaste redskap är språket. Med språket skapas kontakten med andra 
människor. Kommunikationen görs via tal- och kroppsspråk. Röst, rytm och ord hör till 
talspråket. Kroppsspråket omfattar röstnyanser, minspel, gester, blickar, kroppsställning, 
skratt och gråt. För att språket skall utvecklas bör barnen omges av vuxna som engagerat och 
aktivt lyssnar, och för dialoger med dem (Granberg, 2000). Med hjälp av sitt språk, sina 
tidigare kunskaper och erfarenheter blir barnen intresserade av tankeinnehållet i skriven text 
(Åkerblom, 1992). Det är av största betydelse att vi lär oss att läsa och skriva. Både läsning 
och skrivning utgör integrerade delar i det dagliga livet (Witting, 1985).  
 
Den viktigaste uppgiften när det gäller läs- och skrivundervisningen i grundskolan är att 
utbilda intresserade och motiverade läsare och skrivare. Eleverna ska känna att de med glädje 
vågar läsa och skriva för olika avsikter. Undervisningen skall ge olika läs- och skrivmetoder 
som eleverna sedan själva får samordna till sitt personliga arbetssätt (Björk och Liberg, 2001). 
Vidare vill Björk och Liberg (2001) mena att intresset för att kunna läsa och skriva många 
gånger föds i gemensamma läs- och skrivupplevelser. En del barn upplever läsandet och 
skrivandet tidigt tillsammans med nära och kära i gemensamma sagostunder. Att få sitt namn 
skrivet på sin teckning eller ta del i skrivandet av vykort, är också exempel på hur barnen 
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sakta men säkert slussas in i den skriftspråkliga kulturen. Barnen får på ett glädjefyllt sätt 
förebilder hur det går till att läsa och skriva (Björk och Liberg, 2001). 
 
Det finns två synsätt på hur vi lär oss läsa. Dessa teorier skiljer sig framför allt ifråga om 
kunskap- och människosyn. Den teori som har dominerat vår undervisning i över 50 år är 
behaviorismen, vars främste representant var B.F. Skinner. Enligt behavioristerna är varje 
individ en passiv mottagare av intryck utifrån. De beskriver vår hjärna som en tavla som 
omgivningen fyller med färdigheter steg för steg. Läsundervisningen är atomistisk vilket 
betyder att man utgår från enstaka bokstäver, stavelser och får hela ord. Undervisningen 
börjar med de minsta enheterna för att sedan fortsätta med de större, från bokstav, ljud till 
stavelse, ord och meningar. För att gå vidare skall varje steg vara väl befäst, gärna överinlärt 
eller automatiserat. Behavioristerna vill påstå att när eleverna kan lästekniken kommer 
läsförståelsen automatiskt. Den behavioristiska undervisningen lägger stor vikt vid att 
eleverna läser korrekt, vilket medför att undervisningen ofta är fokuserad på elevernas 
svagheter (Björk och Liberg, 2001). 
 
I slutet av 50-talet kom vår syn på läsinlärning att förändras. Enligt Åkerblom (1992) hävdade 
språkforskaren Chomsky att den behavioristiska inlärningen hade stora brister. Han ansåg att 
språket hade stor betydelse och var intresserad av vad som hände i huvudet vid inlärning, 
något som enligt behavioristerna var helt ointressant. Den nya kognitiva teorin beskriver hur 
vi tar emot och bearbetar ny information, hur informationen omvandlas till kunskap men även 
hur kunskapen används och styr vårt beteende. De kognitiva teorierna lägger stor vikt vid 
läsförståelsen och utgår från helheten dvs. hela orden till delarna som stavelser och enskilda 
bokstäver (Åkerblom, 1992). 
 
Lärarens roll kan se olika ut beroende på vilken teori undervisningen bygger på. I 
undervisningen som bygger på behavioristisk teori styr läraren inlärningen genom att 
portionera ut de färdigheter som ska läras in i rätt tid, ordning och i lagom stora bitar. 
Undervisning som stöder den kognitiva inlärningen utgår istället från eleverna. I den 
kognitiva undervisningen är lärarens roll att stödja och underlätta för eleverna, inte att styra 
dem (Åkerblom, 1992). 
 
Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1999) säger att: ”Undervisningen skall anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund och 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling”.  
 
Läsförmågan är en viktig förutsättning för allt arbete i skolan. En förutsättning för positiv 
läsutveckling hos eleverna är att alla elever känner sig accepterade trots att de är olika och har 
hunnit olika långt (Taube, 1987). 
 
 
 

1.4 Hur går läsutvecklingen till? 
 
Åkerblom (1992) delar upp läsutvecklingen i tre stadier. Det första stadiet kännetecknas av att 
eleverna uppfattar och urskiljer ord på samma sätt som de känner igen bilder. Med hjälp av en 
känd omgivning får eleverna hjälp med förståelsen. ”De börjar läsa ord på skyltar, etiketter 
och liknande ofta helt korrekt” Utifrån situationen sluter de sig till vad som möjligtvis kan stå 
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på t.ex. en skylt ovanför en affär..... Under den här tiden består deras skrivförsök av att gå 
runt och kopiera ord och texter som de finner i sin omgivning (Björk och Liberg, 2001). 
 
