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Sammanfattning  
 
Det finns flera fördelar och möjligheter med att undervisa ute och intresset för utomhusdidaktik bland lärare är stort. Ute 
erbjuds en ny kontext där elevernas sociala relationer stärks, de engageras känslomässigt, rörelse främjas och eleverna tar 
större ansvar för sitt lärande. Lärarens roll är av avgörande betydelse för att kvalitén på undervisning ute ska vara hög. Det 
krävs kunskap och erfarenhet att organisera undervisningen ute och att koppla det som görs ute med verksamhet inne i 
klassrummet. Lärare utgår från de didaktiska frågorna vad, hur och varför vid planering och utveckling av undervisning. När 
undervisningen flyttar ut ställs dessutom frågan var? Platsen har betydelse för utformningen av undervisning. Platsen väljs 
med omsorg för att bäst passa till det som avses undervisas om. 
Lärarutbildningen har ett viktigt uppdrag att ge lärarstudenterna didaktiska verktyg som de har nytta av i sin framtida 
yrkesprofession. Syftet med denna studie är att ta del av studenternas tankar och reflektioner kring utomhusdidaktik efter 
att de i en kurs i naturvetenskapsämnenas didaktik, på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3, själva genomfört utomhusundervisning. 
Som metod användes observationer i fält, filmning och uppföljande fokusgruppsintervjuer. Elva studenter deltog i 
intervjuerna. Som analysmetod användes en tematisk analys. 
 
Studiens resultat visar att genom att låta studenterna reflektera över sin genomförda uteundervisning så sker också 
reflektion kring den uteverksamhet de mött på sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), dessa erfarenheter tas tillvara när 
de också tänker framåt och parallellt reflekterar över hur utomhusdidaktik kan användas i deras framtida lärarprofession.  
Lärarstudenterna visar stort intresse för att undervisa ute och reflekterar kring de didaktiska frågorna när det gäller 
utomhusdidaktik. De ser möjligheter till estetiskt, elevaktivt, praktiskt och hands-on- arbete ute. De menar att trots vissa 
brister i egna ämnesteoretiska kunskaper så finns möjligheten att utforska tillsammans med eleverna och att genom eget 
intresse och genom att ställa produktiva frågor uppmuntra elevernas lärande. De uttrycker oro inför att elevernas eget 
utforskande begränsas av att kursplanen ska följas och att tid saknas. När de beskriver platser för undervisning önskar de 
väl avgränsade platser där eleverna är inom synhåll. De vill dessutom kunna erbjuda eleverna härliga och rogivande 
naturupplevelser. Studenterna menar att det är viktigt att de själva får prova på utomhusdidaktik under sin utbildning. 
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Inledning 

Jag har ett minne från ett av mina första år som nyutexaminerad lärare. I god tid före morgonens första 

lektion är jag i ett skogsområde en bit ifrån skolan där jag jobbar och samlar in olika mossor i en påse. 

Det är en underbar morgon, vattnet i sjön nedanför berget glittrar och luften är fuktig och sval. Där 

finns gott om olika gröna nyanser och jag njuter av denna fina stund innan arbetsdagen börjar. Sedan 

tar jag in mossorna, sorterar dem prydligt på olika brickor och rullar in vagnen i klassrummet till den 

väntande klassen. Dagens lektion handlar om kryptogamer och eleverna får artbestämma mossor, lavar 

och ormbunkar med hjälp av kryptogamfloran. Idag ler jag lite vid minnet och kan konstatera att jag 

skulle gjort annorlunda. Jag berövade eleverna möjligheten att få följa med ut, att själva få uppleva 

naturen med alla sina sinnen, känna skogsdoften och mossans mjukhet. Mossorna togs ur sitt 

sammanhang och flyttades in för att artbestämmas. Jag kunde tagit med mig eleverna ut, men jag hade 

ingen erfarenhet eller kunskap att undervisa ute. 

När jag nuförtiden är på väg ut tillsammans med en studentgrupp på lärarutbildningen frågar ibland 

någon förbipasserande kollega om vi ska på utflykt igen. Nej, brukar jag svara, vi ska inte på utflykt 

men byta klassrum mot uteklassrummet ett tag för att lära in ute. Vi arbetar utomhusdidaktiskt. Efter 

mångårig erfarenhet som naturskolelärare undervisar jag nu blivande lärare i deras kurser i 

naturvetenskapsämnenas didaktik, där en del av undervisningen sker ute. Vi lärarutbildare vill att 

studenterna ska få prova att själva genomföra undervisning ute så att de är förberedda och rustade att 

genomföra liknande undervisning med sina kommande elever. Vi vill stimulera dem att använda olika 

lärmiljöer så att de under sin lärarutbildning får en didaktisk verktygslåda som fungerar i klassrummet 

såväl som i närnaturen. 

I skolan sker den mesta undervisningen av tradition inomhus men intresset har ökat bland lärare att 

använda utomhuspedagogik i sin undervisning och man ser en stor potential i att utveckla 

utomhusundervisning (Berntsen, Söndergaard Jensen, Mygind, Barfoed Randrup, 2010; Szczepanski, 

2008; Waite & Pratt, 2011). I skolans olika ämnen finns många tillfällen där skolans närområde 

används som lämplig lärmiljö. Det kan handla om utomhusmatematik där eleverna beräknar arean av 

fotbollsplanen, att ha uteengelska och göra konversationsövningar runt skolan, fysik på en lekplats 

eller att ha fältstudier i biologi och lära mer om växter och djur i närmiljön (Skolverket, 2011; 

Fägerstam, 2013). Undervisning ute och inne kan ske i växelverkan, komplettera varandra och på så 

sätt förstärka lärandet (Jordet, 2010).  

Min egen erfarenhet är att många studenter saknar relationer till platsen runt universitetet där de 

spenderar mycket av sin studietid. Deras tidigare erfarenheter av utevistelse varierar vilket speglar den 
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urbana värld de tillhör. De bor på olika håll i Storstockholm, åker tunnelbanan och kommer upp ur 

jorden på en för dem relativt okänd plats. Där rör de sig till största delen mellan universitetets 

byggnader och känner inte till dess omgivande natur- och kulturmiljöer. Ofta blir studenterna 

förvånade och positivt överraskade när de får uppleva den variation och utbud av olika naturtyper och 

intressanta platser som finns i universitetets direkta närhet.  

Sandell och Öhman (2010) menar att vårt förhållande till naturen och elevers naturmöten är en viktig 

del av skolans undervisning och att direkta naturmöten också har potential att ge perspektiv på hållbar 

utveckling. Richard Louv (2008) beskriver i sin bok ”Last Child in the Woods” den stora förändring 

som nu sker där barn blir allt mindre vana vid att leka ute och att på egen hand röra sig i sin hemmiljö. 

Louv (2008) talar om en ”naturbrist-sjukdom” som breder ut sig bland amerikanska barn (s.10). Han 

menar att detta hämmar och försämrar barnens utveckling såväl fysiskt som emotionellt. Från att vara 

en naturlig del av naturen som jordbrukare har människan under historiens gång gradvis separerats 

från sin naturliga omgivning (Brügge, Glanz & Sandell, 2007). Orr (1992) menar att problemet ligger i 

utbildningssystemet, som släpper ut det han kallar ekologiska analfabeter som inte upplever att de är 

en del av ekosystemet och beroende av naturen. Enligt Orr (1992) har ett miljöengagemang som vuxen 

många gånger sitt ursprung i positiva utomhuserfarenheter från barndomen. En senare 

sammanställning av forskning visar däremot svaga samband mellan utevistelse och miljöengagemang 

(Rickinson, Dillon, Teamy, Morris, Choi, Sanders & Benefield, 2004).   

I skolan utgör läraren en mycket viktig länk mellan undervisningen ute och arbetet inne. Läraren måste 

utveckla en förmåga att koppla de minnesvärda förstahandsupplevelser som fältstudierna innebär till 

reflektion och intellektuella färdigheter (Magntorn & Helldén, 2006; Magntorn, 2007; Jordet 2010; 

Szczepanski, 2008). Magntorn och Helldén (2006) understryker att förstahandsupplevelsen och den 

sinnliga upplevelsen går förlorad om läraren väljer bort att låta eleverna få utforska utomhus. Jordet 

(2010) belyser skillnaden mellan den klassiska naturguidningen eller exkursionen, där läraren går först 

i ledet och pekar och en utomhusverksamhet som istället bygger på elevmedverkan där eleverna 

arbetar med uppgifter och där läraren deltar aktivt och stöttande. Jordet (2010) menar att potentialen 

för lärandet ökar om läraren lyckas med att etablera ett tydligt och nära samspel mellan det som sker i 

och utanför klassrummet. Jordet (2010) beskriver detta samspel som en trestegsprocess som bygger på 

förarbete inne, följt av uteaktiviteter, för att sedan leda till efterarbete inne. 

Lärarstudenternas tidigare erfarenheter från sin egen uppväxt och skolgång samt från utbildningen 

ligger med all säkerhet till grund för hur de kommer att undervisa sina framtida elever. Under 

lärarutbildningen finns många tillfällen för studenterna att lära genom att se hur vi lärare på 

utbildningen gör. De samlar på sig goda exempel och tar med sig erfarenheter hur själva 

undervisningen fungerar som sedan i en parallell-process kan omsättas till undervisning för deras 

elever (Billing, 2016). Utbildningen ger dem redskap som de sedan kan använda i sin kommande 

praktik. Lärarutbildningen måste därför erbjuda många tillfällen till att öva och pröva (Loughran, 
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2006). Detta ges tillfälle till, dels under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som sker ute på 

skolorna men också under de campusförlagda didaktikkurserna där det finns inslag av 

övningsundervisning. Lärarutbildningen ska bidra till att de nyutexaminerade lärarna får verktyg att 

bedriva undervisning ute, att de känner sig så trygga och säkra att de öppnar dörren ut med sina elever 

(Strotz & Svenning, 2004). Att introducera ett utomhusdidaktiskt perspektiv redan under 

lärarutbildningen gör studenterna mer rustade för att själva flytta ut lärandet. I denna studie har 

lärarstudenterna fått organisera och genomföra undervisning ute, de har fått genomleva 

utomhusdidaktik i praktiken och öva på att undervisa för att sedan reflektera över densamma. 

Syfte 
Lärarutbildning har en viktig roll i att utveckla lärarstudenternas didaktiska färdigheter. I den här 

studien har jag velat undersöka hur lärarstudenter genomför uteundervisning för att sedan beskriva 

denna genom att utgå från de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Då platsen har en central roll 

inom utomhusdidaktiken har studien också som syfte att lyssna på studenternas beskrivning av val av 

plats. Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om vad lärarstudenter beskriver som kvaliteter i 

uteundervisning och vilka hinder och möjligheter de ser med att bedriva den i sin kommande 

lärarprofession. Genom den parallell-process som studenterna genomlever i sin professionsutbildning 

kan detta lyftas till diskussion om liknande arbetssätt i skolan. 

Vad beskriver lärarstudenter som viktigt kring vad, hur, varför och var man ska bedriva undervisning 

ute efter att ha planerat och genomfört uteundervisning under sin utbildning?  

Vilken kompetens och kunskap anser sig studenterna behöva för att som framtida lärare använda 

utomhusdidaktik? 

Bakgrund  

Utomhuspedagogik/didaktik  

Utomhuspedagogik är ett relativt mångfacetterat forskningsfält med en rad skiftande begrepp och 

perspektiv nationellt och internationellt. I Sverige har Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik vid 

Linköpings Universitet myntat följande definition 

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

reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer (Nationellt centrum för 

utomhuspedagogik, 2004).  

Utomhuspedagogikens identitet är kopplad till platsen för lärandet men hänger också samman med ett 

fördjupat sinnligt lärande i direkt förbindelse med den materiella verkligheten. Man menar att det är 



  

4 

 

lättare för elever att förstå helheten när den mer textbaserade bokliga bildningen växelverkar med 

upplevelser i det ”utvidgade klassrummet” (Dahlgren & Szczepanski, 2004). När undervisning flyttas 

utomhus läggs grunder för en mer dynamisk och flexibel didaktik som ställer krav på lärarens förmåga 

att samverka med samhället och involvera eleverna för att uppnå ökad motivation (Jordet, 2010). 

Genom de didaktiska frågorna vad, hur och varför problematiseras innehåll och arbetssätt när det 

gäller att undervisa ute. Genom forskning och praktisk erfarenhet inom det utomhusdidaktiska fältet 

kan förändring och utveckling ske och kunskap spridas (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). 

I engelskspråkig litteratur möter man uttrycken Outdoor Education och Outdoor Learning (Beames, 

Atencio & Ross, 2009). Det är vida begrepp som innefattar många varianter av uteverksamhet, inte 

alltid enbart kopplad till skolans verksamhet. Det kan röra sig om lägerveckor och äventyrsupplevelser 

med fokus på personlig utveckling, klasser åker på hajk eller gör veckolånga vandringar som 

inkluderar friluftsliv. Outdoor Education bedrivs då oftast på speciella centra, Outdoor Education 

Centers med anställd personal som tar emot elevgrupper och där färdiga program erbjuds i naturen 

(Beames m.fl., 2009). Potter & Dyment (2015) lyfter i sin artikel den förändring som har skett vad 

gäller Outdoor Education över tid. Tidigare förekommande, ibland kostsamma vildmarksprogram med 

specialutbildad personal har mött viss kritik och idag växer en ny vision fram för Outdoor Education 

som är mer kritisk, socio-ekologisk, hållbar och platsbaserad. Outdoor Education närmar sig skolans 

kontext och finns inom skolans ramar och då som en del i arbetet med att uppnå mål i skolans 

läroplaner. Potter & Dyment (2015) finner Outdoor Education, utomhusdidaktik, underskattat. Man 

vill definiera det som en egen disciplin, ett eget fält som är värt större uppmärksamhet av akademin 

och bland lärare och beslutsfattare. 

Outdoor learning eller learning outside the classroom är begrepp i engelskspråkig forskning som på 

liknande sätt beskriver hur en skolnära utomhuspedagogik kan ses som en förlängning av klassrummet 

(Beames, Higgins & Nicol, 2012). Outdoor learning, utomhusundervisning, beskrivs som en del av det 

läroplanstyrda formella lärandet. Storbritanniens motsvarighet till det svenska Skolverket har tagit 

fram ett manifest; ”The Learning Outside the Classroom Manifesto” (DfES, 2006) som ska verka som 

stöd och inspiration till de skolor som vill arbeta mer systematiskt med utomhusundervisning.  ”Place-

based education” är ytterligare ett begrepp som återkommer i engelsk litteratur och som ger platsen 

stor betydelse. Platsen är då utgångspunkten för ett lärande som utvecklas utifrån olika geografiska 

och kulturella förutsättningar (Gruenewald, 2003). 

