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Sammanfattning 
Syftet med vår undersökning är att se vilka mål pedagogerna på en I Ur och Skur skola 
har med sin utomhusundervisning, samt att se vad eleverna i skolans år 3 uttrycker att 
de lär sig. Vi intervjuar fyra pedagoger och fem elever på en I Ur och Skur skola vars 
svar vi analyserar och diskuterar utifrån I Ur och Skurs pedagogik samt lärandeteorier.  

 

Studiens resultat visar att pedagogerna förutom förtrogenhet till naturen, väljer att 
poängtera de mål med undervisningen som innefattar färdigheter som t.ex. socialt 
samspel.  

Eleverna nämner detta kunnande mer som ett bonus, och framhåller istället de teoretiska 
ämnenas vikt. 
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1 Inledning 
Som uppvuxna, båda på mindre orter och med närhet till vår svenska natur – från den 
blekingska skärgården till de värmländska skogarna - har vårt intresse för, och 
förtrogenhet med natur och miljö blivit något vi växt in i på naturlig väg. Numera vuxna 
och blivande lärare, så inser vi att detta för oss så självklara förhållningssätt inte är 
självklart för alla. En sådan utveckling upplever vi som en stor förlust särskilt för barn, 
att naturen blir en främmande miljö där man vistas endast som gäst. Det har tillsammans 
med våra funderingar kring lärandeprocesser och kunskapsbildning sammansmält till ett 
intresse kring utomhusundervisning.  

Tanken föddes, att undersöka om utomhusundervisning erbjuder en väg som vi i vår 
framtida profession kan använda oss av i vårt skolarbete. Vi ville veta mera om hur 
undervisningen går till, vad den i praktiken innebär och vad den får för konsekvens för 
eleverna. Därför tog vi kontakt med en I Ur och Skur skola. 

1.1 Undersökningsområde 
Av det faktum att varken Lpo941 eller övriga styrdokument ger direktiv om 
undervisning utomhus, eller någon vägledning om densamma, utgår vi ifrån att ett 
lärande i innemiljö enligt vår egen skoltradition betraktas som det naturliga.  

Den historiska förklaringen ligger i den utveckling som ägde rum då den för samhället 
tidigare så viktiga praktiska kunskapen, utlärd från man till man, ersattes av skolböcker 
och faktakunskap. Teoretisk kunskap ansågs viktigare än praktisk kunskap och bildning 
blev därmed en stillasittande inomhussysselsättning. Som en konsekvens chanserade 
våra skolinstitutioners utemiljöer successivt till dagens ofta förvånansvärt torftiga och 
dåligt utrustade skolgårdar som sällan erbjuder naturliga och variationsrika platser att 
vistas i. På sina håll existerar skolgården t.o.m. inte över huvud taget.  

Innehållet i Lpo94 står dock på intet vis i motsatsförhållande till utomhusundervisning, 
snarare tvärtom, och något tycks också vara på gång att förändras. Nya arbetsformer, 
t.ex. temaarbeten om närmiljö eller miljöfrågor, bidrar till att utomhusvistelse och 
utomhusundervisning får sin alltmer naturliga plats i skolan.  

Att alla mår bra av att vistas utomhus och att röra på sig och få andra upplevelser än de 
inomhus, det är man ense om idag. Olika studier som t ex Scamper2 belyser just detta. 
Utomhusundervisning kan användas av vilken pedagog som helst och inom de flesta 
skolämnena, men att enbart ”flytta ut” undervisningen räcker inte.  

                                                
1 Utbildningsdepartementet (1994) 

2 http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Barn-%20och%20ungdomar/Scamper%20-

%20F%C3%B6rskolemilj%C3%B6er%20och%20barns%20h%C3%A4lsa.pdf 
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Hos I Ur och Skur, som har sitt ursprung i Friluftsfrämjandets verksamhet, har man tagit 
ytterligare ett steg i verksamheten genom att anta ett didaktiska utgångsläge - att via 
sinnlig och praktisk handling skapa kunnande i autentisk miljö. Utemiljön är ett 
pedagogiskt verktyg och samtidigt en konkret och utvecklande miljö där elevernas 
förståelse och förtrogenhet till miljön främjas via sinnesintryck, upplevelse och 
reflektion. Pedagogens ansvar är att bereda så att detta möjliggörs och genomförs.  

För oss är utomhusvistelsen av stor betydelse och därför är det intressant för oss att 
undersöka möjligheter och effekter kring utomhusundervisning. 

1.2 Syfte och problem 
Syftet med vår undersökning är att se vilka mål pedagogerna på en I Ur och Skur skola 
har med sin utomhusundervisning, samt att se vad eleverna i skolans år 3 uttrycker att 
de lär sig.  

I vår studie har vi valt att utgå från följande frågeställningar: 

• Vilka mål har pedagogerna i en I Ur och Skur skola med sin 
utomhusundervisning? 

• Vad uttrycker elever i år 3 på en I Ur och Skur skola att de lär sig? 
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2 Teoretiskt perspektiv 
Resultatet av våra sökningar på Libris och Internet sökmotorer och läsning av litteratur, 
artiklar och rapporter kopplade till utomhuspedagogik, utomhusundervisning samt 
utomhusdidaktik visade att de flesta fokuserar på förskoleverksamhet. Flera har 
dessutom valt andra infallsvinklar på utomhuspedagogik, som t.ex. hälsa, 
skolgårdsarkitektur och skolträdgårdar. De olika beröringspunkterna går i varandra, men 
vi har här valt att koncentrera oss på skolan och den pedagogiska verksamheten. 

2.1 Pedagogiska influenser 
Att undervisa i autentisk miljö, kan spåras så långt bak i tiden som till filosofen 
Aristoteles. (384-322 f.Kr.). Han menade att det var naturen som var den egentliga 
världen där människan ingick som en del och att det var via sinnena som människan 
fick sin förståelse av den.3  

Förändringar i samhället har i olika tider påverkat utformningen av skolan undervisning 
beroende på de förutsättningar som funnits och vilket kunnande som ansetts som den 
primära.  

Jean Heinrich Pestalozzi var den förste store pedagogen som pekade på ett nödvändigt 
samband mellan teori och praxis för att lära. Pestalozzis syn på barn var att de lärde sig 
genom imitation av vuxna och genom egen aktivitet som initierades av egna naturliga 
behov. Skolans och lärarnas uppgift var att tillhandahålla de rätta betingelserna för 
utveckling och uppfostran.4  

Pedagogen Celestin Freinets (1896-1966) menade att handens och hjärnans arbete 
skulle värderas lika. Skolarbetet skulle därför i viss utsträckning anknyta till 
verkligheten så att eleverna skulle se att det de lärde sig också kunde kopplas till och 
”användas” i vardagen. Bara då blev kunskap något meningsfullt.5

Inom det sociokulturella perspektivet ser man lärandet som situerat, huvudsakligen 
socialt, distribuerat och medierat. Språket är grundläggande i läroprocesserna och 
lärande är deltagande i parxisgemenskap.6 Det sociokulturella synsättet lägger fokus på 
det sociala samspelet och att det är viktigt med ett bra klassrumsklimat. Lärandets fokus 
ligger på processen istället för resultatet. 

Vygotsky (1896-1934) menade att en elev har olika utvecklingszoner. För att hon skulle 
utvecklas och lära sig, krävdes utmaningar i hennes närmaste utvecklingszon, uppgifter 
                                                
3 Dahlgren, L.O. & Szczepanski, A. (1997) 

4 Svedberg, L. & Zaar, M. (1995) 

5 Svedberg, L. & Zaar, M. (1995) 

6 Dysthe, O. (2003) 
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på rätt nivå. Vygotsky påstod vidare att människan alltid lär sig i alla situationer och 
motiveras att lära med ledning av sina kulturella förväntningar. 

Utifrån detta perspektiv talas om redskap och verktyg, d.v.s. de språkliga och fysiska 
resurser som människan använder för att förstå och agera. Genom att använda språket 
får hon en länk mellan det yttre och det inre, med andra ord - i kommunikationen med 
andra och i  tänkandet.7  

Det individuella självständiga tänkandet är ett resultat av social verksamhet. 8

Enligt Vygotsky skapas människans personlighet både av biologin och den sociala 
miljön och att hon socialiseras till människa genom sitt viktigaste verktyg – språket. 
Från början är språket ett redskap för socialisation, men när det kombineras med det 
egocentriska språket, i ett inre resonemang, skapas förutsättningen för intellektuell 
utveckling.9

Den amerikanska filosofens och pedagogens John Dewey myntade uttryck "learning by 
doing",10 talade för det erfarenhetsbaserande lärandet, hur handling blir kunskap,.  