Barnen kan i detta stadium inte läsa okända ord. Strategin som används är den samma för hur 
man lär sig komma ihåg bilder. Barnen lär sig att komma ihåg ordet som en ordbild, dvs de lär 
sig känna igen ordets längd och form och även det mönster som bokstäverna bildar. Till en 
början lär sig barnen att skilja orden genom olika längd och begynnelsebokstäver. Ord skrivna 
med små bokstäver är lättare att komma ihåg då formen på bokstäver varierar mer. Successivt 
sker en mer noggrann undersökning av bokstavsmönstret i orden vilket efter hand leder till att 
bokstavskoden knäcks. Och det andra stadiet infinner sig, vilket betyder att eleverna kan se 
bokstäverna som symboler. De vet att bokstäver är symboler för ljud (Åkerblom, 1992). 
 
Bradley & Bryant (1995) refereras i Björk och Liberg (2001) och påstår att ”Inlärningen av 
vad bokstäver är och hur de låter och i vilken ordning de kommer i orden osv är beroende av 
att barnet får utforska språket. Det gör de lättast i texter de kan helhetsläsa eller 
helhetsskriva, eftersom de då kan få både det visuella och det auditiva stödet”. Björk och 
Liberg (2001) fortsätter att referera till Häggström & Lundberg (1994) som ger förslag på att 
rim och ramsor kan vara lämpliga språklekar i den här utvecklingsfasen. I rim och ramsor får 
barnen möjlighet att laborera med språket och på detta sätt utgå från meningsfulla helheter, 
ord och fraser som efterhand kan delas upp i mindre delar som stavelser och bokstavsljud. 
 
När barnen knäckt bokstavskoden finns en insikt av att ordet är sammansatt av bokstäver som 
beroende av kombination kan uttalas och förstås. De ord som barnen redan kan, identifieras 
fortfarande som ordbilder. Orden som är okända delas först upp i stavelser, eller ännu mindre 
delar som bokstäver till ljudförbindelser. Efter att orden har analyserats i mindre delar kan de 
slutligen sättas samman igen till hela ord. Under det tredje stadiet automatiseras avkodningen 
ytterligare och eleverna kan ägna mer tid åt textsammanhang, regler och hur meningar kan 
skapas genom sammansättning av ord (Åkerblom, 1992). 
 
 
 
Frågeställning 
 
Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats, vilken kommer att försöka besvaras i 
arbetet. 
 

• Hur och varför kan utomhuspedagogik vara ett lämpligt undervisningsalternativ till 
den traditionella undervisningen i samband med läs- och skrivinlärning? 
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2. Metod 
 
Det finns flera metoder att välja mellan när man ska göra en undersökning. Man delar ofta in 
forskningsmetoder i ”kvantitativa” och ”kvalitativa”. Kvantitativ metod innebär att man 
använder statistik och siffror i sin undersökning till skillnad från den kvalitativa metoden där 
man ofta använder sig av verbalt tolkande analyser av intervjumaterial (Backman, 1998). Jag 
har valt den kvantitativa metoden för att få svar på specifika frågor. 
Observationer var inte aktuellt då de inte kunnat ge svaren för de särskilda frågorna som 
önskats besvaras. Enkätsvar hade inte kunna ge så uttömmande svar, inte heller tillbakablickar 
med sammanfattningar och tillhörande reflektioner. 
 
 
 

2.1 Undersökningsgrupp 
 
Två lågstadielärare och en förskolelärare har intervjuats. För att underlätta för de intervjuade 
fick dessa själva välja tid och plats när intervjuerna skulle äga rum. Intervjuerna genomfördes 
på olika sätt och på respektive lärares arbetsplats. Lärarna har lång erfarenhet och arbetar i 
dag i lågstadieklasser. Förskoleläraren är en bekant till mig och har arbetat som förskolelärare 
i fyra år. Intervjun med förskoleläraren gjordes via telefon. Den första skolan är slumpmässigt 
utvald. Läraren som är verksam på skolan kontaktade mig för att delta i lärarintervjun. Den 
andra skolan har valts för att den har stark anknytning till min verksamhetsförlagda 
utbildning. Samtliga intervjuer skulle ha bandats men på grund av sjukdom fick två av tre 
intervjuer skriftligt antecknas, då jag enbart hade tillgång till bandspelaren under en veckas 
tid. Samtliga pedagoger har frivilligt ställt upp på att bli intervjuade och har informerats om 
undersökningens syfte. De har även fått information om forskningsetikens regler, vilket ger 
dem rätt att när som helst avbryta intervjun (Kvale, 1997). 
Uppgifter och material som författaren erhållit skall behandlas så att enbart den som bedriver 
arbetet ska ha tillgång till det samt att den information som lämnas får endast utnyttjas i detta 
forskningsändamål (HSFR, 1994). 
 
Ett undervisningsförsök gjordes för att få en konkret uppfattning hur en svenskundervisning 
kunde genomföras utomhus. Detta undervisningsförsök genomfördes i en årskurs ett på en 
mindre skola i Mellansverige. Här valdes klassen för att den var mest lämpad för den 
svenskuppgift som skulle utföras. Skolan valdes för att den har närhet till skog och natur. 
 
 
 

2.2 Frågeområden 
 
De frågeområden som har berörts vid intervjuerna handlar om pedagogernas utbildning och 
upplevelser i samband med utomhuspedagogik, men också om man som pedagog kan märka 
skillnader på elevgruppen och kunskapsinlärningen i samband med undervisningen utomhus. 
 