Outdoor centers kan likställas med de Naturskolor som finns i Sverige och dit många lärare åker med 

sina elever. I Sverige organiseras alla naturskolorna i Naturskoleföreningen 

(http://www.naturskola.se/) som arbetar efter devisen ”att lära in ute”. Föreningen sprider kunskap om 

utomhuspedagogik, genom lärarfortbildning och elevdagar, de ger också ut en serie böcker i serien 

”Att lära in ute” (Lättman -Masch, 2011) . Det finns cirka 90 naturskolor i Sverige som fungerar som 
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pedagogisk resurs för kommunens skolor. Naturskolorna i dag har ett nära samarbete med skolor och 

lärare i kommunen och de skräddarsyr program som ligger i linje med läroplan och kursplaner. 

I Danmark möter man företeelsen ”Udeskole”, inspirerat av norska ”Uteskole”. Det är båda en 

beskrivning av arbetssätt som används inom det ordinarie skolväsendet, oftast handlar det om att 

skolans elever har minst en dag i veckan där all undervisning sker ute (Bentsen, 2010; Jordet, 2010). 

Ute betyder inte enbart att naturen är lärmiljö utan det innebär att undervisningen kan bedrivas i 

närsamhället, på till exempel museer, arbetsplatser och andra institutioner (Jordet, 2010).   

Fältstudier och exkursioner har länge varit välbekanta företeelser i svensk skola. Redan Carl von 

Linné tog ut sina lärjungar i Uppsalas omgivningar för att studera flora och fauna. I denna studie 

används utomhusdidaktik som ett begrepp i ett sammanhang gällande lärarstudenters planering av 

undervisning i skolans närmiljö. Undervisningens mål och syften är kopplade till grundskolans 

styrdokument och till de didaktiska frågorna vad, hur och varför. I ett utomhusdidaktiskt perspektiv 

tillkommer också frågan var, då val av plats har betydelse. 

Platsens betydelse för lärande 

Szczepanski (2013) undersökte lärares uppfattning kring platsens didaktiska betydelse för lärande och 

undervisning utomhus. Studien  visar på ”fyra platsrelaterade perspektiv kring utomhuspedagogik 

nämligen, rums-, kunskaps-, miljö- och tidsperspektivet” (Szczepanski, 2013, s. 13). 

”Rumsperspektivet” där platsen enligt lärarna kunde erbjuda ”möjligheterna att upptäcka andra 

lärmiljöer och pedagogiskt användbara ställen med både rumslig mångfald och större öppna ytor samt 

främjandet av växelverkan mellan dem” (Szczepanski, 2013, s. 13).  Ett annat perspektiv var 

”tidsperspektivet, som utomhus relateras till möjligheterna att disponera tiden på ett friare sätt. 

Skolans schemabundna tidsstrukturer uppfattas luckras upp i det platsrelaterade naturmötet vilket 

upplevs minska stressnivån” (Szczepanski, 2013, s.13). En slags rumslig mångfald och variation, 

växelverkan mellan klassrum och uterum lyftes fram i studien och lärarna såg flera didaktiska 

möjligheter med undervisning utomhus.  

Lärmiljö kräver andra kvaliteter än lekmiljö. I en studie ställdes frågan till pedagoger vad en bra 

lärmiljö innebär, ”lärarna ansåg att platsen ska generera nyfikenhet, intresse och bjuda på utmaningar 

och att platsen har en stödjande funktion för ämnesinnehållet” (Wohlin, 2012, s. 38).  Lärarna valde 

plats efter undervisningens innehåll och det gjordes med omsorg, de valde ”en scen, en egen arena för 

sin undervisning” (s.38). Det kan vara en plats i skolans närområde där lärare kan arbeta mot 

läroplanens mål eller en mer variationsrik och vild plats som leder till ett friare och mer utforskande 

och undersökande arbetssätt (Wohlin, 2012). Rumsliga platser är platser som ger gott om utrymme och 

möjlighet till rörelse och det efterfrågas av lärare som lärmiljöer (Wohlin, 2012; Szczepanski, 2013).  

Vid andra tillfällen finns behov av platser som är naturligt avgränsade till exempel ytor där buskage 

eller träd skärmar av och bildar flera mindre ”rum”. De ekosystem som pedagogerna efterfrågar för 



  

6 

 

naturstudier är framförallt skiftande typer av biotoper till exempel blandskog eller vattendrag (Wohlin, 

2012).  

Skolskogar används av många skolor i Sverige. Skolskogen är en plats som läraren och klassen 

regelbundet återkommer till, som de känner väl och som fungerar som ett klassrum ute (Wilhelmsson, 

2012). En skolskog är ett skogsområde som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. Skolan 

och markägaren upprättar en överenskommelse där skolan får tillstånd att göra lite utöver det som 

allemansrätten vanligtvis tillåter, exempelvis bygga eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka 

några träd (Bergqvist, 2008). I Bergqvists (2008) studie tyckte de tillfrågade lärarna att en 

framgångsrik skolskog bör innehålla en variation av naturtyper och att vilda buskiga områden med 

möjlighet för eleverna att jobba ostört var värdefullt. Närheten till skolan var också viktig samt att 

skogen hade en vildhet och frisk karaktär. Även i denna studie menade lärarna att tillgång till 

vattendrag var värdefullt.  

Klassrummet är en välkänd plats men om lärandet ska flytta utanför dess väggar så krävs det 

förberedelser och möjlighet för lärarna att uppsöka platsen för att planera kommande verksamhet 

(Mannion, Fenwick, & Lynch, 2012). När platsen styr lärandet uppstår en ”place-responsive” 

pedagogik där läraren för samman plats, människa och meningsfull verksamhet till värdefulla 

upplevelser (Mannion m. fl., 2012, s. 793). I Mannions studie fick lärare tillsammans utveckla 

exkursioner genom att avsätta tid för planering och rekognosering. Platsens betydelse i undervisningen 

kräver flexibilitet och lyhördhet från läraren, eleverna måste ges tid att lära känna platsen och tillåtas 

uppleva de förstahandsupplevelser som platsen erbjuder (Mannion m. fl., 2012). Varje plats har sin 

karaktär och sin historia vilket lärare och elever kan uppleva och engagera sig i tillsammans.  

I Fägerstams (2014) longitudinella studie deltog högstadielärare som undervisade i olika ämnen i ett 

utomhusprojekt där regelbunden utomhusundervisning pågick under ett läsår.  Inför projektet 

diskuterade lärarna hur de tänkte sig den bästa platsen för kommande uteundervisning. Först talade de 

om vacker, rogivande natur och såg inte skolgården som en potentiell lärmiljö. Under projektets gång 

blev ändå skolgården den mest använda lärmiljön och lärarna ändrade uppfattning. De tyckte att 

gården fungerade bra då det var enkelt att ta sig dit och tidsbesparande att inte förflytta klassen till 

natur längre bort. 

Beames m.fl. (2012) gör en indelning av lärmiljöer i fyra olika zoner där varje zon sträcker sig allt 

längre ifrån skolan. En första zon är skolgården, den allra närmaste miljön dit man enkelt kan förflytta 

undervisningen. Den andra zonen kan utgöra den lokala närnaturen, till exempel en park eller en dunge 

dit man kan ta sig till fots eller med kommunala medel. Den tredje zonen kräver lite mer organisation 

av transporter. Då beger man sig på en dagsutflykt till ett närliggande naturområde, till exempel 

kommunens naturreservat eller till en Naturskola. Den fjärde zonen utgör mer avlägsen natur dit man 
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åker på lägerskola eller gör vandringar. Det sistnämnda innebär övernattning med gruppen vilket 

kräver en mer omfattande organisation och planering (Beames m. fl., 2012).  

Studenterna som deltar i den här studien har haft undervisning i universitetets direkta närhet, i zon ett. 

Platsen för den genomförda utomhusundervisningen ligger i en nationalpark söder om Stockholm, 

vilket kan likställas med zon tre enligt Beames m.fl. (2012) indelning. 

Möjligheter med och hinder för uteundervisning 

Det erbjuds fler möjligheter till varierad undervisning genom att använda skolans närmiljö. 

Wilhelmsson (2012) har i en mindre studie undersökt fyra verksamma mellanstadielärares användning 

av närmiljön och beskriver vilka möjligheter de lyfter genom att flytta ut undervisningen till en 

närliggande skolskog.  Lärarna i studien uttrycker en mångfald av möjligheter med 

utomhusundervisning. De ser till exempel att det går lätt att kombinera teori med praktik och att ute 

blir det mer autentiskt med riktiga föremål samt att eleverna upplever naturen och erfar den med alla 

sinnen. Den främsta möjligheten som lärarna i Wilhelmssons studie ser, är att skolskogen utgör en 

alternativ lärmiljö, som erbjuder en variation i arbetssätt som uppskattas av eleverna. Att främja 

elevernas samarbete är ytterligare en möjlighet som lyfts och också möjligheten för eleverna att få 

känna att de lyckas upplevs som större i skolskogen. Möjligheterna som lärarna upplever är att 

utomhusundervisning ger fysiska fördelar, affektiva fördelar, sociala fördelar samt kognitiva fördelar 

(Wilhelmsson, 2012). Liknande kategorier; fysiska, affektiva, sociala och kognitiva fördelar lyfts fram 

i en forskningsöversikt av engelska studier gjorda 1993-2003 (Rickinson m. fl., 2004). Eleverna 

utvecklar kunskaper och förmågor genom fältstudier som sedan blir värdefulla för 

klassrumsundervisningen. Genom en välplanerad och genomarbetad utomhusverksamhet sker det en 

förstärkning och växelverkan mellan den affektiva upplevelsen och den kognitiva mognaden 

(Rickinson m. fl., 2004).  

Elevernas sociala förmåga förbättras även av återkommande uteundervisning. Det händer något med 

gruppen när man går ut, roller förändras och invanda mönster bryts (Ericsson, 2004; Mygind, 2009). 

Inställningen till skolan och undervisningen kan förbättras genom en kombination av klassrums- och 

uteundervisning (Mygind, 2009). Myginds (2009) treåriga studie av en dansk skola som hade 

undervisning ute en gång i veckan under hela läsåret, visar att lågstadieeleverna är avsevärt mer nöjda 

med undervisningen ute jämfört med i klassrummet. De upplevde att det var lugnare, lägre ljudnivå 

och att grupparbeten fungerade bättre ute. Dessutom skapade eleverna lättare nya sociala kontakter, 

man lekte med andra än de vanliga kompisarna, de dagar som tillbringades ute. Denna sociala 

dimension lyfter också Fägerstam (2012) i sin avhandling ”Space and Place”. Högstadielevernas lust 

att lära ökade vid utomhusaktiviteter och det ökade utrymmet som utomhusundervisning innebar 

gynnade framförallt den sociala dimensionen och kommunikationen eleverna emellan, det var till 

exempel lättare för eleverna att muntligt praktisera moderna språk ute. Även Jordet (2010) menar att 
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talutrymmet ökar för varje enskild elev när de gruppvis arbetar ute, det finns mer att tala om och 

eleverna blir spridda över en större yta och stör inte varandra. Utomhus erbjuder en mer informell lär-

arena, samtalen kan bli friare och det är inte så farligt att prata och säga vad man tänker och tycker. 

Jordet (2010) menar att när skolans omgivning, den fysiska och sociala miljön blir tillgänglig som 

resurs i undervisningen, lägger man grunden för en mer dynamisk didaktik som gör eleven mer 

delaktig till exempel genom att få mer taltid. Klassrummets statiska roller luckras upp och elevernas 

olika styrkor kommer till sin rätt genom att flytta ut lärandet (Jordet, 2010). 

När det kommer till att flytta ut undervisningen ställs det höga krav på lärarens kompetens och 

ledarskap. Eleverna gynnas sällan av fria aktiviteter, tvärtom förbättras lärandet av att läraren har 

struktur och organisation och planerar mer styrda elevaktiviteter där elevernas förmåga till delaktighet, 

samverkan och kommunikation tas till vara (Jordet, 2010). Lärare med stor erfarenhet av 

uteverksamhet erbjuder fler utmanande aktiviteter och överlåter mer ansvar till eleverna för sitt eget 

lärande ute (Waite & Pratt, 2011). Jordet (2010) understryker att uteundervisning inte är någon låt-gå-

pedagogik där eleverna lämnas åt sig själva. Det är tvärtom en noga planerad och organiserad 

undervisning. Eleverna måste vara väl förtrogna med vad de ska lära ute och syftet med uppgifterna, 

detta är lärarens uppgift att förmedla och förtydliga för att uppnå en hög kvalitet på uteverksamheten 

(Jordet, 2010).  

Det råder stor skillnad skolor emellan vad gäller möjligheten att flytta lärandet utomhus. Om 

undervisningen bedrivs ute eller ej kan styras av tillgång eller brist på närnatur. Skolledningens 

inställning till undervisning ute spelar också roll (Wilhelmsson, 2012).   Hinder som rädsla, brist på 

säkerhet, lärares okunskap, brist på tid, brist på resurser, styrning från läroplaner, stora elevgrupper 

och ständiga förändringar inom undervisningssektorn kan utgöra hinder för utomhusundervisning 

(Maynard & Waters, 2007; Waite & Pratt, 2011; Rickinson m. fl., 2004 ). Szczepanski (2008) ser i sin 

studie att lärare uppger väderförhållanden, brist på regnkläder och stövlar som skäl till att inte gå ut 

med eleverna. Szczepanski (2008) menar att förflyttningen ut sätter lärarens kontrollbehov i gungning 

och att lärarna i och med detta upplever en osäkerhet. Till skillnad från engelska studier så uttrycker 

svenska lärare att just lågstadiet är en lämplig tid för fältstudier. Då har klassen oftast en klasslärare 

som kan styra över sin egen tid och undervisningen blir friare, mer ämnesöverskridande och inte så 

styrd som under senare årskurser (Magntorn & Helldén, 2006). Lärare i studien lyfte brist på ”bra” 

natur som ett hinder för att gå ut med klassen, de menade att det inte fanns vattendrag nära skolan som 

passade för att håva och det ledde till att läraren inte tog med eleverna ut (a.a).  Lärarnas brist på tid, 

avsaknad av utrustning och en krävande kursplan utgjorde hinder enligt lärarna i studien. I deras 

skolor fanns många nyanlända elever som saknade erfarenhet av svensk natur vilket lärarna upplevde 

som extra problematiskt (Magntorn & Helldén, 2006). Ett annat hinder var att det krävdes en lång 

”utskolningsperiod” innan eleverna uppfattade utelektionerna som del av det dagliga skolarbetet, det 

kunde ta upp till tre månader enligt lärarna i Fägerstams (2012) studie innan eleverna verkligen 



  

9 

 

uppfattade lektioner ute som skolarbete och inte rast. I Maynard och Waters (2007) studie såg 

walesiska problem med dåligt väder, de ville inte utsätta sig själva eller barnen för att bli våta.  