Även Dewey poängterade kommunikationens vikt i utvecklingen och menade att 
människans arbetsuppgift är att utvecklas. I skolan skulle eleven få möjlighet att 
experimentera och prova. Dewey avsåg emellertid ingen kravlös utbildning utan ställde 
höga krav på kunskap hos pedagogen som han ville skulle utgå från varje elevs intresse 
och aktivitet.11

Enligt ett sociokulturellt perspektiv konstrueras kunskaper och färdigheter tillsammans 
med andra.  

Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter.(…) 
Barnet föds på detta sätt in i interaktiva och kommunikativa förlopp som redan pågår och i 
dessa förlopp finns perspektiv på och förhållningssätt till omvärlden redan inbyggda. 12 

Enligt Stensmo13 menade Piaget att den kognitiva process som leder fram till kunskap 
sker via självreglering. Eftersom människan är nyfiken strävar hon alltid efter att lära 
sig mer. I en kontinuerlig process eftersträvas alltid en balans mellan det hon ser och det 
hon tänker dvs. hon tar emot information, tolkar den och knyter an den nya 
informationen med det som hon redan vet. 

                                                
7 Dysthe, O. (2003) 

8 Imsen, G. (2000) s.184 

9 Imsen, G. (2000) 

10 Dahlgren, L.O. & Szczepanski, A.  (1997) 

11 Dewey, J. (2004)  

12 Säljö, R. (2000) s.37 

13 Stensmo, C. (1994) 
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Piaget skiljde mellan figurativ och operativ kunskap. Figurativ kunskap är kunskap som 
inte ingår i något sammanhang och som man lär sig utantill. Operativ kunskap är 
kunskap som ingår i ett sammanhang och förvärvas i aktiva handlingar.14

 Ur ett konstruktivistiskt perspektiv är lärarens uppgift, enligt Silva Claesson15  

(…) att förstå elevens sätt att konstruera sitt tänkande, och om eleven inte har en vetenskapligt 
korrekt uppfattning av ett naturvetenskapligt begrepp, gäller det att skapa möjligheter för eleven 
att gå från missuppfattning till en vetenskapligt korrekt uppfattning. 16 

Den svenska skolans uterum, beskriven av Petter Åkerblom,17 har ända från 1840-talet 
betraktats som en pedagogisk resurs, från början för att främja husbehovsodling till att 
idag framför allt användas för att öka barns förståelse för ekologiska processer. 
Attityden till skolans uterum har alltså förändrats genom tider som gått.  

När kulturarvet stod i fokus för skolans verksamhet, var skolträdgårdarna förutom en 
miniatyr av bondesamhället en funktionell lärandemiljö. Senare kom leken och idrotten 
in i synen kring barns fostran och därmed blev den öppna lekplanen på skolgårdarna ett 
självklart inslag. Efterhand fasades trädgårdsodlingen ut som pedagogisk verksamhet.  

Åkerblom nämner därefter hur säkerhet och trafikfrågor, och senare frågor kring miljö 
och hållbar utveckling blev aktuella under 70-talet. Idag när intresset riktas mot 
folkhälsa och livsstilsfrågor är frågan kring utomhusundervisning alltnog angelägen. 

Samhällets utveckling och förändring har alltså återspeglats i skolans uterum i såväl 
form som funktion. Gemensamt för de olika yttringarna är hur sinnliga upplevelser har 
bidragit till lärandet. 

2.2 Vad säger styrdokumenten om 
utomhusundervisning? 
Lpo94 ger inga klara direktiv om var undervisning skall bedrivas. I såväl formuleringar 
rörande skolans uppdrag som bland strävande- och uppnåendemålen nämns emellertid 
sådant som kan knytas till utomhusundervisning, som t.ex.:  

miljöfrågor  

Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 18 

                                                
14 Stensmo, C. (1994) 

15 Claesson, S. (2002) 

16 Claesson, S. (2002) s.26 

17 Åkerblom, P. (2005) 

18 Utbildningsdepartementet (1994) s.6 
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Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.19

Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 
själva direkt kan påverka och att skaffa ett personligt förhållningssätt till övergripande och 
globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 20

Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som 
miljön i ett vidare perspektiv.21

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till förutsättningarna 
för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang. 22

fysisk aktivitet 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 23 

hälsa 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper 
om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för 
hälsan och miljön. 24  

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I  skolarbetet skall 
de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
Även hälso- och livsstilsfrågorna skall uppmärksammas. 25

Det faller under varje pedagogs ansvar och frihet att utnyttja utemiljön eller ej i sin 
undervisning. 

2.3 I Ur och Skur 
I Ur och Skur är Friluftsfrämjandets barnomsorg, skolbarnsomsorg och grundskola som 
utvecklats av verksamma ledare och föräldrar inom Friluftsfrämjandet. Den första I Ur 
och Skur skolan startade 1995 på Lidingö i Stockholm av Annelie Tunesson, Susanne 
Drougge och Harriet Guter.26

                                                
19 Utbildningsdepartementet (1985:1100) Kap 1, 2 § 

20 Utbildningsdepartementet (1994) s.2 

21 Utbildningsdepartementet (1994) s.4 

22 Utbildningsdepartementet (1994) s.5 

23 Utbildningsdepartementet (1994) s.5 

24 Utbildningsdepartementet (1994) s.5 

25 Utbildningsdepartementet (1994) s.3 

26 http://www2.frilufts.se/dynasite/htdocs/objects/iusverksamhetsidekort.doc 
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Grundidén är att barnen genom att vistas i naturen ska få sina behov av kunskap, rörelse 
och gemenskap tillfredställda. Utomhusundervisningen ska utgöra ett komplement till 
inomhusundervisningen. Ett viktigt mål dock är att barnen skall få kunskap om naturen. 
I undervisningen integreras därför friluftsliv och miljöfostran i samtliga skolämnen, 
praktiskt och teoretiskt. Till sin hjälp att förmedla kunskap använder de sig av lek, 
undersökande arbetssätt samt uttrycksmedel som musik, bild, drama och hantverk i och 
med hjälp av naturen, med årstiderna som utgångspunkt. De jobbar oftast 
åldersintegrerat, f-2 och 3-5.  

I Ur och Skur talar om att man ska se hela barnet och dess utvecklingsnivåer. Med 
barnet i centrum delar de upp arbetet i åtta delar:27

• Individualiserat arbetssätt 

• Olika uttrycksmedel 

• Föräldrasamverkan 

• Upplevelsebaserad inlärning 

• Åldersblandade grupper 

• Friluftsfrämjandets friluftsskolor 

• Frågebaserade projekt 

• Medagerande, medupplevande ledare 

Kontinuerligt och på ett medvetet sätt bedriver I Ur och Skur en upplevelsebaserad 
inlärningsmetodik, där man vill ge barnen möjligheten till många konkreta upplevelser, 
samt låta dem använda sig av sina sinnen i inlärningsprocessen. De säger:  

Den upplevelsebaserade inlärningen ger oftare en förståelse och en färdighet där kunskapen 
vidgas. 28

Genom att erbjuda eleverna olika undervisningsformer anser man att varje elev utefter 
sina egna förutsättningar får möjlighet att utveckla sin fantasi, sin kreativitet, sitt språk 
samt sin sociala förmåga.  

Vi ska utnyttja naturens mångfald utifrån varje barns förutsättningar och på så sätt ge en god 
grund för ett livslångt lärande. 29

I Ur och Skur använder sig av begreppet utomhuspedagogik som de definierar så här: 

Det är inte ”bara” att vara utomhus, i sig som utgör begreppet utomhuspedagogik. (...) 
Utomhuspedagogik betyder att merparten av lektionen är laborativ eller upplevelsebaserad, att 
inlärningen är individanpassad och sker antingen enskilt eller i mindre grupp. Genomgångar 
och samlingar hålls så korta som möjligt, så stort utrymme ges för barnets eget lärande.30

                                                
27 Drougge, S. (2001) s.10 

28 Drougge, S. (2001) s.16  

29 Drougge, S. (2001) s.6 

30 Drougge, S. (2001) s.36 
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2.4 Utomhusundervisningens innehåll och 
effekter  
Utomhusundervisning innebär att man tar tillvara platsens betydelse för lärandet och 
flyttar ut undervisningen till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.  