Frågorna var öppna så att den intervjuade fritt kunde med egna ord lämna så uttömmande svar 
som möjligt. 
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2.3 Undersökningens genomförande 
 
Pedagogerna som har deltagit i min undersökning kontaktades på olika sätt. Kontakten 
gjordes via skolområdets rektor som fick E-post med förfrågan om frivilliga lärare till 
lärarintervjuer. I E-post meddelandet framgick att intervjun skulle omfatta utomhuspedagogik 
och lärarens svenskundervisning. En rektor för ett annat skolområde kontaktades för 
lärarintervjuer. Intresset var lågt och ingen lärare inom detta område blev intervjuad. Två av 
pedagogerna blev personligen tillfrågade. Skolorna är mindre och ligger i Mellansverige, båda 
skolorna har närhet till skog och natur. Skola A valdes för att läraren som arbetar där frivilligt 
ville delta i lärarintervjun. Skola B valdes för att den har anknytning till min verksamhets 
förlagda utbildning.   
 
Intervjufrågor till pedagogerna gjordes för att få en bra inblick i hur de använder naturen i sin 
undervisning i svenska. Pedagogerna blev tillfrågade om de ville ha möjlighet att läsa 
intervjufrågorna innan intervjutillfället. Frågorna skickades via E-post i god tid innan 
intervjuerna skulle äga rum. Intervjuerna har utförts på skolorna där respektive lärare arbetar. 
Platsen valdes för att skapa en god atmosfär där den intervjuade kunde känna sig avslappnad. 
Avsikten var att skapa en personlig och god relation vilket jag uppnådde genom att intresserat 
lyssna på vad som berättades i samtalen. Första intervjun gjordes en fin dag i slutet av 
september 2006. Intervjun utfördes i lärarnas arbetsrum och hela intervjun bandades. 
Bandspelare användes för att registrera de kvalitativa intervjuerna (Johansson och Svedner, 
2004). 
 
Intervjun med den andra läraren gjordes också en dag i början av oktober. Ett tidigare datum 
var bestämt men pga av sjukdom fick vi skjuta upp det. Intervjun gjordes på skolan i klassens 
grupprum. Tyvärr hade jag fått lämna tillbaka bandspelaren som tidigare använts och fick nu 
lyssna och anteckna så bra som möjlig. Läraren hade också svarat på mina frågor skriftligt.  
Dessa skriftliga svar gick vi gemensamt igenom och när jag gick hem fick jag ta med dem 
som underlag till mitt arbete. Intervjun med förskoleläraren gjordes också en dag i början av 
oktober. Intervjun gjordes via telefon. För att hinna med att skriva under intervjun användes 
en telefon med högtalarfunktion. 
 
Ett undervisningsförsök i årskurs ett genomfördes för att se hur en planerad 
utomhusundervisning kan utföras. I den här undersökningen är inte avsikten att generalisera, 
utan få en inblick i hur svenskämnet i viss mån kan undervisas utomhus.  
Undervisningsförsöket i årskurs ett gjordes en dag i början av oktober. Datumet var bokat 
sedan tidigare och läraren informerad om att undersökningen skulle bedrivas utomhus med 
klassen. Klassen som bestod av 18 elever samlades ute på skolgården. Eleverna blev 
grupperade och fick gå tillsammans med sin ”gåkompis” till den närliggande skogen 
tillsammans med sin lärare och med mig. När hela klassen samlats i ring sittande framför mig 
berättade jag vem jag var och varför jag tagit med eleverna till skogen. Jag möttes av ett 
välkomnande och kunde börja min svenska lektion. Jag berättade för eleverna att jag tänkt 
läsa sagan om ”Rödluvan och vargen” för dem, och att de skulle lyssna uppmärksamt för att 
det kunde hända att jag ibland läste fel. Jag läste sagan som gjorts om lite, vissa ord var 
utbytta. Som exempel var mormor utbytt till farfar och vargen till kon osv. Efter att ha läst 
sagan förklarade jag för eleverna att de ord som var utbytta hade olika begynnelsebokstäver, 
vilka nu eleverna två och två skulle bli tilldelade och sedan få bygga av naturens föremål. 
Efter att eleverna i sina olika grupper hade byggt sina bokstäver gick vi runt och tittade på 
dem. Jag fotograferade alla bokstäver innan vi åter gick till skolan. Jag tackade eleverna och 
lämnade klassen. 
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3. Resultat 
 
Resultatet kommer först att redovisa pedagogernas intervjusvar genom korta berättelser, vilket 
leder till att intervjuuttalandena inte återges ordagrant. En rättvis redigering har gjorts efter 
min föreställning om hur pedagogerna själva skulle vilja ha formulerat sig i skrift (Kvale, 
1997). Efter redovisningen av pedagogernas intervjuer kommer undervisningsförsöket att 
redovisas. 
 