Lärarens eget intresse för naturen är av stor vikt och har påtaglig inverkan på elevernas inställning till 

naturen positivt såväl som negativt (Rios & Brewer, 2014). En lärare som själv känner sig otrygg och 

rädd för naturen överför lätt den känslan till sina elever genom sina handlingar och sitt 

förhållningssätt. 

Estetiskt och utforskande arbetssätt 

Genom vistelser i naturen skapas en känsla för naturen, det uppstår en naturkontakt genom naturmöten 

(Sandell & Öhman, 2010). Naturkontakten, känslan av att vi är en del av naturen är så avgörande för 

framtiden att Sandell och Öhman (2010) menar att människans naturkontakt utgör ett fjärde perspektiv 

för hållbar utveckling. Till de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven läggs en ny dimension 

som härrör från människans estetiska och känslomässiga relation till naturen. Manni, Ottander och 

Sporre (2016) menar att de estetiska faktorerna och känslor är avgörande för elevernas 

meningsskapande i utomhusundervisning. Meningsskapande kan ses som process av lärande där det 

skapas mening antingen individuellt eller i samverkan med andra (Manni m. fl., 2016). I studien av 

elever på mellanstadiet som hade utedagar på en naturskola blev eleverna mer känslomässigt 

engagerade när de fick associera till tidigare erfarenheter ute, till exempel från resor eller upplevelser 

med familjen, det kunde vara positiva men också negativa tidigare erfarenheter (Manni m. fl., 2016). 

Också när eleverna interagerade med varandra och hade kul tillsammans uttrycker de sig med estetiska 

värdeord. Studiens resultat understryker det estetiska uttrycket som en faktor som har inverkan på den 

meningsskapande processen.  Utomhusupplevelsen är en del av elevernas estetiska upplevelse som 

leder till ett mer meningsfullt lärande (Manni m. fl., 2016). Att eleverna får göra estetiska erfarenheter 

och använda olika uttrycksformer, till exempel bild och drama såväl inne som utomhus får 

konsekvenser för vad de lär sig i den naturvetenskapliga undervisningen (Jakobson, 2014). Elevernas 

estetiska upplevelse av till exempel föremål från naturen har en positiv inverkan på inlärning men på 

samma sätt kan negativa estetiska upplevelser av obehag resultera i att eleverna tappar intresset för 

naturvetenskap (Jakobson, 2014).  

Inom naturvetenskapsämnenas didaktik lyfts det utforskande arbetssättet som utgår från elevernas 

egna frågor, nyfikenhet och intressen fram (Elfström, 2014). För att främja ett utforskande är det 

viktigt att det finns inspirerande material och miljöer tillgängliga som kan locka eleverna till lärande. 

Gården och närnaturen är arenor som utgör starten för ett utforskande (a.a.). För de yngre eleverna kan 

utforskandet ute starta i det konkreta, i det som upplevs med hela kroppen. Lärarens roll är avgörande 

och läraren behöver vara en aktiv medforskare som stöttar processen genom att ställa produktiva 

frågor (Elfström, 2014). Produktiva frågor leder vidare till handling och utforskande, frågor som kan 

vara av typen ”vad händer om du ….?” Ute finns konkreta föremål som vatten, sand, pinnar, is, djur 

och växter, allt som kan utgöra grunden till elevernas naturvetenskapliga lärande. Barn är nyfikna och 
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i naturen finns mycket att ställa frågor kring. Läraren kan utnyttja elevernas nyfikenhet inne såväl som 

ute. Genom att kombinera klassrumsundervisning med utomhusundervisning i elevernas närområde 

kan nyfikenhet uppstå kring det nära och synliga såsom naturföremål, växter och djur. Nyfikenhet kan 

också väckas kring det stora så som landskapet, grannskapet och samhället (Beames m. fl., 2012).  

Kunskap om natur och erfarenhet av natur – ”reading nature” 

I en av sina studier låter Magntorn och Helldén (2006) erfarna lågstadielärare reflektera kring 

uteundervisningens betydelse för elevernas ekologiska förståelse. Först får lärarna titta på en film med 

en undervisningssekvens där elever i årskurs tre är ute med en naturskola och håvar efter småkryp i ett 

vattendrag och sedan bearbetar materialet enligt ett ”bottom-up”-perspektiv, där de utgår från enstaka 

organismer som leder till ökad förståelse för ekologiska system. Därefter får lärarna reflektera kring 

hur detta arbetssätt skulle kunna överföras till deras egen skolkontext. Lärarens roll är avgörande och 

utgör den viktigaste faktorn när det gäller elevernas motivation, menar lärarna i studien. Det är läraren 

som kan utmana elevernas nyfikenhet genom att ställa frågor och vara medforskare. Resultatet 

(Magntorn & Helldén, 2006) visar att erfarna lärare menar att elevernas kontakt med naturen och 

förstahandsupplevelse ute är avgörande. Den egna erfarenheten och förtrogenhet med arbetssättet och 

metoden upplevs som viktigare än den teoretiska ämneskunskapen, som i detta fall rörde sig om 

småkryp i vatten och om ekologi. Uttrycket ”reading nature” myntades av Magntorn (2007) och kan 

beskrivas som förmågan att genom kunskap om organismer och samspelet dem emellan i olika 

livsmiljöer förstå ett ekosystems komplexitet. Detta möjliggörs genom fältstudier och att i naturen läsa 

naturen, ett autentiskt lärande i en autentisk miljö. 

Fägerstam och Blom (2012) ser i sin studie av högstadieelever att eleverna som haft undervisning i 

biologi utomhus minns undervisningens innehåll bättre efter fem månader än de elever där klasserna 

hade haft en traditionell inomhusundervisning. Eleverna i uteklasserna uttryckte sig mer nyanserat och 

använde fler biologiska begrepp som var specifika för ämnet, de kunde namnge arter de sett och hade 

generellt ett bättre långtidsminne. Flera studier visar att det man gör ute under fältstudier det minns 

man bättre och att i den sinnliga upplevelsen sker en fördjupad inlärning (Rickinson m. fl., 2004). 

Artkunskap utgör en grund för att läsa naturen och fältstudier ger ofta eleverna ett känslomässigt 

engagemang i arterna och deras livsmiljöer (Magntorn, 2007, Magntorn & Helldén, 2010). Artkunskap 

är allmänbildning men också förutsättningen för en ökad ekologisk förståelse kring biologisk 

mångfald som i längden kan bereda vägen för ett ökat miljöengagemang. I det naturvetenskapliga 

arbetssättet är sortering ett välkänt fenomen. Att sortera och kategorisera växter och djur har en lång 

Linnéansk tradition. Elever ”adopterar” gärna de djur som de håvat upp ur dammen och känner ansvar 

för deras välbefinnande. Här uppstår en viktig känsla av samhörighet med naturen en möjlighet till 

naturkontakt (Sandell & Öhman, 2010), en nyfikenhet och ett intresse har väckts utifrån en av alla 

naturens organismer. 
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Blivande lågstadielärare känner sig osäkra på det ämnesteoretiska naturvetenskapliga innehållet och 

saknar ofta erfarenhet att undervisa ute (Carrier, 2009). I en studie av grundskollärarstudenter i 

Sydöstra USA visar Carrier (2009) att lärarstudenter som tidigare kände oro över okunskap fick 

avsevärt bättre självkänsla och motivation till naturvetenskapliga ämnen och uteverksamhet, när de 

under sin utbildning fick öva på elever och också vara ute i fält och undervisa. Genom att vara 

medupptäckare när de entusiastiska eleverna hade fältstudier och till exempel håvade småkryp i en 

damm blev studenterna mer positiva till att gå ut med framtida elever (Carrier, 2009).  

I en studie av Blatt och Patrick (2014) fick lärarstudenter läsa Richard Louvs bok ”Last Child in the 

Woods” och sedan skriftligen reflektera över sina egna naturupplevelser från uppväxten och hur de 

utifrån detta såg på sin framtida lärargärning. Studiens resultat visade att en övervägande del av 

studenterna beskrev att naturen var viktig för dem. Men slående var att bara ett fåtal av dem beskrev 

skolan som en plats där de fått utomhuserfarenhet. Studenternas tidigare erfarenhet eller brist på 

erfarenhet påverkade deras framtida vilja att undervisa sina elever ute.  Många (56,1%) hade en egen 

önskan om att ta ut sina framtida egna elever i naturen (Blatt & Patrick, 2014). Detta innebär, menar 

författarna att lärarutbildningen har en viktig roll i att ge studenterna erfarenhet och verktyg till att 

undervisa utomhus. Det görs bäst genom att bedriva fältstudier under utbildningen och genom att låta 

studenterna prova på att undervisa utomhus. Blatt och Patrick (2014) visar på bristande forskning 

inom området och att lärarutbildare är dåligt insatta i studenternas tidigare uteupplevelser och i deras 

vilja att ta ut sina framtida elever. 

Det är dåligt ställt med lärarstudenters kunskap om biologisk diversitet, det råder något av en biologisk 

analfabetism (Magntorn, 2007; Palmberg 2012, Sjöberg, 2001). Palmberg (2012) visade i sina studier 

på ett tydligt samband mellan hur ofta lärarstudenter vistades i naturen och deras intresse, artkunskap 

och förståelse för ekologiska funktioner och samband. I Palmbergs (2012) studie framgick det också 

att lärarstudenters naturintresse och artintresse till största delen härstammade från barndomen och den 

egna familjen men också från praktiska övningar under lärarutbildningen. 

Läroplanen och kursplanen i naturvetenskap ger stöd 

Läroplanen för grundskolan, Lgr 11, betonar att skolan ska erbjuda ett varierat lärande där alla sinnen 

involveras och där elevernas utforskande av närmiljön utgör en viktig del (Skolverket, 2011). I 

kunskapskraven i åk 3 i de naturvetenskapliga ämnena, anges att eleven ska kunna ”beskriva och ge 

exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande i närmiljön” (Skolverket, 

2011, s.160). Det centrala innehållet för åk 1-3 beskriver att undervisningen ska innehålla ”enkla 

fältstudier och observationer i närmiljön” (Skolverket, 2011, s. 158). I Skolverkets kommentar-

material i biologi står att läsa: 

Avsikten med innehållet enkla fältstudier och observationer i närmiljön är att eleverna med till 

exempel håvar, förstoringsglas, kikare och andra redskap ska få utforska naturen tillsammans och 

uppleva årstider, material, djur och växter. Fokus ligger på närmiljön som i det här fallet kan vara 
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lättillgängliga friluftsområden, lekparker, zoologiska och botaniska trädgårdar eller andra miljöer som 

eleverna är bekanta med. Kursplanen lyfter fram fältstudier som ett centralt innehåll i sin strävan att 

ge eleverna spännande naturupplevelser och en vana att vistas utomhus. (Skolverket , 2016, s.18 ) 

Lågstadiet är lämpligt för fältstudier och utomhusundervisning då det finns goda möjligheter till att 

organisera uteverksamhet utan att inkräkta på andra ämnen rent schematekniskt (Magntorn, 2006). 

Åldern på eleverna lämpar sig också för ett utforskande som bygger på elevernas egen nyfikenhet 

(a.a). Lärarna i Magntorns (2006) studie såg läroplanen som ett stöd och inte ett hinder för att bedriva 

uteundervisning, de hänvisade då inte enbart till det centrala innehållet utan poängterade att enligt 

läroplanen så ska skolan erbjuda en variation av arbetssätt.  

Naturvetenskap lämpar sig att studera utomhus. Flera naturvetenskapliga arbetssätt och metoder 

används med fördel på skolgården och i skolans närnatur. Rios och Brewer (2014) exemplifierar och 

ger stöd för att moment som att sortera, klassificera, mäta, göra systematiska undersökningar av växter 

och biotoper bäst genomförs ute. Idag uttrycker lärarstudenter oro över att dagens skola har ökat fokus 

på bedömning och standardiserade prov (Blatt & Patrick, 2014). Ämnen som NO och SO har fått allt 

mindre undervisningstid då fokus istället läggs på matematik och läsning. Svenska lärare uttrycker oro 

över att de ser en trend mot en treämnesskola, där matematik, svenska och engelska prioriteras och NO 

och SO inte ses som lika viktiga (Magntorn & Helldén, 2006). Som en lösning på denna utveckling 

formulerade lärarstudenterna i en studie många kreativa lösningar där även matematik och 

språkutveckling kunde bli en del av utomhusundervisningen (Blatt & Patrick, 2014).  

Från lärarstudent till lärare – en process 

Lärarutbildningen är en professionsutbildning av speciell karaktär. De som väljer utbildningen har 

minst femton års egen erfarenhet av skola som en förberedelse inför yrket. Studenterna som börjar sin 

lärarutbildning har oftast en klar bild över vad det innebär att undervisa (Loughran, 2006). Resan de 

gör under lärarutbildningen är en mycket personlig resa som innebär att från att ha identifierat sig som 

elev övergå till att identifiera sig med lärarrollen. Under lärarutbildningen påbörjar studenterna sin väg 

till läraryrket men den resan är inte till ända i och med att utbildningen är klar. Inom lärarutbildningen 

förs en diskussion om lärarutbildningens olika praktiska och teoretiska delar och hur dessa delar ska 

interagera. Korthagen (2010) menar att det krävs god kompetens hos lärarutbildarna och att en 

framgångsfaktor kan vara att studenterna parvis enligt en ”one-to-one” modell reflekterar över 

genomförd undervisning, så att praktik mynnar ut i relevant teori. Att enbart ha en god ämneskunskap 

i till exempel biologi hjälper föga när det kommer till förmågan att undervisa i biologi. Schulman 

(1987) menar att den blivande läraren behöver både allmän pedagogisk kunskap och mer specifik 

kunskap kring hur man undervisar ett speciellt innehåll och ämne, han beskriver detta som 

Pedagogical Content Knowledge (PCK). Nilsson (2008) har i flera studier undersökt lärarstudenters 

lärande och använder begreppet ”pedagogical content knowledge” PCK som en beskrivning av den 

kunskapsbas som studenterna utvecklar under sin lärarutbildning.  Det handlar om en 
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sammansmältning av pedagogisk kunskap och ämneskunskap i en kontext, i detta fall klassrummet 

(a.a.). Den pedagogiska kunskapen är till exempel kunskap kring lektionsplanering, val av arbetssätt 

och val av innehåll och utrustning. Den kontextuella kunskapen handlar om skolans organisation, 

traditioner, relationer mellan de som är verksamma i skolan, det handlar om kunskaper kring den 

kontext där undervisning sker. En tredje kunskapsbas som inkluderas i PCK är den ämnesteoretiska 

kunskapen till exempel ämnesteoretiska kunskaper i naturvetenskap som läraren behöver för att 

undervisa. Nilsson (2008) menar att lärarutbildningen måste erbjuda studenterna tillfällen till att 

reflektera över sin egen undervisning under sin utbildning och att lärarutbildare ska utgå från sina egna 

erfarenheter som lärare. Allt för att utveckla studenternas PCK. Det finns behov av att förstå och 

lyssna på lärarstudenters uppfattning, egna behov och eventuell oro gällande undervisning och hur 

man lär sig att undervisa (Nilsson, 2008).  