Via Titti Olsson stötte vi på uttrycket ”kulturella koder”.31 Hon beskriver hur olika 
miljöer förmedlar olika sätta att vara. Exempelvis förmedlar en lekpark strukturerad lek 
medan en skog förmedlar fri lek. Olika miljöer utmanar alltså barnens fantasi olika 
mycket. 

I läroplanen nämns vikten av att uppmärksamma den sinnliga aspekten av lärandet,32 
och utomhusmiljö erbjuder fler möjligheter till olika sinnesintryck.  

Dahlgren och Szczepanski33 menar att vi måste använda våra sinnen för att lära. Med 
hjälp av det vi tillägnar oss via sinnena kan vi på ett kognitivt sätt bearbeta våra 
erfarenheter till kunskap.  

Upplevelser och erfarenheter förutsätter reflektion hos den lärande, för att bli till 
kunskap. Erfarenheten, och även upplevelsen, är ofta specifik och situationsbunden: 

För att erfarenhet ska kunna förvandlas till kunskap krävs just reflektion. Utomhuspedagogiken 
har en potential som, om den realiseras genom pedagogisk medvetenhet, kan gynna det 
meningsfulla lärandet. 34

Inlärning via sinnen poängteras även av Ann Granberg35 som skriver om små barn. Hon 
anser att barn tillägnar sig kunskap och erfarenheter från verkligheten just genom att 
använda sig av sina sinnen - att se, lyssna, känna, smaka och lukta på saker. Dessutom 
nämner hon fysiska och psykiska positiva effekter med att låta barn vistas mycket 
utomhus, som lägre sjukfrånvaro och att barn med större möjlighet till fysiska övningar 
får bättre motorik, starkare fysik och ökad koncentrationsförmåga.36

Också Szczepanski framhåller hur en variationsrik naturpräglad utomhusmiljö bidrar till 
en gynnsam motorikutvecklingen och ökad koncentrationsförmåga, samtidigt som den 
har en hälsofrämjande inverkan bl.a. genom att nivåerna av stresshormoner sänks. 37  

Utomhuspedagogikens inverkan på stress förklaras nämnare av Camilla Bergholm. Vid 
stress ökar kortisolhalten i blodet, vilket leder till koncentrationssvårigheter och 
minnessvårigheter. Genom att flytta ut undervisningen, och därmed öka rörelsen hos 

                                                
31 Olsson, T. (1995) 

32 Utbildningsdepartementet (1994) s.6 

33 Dahlgren, L.O. & Szczepanski, A. (1997) 

34 Dahlgren, L.O. & Szczepanski, A. (1997) s.40 

35 Granberg, A. (2000) 

36 Granberg, A. (2000)  

37 Szczepanski, A. (2001) 
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barnen menar Bergholm att stressen minskar.38 Hon pekar på undersökningsresultat från 
I Ur och Skur förskolor som visar att 

barn som har tillång till en omväxlande utomhusmiljö har färre sjukdagar, är friskare, leker mer 
variationsrikt, får bättre motorik och kan koncentrera sig bättre. Utomhusaktiviteter ger 
möjligheter att förebygga bl.a. benskörhet och övervikt, vilket har betydelse för barnens 
framtida hälsa och livskvalitet. 39

Granberg poängterar ytterligare hur vuxnas moral och attityder smittar av sig på barnen 
och hur viktigt det då är att vuxna har en god inställning till att bevara naturen. För en 
hållbar utveckling menar hon, krävs miljömedvetenhet samt en trygghet i och 
förtrogenhet med utemiljön.40

 

 

 
 

 

 

 

  

                                                
38 www.oru.se/oru-upload/%D6vrig%20verksamhet/NCFF/Dokument/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev%20NCFF%202006-

05-02.pdf

39 www.oru.se/oru-upload/%D6vrig%20verksamhet/NCFF/Dokument/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev%20NCFF%202006-

05-02.pdf

40 Granberg, A. (2000)  
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3 Metod 

3.1 Urval 
Vi tog kontakt med en I Ur och Skur skola som finns i Stockholmsområdet. Eftersom 
utomhusvistelse från början är I Ur och Skurs bärande idé kring undervisning kunde vi 
räkna med att deras pedagoger skulle ha kunskap och framför allt erfarenheter att 
berätta om. Via Friluftsfrämjandets hemsida fann vi adresser och telefonnummer till 
flera I Ur och Skur skolor.  

Skolan vi besökte är belägen i kanten av ett större höghusområde alldeles intill ett 
skogsområde där den huvudsakliga utomhusundervisningen äger rum.  

3.2 Uppläggning och genomförande  
Efter våra egna lässtudier kring utomhuspedagogik var det läge att ge sig ut ”i 
verkligheten” för kvalitativa intervjuer. Starten blev dessvärre inte den bästa. Mitt i 
processen fick vår första kontakt svårigheter att ta emot oss och det försinkade 
naturligtvis arbetet en del. Intresse och en välvillig inställning hos en annan I Ur och 
Skur skola gav oss till slut ändå möjlighet att komma för intervjuer, trots kort varsel.  

Vid arbetets början hade vi skrivit ner en lång rad med frågor kring utomhuspedagogik. 
Det vi fick ta itu med nu var att koppla samman dem med vår frågeställning som höll på 
att ta form. Eftersom vi visste att vi inte skulle ha möjlighet till flera intervjutillfällen 
gällde det att inte missa någon viktig fråga.41

För att inte störa varandra valde vi att ha enskilda intervjuer, mellan fyra ögon. Tack 
vare att vi spelade in intervjuerna kunde intervjuerna flyta på obehindrat. Det var en klar 
fördel att slippa föra anteckningar. 

De olika intervjuerna tog mellan 15 minuter och dryga timman. De var i 
halvstrukturerad form, men för att inte hamna på sidospår (om än intressanta) hade vi i 
förväg påmint varandra att ha vår huvudfrågeställning i minnet under intervjuerna.  

3.2.1 Pedagogintervjuerna 

Vi inriktade oss först på personalen och fick tillfälle att intervjua fyra pedagoger. Vi 
hade tänkt tala med fyra lärare, men p.g.a. personalsammansättningen för dagen och den 
tid som fanns till hands blev våra ”intervjuoffer” en fritidspedagog, en fritidsledare, en 
lärare för barn i åldrarna f-2 samt skolans rektor. Detta är en liten skola med ett, som vi 
förstår, väl sammansvetsat arbetslag som samarbetar tätt tillsammans och där alla 
pedagoger är aktivt delaktiga i undervisningen, oavsett profession och tjänst. I vår 
studie benämns våra referenter gemensamt som pedagoger. 

                                                
41 Se Bilaga 1 och Bilaga 2 
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3.2.2 Elevintervjuerna 

Elevintervjuer var vårt nästa steg. Eftersom frågorna skulle stå i relation till den 
information vi fått från pedagogerna, ”spikades” de först efter en genomgång och 
bearbetning av pedagogsvaren.  

Som förberedelse hade eleverna fått med sig ett brev hem där vi presenterade oss och 
bad om lov att få intervjua barnen. Vårt önskemål var att intervjua tre flickor och tre 
pojkar. Att ha en jämn könsfördelning handlade mer om rättvisa än att leta efter resultat 
kopplat till genus. Vi bad att få intervjua elever ur klass 3 eftersom vi antog att de skulle 
vara mer verbala och kunna uttrycka sig lättare än yngre elever. 

Tidspressen gjorde att vi inte kunde skjuta upp tillfället för intervjuerna. När det var 
dags fick vi nöja oss med fem elever, alltså ett bortfall av en elev.  

Om det kommit in fler jakande svar kan man anta att vi hade fått intervjua de elever 
som helst hade velat låta sig intervjuas. Även om vi inte upplevde det som att någon av 
de fem var ovillig att delta, hade de förstås inte så stor möjlighet att välja. En av de 
intervjuade var mycket fåordig. Eftersom vi inte kände eleverna kan naturligtvis blygsel 
spela in vid en intervju som denna, men vi tror snarare att knapphändiga svar var ett 
utslag av en ovana att sätta ord på sin egen metakognition.   

De fem genomförda intervjuernas resultat var innehållsmässigt tämligen samstämmiga. 
Därför tror vi inte att bortfallet hade någon stor påverkan på våra slutsatser, men 
eftersom antalet tänkta intervjuer ändå var litet, är det förstås beklagansvärt.  

3.3 Materialbearbetning 
Vi började med att kortfattat beskriva vad vi fick fram av intervjuerna - pedagogerna 
och eleverna var för sig. Eftersom intervjuerna genomfördes var och en för sig, fick vi 
också läsa in oss på varandras intervjuer. 