 

3.1 Pedagog A 
 
Pedagog A läste till lågstadielärare mellan åren 1978- 1980, i utbildningen ingick i stort sett 
alla ämnen. Som specialisering kunde man välja idrott eller musik, och valet blev idrott. 
Utomhusundervisningen har funnits som en naturlig del i undervisningen i alla ämnen under 
hela arbetstiden. Undervisningen utomhus gynnar barnen på flera sätt. Små barn behöver röra 
på sig ofta, de behöver se att lärandet inte bara sker genom teori i böcker. Alla tar lärdom 
genom olika sätt och genom olika metoder. En bra metod är när alla sinnen får användas. 
Att eleverna skulle lära sig mer av undervisningen ute är läraren osäker på men att man når 
fler elever genom att undervisa i olika inlärningsmiljöer och med olika metoder finns det 
ingen tvekan om. Ofta fortsätter undervisningen som startades i skogen med uppföljande 
lektioner inomhus. På detta sätt involveras ofta fler ämnen. 
 
För tillfället arbetade klassen med spindlar och alla ämnen kan lätt integreras. Svenskan finns 
nästan alltid med. Eleverna skriver mycket och får läsa och skriva om det de ser och 
upptäcker. Ofta tränas mycket inom svenskan utan att eleverna är medvetna om det. De 
förklarar hur något i naturen ser ut genom adjektiv och frågar nyfiket efter namn på olika 
substantiv. Det blir även mycket berättande, rim och lekar. 
 
Läraren anser att det är A och O med organisering när man ska undervisa utomhus. Det är 
viktigt att lektionerna är välplanerade och att den tiden även innehåller lek. De flesta barnen 
uppskattar att undervisningen ofta hålls utomhus. Ett mål i läroplanen är fältstudier, vilket 
uppfylls med undervisningen ute. Klassen fungerar bra ute, en del elever får en annan roll och 
fungerar bättre ute än inne. Det finns även elever som har svårt att vara utan klassrummets 
väggar. ”De behöver rummets ramar för att klara skolan.” Läraren förklarar att dessa elever 
inte klarar av att få stora ytor att röra sig på. Dessa elever tappar lätt koncentrationen och kan 
inte följa de uppsatta reglerna som skolan skapat för att undervisningen utomhus skall fungera 
bra. 
 
Efter en lektion ute känner läraren att klassen är harmonisk och lugn, och även mer 
koncentrerade för det som sker inomhus. Läraren känner stor nytta av att använda sig av 
naturen i undervisningen. ”Naturen har inga gränser det är det bara fantasin som har” och 
därför ser läraren mest fördelar med att använda denna metod för sin undervisning. 
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3.2 Pedagog B 
 
Pedagog B läste till lågstadielärare mellan 1966-1969. I utbildningen ingick alla ämnen även 
slöjd, hemkunskap, musik och idrott. Läraren har därtill en Montessoriutbildning på 40poäng. 
Läraren använder sig mycket av naturen i sin undervisning och går till skogen minst en dag i 
veckan med eleverna om inget hinder finns. ”Med relation och förståelse för naturen kommer 
känsla för densamma och med känslan kommer engagemanget.”  Kunskapen om skog och 
natur ger kärlek till den, anser läraren. Förståelse och färdighet skapas genom teori och 
praktik. I utomhusmiljö blir kunskapen ofta direktupplevd. Eleverna får minnen när alla 
sinnen kan användas, man arbetar både individuellt och i grupper vilket ger en bra social 
träning. Undervisningen i naturen ger ofta samverkan och social kompetens genom att man 
kommunicerar och lär av andra i kreativa problemlösningar. 
 
Det är viktigt att man har roligt, då lär man sig. Att upptäcka tillsammans bidrar till en bättre 
gemenskap och kompisanda. Undervisningen ute i naturen integrerar flera ämnen. Framför 
allt svenskan då eleverna får instruktioner som ska läsas men även besvaras skriftligt. Elever 
uppskattar undervisningen utomhus. Läraren anser att det finns många fördelar med att 
undervisa ute. Stressnivån hos eleverna sjunker när de får komma ut i naturen och röra på sig. 
Det medverkar också till en ökad styrka, bättre kondition, motorik och social samvaro vilket 
bidrar till bättre hälsa. Lärarens roll ändras också anser läraren. Man får se elevernas blickar 
och intresse genom olika upplevelser vid nya upptäckter. Balans, vighet och koncentration 
speglas också. Detta ger en starkare bild av eleverna och deras sätt att lära. 
 
 
 

3.3 Pedagog C 
  
Pedagog C läste till förskolelärare mellan åren 99-02. I utbildningen lades stor vikt på 
utomhuspedagogiken, vilken har stor betydelse för barnens utveckling. Inom förskolan vistas 
man dagligen utomhus tillsammans med barnen i både fri lek och i kunskapsmässigt 
utvecklande verksamheter. Utomhusmiljön bjuder på stora, fria ytor vilket ger barnen en bra 
lek miljö. I utomhusmiljön kan eleverna utvecklas enligt läroplanens mål. Läroplanen för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 1999) skall sträva efter att varje barn ska utveckla sin 
motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Ofta skapas ”ämnesintegrerade” 
teman efter vad barnen funnit extra intressant i naturen. Myrorna som kryper på marken 
fångar barnens intressen och utifrån deras upptäckter kan man skapa teman som integrerar 
många ”ämnen”. Beträffande ”svenskämnet” anser pedagogen att språket är av största vikt för 
att det i sin tur är grunden för läs- och skrivinlärningen. Däremot ställer sig pedagogen 
frågande till hur mycket barnen skall ”undervisas” i förskolan. Det är viktigt att allt sker 
utifrån barnens intressen. Utomhusmiljön främjar till att gruppen blir mer harmonisk. 
Ljudnivåerna som ofta kan bli höga inomhus ändras ute ”de flyter ut i naturen”. 
Barnen blir piggare vilket leder till större kreativitet. Efter aktiv utomhusverksamhet har 
barnen lättare för att slappna av, vilket ger en lugn stämning även inomhus. En stor fördel 
med att vara ute är att naturen förändras hela tiden och barnen ständigt kan göra nya 
upptäckter. Även rollerna förändras ute, vissa barn kan ha svårt för samspel inne men får en 
helt annan roll ute, medan andra har lättare för gemensam lek inne och tycker att det är 
svårare ute.  
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Pedagogen tycker att skolans klasser är för stora och tror inte att de har lika stor möjlighet att 
se till varje elevs behov av olika metoder för inlärning.  