Studenterna behöver få träna och reflektera över sin undervisning och diskutera hur man organiserar 

och leder eleverna i en annan lärmiljö än klassrummet. Lärarutbildningen behöver innehålla många 

olika tillfällen och mer generella undervisningsexempel som kan omsättas till andra situationer. Under 

studenternas utbildning pågår det som Billing (2016) beskriver som en parallell-process det vill säga 

att studenterna får prova och genomleva olika undervisningsexempel, diskutera och reflektera för att 

sedan kunna omsätta situationerna till undervisning i deras kommande yrke som lärare. Det ingår ofta 

inslag i lärarutbildningen där studenten får öva och träda in i lärarrollen i så kallad mikroundervisning 

(Bell, 2007). Där får också deltagarna agera ”elever” och situationen kan likställas med ett 

framträdande där den pågående mikroundervisningen blir ett tillfälle för studenten att agera ”lärare” 

som ett steg i utvecklingen från student till lärare. Bell (2007) beskriver hur lärarstudenterna går in och 

ut ur rollen som lärare och att deras klasskamrater får agera skolelever att öva på. 

Lärarutbildningen har ett viktigt uppdrag att ge blivande lärare kunskap och erfarenhet kring metoder 

och lektionsupplägg där fältstudier och utomhusdidaktik ingår som en del i utbildningen (Magntorn, 

2006). I Magntorns studie uttryckte mer erfarna lärare sin oro över att kollegor och lärarstudenter 

saknade undervisningserfarenhet i fältstudier. Brist på erfarenhet och brist på fördjupad ämneskunskap 

sågs som ett hinder att förlägga undervisning ute med klassen (Magntorn, 2006).  

Teori 
”Didaktik definieras som undervisningslära och besvarar flera frågor kring undervisning till exempel; 

Vad ska undervisningen handla om? Hur ska undervisningen genomföras? Varför ska det undervisas 

om innehållet?? Till vem ska innehållet läras ut?” (Nilholm, 2016, s. 67). Ämnesdidaktik handlar om 

konsten att undervisa i olika ämnen, att förstå vilka faktorer som påverkar undervisningen och lärandet 

vilket gör didaktiken central i lärarutbildningen. Denna studie utgår från lärarstudenters beskrivningar, 
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reflektioner och erfarenheter av didaktik i ett utomhusperspektiv. I följande teoridel beskrivs några 

teorier kring lärande och undervisning som ligger till grund för och ramar in studien. 

Lära genom att göra - teori och praktik 

Dewey (1899/2004) betonade förbindelsen mellan teori och praktik i undervisning och lärande. Ur 

Deweys The School and Society (1899/2004) finns att läsa när han resonerar kring hur platsen ser ut 

där den traditionella undervisningen sker: 

Tänk er en ordinär skolsal med dess rader av fula bänkar placerade i geometrisk ordning, hopträngda 

så att det blir minsta möjliga fria utrymme runt omkring, bänkar som är nästan lika stora, med 

knapphändigt utrymme för böcker, pennor, papper! Lägg därtill ett bord, några stolar, kala väggar, 

möjligen några tavlor! Precis som en biolog kan ta ett par benknotor och rekonstruera ett helt djur, så 

kan vi konstruera den enda tänkbara undervisningsaktiviteten som kan försiggå på ett sådant ställe. 

Allt är gjort ”för passivt lyssnande” – ty att enbart läsa läxor i en bok, det är bara en form av 

lyssnande (Dewey, 1899/2004, s. 73). 

I John Deweys (1859-1952) egen försöksskola fanns däremot en rik och användbar närmiljö där 

skolträdgården, parken och omkringliggande odlingsmark utgjorde viktiga resurser i den progressiva, 

pragmatiska pedagogiken (Dewey, 1899/2004). I Deweys texter lyfts samverkan mellan skolan och 

samhället fram och han menade att det behövs ytor för eleverna att arbeta på, i och runt skolan och att 

lärande sker i samverkan med det omgivande samhället och i den omgivande landsbygden ”med alla 

dess fakta och resurser”. Dewey var kritisk till dåtidens skola som nästan uteslutande byggde på boklig 

och abstrakt kunskap och som saknade förankring i elevernas liv. Han menade att det praktiska 

arbetssättet innebar en stor inlärningspotential och att det fungerade som motivation och stöd till 

elevernas lärande med lärobokstexter. Jordet (2010) visar att i ett utomhusdidaktiskt perspektiv så ges 

mycket goda förutsättningar för att först skapa intresse ute där eleverna och läraren får gemensamma 

upplevelser att sedan spinna vidare på inne i klassrummet. Det råder inte någon motsättning mellan det 

konkret praktiska och det generellt teoretiska. Utmaningen som läraren står inför är att skapa 

undervisningssituationer där det sker en samverkan mellan dessa kunskapsformer inne såväl som ute 

(Jordet, 2010). Kvalitet nås först om den teoretiska dimensionen tas med ut och den 

erfarenhetsmässiga praktiska dimensionen tas med in. Det krävs också reflektion för att omsätta 

erfarenhet ute till kunskap. 

När Molander (1996) beskriver lärprocesser betonar han att ett lärande i handling leder till en 

förbindelse mellan teori och praktik. ”Förbindelsen mellan teori och praktik existerar, uttryckt något 

tillspetsat, i och genom praktiken. Detta motiverar en utbildning där lära genom att göra utgör ett 

centralt inslag” (Molander, 1996, s. 153). På en lärarutbildning innebär detta att studenterna lär sig 

läraryrkets profession genom att få öva och ”göra” undervisning och att lärarutbildare blir förebilder 

och mentorer i detta (Loughran, 2006) . Studenten närmar sig de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför genom att göra och genom att själv reflektera över sitt lärande (Molander, 1996). Som 

lärarstudent måste man till exempel behärska teoretisk kunskap om didaktik men man måste också få 

praktisera undervisning på riktigt och på så sätt få en erfarenhetsbaserad didaktisk kompetens. Resan 



  

15 

 

från student till lärare är komplex och studenterna behöver redskap och övning i att undervisa både 

inne och ute. Molander (1996) beskriver den ”lärande praktikern” som ”lärt sig genom att lära”, 

lärandet beskrivs som en process som förutsätter en deltagarposition och aktivitet från den som ska 

lära (s. 152). 

Lärande i en ny kontext 

Ur ett sociokulturellt perspektiv betraktas lärandet aldrig i ett tomrum utan som situerat och 

kontextualiserat i ett socialt sammanhang och i samverkan med omgivningen (Säljö, 2000). Genom 

hela människans historia har vårt språk och våra kunskaper utvecklats i direkta och konkreta möten 

med naturen (Lundegård, 2004). Kunskaper byggs genom att människor interagerar med den 

omgivande miljön och samtalar med varandra. Att studera lärande ur detta perspektiv är att se närmare 

på de interaktioner som sker mellan eleverna, mellan eleverna och läraren samt deras omgivning. En 

situerad syn på lärandet erbjuder på så sätt ett bredare och mer holistiskt sätt att uppfatta kunskaper 

och färdigheter som innefattar alla de kulturella fenomen, språkliga och fysiska redskap, artefakter, 

människor omges av (Säljö, 2000). När undervisningen flyttar ut i närmiljön betyder det därför också 

att eleverna tvingas förhålla sig till de konkreta objekt, djur, växter, byggnader, konst och näringsliv 

som finns där (Jordet, 2010) och att deras lärande blir en integrerad del av detta. Eftersom naturen och 

kulturlandskapet är rika på detaljer och i ständig omvandling utgör det en rik och ständigt föränderlig 

källa till nytt lärande (Dahlgren & Szczepanski, 2004). I uteundervisning etableras på så sätt en unik 

social praktik med andra förutsättningar för språkbruk och handling som också kräver uppgifter där 

eleverna samverkar med den omgivande miljön och med varandra (Jordet 2010). Att flytta ut 

undervisningen innebär att skapa en annan kontext för interaktionen än den som traditionellt sker i en 

klassrumsmiljö. När vi bedriver undervisning utanför klassrummet bryter vi det normala mönstret, och 

den rådande skolkontexten. För eleverna kan det därför till en början vara svårt att inse att skolgården, 

förutom rast, också kan innebära ett tillfälle för lektion och lärande (Waite & Pratt, 2011), vilket bara 

det är en utmaning för den lärare som vill skapa en ny kontext och lärmiljö.  

Metod 

En kvalitativ forskningsstudie innebär en tolkning av deltagarnas beskrivningar av verkligheten. Kvale 

(2002) beskriver att en kvalitativ studie kan innebära fler olika metoder för att samla in data; 

observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper eller insamlande och analys av texter och dokument. 

Denna studie är en kvalitativ studie där observation, filmning och slutligen fokusgruppsintervjuer 

ligger till grund för datainsamlandet (Starrin och Svensson, 1994). Det inspelade materialet 

transkriberades och bearbetades genom en tematisk analys där mönster inom datamaterialet 
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identifierades (Braun & Clarke, 2006). Valet av den kvalitativa metoden gjordes för att på bästa sätt 

uppnå syftet med studien och att kunna besvara studiens frågeställningar.  

Kontext 
Studenterna i denna studie går på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3 på Stockholms Universitet. Under sin fjärde termin går samtliga studenter en 

tio veckors (15 hp) kurs, ” Naturvetenskap och teknik mot yngre åldrar I”. Studenterna får under 

kursen kunskap om det ämnesteoretiska innehållet som ska undervisas om (vad?), kunskap om 

metoder och arbetssätt som är specifikt för de naturvetenskapliga ämnena (hur?) samt ökad förståelse 

för de val som görs av läraren (varför?). Ett utomhusdidaktiskt perspektiv lyfts även som en del i 

lärande och undervisning. Förutom de didaktiska frågorna vad, hur och varför ställs också frågan var 

kan undervisning ske? Studenterna har under kursens gång mött utomhusdidaktik och då oftast enligt 

Jordets (2010) modell med en växelverkan mellan inne och ute. Teoretiska förberedelser har skett inne 

i klassrummet, följt av fältstudier och utomhusundervisning för att sedan efterarbetas inne i 

klassrummet. Som en del i denna kurs ingår också en ”lägerskola” med en natts övernattning och 

fältstudier. 

Studenterna gör därefter ett aktivt val under termin fem då de väljer att fördjupa sig i  antingen 

naturorienterande ämnen, NO eller samhällsorienterande ämnen, SO. De studenter som ingår i studien 

har valt NO och gick fördjupningskursen ”Naturvetenskap och teknik mot yngre åldrar II” (15 hp). 

Mitt intresse av att studera lärarstudenters erfarenhet av utomhusdidaktik gjorde att jag valde att 

observera och intervjua dem under sin femte termin, av programmets totalt åtta terminer.  

 

Ur kursplanens innehåll:  
Kursen behandlar relevant ämnesteori och ämnesdidaktisk forskning för undervisning i 

naturvetenskaplig och teknisk medborgarbildning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. 

Särskilt fokuseras hur 

naturvetenskaplig och teknisk kunskap kan användas för att kunna granska information, argumentera 

och ta ställning i frågor som rör närmiljön samt hur detta kan bli ett innehåll och bedömas i 

undervisningen. Dessutom behandlas estetisk gestaltning och utomhusdidaktik för undervisning i 

hållbar utveckling. 

Kursens lärandemål är att studenterna efter genomförd kurs ska kunna: 

redogöra för den ämnesteori inom de områden som kursen behandlar och som krävs för att undervisa 

i de naturorienterande ämnena i skolår F-3 

planera, utvärdera och utveckla undervisning om samspelet natur, människa och samhälle utifrån 

ämnesdidaktisk forskning 

använda olika former av estetisk gestaltning för undervisning om naturvetenskap och hållbar 

utveckling 

reflektera över bedömning för lärande i undervisningen om samspelet natur, människa och samhälle 

utifrån styrdokument för grundskolan 
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I kursen finns flera moment där studenterna får öva på att undervisa, så kallad mikroundervisning. 

Kursen innehåller också flera utomhusdidaktiska inslag. Vid ett tillfälle genomför studenterna i grupp 

en utomhusaktivitet där de planerar, utvecklar och genomför undervisning genom att öva på sina 

studiekamrater som får agera lågstadieelever. Uppgiften finns beskriven i kursens kursbeskrivning 

(bilaga 1). 

Verksamhetsförlagd undervisning (VFU) ute på skola, med verksamma lärare som handledare, ingår 

som kurser i studenternas utbildning och utgör en viktig del där de får praktisera sina kunskaper. 

Studenterna går fyra VFU-kurser fördelade på termin ett, termin två , termin fem och termin åtta. 

Totalt utgör dessa kurser 30 högskolepoäng utav programmets totalt 240 högskolepoäng. 

Studenterna tog sig till Tyresta Nationalpark där mikroundervisningen ägde rum. Tyresta är ett 

välbesökt naturområde och många skolor i Stockholmsområdet besöker platsen. Där finns tillgång till 

värmestuga, toaletter och grillplats. Under dagen gjordes också ett besök i nationalparkernas hus. 

Utedagen var en kall dag i november och syftet med val av plats var att erbjuda studenterna ett lite mer 

exklusivt naturområde än campusområdet och att det skulle vara ett variationsrikt område gällande 

naturtyper. Vid Tyresta finns kulturlandskap men också olika skogsmiljöer och en rinnande bäck. 

Platsen har ett varierat landskap, öppna fält, en gård samt skogspartier. Det är relativt enkelt att ta sig 

till området med kommunala färdmedel.  

En grupp hade valt att låta deltagarna dramatisera olika näringskedjor. Genom att ge deltagarna kort 

med namn på olika djur fick de gruppvis i uppgift att dramatisera vem som åt vem i en näringskedja. 

En annan grupp hade en övning kring hörseln där deltagarna fick visualisera de ljud som uppfattades 

på platsen. Övningen inleddes med att alla uppmanades att själva hitta en plats där de fick sitta tysta 

och blunda i ca fem minuter därefter gruppvis försöka visualisera något ljud.  Några grupper ledde 

övningar som uppmuntrade att sortera naturföremål eller att lära mer om djuren på vintern. Ytterligare 

en grupp arbetade med träd där syftet var att sortera efter barrträd och lövträd utifrån material som 

samlades in i skogen och placerades på en vit plastduk på marken. Deltagarna uppmuntrades att själva 

komma med förslag på sorteringsgrunder och att fritt utforska naturen. I de flesta presentationer ingick 

det någon form av estetiskt arbete till exempel att med hjälp av naturmaterial bygga ett träd. 