Därefter analyserade vi intervjuerna i förhållande till våra frågeställningar. Att vi hade 
två olika frågeställningar gjorde arbetet mer svårarbetat, men vi tyckte ändå 
frågeställningarna var intressanta.  

Vår tidigare okunskap i ämnet och vår ovana av att göra intervjuer, kan ha bidragit till 
att våra intervjufrågor inte hållit högsta standard, och det kan i så fall ha påverkat 
intervjusvaren. Att frågeställningarna formulerades om efter pedagogintervjuerna kan 
också ha inneburit att vi inte fick ut maximalt av vad man kunnat önska av vår 
undersökning. 
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3.4 Tillförlitlighetsfrågor 
3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet eller pålitlighet menas hur väl mätinstrumentet motstår olika 
slumpinflytanden, dvs. hur tillförlitligt det är. Hög reliabilitet innebär att flera 
undersökare som använt samma metod, uppnått samma resultat.42

Vi anser att det instrument vi använt oss av i denna studie dvs. intervjuer, har varit 
tillförlitliga för denna studie. Vårt resultat skulle bygga på pedagogers och elevers 
uppfattning kring ett och samma tema. Eftersom vi intervjuade fyra av de fem 
pedagogerna som är arbetar på skolan anser vi att respondenterna utgjorde ett 
representativt urval av personalen. Dessutom har frågorna varit utformade på ett sätt där 
avsikten varit att den intervjuade ska bli så lite styrd som möjligt, samt beredas 
utrymme för personliga utsagor.  

Naturligtvis går det aldrig att utesluta huruvida respondenterna (lärarna och eleverna) 
påverkas av oss som personer, och anpassat svaren efter vad de trott att vi ville höra. 
Om den självkritik som pedagogerna gav uttryck för var ärlig självkritik eller 
tillrättaläggande av svar är en tolkningsfråga.   

3.4.2 Validitet 

Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man önskade undersöka och 
ingenting annat.43

Vi anser att validiteten i vår undersökning är god. Vi har således undersökt det vi avsåg 
att undersöka med hjälp av frågor som formulerats i samstämmighet med 
undersökningens syfte.  Våra svar har vi sökt hos personer som med egen erfarenhet 
som grund, kunnat besvara frågorna.  

3.4.3 Generaliserbarhet 

Det faktum att vi intervjuat endast ett fåtal personer, elever och pedagoger, från ett och 
samma sammanhang, gör att vi inte anser det möjligt att dra några generaliseringar 
kring utomhusundervisningen utifrån denna undersökning.  

3.5 Etiska aspekter 
För att skydda deltagarna i undersökningen har vi valt att hålla alla medverkande 
anonyma.44 Inför intervjuerna fick eleverna och deras föräldrar skriva under ett 
godkännande till intervjuer och användande av barnens svar i vår undersökning. 

Genom att inte ange skolans namn eller vilken kommun skolan tillhör, undviks risken 
att man ska kunna spåra skolan där undersökningen är gjord.  

                                                
42 Thurén, T. (1991) 

43 Patel, R. & Davidsson, B. (1991) 

44 www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000342/personuppgifter_7.pdf
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4 Analys & Resultat  

4.1 Beskrivning av data 
Våra frågor hjälpte oss att få en övergripande bild av verksamheten. Vi är medvetna om 
att de svar vi fick kanske inte var heltäckande. Om svaret på en specifik fråga har täckt 
in svaret på en annan, har vi tagit oss friheten att nämna det sagda under den fråga där 
det passat bäst. Ibland har vi också ”läst mellan raderna”. Naturligtvis har vi inte velat 
frisera svaren, utan målet har varit att ge en så rättvis och heltäckande bild som möjligt 
av det som sades under intervjuerna. 

4.2 Analys av pedagogintervjuerna 
Några frågor behandlade pedagogernas väg fram till tjänsten på I Ur och Skur skolan. 
På frågan huruvida det ”krävs något speciellt av en pedagog i en I Ur och Skur skola” 
(underförstått – utomhuspedagog), märktes en generell rangordning på svaren enligt 
följande: 

• positiv attityd 

• flexibilitet och nytänkande 

• utbildning 

För tre av de fyra var den första spontana reaktionen på frågan att man helt enkelt måste 
gilla/älska/tycka om att vara ute. Förmåga att tänka om/ta vara på och utveckla/tänka 
nytt och vara flexibel nämndes därefter som en viktig komponent. Utbildning nämndes 
sedan av två av de fyra respondenterna.  

Det är intressant att se rangordningen. Alla respondenter är utbildade pedagoger och vi 
har ingen anledning att tro att någon av dem menar att det inte behövs utbildad personal 
för att bedriva utomhusundervisning. Deras svar tror vi snarare är ett utslag av 
pedagogikens karaktär dvs. att den belyser hur nära den ligger ett sätt att förhålla sig, ett 
sätt att vara. 

Det var endast en pedagog som på vår fråga ”Varför har du valt att jobba på just I Ur 
och Skur?”  svarade jakande på att hon från början aktivt och medvetet sökt sig till 
detta. Det måste dock påpekas att övriga tre, som från början via olika vägar slutligen 
hade hamnat inom I Ur och Skur verksamheten, ändå medvetet stannat kvar, förkovrat 
sig och sedan t o m varit med och byggt upp nya verksamheter. Gemensamt hos dem 
alla märktes en förtrogenhet med och ett genuint intresse för utomhusaktivitet som 
betytt att de känt sig hemma i sammanhanget och nu gjorde det svårt att tänka sig att 
arbeta på annat sätt. 

Barn som från början lär sig att vara i naturen får därmed en självklarhet i att använda 
sig av den och att vårda om den, det var de eniga om, men de framhöll även andra 
värdefulla mervärden framkomna genom utomhusundervisningen: social kompetens 
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som utvecklas genom samarbete, motorik som övas på ojämn mark, hälsa genom frisk 
luft och rörelse och själslig ”mat” via olika upplevelsesensationer.  

Samtliga uttryckte med övertygelse att nästan allt som kan göras inomhus, också går att 
göra utomhus, det gällde bara att kunna tänka i nya banor för hur man skulle gå tillväga. 
Utemiljöns beskaffenhet med ett obegränsat utbud av material i form av kottar, stenar, 
träd etc. som dessutom räckte åt alla, sågs som en tillgång som i sig födde kreativitet 
även hos barnen. Fördelen med att i uterummet ha gott om plats och möjligheten att lära 
med alla sinnen lyftes också fram som fördelar i verksamheten. 

Det oförutsedda utgjorde något exklusivt och typiskt, i och med att man utomhus alltid 
kunde råka ut för oplanerade inslag - en hare som skuttade förbi, en åskskur etc. Dessa 
spontana händelser blev ibland till nya lektionsteman för nytt kunnande. Vi fick veta att 
utomhusundervisningen oftast följdes upp inomhus då upplevelser och erfarenheter 
utifrån kopplades samman med t.ex. skrivuppgifter i böcker. 

Enligt dessa pedagoger kunde utomhusundervisningen vara olämplig för barn med 
perceptionssvårigheter, då utomhusmiljö för med sig alltför många intryck som stör. 

4.2.1 Vilka mål har pedagogerna i en I Ur och Skur skola med sin 
utomhusundervisning? 
Pedagogerna ville med sin utomhusundervisning på ett konkret sätt låta barnen, med 
hjälp av sina olika sinnen, skapa bestående och användbart kunnande hos varje barn. 

En del behöver ju ta in med kroppen, och en del tar in med hörseln. 45

Då får de ju känna, de får se. Det blir liksom ett annat… jag tror i alla fall att det fastnar på ett 
anat djup när man får se. 46

Naturen betraktades som ett självklart forum att lära i, om och av och tillsammans med 
barnen lärde de ständigt nya saker. Upptäckten av något nytt, en okänd blomma eller ett 
fågelläte gav naturliga tillfällen till efterforskning och ny faktakunskap.  

Pedagogerna menade att när barn blir förtrogna med naturen, får en relation till den, 
leder det till en vårdande attityd. De vet hur de ska vistas i och använda sig av naturen 
utan att den tar skada, och det färgar även av sig i relationen till varandra. 

(…) som jag tycker är vårt stora övergripande mål, det här med demokratiska människor och ta 
ansvar för livet, ta ansvar för naturen, så tycker jag vi får med oss det genom 
utomhuspedagogiken…47 

(…) man sitter ute i skogen och det blir skitväder, man spänner upp vindskydd och så trängs 
man därunder och delar matsäck eller vad man gör, så är det ju inte en person som man slår 
ner i nästa sekund. Men gör ju inte det. 48

                                                
45 Intervju med pedagog 

46 Intervju med pedagog 

47 Intervju med pedagog 

48 Intervju med pedagog 
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Det var tydligt hur medmänskliga värden likt ett bakomliggande tema genomsyrade 
tänkandet kring de pedagogiska uttrycken i undervisningen.  