3.4 Undervisningsförsöket  
 
Dagen för mitt undervisningsförsök var bestämt sedan tidigare. En dag i början av oktober 
kommer jag till skolan klockan elva, en halv timma innan elevernas lektion efter lunch börjar. 
Det är lite ostadigt väder så jag och elevernas lärare samlar ihop sittunderlägg och tidningar 
för att ha som sittunderlägg i skogen. Eleverna samlas utanför skolan och får till uppgift att 
ställa sig tillsammans med sin ”gåkompis”. Eleverna grupperar ihop sig och bildar ett gåled. 
Jag får genast en flicka vid min sida för hennes ”gåkompis är sjuk”. 
 
Vi promenerar till den närliggande skogen. Väl framme vid skogen samlas barnen i en ring 
och jag kan ta över lektionen och berätta vem jag är och varför jag har tagit med eleverna till 
skogen. Eleverna får sätta sig i ringen på de medtagna sittunderläggen och tidningarna. Med 
18 elever i ring runt omkring mig berättar jag vad jag heter och att jag läser till lärare i 
Karlstad. Jag berättar vidare att jag tänkt läsa sagan om ”Rödluvan och vargen” för dem. Jag 
uppmanar eleverna att sitta stilla och lyssna för det kan hända att jag ibland läser fel. Eleverna 
lovar att säga till om de hör att jag läser fel. Jag läser sagan som har gjorts om lite. Rödluvan 
är utbytt mot Gulluvan och vargen till kon samt ytterliga tre fel kan hittas. Efter att ha läst 
sagan berömmer jag eleverna för att de uppmärksamt hört att jag läst fel vid ett flertal 
tillfällen. På en lapp visar jag vilka ord som bytts ut och vilka de utbytta orden var. Jag visar 
eleverna att de har olika begynnelsebokstäver och läser upp dem högt. Rödluvan har 
begynnelsebokstaven R och Gulluvan börjar på bokstaven G osv. Det blev 9 olika bokstäver 
av de olika orden. Nu får eleverna till uppgift att tillsammans med sin ”gåkompis” komma 
och hämta en av bokstäverna av mig och sedan gå ut i skogen och tillverka sin bokstav av 
valfritt naturmaterial.  
 
Elevparen skingras och börjar leta material till bokstäverna som de blev tilldelade. Jag går 
under tiden runt för att se om eleverna behöver hjälp. Efter en stund återsamlas eleverna och 
vi kan gemensamt titta på vad alla elever har skapat. Eleverna visar stolt upp sina 
naturbokstäver som är tillverkade av olika material. Uppfinningsrika bokstäver byggda av 
stenar, pinnar, kottar, rönnbär och rötter har skapats. Elevernas bokstäver fotograferas av mig 
för att senare kunna skickas till klassen som en påminnelse om vår trevliga lektion i skogen. 
Klassen samlas på nytt för att återgå till skolan och klassrummet. Väl hemma i klassrummet 
tackar jag för mig och för att jag har fått lånat klassen till mitt undervisningsförsök. 
 
 
 

  10



  

4. Diskussion 
 

4.1 Metoddiskussion 
I detta avsnitt följer en reflektion över använd undersökningsmetod. 
 
Anledningen till att intervjuer valdes som metod var för att få en intressant diskussion och 
svar på hur pedagogerna utnyttjar naturen och skogen, men också hur de integrerar ämnet 
svenska i utomhuspedagogiken. Den valda intervjumetoden faller under ramen för kvalitativ 
metod. Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun bygger på ett utbyte mellan 
två personer som samtalar om ett gemensamt ämne. Den kvalitativa forskningsintervjun har 
en struktur och ett syfte där man som intervjuare har möjlighet att ställa frågor och vara en 
lyhörd lyssnare (Kvale, 1997). 
 
När sammanställningen av resultatet gjordes insåg jag att det inte gav svar på mina frågor i 
den utsträckning min tanke var från början, vilket ledde till att jag kontaktade de två första 
intervjupersonerna igen för att få svar på mina följdfrågor. Gällande litteraturen kunde jag inte 
hitta böcker som integrerade båda utomhuspedagogiken och svenskundervisningen vilket 
försvårade arbetets övergång emellan ämnena. Mina intervjuer och mitt undervisningsförsök 
ska således ge mitt arbete sin ”röda tråd”.  
 