Grupperna uppmuntrades att dokumentera och att sedan presentera för övriga klassen. De studenter 

som ledde övningarna var aktiva och ställde frågor och förde arbetet framåt. Studenterna hade 

förberett övningarna väl och hade med material såsom böcker om träd, sittunderlag och vita 

plastdukar. Gemensamt för samtliga övningar var att lektionerna skulle hämta syfte och mål ifrån 

kursplanen i NO, att eleverna skulle vara delaktiga och att platsen användes som lärmiljö. En 

lärarutbildare, kollega till mig, organiserade dagen och höll också i en kort gemensam reflektion 

stående i cirkel efter varje genomförd utelektion. Under reflektionen ställdes många frågor om upplägg 

och innehåll och det var aktiva diskussioner. 
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Deltagare och urval 
Höstterminen 2015 gick 51st studenter kursen ”Naturvetenskap och teknik mot yngre åldrar II”. 

Studenterna var indelade i två klasser, klasserna hade en gemensam utedag där de klassvis 

presenterade och genomförde sin mikroundervisning. Två lärarutbildare organiserade dagen men 

deltog inte i studien. 

Jag filmade en av klasserna, 25 studenter fördelade på sex grupper under utedagen. Därefter gick en 

förfrågan ut till dessa studenter att delta i en uppföljande fokusgruppsintervju. Det var 11 studenter 

som antog den möjligheten och som deltog i fokusgruppsintervjuerna och vars samtal spelades in. De 

11 studenterna var väl insatta i det som studien avser att beskriva, utomhusdidaktik. Samtliga deltagare 

var kvinnor. 

Genomförande - datainsamling 

Den utomhusdidaktiska uppgiften presenterades av studentgrupperna under en utedag, de hade 

gruppvis förberett en ca 15-20 minuter lång mikroundervisning kopplad till skolans styrdokument, 

övningen genomfördes med övriga studenter i klassen som här fick agera tänkta lågstadieelever.  

Filmning av gruppernas mikroundervisning 

Under utedagen filmades sex grupper när de höll i sin uteundervisning. En liten kamera (en 

stillbildskamera med filmfunktion) på ett enbent stativ användes vilket gjorde det möjligt att enkelt 

flytta kameran till där det pågick aktiviteter. Som filmare höll jag mig vid sidan av aktiviteterna för att 

inte störa och för att påverka i så liten utsträckning som möjligt. Varje grupp genomförde sin 

undervisning i ca 20 minuter och därefter samlades hela klassen för en kortare reflektion och feedback, 

detta filmades och varje film blev mellan 10 till 16 minuter lång. Filmerna visar hur studenterna 

introducerar övningen ute, hur de sätter igång aktiviteterna och hur de leder och sammanfattar. Jag 

försökte fånga alla moment med kameran men då övningarna ibland spreds till smågrupper valde jag 

att följa någon av grupperna och filma vad de gjorde, detta gjorde att jag möjligen också missade delar 

av det som pågick. Fördelen med att filma var att materialet blev rikt och att ljud och bild samverkade, 

filmen synliggjorde det som pågick och i vilken miljö som undervisningen genomfördes. Min 

bedömning var att genom att filma fick jag en rikare observation än om jag enbart hade använt mig av 

observationsanteckningar.  

Stimulated recall 

Filmerna redigerades till YouTube-klipp som sedan delades med de studenter som önskade se dem. 

Syftet med filmerna var att studenterna enkelt skulle kunna dra sig till minnes vad som hände under 

utedagen, de fick se sig själva agera lärare och kunde se hur deltagarna utförde övningarna. Filmerna 

var också ett sätt för mig att dokumentera händelserna under dagen och på så sätt lättare anpassa och 
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ställa relevanta frågor till studenterna i kommande intervjuer. Filmerna fungerade som en variant av 

”stimulated recall” (Haglund, 2003) där tanken var att filmerna skulle ligga som grund för fortsatta 

fokussamtal.  Studenterna som valde att delta i fortsatta intervjuer hade inför fokusgruppsintervjun 

tittat på ”sin” film, vilket gjorde att de drog sig till minnes det som hände ute i fält. Vid tillfället för 

själva intervjuerna hade jag filmerna tillgängliga i datorn och vi tittade kort på någon av filmerna som 

en introduktion till samtalet. En anledning att inte filmerna användes mer aktivt under intervjuerna var 

att i intervjugrupperna deltog studenter från olika studentarbetslag och vi kunde inte sitta och titta på 

3-4 olika filmer. Tiden användes bättre till att samtala. 

Fokusgruppsintervjuer 

Tre fokusgruppsintervjuer med 3-4 studenter i varje grupp genomfördes i en undervisningslokal på 

Campus ca tre veckor efter utedagen. Deltagandet var frivilligt och som belöning för nedlagd tid och 

visat intresse bjöds det på fika. Varje gruppintervju tog drygt en timme. Vi satt runt ett bord och 

diktafonen låg på bordet. Under fokusgruppsintervjun uppmuntrades studenterna att diskutera och 

reflektera över det de sett på filmen och det de varit med om på utedagen. De uppmanades att beskriva 

hur det var att undervisa ute och att genomföra mikroundervisning utanför klassrummet. Studenterna 

själva lyfte frågeställningar och områden som de tyckte var viktiga och kunde fritt argumentera med 

varandra och ifrågasätta eller befästa varandras åsikter (Bryman, 2011).  

Metoden med fokusgrupper gav mig möjlighet att få en uppfattning om hur studenterna tillsammans 

diskuterade och också hur de funderade kring företeelsen utomhusdidaktik genom sitt samtal. Enligt 

ett sociokulturellt perspektiv så är gruppintervjun en social process där deltagarna delger det de känner 

eller i denna givna situation finner lämpligt att säga (Säljö, 2000). Det som studeras är 

kommunikationen studenter emellan. Min egen roll som fokusgruppsledare var relativt passiv, jag 

startade studenternas diskussion med hjälp av frågor och försökte sedan bidra med öppna frågor för att 

leda samtalen vidare. Då mina forskningsfrågor behandlar de didaktiska frågorna vad, hur, varför och 

var när det gäller utomhusundervisning så förberedde jag en rad intervjufrågor i en intervjuguide som 

tillsammans täckte de didaktiska frågorna. Dessa frågor har som syfte att ge en heltäckande 

beskrivning av hur studenterna upplevde sin uteundervisning.  

 Berätta kort om er undervisningssekvens ute.  

 Hur känns det att hålla i undervisning ute? Kan ni berätta? 

 Vilken didaktisk kunskap behövde ni för att genomföra detta? (vilka didaktiska val har ni gjort 

vad gäller innehåll, utrustning, genomförandet, dokumentation…) 

 Vilken ämneskunskap tycker ni att ni behövde för att genomföra er undervisningssekvens? 

 Kan ni berätta om platsen där ni valde att genomföra er undervisning? 

 Hur hanterade ni eventuella sidospår som dök upp?  

 Vad såg ni för möjligheter till att fortsätta inne. Kan ni berätta hur ni ser på att koppla det ni gör 

ute med fortsatt undervisning inne. 

 Hur tror ni att ni skulle kunna använda detta med elever på lågstadiet? 

 Vad ser ni för skillnad i att undervisa ute mot att undervisa inne? 

 Vilken kompetens tror ni man behöver som lärare om man vill flytta ut undervisningen? 
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De tre fokusgruppsintervjuerna spelades in i sin helhet med hjälp av diktafon för att sedan 

transkriberas till skriftlig text. Studenternas röster identifierades och i transkripten har studenternas 

namn ersatts med siffror. Det blev ett rikt material, studenternas samtal var engagerat och innehållsrikt 

och min bedömning efter att ha genomfört tre fokusgrupper var att mängden empiriskt material var 

mer än tillräcklig för att få svar på studiens frågor. Då intervjuerna skedde i grupp är det samtal som 

böljar fram och tillbaka mellan deltagarna och det uppstod några tillfällen då flera deltagare pratade 

samtidigt. Det var dynamiska samtal och i transkripten har även noterats deltagarnas skratt och fniss.  

Analysmetod  

Ett rikt och stort material i form av studenternas intervjuer kräver en analysmetod som beskriver vad 

studenterna säger och som ger struktur till att presentera ett resultat. Som analysmetod användes i 

första hand en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006; Bryman 2011) och dess steg-för-steg-guide 

som bygger på sex definierade steg. Enligt guiden är första steget att bekanta sig med materialet, andra 

steget är att upprätta koder som sedan i ett tredje steg jämförs och där koderna sedan samlas till 

möjliga teman. Som fjärde steg upprättas teman som namnges. Som femte och sjätte steg bearbetas 

teman för att slutligen i studiens resultatdel beskrivas och presenteras.  

Analysen påbörjades redan vid transkriberingen av inspelade intervjuer, då det blev en första kontakt 

och inblick i materialet efter det att intervjuerna genomfördes, detta kan liknas vid guidens steg ett. Att 

aktivt lyssna på ljudfilerna och sedan skriva ner blev ett sätt att inledningsvis bli insatt i vad 

studenterna talade om när det gäller sina erfarenheter och tankar kring utomhusdidaktik (Braun & 

Clarke, 2006). I nästa steg läste jag igenom det transkriberade materialet och därefter påbörjades en 

kodning. Den första kodningen av materialet gjordes genom att direkt i word-programmet skriva 

anteckningar i marginalen. Dessa kommentarer utgjorde en första kodning och det var ett stort antal 

koder som till exempel ”uppleva med alla sinnen”, ”val av plats”, ”koppling till VFU”. Det visade sig 

att det i materialet fanns återkommande koder och för att få detta överskådligt och visuellt fördes 

koderna upp på en stor mind-map eller som Braun och Clarke (2006) benämner ”thematic map”, där 

de koder som hörde samman och kunde länkas ihop bildade kluster. I detta steg började sökandet efter 

eventuella teman och underteman kopplade till de didaktiska frågorna vad, hur, varför och var. I det 

pågående arbetet ställde jag mig hela tiden frågan om resultatet verkligen ärligt speglar det som 

studenterna uttryckte under fokusintervjuerna.  

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets etiska principer för forskning har tagits i beaktande (Vetenskapsrådet, 2017). Det 

bygger på principer såsom informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetkrav samt nyttjandekrav. 

Studenterna informerades tidigt om studien och i god tid innan utedagen delades ett samtyckesbrev 

(bilaga 2) ut, där syftet med studien beskrevs och där studenterna fick kryssa i om de ville delta och då 

att bli filmade och sedan eventuellt intervjuade eller om de valde att avstå. Det framgick tydligt att det 
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var frivilligt att delta. Tre studenter valde att inte delta och då filmades inte de grupper där dessa 

studenter ingick. Enbart de studenter som gett sitt skriftliga samtycke till att delta i studien filmades. I 

och med detta kan man säga att de etiska principerna kring informationskrav och samtyckeskrav är 

uppfyllt. Studenterna i studien är anonyma och presenteras som siffror. Allt material såsom transkript, 

inspelade ljudfiler och filmer har enbart varit tillgängligt för mig och min handledare, vilket gör att 

materialet är konfidentiellt. YouTube-klippen låstes och behandlades privat, det krävdes en aktiv 

förfrågan från de studenter som ville titta på filmerna och det var då jag som delade dem. Materialet 

kan inte nyttjas av andra och med det är nyttjandekravet taget i beaktande. Att använda YouTube 

innebar en förenklad hantering av filmerna när det gällde att dela till andra och det gav också tillgång 

till YouTubes videoredigeringsprogram.  

Frågan om beroendeställning kan diskuteras i studien, då deltagande studenter gick en kurs där jag 

själv var examinerande lärare. Momentet med att undervisa ute är dock ingen bedömningssituation 

vilket gjorde att studenterna inte kunde uppfatta det som fördelaktigt att delta i studien som ett sätt att 

påverka eventuellt betyg i kursen. Under filmning och insamlande av data har jag själv haft en mer 

passiv roll, jag har inte varit seminarielärare under utedagen utan det är mina kollegor som stått för 

lärarrollen.  

Kvalitetsaspekter 

Denna studie är på flera sätt begränsad och frågor om kvalitet och trovärdighet kan diskuteras. Det är 

inte menat att dra för stora slutsatser att till exempel generalisera eller försöka överföra resultatet på 

större grupper. Syftet med en kvalitativ studie av denna karaktär är inte heller att uppnå statistisk 

generaliserbarhet utan att visa på användbarheten i lärarstudenternas erfarenheter som kan tas vidare i 

nya studier. Larsson (2005) resonerar kring kvalitativa studiers generaliserbarhet och menar att risken 

om man inte hävdar studiens legitimitet utan beskriver den utifrån att “one cannot draw any 

conclusions about any other situation than the investigated cases”, är att den tappar sin status och sitt 

värde. I en kvalitativ studie kan generaliserbarhet omsättas till överförbarhet. Denna studie är 

genomförd i en specifik kontext, på en av landets alla lärarutbildningar. Man kan då tänka att 

situationen påminner om andra lärarutbildningar vilket gör studien överförbar till liknande kontexter, 

det vill säga andra lärarutbildningar i landet (Larsson, 2005). Problemet är att det just gällande 

utomhusdidaktik kan se väldigt olika ut på olika lärosäten, vilket skulle tala emot direkt överförbarhet.  

Studien är präglad av mig och min roll som lärarutbildare och min relation till medverkande studenter 

och kollegor. Mina värderingar och eventuellt förutfattade meningar har med all sannolikhet påverkat 

studiens resultat som en följd av min delaktighet i studenternas kurser och sedan som intervjuledare i 

fokusgrupperna. Bryman (2011) menar att det är vanligt att forskare utvecklar en personlig närhet till 

de personer som studeras i en kvalitativ studie.   
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Det var 11 av 51 studenter som själva valde att delta i fokusgruppintervjun och detta kan ha påverkat 

resultatet, då det finns en risk att det är de mest intresserade som kom till intervjun. Möjligen hade 

studiens resultat blivit ett annat med en annan urvalsprincip.  

Resultat 

Resultatet har jag valt att presentera under fyra olika teman/rubriker och dess underteman (tabell 1) 

som speglar studenternas reflektioner över utomhusdidaktik. För att förstärka och exemplifiera de 

olika kategorierna har ett urval av citat från intervjuerna använts. De fyra teman som genom tematisk 

analys har mejslats fram (Braun & Clarke, 2006)  ligger inom ramen för de didaktiska frågorna som 

ställs vid utformandet av undervisning, nämligen; vad, hur, varför och var? Under samtalen i 

fokusgruppen blev det dessa frågor som blev de mest centrala då studenterna pratade om undervisning. 