Vi ska forma barn som blir jämställda, som tar hänsyn till varandra, som kan demokrati, har 
känsla för olika… alla olikheter… integration i samhället… det är vårat övergripande mål. 
Sedan ska barnen lära sig en del på vägen… 49

De flesta praktiska uppgifter som barnen blev ålagda att utföra måste också utföras i 
grupp för att lösas vilket övade dem i samarbete, demokrati och social kompetens. 
Gemensamma upplevelser som svetsade dem samman som grupp lärde dem att ta hand 
om varandra.  

Det blir ju så att de äldsta barnen får ta lite mera ansvar över grupper. (…) Och då fick de äldre 
barnen vara lite ledare för ända ner till 6-åringarna. Då såg man vilken omtanke det fanns där, 
och resurser och ledaregenskaper tränades. 50

Alltså man tränar väldigt mycket på att samarbeta. Det gör man ju varje dag. På en traditionell 
skola gör man ju det ibland, men här gör man det så gott som varje dag. Så jag tycker de blir 
väldigt duktiga på det. 51

Blandningen av teori och praktik gjorde att barnen gavs en möjlighet att på flera sätt 
närma sig ett tema eller ett problem. Att utemiljön är beständig, dvs. att arbetsmaterialet 
inte plockas bort och försvinner när lektionen är slut, innebar att barnen hade möjlighet 
att även senare och på egen hand återkomma till och reflektera över ett nytt begrepp 
eller ett olöst problem, t.ex. om vilket av några utpekade träd, som var högst. 

(…) och se´n träden står ju alltid kvar de [barnen] och kommer till samma plats. Så kan man ju 
gå och fnula liksom, det kan ju vara plötsligen när man håller på och leker på fritids: Men nu 
kom jag… nu vet jag! Det är ju större däremellan än under…! 52

Utomhusundervisningen ansågs främja en verklighetsanknytning till olika kunskap, likt 
exemplet ovan. Det praktiskt kunnandet som utomhusaktiviteterna ledde till 
poängterades också, som att kunna klä sig rätt och packa och sedan bära en ryggsäck 
eller att veta hur en kniv hanteras. 

Tillsammans med barnen dokumenterade pedagogerna elevernas kunskapsutveckling.  

Våra målpapper som vi ska fylla i och som vi fyller i tillsammans med dem också för att se vad 
de uppnår. Så det har vi liksom koll på. Sen inför utvecklingssamtalen så har vi suttit ner och 
pratat om vad de kan och vad vi ska jobba vidare med, som vi skriver ner och skickar med. 
Även hem till föräldrarna så till nästa utvecklingssamtal tittar vi på det här. Sen får man ju bryta 
ner målen sådär, titta på de här strävansmålen och bryta ner dem. 53 

                                                
49 Intervju med pedagog 

50 Intervju med pedagog 

51 Intervju med pedagog 

52 Intervju med pedagog 

53 Intervju med pedagog 
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4.3 Analys av elevintervjuerna 
Vi noterade efter elevintervjuerna att det eleverna tog upp kring sitt lärande främst 
gällde sådant de gjort utomhus eller handlade om naturen själv - hur den ska vårdas och 
på vilket sätt man kan använda sig av den.  

Att hugga ved, laga mat över eld i skogen, hur man ska göra om man går vilse. Om naturen, 
vad saker och ting heter, som bladen och träden och blommor och bin. Om djuren, vad de 
heter och hur de går i ide. 54

På följdfrågan om vad som var viktigast att lära sig i skolan, var däremot svaret: 
svenska, matte och engelska. När frågan sedan var hur de lärde sig svenska och matte 
utomhus, nämnde eleverna att de leker lekar, men de kunde inte riktigt sätta fingret på 
vad för svenska de lärde sig. Beträffande matten svarade flertalet att de jobbade med 
matte ute i skogen, och tog då exemplet att de räknade med kottar, men en av dem 
associerade utomhusundervisningen med att sitta utomhus och räkna på ett kopierat 
matteblad. 

Ibland så får vi ju till exempel… de har kopierat ur våra matteböcker så kan vi jobba med dem 
däruppe. 55

4.3.1 Vad uttrycker elever i år 3 på en I Ur och Skur skola att de lär sig? 

Det intressanta i elevsvaren var den skillnad som framgick mellan vad de uttryckte att 
de lärde sig i skolan, och vad de samtidigt ansåg var det viktigast att lära.  

På frågan om vad de lärde sig i skolan angav fyra av fem praktiska kunskaper som de 
lärde i skogen, som tälja, klättra, använda stormkök etc.  

Vi lär oss mycket om naturen och att man lär sig att man kan använda naturen på olika sätt. 
Och vi måste vara så här mot djuren typ, och hålla på... vara rädda om naturen. 56

Beträffande vad som var viktigast att lära sig i skolan, svarade två eleverna att de inte 
visste medan de andra tre angav teoretiska ämnen - matte, svenska och engelska. 

Tja, vet inte….För… det finns många ämnen men…det vet jag ju… jag vet inte vilket som är 
det viktigaste. 57

För att kunna göra matte och kunna lära sig saker. 58

Läsa tror jag. 59

Vi tror att eleverna såg inomhusundervisningen, den traditionella undervisningen, som 
en mer ”riktig” undervisning. På något sätt tycktes eleverna bära en traditionell syn på 
                                                
54 Pojke år 3 

55 Pojke år 3 

56 Pojke år 3 

57 Flicka år 3 

58 Flicka år 3 

59 Pojke år 3 
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hur kunnande skulle se ut och visas upp, alltså via skriftliga uppgifter, undervisning från 
tavlan och skriftliga prov.  

Jag tycker det är lättare att förstå när man är inne och blir undervisade, för… då sitter vi på 
våra platser och då är de vid tavlan. Men då kan man ju undervisa så. För det blir ju lite svårt 
att undervisa i luften… för man kan inte riktigt skriva… såhär med… en penna så här (skriver i 
luften på en låtsastavla)… på en tavla såhär… det kan man inte. 60

Inomhus har jag papper och penna och måste tänka. 61  

Kunnande tillägnat via utomhusundervisningen verkade betraktas mer som ett bonus.  

Alltså man får ju lära sig mycket, men det känns som att man får lära sig något litet extra här 
genom naturen. 62

Att en elev inte kan besvara en specifik kunskapsfråga betyder inte nödvändigtvis att 
hon är okunnig i ämnet, utan kan bero på att frågan är ställd på ett sådant sätt att eleven 
har svårt att koppla det till sitt eget kunnande. Detta kan i så fall vara en konsekvens av 
att man inte gjort klart för eleven vad hon lär just nu i en speciell lärandesituation.  

Eventuellt var det kanske inte att förvänta sig att så unga elever som våra referenter, 
skulle vara medvetna om sitt eget lärande, sin metakognition, men vi tror alltså att ett 
konsekvent och tydligt klargörande kring det lärande som för stunden pågår medför en 
större insikt hos eleverna om undervisningens syfte och mål. Vad vi kan förstå är att 
eleverna här inte fått riktigt klart för sig att kunnande kan se ut på olika sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Pojke år 3 

61 Flicka år 3 

62 Flicka år 3 
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5 Diskussion 
Studiens utfall kan också peka på en brist i studiens empiri. Observationer kanske hade 
gett annan information än den intervjun gav. Vår tolkning är att pedagogerna på denna I 
Ur och Skur skola utnyttjade uterummet som en undervisningsresurs. Lektionerna 
byggde på frågebaserad undervisning där man använde sig av de didaktiska frågorna 
var, vad, hur och varför.  

Vi tyckte oss uppfatta att pedagogerna nådde de uppsatta målen med sin undervisning, 
men att eleverna inte alltid uppfattade vad de lärde under specifika lektioner. 
Pedagogerna lyfte fram färdigheter främst framkomna som konsekvenser ur själva 
utomhusvistelsen, t ex social kompetens, samarbete, motorik, förtrogenhet med 
utemiljön etc.  

Eleverna verkade inte vara fullt införstådda med vilket lärande en utomhusaktivitet 
syftade till, utan betraktade den mer som ett uttryck för sin skolas profil. Pedagogernas 
koppling mellan teorikunskap och utomhusundervisning tycktes alltså inte vara självklar 
för eleverna, vilket två av pedagogerna själva gav uttryck för att det borde betonas 
bättre.  