Mina intervjuer och mitt undervisningsförsök har bidragit till en djupare kunskap och 
förståelse för hur utomhuspedagogiken och svenskämnet kan integreras under de tidiga 
skolåren. Positiv respons mottogs av intervjupersonerna då de ansåg sig kunna delge sina 
kunskaper beträffande studiens syfte. Examensarbetet har en kvalitativ ansats vilket innebär 
att avsikten med studien inte har varit att generalisera. Syftet har varit att få en inblick i hur 
naturen går att utnyttja i samband med svenskundervisningen. Genom att genomföra en större 
undersökning skulle andra exempel kunna träda fram.  
 
Det har varit mycket givande att genomföra både intervjuer och undervisningsförsök. Det var 
ett givet sätt att få information och kunskap. Jag har fått en djupare inblick i 
undersökningspersonernas arbetssätt genom att använda en kvalitativ metod framför en 
kvantitativ. Att banda intervjun som gjordes vid det första tillfället var bra för validitet och 
hågkomsten. Att anteckna som vid senare intervjuer var svårare men för att få en hög validitet 
har återreflektioner och stor noggrannhet varit centralt.   
 
När det gäller undersökningens tillförlitlighet bedömer jag den som god tack vare 
intervjuernas öppna frågor vilka gav pedagogerna möjlighet att dela med sig av sina 
självupplevda skildringar och erfarenheter av att undervisa utomhus. Möjligen var inte alla 
mina följdfrågor relevanta, men de bidrog till att intervjusituationen tog form av en dialog i 
stället för en monolog. De öppna intervjuerna kan dock utveckla ny förståelse för det ämne 
som behandlas, inte bara hos den som intervjuar utan även hos den som blir intervjuad. Det 
kan resultera i att den intervjuade svarar på vissa frågor som hon känner att hon borde svara 
på även om svaret inte stämmer överens med verkligheten. Den risken finns troligen i alla 
intervjuformer. 
 
Resultatet av min studie kan inte, på grund av sin begränsade omfattning, användas som 
underlag för några generella slutsatser. Detta var dock inte min avsikt. Föresatsen var att få en 
insikt i hur pedagogerna utnyttjar utomhuspedagogiken i sin svenskundervisning. 
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4.2 Litteratur- och resultatdiskussion 
 
Här följer en presentation av resultatet av min studie där jag kopplar samman mina intervjuer, 
undervisningsförsöket och den teoretiska referensramen. 
 
Intervjupersonerna i min studie använder sig till stor del av naturen som läranderum. Alla tre 
upplever att utomhuspedagogiken ger stora möjligheter och tillsammans med den traditionella 
undervisningen kan man ta hänsyn till elevernas individuella inlärningsmetoder. Detta betonas 
även i läroplanen Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1999) i målen att sträva mot som lyder: 
”skolan skall sträva efter att varje elev: utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt 
eget lärande, utvecklar tillit till sin egen förmåga…”. Lärarna anser att man integrerar flera 
ämnen när man använder sig av utomhuspedagogik, och i allra högsta grad svenska i form av 
att eleverna lär sig att lyssna på instruktioner, de kommunicerar med varandra, läser och 
antecknar. Björk och Liberg (2001) menar att det är viktigt att vi ger eleverna en varierad och 
god inlärningsmiljö som stimulerar till god språkutveckling där eleverna kan arbeta i större 
och mindre grupper men även enskilt. Alla måste kunna få arbetsro, trots att många aktiviteter 
pågår (Björk och Liberg, 2001). Det här är något som undervisningen utomhus ofta kan 
erbjuda i olika former, anser jag. Utomhus finns gott om plats och eleverna får möjlighet att 
röra sig fritt. Naturen lockar till nya upptäckter tillsammans och på egen hand.  
 
Syftet med mitt undervisningsförsök var att se om en lektion i svenska med delar av läs- och 
skrivinlärning gick att bedriva utomhus och resultatet visar att det gick bra. Att någon läser 
högt ur en bra sagobok är något de allra flesta barn uppskattar, och att ta med sig boken ut i 
naturen gjorde inte sagan sämre. Jag upplevde en gemytlig stämning i gruppen där vi satt i 
skogen under ett träd tillsammans och lyssnade till vad boken hade att berätta. Björk och 
Liberg (2001) menar att det är viktigt att man bygger på det eleverna kan och tycker är roligt 
när de ska tillägna sig skriftspråket. Mina intervjupersoner tycker att språkutvecklingen har 
stor betydelse för den fortsatta läs- och skrivinlärningen. Genom gemensam högläsning 
gynnas barnens språkutveckling och intresset och önskan för att kunna läsa grundläggs (Björk 
och Liberg, 2001). 
 
De intervjuade lärarna är övertygade om att man når fler elever genom att variera sina 
undervisningsmetoder men även undervisningsmiljön. Eleverna lär sig på olika sätt och ju fler 
metoder man som pedagog har att erbjuda desto fler elever kommer troligen att få en positiv 
syn på sitt lärande och på skolan, anser jag. Genom utomhuspedagogikens möjligheter att få 
kunskap genom olika sinnen kan vi som lärare skapa en bro mellan teori och praktik, vilket 
underlättar för elever som har svårt att ta in kunskap enbart genom teoretisk undervisning. 
Undervisningen i naturen stämmer överens med de kognitiva teorierna, där eleverna enbart 
ska stödjas av lärarna i sitt eget lärande, anser jag. Jag tycker att det är viktigt att man 
samtidigt lyfter fram det som skrivs i den rapporten från utrikesdepartementet som jag citerat i 
min litteraturgenomgång vilken är hämtad ur boken ”Det gränslösa språkrummet”(Lindö, 
2002) där de vill påstå att det inte enbart är elevens faktakunskaper som skall lyftas fram utan 
även hur eleverna på ett aktivt sätt tillägnar sig kunskapen. 
 