Presentationen under de fyra temana ger svar på studiens första forskningsfråga: Vad beskriver 

lärarstudenter som viktigt kring vad, hur, varför och var man ska bedriva undervisning ute efter att ha 

planerat och genomfört uteundervisning under sin utbildning? Studiens andra fråga; vilken kompetens 

och kunskap anser sig studenterna behöva för att som framtida lärare använda utomhusdidaktik? 

besvaras framför allt under rubriken/undertemat ”ämnesteoretisk och didaktisk kunskap” samt under 

”personligt intresse viktigt”. 

I fokusgruppssamtalen beskriver studenterna sina erfarenheter utifrån den undervisning de själva 

planerat, de relaterar också till andra erfarenheter till exempel från sin verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) och till didaktiska kurser de haft under lärarutbildningen. De reflekterar också kring hur detta 

kan omsättas till framtida undervisning med egna elever, enligt den parallellprocess (Billing, 2016) 

som studenterna möter under lärarutbildningen.  

Transkripten är benämnda till exempel S1(3),vilket betyder student 1 i intervju 3. 

Tabell 1. Indelning av teman och underteman 

Tema Underteman 

Innehållet i undervisningen 

(Undervisningens vad) 

Ämnesteori och didaktiska verktyg 

Årstiden påverkar innehållet  

En variation av arbetssätt utomhus 

(Undervisningens hur) 

Praktiskt, utforskande och lustfyllt 

Kreativt och estetiskt ”det är lätt att vara ekorre” 

Kommunikativt ”de kunde ta hjälp av varandra” 

Dokumentation/efterarbete inne 

Organisation av uteundervisning 

 

Motivation och syfte 

(Undervisningens varför) 

Ute mår man bra 

Personligt intresse viktigt 
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 Skolans styrdokument ger möjlighet men kan också 

utgöra hinder  

Platsens betydelse för 

undervisningen ute 

(Undervisningens var) 

Platser med olika karaktär 

Lära känna platsen först 

Växelverkan mellan klassrummet och uterummet 

 

Innehållet i undervisningen ute, undervisningens vad 

Innehållet i de mikrolektioner som studenterna genomför utomhus varierar och är anpassat efter den 

årstid som råder, det vill säga senhöst. De flesta övningarna har fokus på biologi och berör framförallt 

djur och växter i närmiljön med exempel på artkunskap, anpassning till vintern, årstidsväxlingar samt 

näringskedjor. Det finns inslag av att uppmuntra deltagarna till att använda alla sinnen och att sortera 

och gruppera organismer. Det finns också inslag av olika estetiska uttrycksformer. Mål och syfte 

hämtas från skolans styrdokument Lgr 11 (Skolverket 2011) och då framförallt i det centrala innehållet 

för år F-3. 

Ämnesteori och didaktiska verktyg 

Kunskap om till exempel träd, svampar och kunskap om hur djur lever är bra att ha som blivande 

lärare, enligt studenterna. De beskriver att de behöver ha kunskap kring begrepp som ekologi, 

fotosyntesen och kretslopp. Det finns en oro att inte kunna allt och att  ” …det kräver ganska mycket, 

man kan läsa på inför just det tillfället också” S3(1). Studenterna är väl medvetna om att de får vara 

beredda på att framtida elever kommer att ställa många frågor, även sådana som de inte kommer att ha 

svar på. Men studenternas inställning är att det viktigaste är att kunna dokumentera elevernas tankar 

och frågor för att sedan plocka med dem in i klassrummet, de uttrycker att de har didaktiska verktyg 

för att hantera elevernas frågor på det sättet. Men de vill samtidigt känna sig säkra på att de har mer 

kunskap än eleverna. Att ha egen god ämnesteoretisk kunskap kan leda till att de på ett bättre sätt kan 

entusiasmera eleverna i sitt lärande. 

S4(1) … och för att lyfta fram elevernas tankar och frågor. Om man själv vet vad … om man har 

mycket ämneskunskaper då kan man också ställa såna här produktiva frågor … man vet vart det 

…vart man vill att det ska leda, alltså. Det känns jätteviktigt. 

Egen ämneskunskap gör att man kan ställa frågor, produktiva frågor som leder elevens lärande framåt. 

Studenterna menar att de också fick läsa på ganska mycket inför den mikrolektion som de presenterade 

ute.  

Artkunskap kommer upp vid flera tillfällen när studenterna talar om ämnesinnehåll. Det är helt klart 

ett område där kunskapen är varierande, några ”hade det gratis” (S1(1) som en student uttrycker det, 

andra känner att de hade stora luckor. De är lite självkritiska och inser att de borde se skillnad på en 

björk och en asp. De har också förslag på hur man till viss del kan kringgå behovet av att kunna namn 

på arter genom att istället prata om var organismen växer eller om den är ätlig eller ej, alltså frångå 

själva artkunskapen med kunskap om växtsätt.  Några menar att man som framtida lärare kan ta reda 

på arternas namn tillsammans med eleverna och att det istället är intresset som är det viktiga.  
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S3(2) nåt hum borde man ju ha. Det är engagerande för eleverna i fall de får svar på sina frågor. 

Så man inte bara går i skogen … vi vet ingenting … ingen som vet nånting.   

S1(2) man ska väl va intresserad 

S4(2) de blir ju intresserade om du själv har ett intresse …vad heter det…det smittar 

Är läraren intresserad smittar det av sig till eleverna men eleverna bör också kunna få svar på sina 

frågor av en kunnig lärare. 

Träd och dess knoppar är användbar ämneskunskap. En student har erfarenhet från sin VFU, där 

klassen lär sig om träd och knoppar och arbetar med ett material kring ”knoppisar”. 

S2(1) Det vet jag ju, för jag var i en tvåa nu på senaste VFUn för där var det, där hade de trädboken 

och där var det…då fick visserligen lärare välja ut vilka träd, men jag tror det var fem sex som de 

skulle ut och skriva om  och så där men allt om de vanligaste och de som finns nära i sin omgivning. 

Men ja de ska ju lära sig om träd…och vad de…redan då liksom. Så det borde man själv kunna. 

S3(1) Träd och knoppisar. Knoppisar, jättemycket har man arbetat med knoppisar har det vart på alla 

skolor som jag har varit.. 

S2(1) vad är det för nåt? 

Studenterna ser ett behov av att själva åtminstone kunna det som eleverna lär sig i årskurs två, i detta 

fall de vanligaste träden och utseendet på dess knoppar. 

Några studenter drar sig till minnes ämnesinnehåll från tidigare kurser i lärarutbildningen till exempel 

från en undersökning som ligger till grund för en ekologisk studie som gjorts i en tidigare kurs. De 

minns de ekologiska begrepp som beskriver skogens olika skikt. 

S4(2) det här med de olika skikten i skogen också det kanske är… där fick vi ju ämneskunskaper i 

förra kursen …. 

S1(2) Trädskikt och buskskikt och markskikt 

S3(2) ja ja ja 

S2(2) på lägerskolan 

S3(2) ja men det kommer jag ihåg 

S3(2) jag börjar tänka direkt …, jord 

S4(2) hasselbuskar … 

Denna ämneskunskap har fastnat och kan redogöras för ett år senare. Studenterna har starkt minne av 

den lägerskola som är en del av en tidigare kurs, en kurs som ger både viss ämnesteoretisk kunskap 

och ämnesdidaktisk kunskap. 

Årstiden påverkar innehållet  

Studenterna tar också upp innehåll som de kommit i kontakt med under sin VFU och relaterar det till 

vad som kan undervisas om ute. En student poängterar att arbeta med fåglar i NO:n under hösten 

kanske inte är det ultimata, då många fåglar flyttat. Men då hon blev rekommenderad att göra det av 

sin handledare så gjorde hon det i alla fall. 

S3(2) Hon sa ”vi ska göra om fåglar”… okej …då tänkte jag, min spontana tanke blev, det hade jag 

hellre gjort under våren för då ser man fler fåglar. Men nu blev det fåglar och det blev inte så där 

jättekul arbete.  

De drar sig till minnes tillfällen under lärarutbildningen där de har kommit i kontakt med artkunskap 

och där de har haft möjlighet att bygga på sin egen ämneskompetens kring arter. 
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S1(2) en del fick vi ju här i våras när vi var ute på…. på den här lägerskolan fick vi ju ganska mycket 

namn på fåglar och växter och sådär 

S4(2) ja det tycker jag också... när vi var uppe i skogen där bakom universitetet där och pratade om 

mossor…. 

Studenternas erfarenheter från en tidigare kurs som gick på våren innehåller andra arter och 

erfarenheter från en annan biotop visade på andra arter. Studenterna beskriver att skillnader i årstider 

blir tydliga och att i uppgiften som de hade planerat finns moment där ”eleverna” uppmuntras att tänka 

kring hur naturen förändras.  

S2(2) det skulle liksom vara höst, ja det var en tanke att inte bara gå och hämta vad som helst utan 

hur såg det här ut i somras vad är skillnaden till hur det såg ut i somras? 

En grupp, som hade undervisning kring sinnen och hörseln beskriver hur fågelsången saknas då det är 

november, däremot hördes motorvägens brus som en ljudridå i den avlövade naturen. 

S1(3)…nej vi tänkte också på det att det var helt avsaknad av fåglar där, men de finns säkert där de 

andra årstiderna 

 

En variation av arbetssätt ute, undervisningens hur 

I uppgiften som studenterna genomför ingår att planera en övning eller sekvens som passar att 

genomföra ute med en tänkt lågstadieklass, där innehållet kopplas till styrdokumenten i 

naturvetenskap. Studenterna har i sina studentarbetslag brottats med den didaktiska frågan hur ska 

undervisningen genomföras, vilket arbetssätt ska användas? Generellt för alla gruppers presentationer 

ute är att övningarna gör deltagarna delaktiga och att de oftast blir indelade i grupper för att genom 

samarbete och kommunikation utföra övningen. I samtliga fall väljer studenterna att inledningsvis 

samla alla deltagare i en cirkel för att beskriva den tänkta arbetsgången. Studenterna använder 

stödanteckningar i mobiltelefonen för att memorera vad som ska sägas och presenteras. Arbetssättet är 

fritt och lustfyllt och platsen används för att samla olika naturföremål och använda dem för att förklara 

eller beskriva naturvetenskapliga fenomen. Studenterna har i sin planering tagit med relevant 

utrustning som till exempel vita plastdukar att lägga på marken där naturföremålen kan presenteras. 

Praktiskt, utforskande och lustfyllt lärande 

Flera studenter beskriver arbetssättet som praktiskt och utforskande. Uteundervisning innebär att 

erfara med hela kroppen inte enbart läsa en text. Det skulle som en student uttryckte det inte vara 

”papper-penna-uppgifter”. 

S2(1) Så är det med alla ämnen, vi kan läsa oss till ganska mycket men att få ta in det att göra det 

praktiskt själv också att få uppleva det praktiskt att få se det, känna på det och så där så ju mer sånt 

desto bättre … faktiskt. 

Under gruppintervjun associerar studenterna till sin tidigare VFU och erfarenheterna från VFU´n 

varierar. En student berättar att hon ser hur det praktiska arbetet från upplevelsen ute övergick till en 

ren skrivuppgift där eleverna uppmanats att skriva av en färdig text vilket enligt henne ” tar ifrån dem 

glädjen från utflykten” (S3(3)). 
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S1(3) jag hade en ännu värre från en VFU nu. De fick en text utskriven av lärare och klippte ut den 

och klistrade in den i boken så det var inte ens skrivandet det var fokus på utan det var en text om 

mossor och lavar som de klistrade in, de behövde inte ens läsa den 

Studenten reflekterar kring hur det teoretiska skrivandet tar över också kring ett innehåll med 

naturanknytning där eleverna kunde varit ute och utforskat mossor och lavar men nu fick en färdig text 

om ämnet.” Det var mer fokus på det här att lära sig skriva istället för att lära sig något om själva 

grejen.” S3(3). Studenten reflekterar kring hur hon tycker att växelverkan mellan upplevelsen ute och 

sedan det mer teoretiska arbetet inne inte fungerar särskilt bra, eleven får en färdig text att klistra in i 

sin bok. 

Studenterna tycker att det är viktigt att det är lustfyllt och att uteundervisningen inte är alltför styrd 

utan att det finns hög frihetsgrad för elever att utforska på egen hand ”man vill att de ska få känna 

glädje och nyfikenhet … därför vill man ju inte ha det alltför styrt men ändå inom ramen.” S1(3). 

Undervisning ute skiljer sig från inne, det går inte att ta inomhusarbetet med ut, rakt av. 

Uteundervisning är mer lämpat för utforskande arbetssätt. Ute ska man göra sånt som inte går att göra 

inne med eleverna. 

S4(2) mmm … och att man anpassar undervisningen efter … ja alltså att det är grejer som borde vara 

ute som man gör ute … att man inte tar inomhusarbetet och flyttar ut det. För det … då har man ju 

inget bra syfte med det. Utan att det är just det här undersökande, att titta på svampar och växter och 

allt sånt. Som inte går att göra i klassrummet. 

Hela syftet med att plocka ut undervisning är att undersöka det som finns ute, att undersöka svampen 

på riktigt och inte bara läsa om den i en bok. 

S2(3) och då när man tar ut undervisningen då, som jag tycker det blir hela tiden att vi pratar om 

hands-on och en riktig upplevelse istället för att titta på fejk-grejer ibland inne… 

S1(3) ja precis. Och jag tänker att….. 

S2(3) Därför går vi ut för att uppleva och se.. 

Ute blir mer på riktigt, det bygger på den egna upplevelsen och hands-on-science. Riktiga upplevelser 

kan inte ersättas med ”fejk”. 

Kreativt och estetiskt ” det är lätt att vara ekorre” 

Flera av grupperna väljer att låta deltagarna gestalta sina upplevelser genom till exempel drama eller 

bild ute. Studenternas uppfattning är att uterummet inbjuder till kreativitet och att det är mer tillåtande 

ute när det till exempel gäller drama. Naturen är en bra plats att uppträda på, där finns annat som drar 

uppmärksamheten till sig, ”man är skyddad av naturen” som en student uttrycker det.  

S2(1) Man känner sig inte lika begränsad när man är ute och så när det kommer till drama och så, det 

känns inte lika jobbigt alltså … när man är utomhus. Alltså om man tycker att det är lite sådär jobbigt 

med teater och drama och så men när man är ute så känns det inte lika … 

S1(1) det är lätt att vara ekorre 

Det materialet som finns under rådande årstid används för att till exempel göra en höst-tavla. 

Deltagarna uppmuntras att samla föremål som de förknippar med hösten för att sedan skapa en höst-
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tavla på den vita duken på marken. En annan grupp väljer att låta deltagarna dramatisera en 

näringskedja, där deltagarna får spela upp hur växtätaren äter växter för att sedan bli uppäten av 

rovdjur. Studenterna drar sig till minnes ett seminarium tidigare under kursen där de själva fick arbeta 

med estetiska uttrycksformer. 