Enligt eleverna var det de teoretiska ämnen som var viktiga att lära sig i skolan (matte, 
svenska, engelska). Att pedagogerna inte nämner detta som viktig kunskap innebär 
naturligtvis inte att de tycker att den är oviktig, men det är intressant att fundera över 
vad denna skillnad betyder och får för mening i praktiken.  

För oss och de intervjuade pedagogerna betyder utomhuspedagogik att man jobbar på 
ett situationsanpassat sätt som stimulerar alla sinnen samt att läraren är medupptäckare i 
läroprocessen och att man utmanar eleverna genom att ställa utforskande frågor.  

Genom utomhusundervisningen synliggörs sammanhanget mellan att läsa och att göra. 
Szczepanski och Dahlgren63 talar just om vikten av att ”göra för att förstå”, vilket vi ser 
som den främsta utgångspunkten inom utomhusundervisningen. De öppna frågorna 
byggs utifrån praktiska handlingar och följs upp av diskussioner, och gemensam 
reflektionen.  

Att kombinera ”vanlig” lektionsundervisning med utomhusvistelse, som gjordes på den 
skola där vi utförde vår studie, överensstämmer även med Deweys64 teori om att aktiv 
handling blir kunskap.   

En annan viktig punkt med att använda naturen som ett klassrum är, som också 
Drougge65 talar om, den konkreta situationen som man upplever där. När vi nyttjar den 
natur som vi också ska lära oss att ta hand, utmanas vi såväl kroppsligt som 
intellektuellt. Detta bekräftades genom vår studie. 

                                                
63 Dahlgren, L.O. & Szczepanski, A. (1997) 

64 Dysthe, O. (2003) 

65 Drougge, S. (2001) 

 18



 

Vi upplever att utomhusundervisning i stora stycken handlar om att synliggöra och 
förstå sammanhang och helheter, där gränserna mellan olika ämnen är diffusa. Vår 
tradition är däremot den motsatta, att olika skolämnen presenteras och bedöms ett och 
ett. Kanske vårt behov att mäta och kontrollera kunskap utgör ett hinder för att förändra 
vår syn på vad som är viktigt kunnande och inte? 

Vi tror att ett traditionellt ämnesindelande kan göra eleven blind för kunskap knuten till 
en större helhet. Samtidigt, det pekar vår studie på, kan en sådan ”helhetskunskap” 
förhindra att eleven ser sin detaljkunskap. Vi gavs exempel på hur en elev först blivit 
svarslös när hon tillfrågats om hon lärt sig något om Stockholms blodbad. Sedan, när 
hon istället fick berätta om Stockholm på medeltiden, framgick plötsligt att kunskapen 
fanns där. Svårigheten låg i att plocka ut en detalj ur sitt sammanhang. 

Vi undrar huruvida den forna ämnesuppdelningen är viktig eller ens rimlig att 
bibehålla? 

I styrdokumenten framgår alltmer vikten av annan kunskap som inte lika lätt går att 
mäta, t ex samarbetsförmåga och en helhetssyn på människan och hennes miljö. 
Fortfarande tycks ändå teoretisk kunskap värdesättas högre än praktisk kunskap. 
Skolväsendet sitter i mångt och mycket fast i gamla traditioner, så kanske är det inte 
förvånande om elever ännu lägger störst vikt vid teoretiskt kunnande. I Ur och Skur 
undervisningen aktualiserar den här problematiken vilket beskrivs i vår studie.  

Den utomhusundervisning som vi kom i kontakt med på den här I Ur och Skur skolan 
tror vi är representativ. Med sitt mycket konkreta syfte, att lära via sinnesintryck och 
upplevelse- och frågebaserad undervisning, var den lätt att spåra bakåt till olika teorier.  

Pedagogernas Vygotsky-inspirerade,66 sociokulturella perspektiv synliggjordes i och 
med att de poängterade hur viktigt det var att öva det sociala samspelet genom att arbeta 
tillsammans med sina kompisar.  Lärandet sågs som situerat, då den situationsanpassade 
undervisningen fokuserade mer på processen än på resultatet. De använde språket, 
länken mellan tänkandet och kommunikationen, för att lära av varandra. Istället för ren 
presentation av fakta eftersträvades alltså bestående och användbart kunnande genom 
praktisk handling och gemensam diskussion och reflektion.  

En av de åtta delar som I Ur och Skur delar in arbetet i kallas för ”Individualiserat 
arbetssätt”. Med detta avses att eleverna på ett medvetet sätt erbjuds miljöer och 
situationer där kunskap skapas genom sinnliga erfarenheter och det individuella 
intellektet utmanas för att eleven skall förstå.  

Betoningen av individens lärande på detta sätt kan beskrivas som 
individualkonstruktivistiskt samtidigt som vikten av samspelet med omgivningen också 
gör den socialkonstruktivistisk.  

Det faktum att I Ur och Skur väljer att se varje individ i centrum får oss att fundera över 
varför barnen i vår undersökning inte tycktes vara fullt medvetna om sin 
metakognition? Kanske förklaringen låg i deras unga ålder, men vi tror att det kunde ha 
att göra med bristen av hjälp från pedagogerna, att göra barnen medvetna om sitt eget 

                                                
66 Dysthe, O. (2003) 
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lärande. Vi vill i detta sammanhang samtidigt medge att studiens utfall också kan peka 
på en brist i studiens empiri. T.ex. hade kanske observationer gett annan information.  

Beträffande pedagogintervjuerna upplevde vi svaren inte helt koncisa. På frågan om vad 
som var viktigt när de lade upp undervisningen nämndes främst praktiska utföranden, 
t.ex. hur de först samlas och har genomgång och därefter utför en uppgift med barnen 
uppdelade i grupper och kanske inte så mycket om bakomliggande tankar och strategier.  

Vi saknade svar som visade på att de följde en viss tanke om undervisningens 
uppläggning. Sannolikt finns en röd tråd som pedagogerna följer vid planeringen av 
undervisningen, men det faktum att den inte nämndes gjorde den inte tydlig för oss. 
Anledningen kan ha varit oklara frågor från vår sida, eller att sättet som vi ställde frågan 
på påverkar de svar vi fick. På samma fråga fick vi fyra olika svar. Att svaren inte var 
samstämmiga var emellertid förvånande.  

Vår fundering är om flexibiliteten i undervisningens hos I Ur och Skur skolan medför 
en svårighet att hålla en förutbestämd röd tråd i undervisningen? En anledning skulle 
också kunna ligga i deras ursprung som friluftsförening. Det faktum att verksamhetens 
pedagogiska aspekt lagts till i efterhand, kan möjligen skina igenom i denna fråga. 

Studien ger naturligtvis inte en generell bild av utomhusundervisning, men gav svar på 
våra frågeställningar riktade till en specifik skola. Vi har lärt oss mycket på vägen och 
blivit uppmärksammade på den potential som utomhusundervisning rymmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20



 

 

 

 

Referenser 

Litteraturreferenser 
 

Claesson, S. (2002) Spår att teorier i praktiken Några skolexempel Lund: 
Studentlitteratur 

Dahlgren, L.O. & Szczepanski, A. (1997) Utomhuspedagogik: Boklig bildning och 
sinnlig erfarenhet Linköping; Linköpings universitet 

Dewey, J. (2004) Individ, skola och samhälle Stockholm; Natur och kultur 

Drougge, S. (2001) I Ur och Skur i skolan: en beskrivning av och riktlinjer för I Ur och 
Skur i skolan med integrerat fritidshem Stockholm; Friluftsfrämjandet 

Dysthe, O. (2003) Dialog, samspel och lärande Lund; Studentlitteratur 

Granberg, A. (2000) Små barns utevistelse Stockholm; Liber AB 

Imsen, G. (2000) Elevens värld Lund; Studentlitteratur 

Olsson, T. (1995) Skolgården – det gränslösa uterummet Stockholm; Liber utbildning 
AB 

Patel, R. & Davidsson, B. (1991) Grundbok i forskningsmetodik Lund; Studentlitteratur 

Stensmo, C. (1994) Pedagogisk filosofi Lund; Studentlitteratur 

Svedberg, L. & Zaar, M. (1993) Boken om pedagogerna Stockholm; Liber Utbildning 

Szczepanski, A. (2001) ”Utomhuspedagogik för hälsa, lärande och lek: sätt Campus i 
rörelse 2001 eller hur ‘spränger’ vi inlärningsrummets fyra väggar?” Tidskrift i 
gymnastik, nr 3. 

Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv Stockholm; Prisma 

Thurén, T. (1991) Vetenskapsteori för nybörjare Stockholm; Runa 

Utbildningsdepartementet (1994) Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo94. Stockholm; Skolverket 

Åkerblom, P. (2005) Med himlen som tak Alnarp; Movium 

 21



 

Elektroniska referenser 
CMU, Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (2006) Definition av 
Utomhuspedagogik, on-line-dokument tillgängligt 2006-12-21: 
http://www.liu.se/esi/cmu/uthped.html  

Evergreen (2006) Tillgänglig hemsida 2006-12-21: www.evergreen.ca

Folkhälsoguiden, Stockholms läns landsting. Tillgänglig hemsida 2006-12-21: 
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Barn-%20och%20ungdomar/Scamper%20-
%20F%C3%B6rskolemilj%C3%B6er%20och%20barns%20h%C3%A4lsa.pdf

Libris, Internationellt biblioteksdatasystem med biblioteksdatabas, artikeldatabas, 
ämnesdatabas med sökmöjligheter även på e – tidsskrifter och viss tillgång till utländska 
poster. Tillgänglig länk 2006-12-21: 
http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=extended

LTL, Learning Through Landscape (2006) Tillgänglig hemsida 2006-12-21: 
www.ltl.org.uk  

NCFF, Nationells centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (2006) 
Temanummer – Utomhuspedagogik. Tillgänglig länk 2006-12-21: www.oru.se/oru-
upload/%D6vrig%20verksamhet/NCFF/Dokument/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev%20NCFF%
202006-05-02.pdf

Vetenskapsrådet, Policydokument från arbetsgruppen för forskningsetik vid ämnesrådet 
för medicin On-line-dokument tillgängligt 2006-12-21: 
www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000342/personuppgifter_7.pdf

Åkerblom, P. (2003) Movium rapport: Trädgård i skolan – skola i trädgården: Om 
skolträdgårdens funktion och betydelse i ett plats- och lärandeperspektiv On-line-
dokument tillgängligt 2006-12-21: http://diss-
epsilon.slu.se/archive/00000281/01/Movium_Rapport_1-2003_72dpi.pdf

 22

http://www.liu.se/esi/cmu/uthped.html
http://www.evergreen.ca/
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Barn- och ungdomar/Scamper - F%C3%B6rskolemilj%C3%B6er och barns h%C3%A4lsa.pdf
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Barn- och ungdomar/Scamper - F%C3%B6rskolemilj%C3%B6er och barns h%C3%A4lsa.pdf
http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=extended
http://www.ltl.org.uk/
http://www.oru.se/oru-upload/%D6vrig verksamhet/NCFF/Dokument/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev NCFF 2006-05-02.pdf
http://www.oru.se/oru-upload/%D6vrig verksamhet/NCFF/Dokument/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev NCFF 2006-05-02.pdf
http://www.oru.se/oru-upload/%D6vrig verksamhet/NCFF/Dokument/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev NCFF 2006-05-02.pdf
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000342/personuppgifter_7.pdf
http://diss-epsilon.slu.se/archive/00000281/01/Movium_Rapport_1-2003_72dpi.pdf
http://diss-epsilon.slu.se/archive/00000281/01/Movium_Rapport_1-2003_72dpi.pdf


 

Bilaga 1 
Frågor till lärare i Ur och Skur  

1. Vilken utbildning har du? 

2. Krävs det något speciellt av en I Ur & Skur lärare?  

3. Har du arbetat på en traditionell skola tidigare? 

4. Varför har du valt att arbeta på en I Ur & Skurskola?  

5. Hur skulle du beskriva utomhuspedagogik? 

6. Vad är tanken med er verksamhet? 

7. Märks det någon skillnad på en elev som tidigare gått på I Ur & Skurförskola, 
och en som inte gjort det? I så fall hur? 

8. Vilken skillnad tycker ni att det är mellan vad barnen gör inomhus respektive 
utomhus ur lärande perspektiv? 

9. Vilket/Vilka ämnen undervisar du i? 

10. Vad ska man göra som lärare för att eleven ska förstå? 

11. Hur märks att eleverna lär sig med alla sina sinnen? 

12. Vilken typ av utemiljö föredrar du att arbeta i? (skolgård, närmiljö etc.)  

13. Vad anser ni att eleverna lär sig på utomhusundervisning? 

14. Hur går det till? 

15. Hur lägger du upp en din undervisning? 

16. Hur behåller man fokus på ett lektionspass? 

17. Berörs flera ämnesområden samtidigt?  

18. Vet eleven vilket ämne ni för stunden ägnar sig åt? Spelar det någon roll? 

19. Är utomhuspedagogiken särskilt funktionell vid någon fas under 
lärandeprocessen? (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) 

20. Hur märker du det? 

21. Hur följer ni upp undervisningen? 

22. Hur vet ni att eleverna har uppnått de lärandemål skolan har? 

23. Förändras gruppkonstellationer hos eleverna vid utomhusvistelse? 

24. Tror du att er pedagogik passar överallt och alla barn? (Fördelar/Nackdelar) 

 

 23



 

Bilaga 2 
Frågor till eleverna 

1. Vad lär ni er i skolan? 

2. Hur lär ni er det? 

3. Vem är det som lär er? 

4. Tycker du att man måste ha böcker för att lära sig saker? 

5. Kan du berätta om något som man kan lära sig om varandra i skolan?  

6. Vad är viktigast att lära sig i skolan? 

7. Kan man lära sig svenska och matte utomhus? 

8. Kan man lära sig samma saker utomhus som inomhus? 

9. På vilket sätt lär ni er svenska och matte utomhus? 

10. Hur vet man att man har lärt sig något? 

11. Vad är det som är speciellt med din skola, jämfört med andra skolor? 

12. Varför tror du att ni är ute så mycket här? 

13. På vilket sätt tror du att det är bra att vara ute? 

14. Tror du att du lär dig bättre utomhus eller inomhus? 

15. Lär du dig på olika sätt når du är ute och inne? 

16. Är det svårt att höra och se när man har lektion utomhus? 

17. När tycker du att du lär dig bäst? 

18. Tycker du att alla barn ska gå i en Ur & Skur skola? 
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Bilaga 3 
Här följer en sammanfattning på de svar som pedagogerna gav i intervjuerna. 

Hur skulle du beskriva utomhuspedagogik? 

• Man har konkret material nära till hands. Allt finns där, det är den stora 
skillnaden jämfört med att vara inomhus. 

• Man kan utnyttja naturen, allting blir mycket tydligare när det är konkret, som 
att räkna med kottar. De får känna, de får se, det fastnar på ett annat djup när de 
får se. Allt material finns där, om man skulle göra det inomhus skulle det bli 
röring. 

• Uterummet är ett extraklassrum. Mycket av det du gör inne kan du göra ute. 
Man kan flytta ut undervisningen, men man kanske måste göra om den lite så 
den passar utomhus. 

Vad är huvudtanken med er verksamhet? 

• Forma demokratiska personer, som blir jämställda, som tar hänsyn. Jag tycker vi 
får med mycket av det via utomhuspedagogiken – ansvar för miljön, ansvar för 
livet… Gemensamma upplevelser skapar även en social grund i gruppen. De är 
hjälpsamma, lär sig samarbeta. Så är det med äventyrspedagogiken, att du klarar 
dig bara med hjälp av gruppen. Ett medvetet arbetssätt, alltså. 

• Att det man kan lära sig inomhus kan man lära sig utomhus. 

• Det man gör inne kan man göra ute. 

Är det skillnad på hur barn lär sig när de är inomhus eller utomhus 

• Det optimala är att jobba med det praktiska ute och sedan gå in. 

• Inne använder de mer sina läromedel och skriver. Ute lär man sig med hela 
kroppen. Då lär man sig bättre än något man bara ser i en bok. 

• Man arbetar med samma sak på olika sätt. Man kan göra det inomhus också men 
då blir det gärna rörigt. 

• Utomhus blir det automatiskt att man tränar på att samarbeta. Man är beroende 
av varandras hjälp. 

Hur gör man för att en elev ska förstå det man vill lära ut? 

• Genom frågor. Om du märker att en elev inte förstått så får du använda nya 
infallsvinklar. Man märker av att intresset saknas att eleven inte förstår. Inga 
motfrågor etc. Men där är utomhuspedagogiken jättebra, det finns alltid nya 
grepp att använda sig av. 