Det här framhålls även i läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1999) säger:  ”Kunskap är 
inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former- såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet- som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete 
måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa 
former balanseras och blir en helhet”. 
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Utomhuspedagogiken leder till personlig utveckling men också till att gruppens 
sammanhållning stärks skriver Lundegård, Wikman och Wohlin (2004). Detta är något som 
även mina intervjupersoner understryker under våra intervjusamtal men även att eleverna får 
möjlighet att inta nya positioner och roller i gruppen, vilket kan leda till bättre självkänsla. 
 
I utemiljön gör barnen ofta nya upptäckter som man som lärare bör utnyttja i samband med 
undervisningen. I undervisningsförsöket fick barnen bygga bokstäver av naturmaterial som de 
själva hittat. Jag upplevde att eleverna på ett aktivt och kreativt sätt sökte efter material. 
Bokstäver av stenar, pinnar, rönnbär, kottar och rötter tog snabbt form och eleverna visade 
stolt upp sina verk för övriga elever, klassföreståndaren och mig. Jag är övertygad om att 
eleverna får en bestående bild av hur deras bokstav såg ut. Här används många sinnen och 
man lär genom att upptäcka, skapa och att göra själv.  Genom att arbeta på det här sättet tar 
man utgångspunkten från elevernas upptäckande och kreativitet och bygger sedan vidare med 
ny kunskap. En metod som även Taube (1987) stödjer, hon menar: att när det lästa och 
skrivna språket skall introduceras för eleverna skall man utgå från individernas språk och 
gruppens språk. För att underlätta ska man utgå från barnens tankar omformulerade till ord. 
Undervisningen skall utgå från det eleverna kan, för att lära sig mer (Taube, 1987). 
 
Undervisningen i naturen är ofta planerad så att flera ämnen integreras, uppger lärarna. Vidare 
förklarar de att många gånger startas temaarbeten upp genom undervisning och upplevelser i 
skogen. Genom att undervisa ämnesintegrerat och utomhus uppfyller man flera av läroplanens 
mål. Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1999) säger bla att: ”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”. (s.9)…. I skolarbetet skall de intellektuella såväl 
som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och 
livsstilfrågor skall uppmärksammas. (s.6). 
 
De lärare som har intervjuats har inte gått ut i naturen för att undervisa i enbart läs- och 
skrivinlärning. De har arbetat med delar ur svenskan som är grunden till läs- och 
skrivinlärningen och även grunderna till den fortsatta utvecklingen. Språket finns alltid med 
vilket är viktigt för hur eleverna kommer att vidareutvecklas i svenskämnet. De uppger även 
att man lika gärna kan undervisa i delar av läs- och skrivinlärning utomhus men att ämnena 
ofta integreras vid utomhuspedagogik, vilket leder till att man får lite av flera ämnen i stället. 
Mitt undervisningsförsök ger ett exempel på hur delar av läs- och skrivinlärningen genom att 
bygga bokstäver går att integrera med utomhuspedagogiken. Jag anser att när undervisningen 
i de lägre årskurserna sker utomhus blir inlärningen mer utifrån elevernas egna intressen och 
dessutom mera lekfull. Många gånger tror jag inte eleverna tänker på att promenaden till 
skogen eller nya upptäckter i naturen leder till nya kunskaper och vidareutveckling. 
Promenaden till skogen kan ge många bra undervisningstillfällen. Ett bra komplement till den 
traditionella teoretiska undervisningen hemma i klassrummet, anser jag. 
 
Under intervjusamtalen kom flera förslag upp hur man som pedagog kan undervisa i svenska 
utomhus i de lägre årskurserna. Språket tränas vid konversation med andra, men också genom 
lekfulla rim, ramsor och sånger. Läsningen tränas genom att både höra och se andra läsa men 
också genom att eleverna själva får läsa enkla instruktioner. Liberg och Björk (2001) menar 
att när man ska lära sig läsa och skriva är ”litterär amning” en mycket betydelsefull grund och 
hon önskar att alla barn får det genom gemensamma sagostunder tillsammans med nära och 
kära under sin uppväxt. Jag anser att högläsningsstunden i mitt undervisningsförsök var ett 
bra tillfälle till ”litterär amning” men även att få närmare kontakt med gruppen. Jag tycker att 
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stämningen i gruppen var god och eleverna kunde både lyssna till sagan och hålla 
koncentrationen efter fel i sagan uppe. 
 