S1(1) Lite som vi gjorde med xx lektion, då vi skulle göra omsorgsfullt. En representation av 

någonting och också kunna muntligt förklara … göra nåt fint av det hela. Göra det estetiskt. 

Att gestalta naturens ljud är en uppgift och när studenterna reflekterar kring detta så betonar man 

platsens betydelse som utgångspunkt för det estetiska uttrycket drama. En student drar sig till minnes 

vad de gjorde tidigare i kursen med en dramapedagog, nu används detta arbetssätt ute. Man ser 

möjligheten att använda naturen genom estetisk gestaltning. 

S1(3) ja absolut och varför vi inte valde att göra det direkt med kroppen det var ju både att vi ville 

använda naturen men sen så var det att vi gjorde mycket så när vi hade de där dramaövningarna med 

xxx. 

Den tidigare erfarenheten från drama används men byggs nu på och utvecklas genom att också 

använda naturföremål till att gestalta ljud. 

Kommunikativt , ”de kunde ta hjälp av varandra” 

Många av övningarna som studenterna presenterar under utedagen uppmuntrar och främjar 

kommunikation och interaktion mellan deltagarna. En student drar en parallell till sin senaste VFU då 

hon provar att ha utelektioner och märker att eleverna blir mer självgående och tar hjälp av varandra. 

S4(1)…det kändes ganska skönt att de kunde ta hjälp av varandra och sen … ibland behövde de hjälp 

men det blev inte lika … att alla behövde min hjälp, utan de var lite självgående. 

En student uttrycker det som ”Det är ju framför allt eleverna som gör uppgiften och läraren kan ta ett 

steg tillbaka bara och lyssna in” S4(2). Här menar studenten också att då eleverna gör uppgiften har de 

också ett inflytande över sitt lärande.  En annan student beskriver att arbetssättet med kommunikation 

och rörelse blir roligare ute för lågstadiets elever. Ute är det mer tillåtande att höras och man stör 

ingen. Hennes erfarenhet från VFU är att hon uppskattar när eleverna är engagerade och pratar men att 

”ibland så känner man att de andra lärarna står och sneglar in i klassrummet för att det låter så mycket” 

S4(1). 

När studenterna reflekterar kring kommunikation kommer också frågan om gruppindelning upp. 

Förslaget är att eleverna ska ha speciella ”utegrupper” som är bestämda sedan innan, detta för att 

slippa ödsla tid på detta varje gång klassen går ut. Men det är också viktigt att byta ibland för att få 

vara med olika klasskamrater. Att som lärare kommunicera med eleverna ute ställer speciella krav. 

Studenterna menar att det är svårt att göra sig hörd ute och att få eleverna fokuserade och samlade. 

S1(1) och att göra sin röst hörd också utomhus...det är svårare. 

mm...mmm 

S3(1) samla gruppen 

S4(1) svårare att samla gruppen 
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Studenterna uppfattade det som svårare att samla alla elever utomhus, det är mer som distraherar ute 

än inne i klassrummet. Studenterna reflekterar kring sina erfarenheter från sin VFU. 

S4(2) ja det märkte jag på min VFU…jag försökte ju ta ut undervisning vid några tillfällen…och det 

är svårt, det är svårare än man tror för det är så svårt att göra sig hörd, att få fokus på…alltså jag vet 

att jag hade två, tre elever som bara inte var med…de satte sig någon annan stans och bara, nej jag är 

inte med. Det är svårt, svårare än man kanske tror. Framför allt det här med instruktioner. Ibland 

kändes som att det var bättre att ta dem innan, inne och sen bara gå ut och göra uppgiften ute….det 

beror på vad det är för instruktion och hur långa de är också. 

Lösningen kan vara att ge instruktionerna inne för att sedan låta eleverna ta sig an uppgiften ute. 

Dokumentation och efterarbete 

Studenterna diskuterar hur uteundervisning bäst dokumenteras och hur det naturligt leder till 

efterarbete inne. Det framkommer med tydlighet att det inte enbart är lek ute utan att det bör kunna 

kopplas till ett innehåll som är en del av skolarbetet. 

S3(1) då för man tänker ju ofta att så går man ut och leker några lekar så blir det inte så mycket mer 

med det men att man verkligen gör något som man kan fortsätta med sen. 

Eleverna ställer frågor ute som man som lärare inte har svar på direkt ”det här tar vi med in i 

klassrummet, det kan bli jättebra att arbeta med senare” S3(1). Att ta med material in till klassrummet 

kan vara ett sätt att bearbeta men en student menar att detta är något som hör hemma på förskolan ” ja 

men det där gjorde man ju mer i typ förskolan när man var liten, då tog man in rönnbär och man 

plockade lingon och gjorde lingonsylt” S3(3). 

En av studentgrupperna håller en övning ute där deltagarna får sitta tysta och lyssna på en saga om 

olika djur på vintern. Under sagans gång förstärks sagan med djurens olika läten, som de spelar upp 

med sin mobil. De föreslår att det som dramatiserats ute kan övergå till en mer skriftlig uppgift inne, 

att efterarbetet blir att skriva om de djur som de hade hört om ute. Detta är intressant med tanke på hur 

några studenter tidigare menar att skrivuppgifter helt kan ta död på det som eleverna upplevt ute. En 

grupp dokumenterar med kameran det som skapats ute för att ta med in, de föreslår att man också kan 

ta med föremål från naturen in i klassrummet. 

När de reflekterar kring hur de skulle göra i en kommande lärarsituation så föreslår en student att ” 

man kan ju låta var och en formulera en fråga så får de jobba med den när de kommer tillbaks till 

klassrummet, liksom” S2(2). Eleverna kan själva dokumentera sina arbeten ute eller så är det lärarens 

uppgift att bygga bron mellan ute och inne. Flera studenter menar att det som görs ute måste tas upp 

igen i klassrummet så att det inte hänger löst. Lärarens uppgift är att knyta ihop och återkoppla. 

S2(3) Och att sen alltid ha nån sån där form av … uppföljning … ja ... efteråt, vid senare … så att de 

kan få ställa frågan igen eller få en annan kamrats stödjning, alltså kan reflektera kring det 

tillsammans eller ... Ja bara att det sker, att det blir en uppföljning. 

Att först få uppleva ute men att sedan kunna reflektera tillsammans som uppföljning i klassrummet är 

en modell som förespråkas av studenterna. 
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Organisation av uteundervisning 

Studenterna har en del erfarenhet av hur organisation av uteundervisning fungerar på deras VFU-

skola. På en skola går alla i årskurs tre ut tillsammans och även fritids. Studenten menar att trots att det 

är många vuxna så blir det rörigt med många elever på en begränsad yta, vinsten av hög lärartäthet 

minskar, det blir istället sämre kvalitet och rörigt för eleverna.  

Studenterna ser hur lärarutbildarna gör och kan bli inspirerade att göra på liknande sätt. 

S3(2) ja jag tänker mycket på det här hur man organiserar man ser hur ni gör. Som när man samlas, 

ok nu är vi vuxna men det kan ju förekomma prat mellan oss också innan man får uppmärksamheten, 

sådär… men hur ni gör…och vad man kan göra, tycker jag. 

Under samtliga intervjuer kommer tidsfaktorn upp, att man har svårt att se hur man som lärare ska 

hinna med att till exempel organisera uteundervisning, studenterna är oroliga för allt som ska hinnas 

med. Det finns också en oro för att vara ensam med en klass ute. Man vill vara minst två, i alla fall då 

man lämnar skolgården, detta för att inte riskera att behöva lämna klassen om det inträffar något 

oförutsett med en elev. 

S3(2) nej jag tänker att man är ute i skogen kanske, då skulle inte jag vilja gå själv då skulle man vilja 

ha med sig nån. Men det handlar ju om resurser, man vet ju inte var man hamnar, man vet ju inte vad 

det finns för resurser heller, så det är ju jättesvårt…men i en perfekt värld… 

Här blir reflektionen att det ser olika ut på olika skolor vad gäller resurser. Fritids kan användas som 

resurs och en student funderar över om det kanske kan finnas frivilliga föräldrar som kan följa med 

som extra vuxen. Det talas också om tydlighet och ledarskap som fungerar ute. Det blir svårare att 

samla gruppen och inte lika kontrollerat som inomhus i klassrummet. Utifrån sina erfarenheter 

reflekterar studenterna på hur det ska bli när de är färdiga lärare. Som en student uttrycker det, ”men 

det tänker jag att man lär ju känna sin klass och vet vad som fungerar” S2(2). 

Motivation och syfte, undervisningens varför 

Ute mår man bra, ”barn är liksom inte gjorda för att sitta still en hel dag” 

Studenterna i studien ger flera olika motiv och syften till uteundervisning. Flera av studenterna 

uttrycker att det har varit härligt att vara ute under kursen, de tycker att de orkar längre och att naturen 

skänker ett lugn. Ord som mysigt och härligt beskriver hur de känner. När de tänker utifrån elevernas 

perspektiv så vill de kunna förmedla det lugn som naturen kan ge, de vill att barnen ska få njuta av 

naturen. De motiverar detta med att dagens elever lever i en stressig vardag. 

S1(3) Och jag tror att det är ännu viktigare i dagens samhälle där det är så mycket stress och så 

mycket liksom … aaa, aaa och det här att sitta tyst och stilla en stund kan vara väldigt nyttigt för 

barnen att lära sig och också då att njuta av naturen. Särskilt när det är så mycket, det är skärmar och 

allting det är ingen verklighetsupplevelse … de måste också få erfara det. 

Studenterna tror att uteundervisning kan innebära en tydligare anknytning till verkligheten som en 

motvikt till skärmtid. Ett motiv är också att eleverna ska få möjlighet att röra sig, något som 

studenterna också upplever som viktigt. 
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S1(1) barn är liksom inte gjorda för att sitta still en hel dag … 

S2(1) gud det vet man ju själv efter en fyrtio minuter börjar det ju klia i en ... 

S1(1) det är ju det som tär på en som lärare om man ska försöka få eleverna att sitta still en hel dag … 

det är det som är jobbigt som lärare. 

I citatet ovan blir det tydligt hur samtalet böljar mellan att tänka på eleverna på lågstadiet, sig själv 

som student men också framåt hur det ska bli som framtida lärare. 

Men en grupp som har en stillasittande övning ute menar att det kanske inte är det optimala en kall 

novemberdag. Det är svårare för eleverna att hålla fokus om de samtidigt fryser. 

S3(1) Jag vet inte … svårt…att vara utomhus i sig som i våran övning att vi var stillasittande ganska 

mycket att det kan bli att fokus kanske försvinner ifrån uppgiften om man … alltså, ifall eleverna blir 

kalla det blir sådär att det finns annat att tänka på både positivt och negativt  

Personligt intresse ”på något sätt har intresset väckts” 

Studenterna återkommer under intervjuerna till sina egna personliga erfarenheter av uteverksamhet. 

De refererar till sin egen barndom och uppväxt men också tillfällen senare i livet som påverkat deras 

värderingar och känslor inför att vara ute. Några av studenterna bär på positiva minnen från 

barndomen och har erfarenhet från att leva på landsbygden och reflekterar kring hur detta skapat en 

erfarenhet och tillhörighet i naturen.  

S3(3 )För jag vet ju att när jag var liten då hade man ju jättelångt till närmsta granne och man var ute 

i naturen hela tiden så det var ju en självklarhet. Det var väldigt mycket sådär att nu åker vi till fjällen 

och fiskar på sommaren och då var det ju väldigt mycket sådär naturupplevelse som de som bor i stan 

kanske inte upplever. Då får man liksom ett annat band till naturen. 

Det finns också exempel där studenterna reflekterar över att de under lärarutbildningen upptäckt att det 

är lustfyllt att vara ute och att den nytillkomna motivationen och känslan motiverar till att gå ut med 

elever i framtiden. Från att först saknat intresse har nu ett intresse uppstått och med det en insikt om att 

det är viktigt med bra utrustning som fungerar för uteundervisning. 

S1(3) för när jag var liten så tyckte jag inte om att gå ut men nu så har jag fått på lärarutbildningen att 

det är kul att gå ut, det är roligt det här. Jag har till och med skaffat riktiga ytterkläder och så där. På 

min önskelista i år står det riktig ryggsäck ...termos … men det är liksom, ja äventyrsbyxor. Så på nåt 

sätt så har intresset väckts och därför kände jag också att jag ville gå ut med eleverna.  

Att få prova på utomhusundervisning under lärarutbildningen kan göra att motivationen ökar att sedan 

prova med egna elever i framtiden. 

S1(1) ... ja precis. Alltså om vi studenter inte hade fått någon undervisning i utomhuspedagogik, 

särskilt den här Tyrestadagen blir man ju verkligen motiverad att ha det själv. Men om jag inte hade 

fått det som lärarstudent skulle jag nog inte gå ut 

Flera: nej…nej..verkligen inte 

S4(1) för den traditionen finns ju inte på alla skolor riktigt…alltså 

Att den egna motivationen och intresset är viktigt framkommer med all tydlighet. ”om inte du tycker 

om att vara ute i skogen själv då blir det ju inte kul” S3(2). Det egna intresset kommer att styra om du 

i framtiden kommer att ta ut eleverna eller inte anser studenterna. Det egna intresset är också viktigt 

för att göra kommande elever intresserade, ”de blir ju intresserade om du själv har ett intresse, det 
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smittar” S4(2). Att lärarens eget intresse är drivkraften menar studenten när hon drar sig till minnes 

hur hon hade en lärare på högstadiet som älskade fåglar och att detta medförde att eleverna fick följa 

med ut på fågelskådning, ett starkt minne som dröjt sig kvar.  

Studenterna menar att även de behöver uppleva naturen ”med alla sinnen”, och att det blir något annat 

än att sitta inne på seminarier.  

S1(2) alltså det blir ju verkligen, man kommer ihåg … jag kommer nog ihåg alla saker som jag har 

gjort utomhus i kursen alltså, alla seminarier kommer man ju inte ihåg, så man märker ju verkligen att 

det sätter sig när man får uppleva naturen än att bara prata om den, det blir en helt annan sak. 

Det hänvisas framförallt till olika utomhustillfällen till exempel lägerskolan eller platser runt 

universitetet som besökts. Som kurslitteratur i kursen finns bland annat en av böckerna i ”Lära-in-ute” 

serien, ”Att lära in ute-året runt” (Lättman-Marsch & Wejdmark, 2011 ). En student berättar att hon av 

eget intresse hade köpt andra av dessa böcker i serien utöver det som ingår i kurslitteraturen. 