• Låta dem göra något på många olika sätt. Få dem att förklara hur de tänker så att 
man förstår det. Återkoppling. När barnen arbetar i sina arbetsböcker syns det 
också om de förstått. 
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• Titta på konkreta saker, t ex en svamp. Bearbeta på olika sätt t ex via lek, en 
uppgift att sortera eller ngt annat. Tala om skillnader och sammanhang. Så kan 
man ju alltid ta hem grejen och fortsätta med nere, inomhus. Skriva om dem och 
så. 

• Allting bygger ju på varandra, man kan inte hoppa över för mycket. Som 
Vygotsky beskriver. 

Hur märks det att eleven lär med alla sinnen? 

• Har inte tänkt på det, man bara vet att barn använder olika sinnen, t ex känner på 
saker. 

• Genom att öva en sak på olika sätt och sedan knyta an så att de förstår 

• Det vet man ju egentligen inte. Mer än att olika barn lär sig på olika sätt. 

• De är så duktiga! T ex dramatiserar de det de lärt, och då använder de ju alla 
sinnen. 

Vad anser du att eleverna får ut av utomhusundervisning? 

• Förståelse för det man gör och ett lugn eftersom det inte är så mycket som stör. 
Man går inte på varandra och irriterar. De lär sig samarbeta. Blir snällare 
(skratt). Lära med hela kroppen, mer motorik. 

• Rörelse, man rör sig alltid.  

• Koncentration. De blir inte trötta som andra, innan lunch. Samarbete i grupp. De 
måste hjälpas åt för att klara uppgifter. Utomhusmiljön är så rik på att bjuda nya 
infallsvinklar. Det är verklighet vi arbetar med, inte teorier på ett papper. Så 
finns det ju kvar till en annan gång, stenen man mätte och träden man jämförde 
höjden på. De finns kvar och ger eleven möjlighet att fundera över på egen hand. 
Undervisningen blir inte så snuttifierad tack vare att man arbetar längre pass 
också. 

• Man lär sig samarbeta. De lär sig vara ledare för yngre barn. De lär sig omtanke. 
Man stör inte varandra eftersom det inte gör något om man talar lite högt t ex. 

Vilken roll har du som pedagog? 

• Vi är med ungarna, medaktörer. Ser till att de kommer igång. Ställer frågor. 
Diskuterar med barnen. 

• Följer upp. Återanknyter. Startar upp. Inspirerar. 

• Medagerare och medupptäckare. Nappar på det som i stunden kan dyka upp och 
fånga barns intresse. 

Vad är viktigt när du lägger upp en lektion? 

• Att olika sinnen används, det är ju genom dem man lär sig. En lukt kommer man 
alltid ihåg t ex!  

• Genomgång i grupp först i stockringen. Så får de göra något praktiskt. Sedan är 
det återsamling och de får berätta vad de gjort. Vi leker lekar som knyter an till 
det vi har som huvudtema. 
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• Fråga. Återknyta. Förklara. Låta dem göra på olika sätt och efter sin egen nivå. 
Se till att de får samarbeta med varandra på ett lärorikt sätt. 

• Att alla får komma till tals. Jobb i smågrupper. Att det är anpassat efter årstid. 

Talar ni alltid om vilket ämne ni arbetar med, som pågår? 

• Nej, där behöver vi bli lite bättre. Barnen behöver få återkomma till sina projekt 
ibland så de får syn på sitt eget lärande. Att de blir medvetandegjorda. 

• Vi kör olika temaveckor och vi förklarar alltid på morgonen vad det är vi ska 
göra. 

• Inte alltid. När vi har tema är det ju en sak, ganska självklart, men annars kanske 
vi gör det lite för litet. 

Är utomhuspedagogiken särskilt funktionell i någon fas i lärandeprocessen? 

• Absolut i inledningsfasen. Då jobbar vi med sinnena, det blir så tydligt. 

• I alla faser tycker jag nog (osäkerhet om faserna) 

• I alla faser. 

• Vid förståelse skulle jag nog säga. Att man är på plats med det man lär. 
Förtrogenheten med naturen är ju påtaglig också. 

Hur följer ni upp undervisningen? 

• Något litet prov. Så kan man ju prata mycket om det man gör så ser man. I matte 
och svenska kan man ju se precis när de nått ett mål, det är annorlunda. 

• Individuella utvecklingssamtal. Utvecklingsmål sätts upp. Ett system med rutor 
får barnen fylla i allteftersom de visar upp kunskap. 

• Utvecklingssamtal. S.k. målpapper som fylls i tillsammans med eleverna 
vartefter de lär sig saker. En specialpedagog testar barnen. 
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Bilaga 4 
Här följer en sammanfattning på de svar som eleverna gav i intervjuerna. 

Vad lär ni er i skolan? 

• Att hugga ved, laga mat över eld i skogen, hur man ska göra om man gått vilse. 
Om naturen, vad saker och ting heter, som bladen och träden och blommor och 
bin. Om djuren, vad de gör och heter och hur de går i ide.  

• Om naturen och så matte och svenska och engelska. Att tänka på ett annat sätt. 
Det är inte bara att tänka fram svaret, man har ett mönster i huvudet. Skrinna och 
Frilufsare. 

• Lära sig första hjälpen, hur man gör en eldstad. Mycket om naturen. 

Tycker du att man måste ha böcker för att lära sig saker? 

• Om man ska forska behöver man det för att ta reda på lite mer. Annars brukar 
man ju få ta reda på saker själv genom att upptäcka det. Man kanske behöver 
böcker för att ta reda på var man ska leta efter saker.  

• Inte alltid. 

• Nej. 

• Ja, matteböcker och svenska böcker. 

Vad är viktigast att lära sig i skolan? 

• Matte. 

• Engelska, för min pappa kommer från England. 

• Läsa. 

• Jag vet inte. 

Hur lär ni er? 

• Ja, svenska utomhus, då gör vi oftast några lekar. Inomhus har jag papper och 
penna så jag måste tänka. 

• Dem har kopierat ur våra matteböcker så kan vi jobba med dem i skogen. 

• Vi kan sitta och arbeta och skriva. Ibland håller vi på utomhus, räknar med 
saker. Man kan göra gångertal eller minus- eller plustal, delattal eller nåt sånt 
med kottar t.ex. i skogen. Mäta ute i skogen… det är också matte. 

• Hitta olika ord i naturen 

Hur vet man att man har lärt sig något? 

• Genom att man förstår. På provet. 

• Först var det kanske svårt och sen när man har fattat det kan det gå väldigt lätt. 

• Man kan klättra upp i ett träd som man inte kunnat klättra i. 

• Jag vet inte. 
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När tycker du att du lär dig bäst? 

• När jag är pigg! När vi får prova på och göra lite grejer. 

• Jag lär mig på vilket sätt som helst, bara jag får en bra förklaring. 

• Jag tycker att jag lär bäst inne, när vi jobbar själva. 

• Det är lättare att förstå när man är inne och blir undervisad.  

Vad lär ni av varandra i skolan? 

• Vi lär oss väldigt mycket av varandra genom att fråga. 

• Man kan kolla med någon annan och så kan man lära sig ett annat sätt att tänka. 

• Att jobba tillsammans i grupp. Samarbeta 

• Vet inte 

 

 

 

 

 

 29



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 


	Utomhusundervisning
	”Inomhus har jag papper och penna så jag måste tänka”
	Författare: Kjellsson, Helena & Petterson, Kerstin
	Sammanfattning
	Nyckelord
	1 Inledning
	1.1 Undersökningsområde
	1.2 Syfte och problem

	2 Teoretiskt perspektiv
	2.1 Pedagogiska influenser
	2.2 Vad säger styrdokumenten om utomhusundervisning?
	2.3 I Ur och Skur
	2.4 Utomhusundervisningens innehåll och effekter

	3 Metod
	3.1 Urval
	3.2 Uppläggning och genomförande
	3.2.1 Pedagogintervjuerna
	3.2.2 Elevintervjuerna

	3.3 Materialbearbetning
	3.4 Tillförlitlighetsfrågor
	3.4.1 Reliabilitet
	3.4.2 Validitet
	3.4.3 Generaliserbarhet

	3.5 Etiska aspekter

	4 Analys & Resultat
	4.1 Beskrivning av data
	4.2 Analys av pedagogintervjuerna
	4.2.1 Vilka mål har pedagogerna i en I Ur och Skur skola med

	4.3 Analys av elevintervjuerna
	4.3.1 Vad uttrycker elever i år 3 på en I Ur och Skur skola 


	5 Diskussion
	Referenser
	Litteraturreferenser
	Elektroniska referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4