För att som pedagog utnyttja sig av naturen i sin svenskundervisning behöver man inte vara 
expert. Det kan räcka med att man tar med sig en bra bok ut och läser högt för eleverna, vilket 
är en del i svenskundervisningen. De intervjuade lärarna anser att ju oftare man vågar ta med 
elevgruppen ut i naturen och lämna klassrummets fyra väggar desto bättre fungerar klassen 
både ute och inne. Båda lärarna upplever att utevistelsen i naturen ger eleverna ett harmoniskt 
intryck. Lärarna menar att det även är lättare att bedriva undervisningen inomhus då eleverna 
efter utevistelsen har bättre koncentrationsförmåga. Alla tre pedagoger är övertygade om att 
barnen tycker om att vara ute, det finns plats åt alla och naturen bjuder ständigt på nya 
upptäckter. 
 
Lärarna vill medge att det kan finnas en del hinder vilket kan medföra svårigheter att bedriva 
utomhusundervisning. Ett av hindren kan vara i början då klassen är ovan vid att undervisas 
utomhus, då behövs ofta en extra pedagog vilket många skolor inte alltid kan tillgodose. Det 
finns även barn som kan ha svårt att koncentrera sig utomhus, de behöver klassrummets 
väggar som en ram för att kunna ta till sig undervisningen, uttrycker en av intervjupersonerna. 
Förskoleläraren har starka invändningar mot skolan som på grund av resursbrist inte alltid kan 
tillgodose barnens behov av att vara ute.  
 
Min uppfattning är att skolans personalresurser och närheten till skog är avgörande för hur 
ofta naturen används i undervisningssammanhang. En skola med skogen intill knuten har 
större möjlighet att använda sig av naturen i sin undervisning än en skola som ligger centralt 
och har långt till skog och natur. Här får man som pedagog låta fantasin ge utlopp för vad som 
menas med utomhuspedagogik. Bor man i en stad kanske en närliggande park eller trädgård 
kan vara ett bra alternativ som kan utnyttjas. I och med detta anser jag att om möjligheterna 
finns bör man som pedagog ge eleverna en varierad undervisning som innefattar både 
traditionell klassrumsundervisning och utomhuspedagogik. Samtliga pedagoger i min 
undersökning vill uppmana mig att i min kommande roll som lärare ta till vara på naturen och 
använda den i undervisningen om det finns möjlighet att göra det.  
 
Efter mitt undervisningsförsök har jag tänkt mycket på hur man kan undervisa i svenska 
utomhus. ”Det är bara fantasin som sätter gränser” ett citat som en lärare använde sig av vid 
flertal tillfällen under vårt intervjusamtal. Att det enbart är fantasin som sätter gränser kan jag 
hålla med om. Mycket som i dag undervisas inomhus går med all säkerhet att göra lika bra 
utomhus. Finns det bara rätt förutsättningar som närhet till natur och hjälp av extra personal så 
är det nog bara fantasin som kan sätta gränser. Undervisningen utomhus gör att kunskapen 
blir mer synlig och verklig, vilket är viktigt för att eleverna ska förstå värdet av att lära sig. 
Kunskap är inte bara något man tillägnar sig genom att läsa böcker. 
 
Pedagogerna uppmanar till att ge elevgruppen flera chanser, då många barn inte är vana vid 
att vara ute i naturen i dag. Elevernas beteende kan ändras och oroligheter kan uppstå, men 
lärarna vill inte se det som ett hinder för att undervisa utomhus. De menar att eleverna bör få 
en vana av att vara ute för att veta att undervisningen där är lika viktig som inomhus. Lärarna 
menar att ofta ändras beteendet och eleverna hittar sina roller efter bara några få gånger i 
naturen. Mina intervjupersoner är ense om att visste fler pedagoger om vilka positiva effekter 
som undervisningen utomhus medför skulle fler lärare utnyttja ”klassrummet med de oändliga 
möjligheterna” mer, om det bara ges möjlighet till det. 
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Jag är övertygad om att utomhuspedagogik är ett bra komplement till den traditionella 
klassrumsundervisningen. Om man som pedagog har möjlighet att variera sin undervisning 
genom att använda sig av olika metoder och miljöer och på detta sätt få fler elever att nå de 
enligt läroplanen och kursplaner uppsatta målen, tycker jag att det är viktigt att  man gör det. 
Undersökningen har gett mig exempel på hur man kan undervisa i svenska i de lägre 
årskurserna utomhus. Något som vore intressant att forska vidare på är hur man kan undervisa 
utomhus i svenska även i de högre årskurserna som på mellan- och högstadiet. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor till lärarna 
 

1. När läste du till lärare och vilken inriktning har du läst? 

2. Använder ni er av naturen i er svenskundervisning? (Om inte, gå vidare till fråga 11) 

3. Varför använder ni naturen i er undervisning? 

4. Tror ni att eleverna lär sig mer kunskapsmässigt av undervisningen ute? Varför i så 

fall? 

5. Har ni egna exempel på hur man kan undervisa? Hur sker undervisningen? 

6. Hur upplever ni att eleverna är i skogen? 

7. Hur är er upplevelse av vistelsen i naturen med eleverna? 

8. Är det skillnad på elevgruppen när de är ute eller inne? 

9. Vad tror ni att eleverna tycker om att undervisas ute? 

10. Vilka för och nackdelar ser ni med undervisningen ute? 

11. Skulle andra förutsättningar leda till att ni använde naturen i er undervisning, i så fall 

vilka? 

 

 

Kompletteringsfråga 

 

1. På vilket sätt har ni undervisat i läs- och skrivinlärning utomhus? 
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