Skolans styrdokument ger möjlighet men kan också utgöra hinder  

I sin planering av mikroundervisningen ute har studenterna formulerat mål och syfte som är kopplat 

till skolans styrdokument. Syftestexten sammanfattar de förmågor som eleverna i grundskolan ska 

utveckla i t ex biologi: 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis:  

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska 

information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,  

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i 

människokroppen, naturen och samhället (Skolverket, 2011, s.156). 

I intervjusvaren framkommer det att studenterna ser ett dilemma i att dels arbeta utforskande och fritt 

men också att det finns krav på att nå mål och att detta upplevs som ett orosmoment. Studenternas 

uppfattning är att det är viktigt att utgå från elevernas egna intressen och att vara flexibel som lärare. 

S2(1) jo men faktiskt det har jag också tänkt på väldigt mycket alltså hittar de ett eget intresse då får 

vi släppa det här nu och så snackar vi om ekorren 

S4(1) Då når de ju inte målet kanske  (skratt) … 

Studenterna är medvetna om svårigheten att arbeta målstyrt och att samtidigt låta elevernas intressen 

styra. Det finns hinder såsom ont om tid. En uppfattning är att det underlättar att ändå ha syftet med 

undervisningen ute klart för sig och att det som görs ute skall vara just sånt som inte lika gärna kan 

göras inne utan att det ska främja elevernas utforskande och att de skall få erfara närnaturen.  

S3(3) Men det känns ju som att … ehe ….man vill ju styra lite men samtidigt vill man ju inte styra 

helt och ja det kan bli svårt om man vill nå ett speciellt mål 

S1(2) Man måste ha ganska klart för sig vad syftet är. Alltså och sedan arbeta utefter det. 

S2(3) men då är det ju den här tid … då tänker jag med en gång på tiden man har att disponera i 

skogen. Det måste ju finnas tid för att kunna utforska fritt men sen även att kunna knyta det till målen 

eller det man ska göra 
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Att låta eleverna utforska fritt kräver att det finns tillräckligt med tid avsatt. Studenten i citatet ovan 

skiljer på ”att utforska fritt” och ”det man ska göra”. Det visar på att det finns en svårighet, ett 

dilemma. 

S2(1) Det krävs så himla mycket, man lär väl sig det med tiden men just nu när man inte kan det just 

det här att man måste snabbt kunna tänka om och omplanera för stunden…ehe….och då krävs det 

också igen väldigt mycket kunskaper…åh…mycket backup-tankar hur man ska fortsätta. just nu tror 

jag man blir väldigt styrd av man ska sätta upp mål, man ska gå efter det här och ja, det blir 

väldigt…ganska svårt att ta sig runt det hela tiden.  

Studenten menar att för att kunna vara flexibel och också gå utanför de styrande målen så kräver det 

att hon själv som lärare har goda kunskaper, detta är något hon tänker kommer med åren då hon får 

mer erfarenhet.  

Platsens betydelse, undervisningens var 

Platsen har en framträdande roll när studenterna reflekterar kring utomhusdidaktik. De diskuterar val 

av plats utifrån vad som ska undervisas om och utifrån tillgänglighet, de diskuterar också hur 

undervisning ute kan växelverka med det som sker inne i klassrummet. 

Platser med olika karaktär 

Studentgrupperna i studien använder en stund av utedagen att förbereda och välja plats för sin 

mikroundervisning. Grupperna väljer platser av olika karaktär trots att de befinner sig på en ganska 

begränsad geografisk plats. Flera beskriver under gruppintervjuerna hur de tänker när de planerar 

utelektionen, några vill ha en öppen yta eller en bäck, andra efterfrågar en mer varierad skog. ”vi ville 

väl ha blandskog kan man säga, det skulle finnas lite löv- och barrträd” S2 (2). Några använder 

närheten till byggnader där det fanns öppna ytor av kortklippt gräs eller grus. Andra grupper söker mer 

utmanande och vild natur då de vill att deltagarna skall ha tillgång till löst naturmaterial som pinnar, 

löv och kottar. En grupp väljer en avskild plats, en liten glänta i skogen får utgöra kuliss när de 

berättar en saga med ljudeffekter.   

Studenterna ger många uttryck för att val av plats är betydelsefullt för utfallet av undervisningen när 

de överför detta till ett skolsammanhang. Det bästa är en plats som är naturligt avgränsad, en plats som 

bildar ett rum i naturen, en plats som talar om för eleverna var gränsen går. Flera studenter betonar att 

det är viktigt att platsen ligger nära skolan för att undvika långa transporter.  

En av grupperna genomför sin mikroundervisning där det dels finns utrymme att lägga ut föremål, dels 

en mer tät skog dit deltagarna går för att samla naturmaterial. Platsen styr övningen då det finns en 

naturlig gräns mellan insamlandet och presentationen.  

S1(2) det var väl ändå någon fördel med det tänker jag att det var lite öppet att man hade plats att 

lägga ut ... att man kunde lägga ut dem bredvid varandra. Hade man varit inne i skogen för hela 

uppgiften det hade ju varit lite svårare 

S4(2) jag tyckte det var bra man hade samlingen utanför skogen sen så ”nu får ni gå in” det var lite … 

S1(2) det var en tydlig gräns 
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Variationen i naturtyper utgör naturliga gränser, en skogsdunge, ett begränsat antal träd i klunga blir 

en plats med naturlig gräns.  

S1(3) Vi diskuterade ju det att man skulle liksom ha ett avgränsat område då att man liksom gör ändå 

ett rum i naturen … eh …det var ju som en skogsdunge, att de inte fick gå längre än till träden, tänkte 

vi att vi kunde göra med eleverna 

Studenterna relaterar till hur de tänker att det skulle vara med ”riktiga” elever. I planerandet och 

genomförandet av mikroundervisningen har de diskuterat hur detta skulle vara i en riktig 

undervisningssituation. ”Jag tror det hade varit mer kaosartat med riktiga elever för de hade velat 

springa längre bort …” S3(3). Platsen ska kännas säker även för yngre elever med spring i benen. Det 

uttrycks en oro att inte ha alla elever under uppsikt eller att elever ska försvinna.  

S1(1) det är kanske skönt också om man bara har en liten dunge 

I en liten dunge blir alla elever synliga och man vet var man har dem, en trygghet tycker studenterna 

när de tänker sig att arbeta med yngre elever. 

Studenterna i studien går sin lärarutbildning i en storstad och gör sin verksamhetsförlagda utbildning 

oftast i urbana miljöer. Under gruppintervjuerna diskuteras svårigheter men också möjligheter till att 

vara ute. Staden har begränsat utrymme vad gäller skolgårdar och det innebär transporter för att nå 

naturområden tillsammans med en klass, transporten blir ett projekt som kan kännas övermäktigt att ta 

sig an.” Jag tycker jobbigast verkar vara färden för att komma ut” S1(1). Skolgårdarna i innerstaden 

erbjuder enbart asfalt men ”ändå finns det ju ganska mycket naturområden om man inte är mitt i stan” 

S4(1), som en student uttrycker det. 

S4(2) men skog finns det ju, oftast finns det väl nån skog som ligger i närheten 

S2(2) nån dunge eller nåt 

S1(2) ja som man kan använda 

S2(2) om inte annat så har väl skolan en massa träd 

… 

S4 (2) ett träd (skratt) 

 

Under studietiden har studenterna haft seminarier ute på campusområdet och i dess närnatur flera 

gånger. Universitetsområdet erbjuder goda möjligheter att flytta lärandet ut och det ”är ju bara att gå 

en liten promenad så har man skog och mark” S3(1). Det krävs inga heldagar, långa transporter till 

speciella platser utan kan vara en förlängd del av det som sker inne i lokalerna på Campus. 

Lära känna platsen först, ”det är lite spännande liksom” 

Studenternas uppfattning är att man som lärare måste rekognosera platsen inför en utelektion. De 

tycker också att det är viktigt att eleverna behöver lära känna platsen först precis som barn måste bli 

bekanta med andra nya saker och att detta måste få ta sin tid. 

S1(3) Jag tänker att när man presenterar ett nytt material så vill man ju gärna att barnen får känna lite 

på det och leka lite med det. Jag tänker att det kan vara likadant när man möter en ny miljö, att låta 

dom springa runt i den här gläntan ett tag innan man börjar lektionen för då har de större fokus… 
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Genom att rekognosera och lära känna platsen uppstår fler möjligheter som kan hjälpa läraren att 

variera undervisningen. Det är viktigt att vara flexibel, det är viktigt att veta vad platsen kan erbjuda. 

S3(1) Ja men allt det man har tänkt sen innan att det här kan man arbeta med, så hittar man fler sätt 

när man väl kommer ut, alltså platsens betydelse och hur man har förberett kring platsen kan ju 

kännas jätteväsentligt liksom att man vet vad som finns på plats 

Att flytta ut undervisningen innebär en ny plats för eleverna, nyhetens behag gör det mer spännande än 

klassrummets fyra väggar som man känner så väl sedan tidigare 

S4(1) och så är man van vid klassrummet också. När man kommer ut så är det ju som en ny plats 

också så det är lite spännande liksom 

Som en student uttryckte det ”jag tror att det kan vara inspirerande för läraren att göra 

lektionsplaneringen utomhus” S1(1), då kan planeringen bli än mer spontan och med platsen som 

utgångspunkt. 

Växelverkan mellan klassrummet och uterummet 

Flera av studenterna jämför ute med inne, att det är mer utrymme ute ser de som en fördel. 

Klassrummets fyra väggar innebär en begränsning utrymmesmässigt.  

S1(3) I klassrummet det är ganska svårt och det är ganska trångt, du vet. Man sitter och petar på 

varandra och…så där erbjuder ju naturen ett helt annat space ett helt annat rum att vara i.  

De vill göra uppgifter som lämpar sig bäst ute och som inte skulle gå att genomföra inne med en klass 

”vi vill kunna utnyttja utemiljön, det är ju det som är poängen” S1(2). 

S4(2) … ja alltså att det är grejer som borde vara ute som man gör ute, att man inte tar 

inomhusarbetet och flyttar ut det. För det…då har man ju inget bra syfte med det. Utan att det är just 

det här undersökande, att titta på svampar och växter och allt sånt. Som inte går att göra i 

klassrummet. 

Det undersökande arbetssättet lämpar sig att göra ute. Växelverkan mellan ute och inne ser studenterna 

som en möjlighet, att saker som görs ute följs upp inne men också att eleverna succesivt behöver vänja 

sig vid att ute är lika mycket lärande som inne, att övergången mellan att vara ute och inne inte blir så 

stor utan att den blir som en naturlig del under skoldagen. I och med att uteundervisningen blir en del 

av den formella undervisningen så handlar det om att hitta platser nära skolan eller att ha skolans gård 

som uteklassrum. Studenterna betonar att kontinuitet är viktigt, att det inte blir en ”happening” att gå 

ut. 

S2(3) sen tror jag också att låta det bli en rutin, en kontinuitet med att alltid vara ute en del i 

undervisningen eller ett moment att barnen vänjer sig vid den konstruktionen av lärande. Så att man 

liksom inte tar en dag per termin och det är vår utedag utan att man gör det till en vana så som vi 

alltid gör i klassrummet det spelar ingen roll om det är ute eller inne. 

En student beskriver hur viktigt det är att inte ge upp som lärare utan att våga prova gång på gång. 

S3(1) ja men bara att vänja in eleverna vid det arbetssättet bara överlag man gör det en gång och det 

blir kaos men om man gör det en andra gång, en tredje gång en fjärde gång, det är ju det du har varit 

inne på också under kursens gång att bara våga köra att bara våga köra igen fastän det blir jättestökigt 

och jätterörigt. 
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En student relaterar till sin egen upplevelse från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) där hon 

första gången hade träffat en klass som kontinuerligt var ute en gång i veckan och var vana vid det. 

Vid nästa tillfälle hade hon en klass som när hon skulle gå ut med dem var ovana och inte kunde 

koncentrera sig. Hon reflekterade över skillnaden och hennes slutsats var att det är oerhört viktigt att 

klassen behöver vänjas vid att vara ute och att det gäller att inte ge upp vid första försöket. ”Att man 

jobbar in det, att man inte bara gör det en gång om året utan att man gör det regelbundet, att eleverna 

lär sig och vet hur själva formen för undervisningen går till” S1(2). Regelbundenhet gör att eleverna 

blir vana vid att undervisning inte enbart sker i klassrummet och att det sedan är lek ute utan att båda 

arenorna kan användas för undervisning. Studenterna uttrycker oro över att det blir mer stökigt ute, att 

”det känns enklast, nu sitter vi vid våra bord här inne” S3(1). En erfarenhet från VFU´n var att det var 

enklast att ge eleverna instruktioner inne och att det sen bara vara att gå ut för att genomföra uppgiften. 

Dels behöver eleverna vänja sig vid ute men studenterna uttrycker också att de själva behöver 

erfarenhet att ”ja … att gå ifrån lite det där komfort, det som är inomhus kontra utomhus och vänja sig 

vid att hitta sätt som fungerar för just den här elevgruppen … att man får lära genom egen erfarenhet” 

S3(1). 

Sammanfattning av resultat 

Den genomförda utedagen blir utgångspunkten för studenternas reflektioner som också fångar deras 

erfarenheter från VFU. Studenterna inser att deras egen ämneskunskap till exempel av arter kan vara 

bristfällig, att det kan begränsa dem i att besvara elevernas alla frågor. Men de menar att det går att 

kringgå detta genom att vara intresserad och ta reda på saker tillsammans med eleverna. Studenterna 

har överlag en mycket positiv inställning till att flytta ut undervisningen och beskriver många exempel 

på hur man kan arbeta utomhusdidaktiskt. De ser möjligheter med att variera arbetssätten och menar 

att uterummet erbjuder ett mer utforskande arbetssätt med praktiska inslag. De beskriver också 

möjligheter till estetisk verksamhet såsom drama och bild och att genomföra uppgifter där eleverna 

arbetar tillsammans. Arbetssätt som främjar kommunikation elever emellan. 

Studenterna uppfattar valet av plats som viktigt och uttrycker att de helst vill ha ett avgränsat område 

med god uppsikt över sina elever. De ser transporterna till naturområden som ett hinder och känner en 

oro inför att gå ut med en hel klass själv. De beskriver en växelverkan mellan det som görs ute och 

efterarbetet inne. I studien tydliggörs det att studenterna befinner sig mitt i sin lärarutbildning. När de 

gäller utomhusdidaktisk erfarenhet har de fått den under sin verksamhetsförlagda utbildning eller 

under tidigare kurser i naturvetenskapsämnenas didaktik. De har också inspirerats av till exempel 

dramakurser under utbildningen. De menar att tidigare erfarenheter från uppväxten är betydelsefulla 

för det egna intresset för uteundervisning. 
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Diskussion 

Diskussionsavsnittet slår en brygga mellan studiens resultat, det vill säga lärarstudenternas reflektioner 

kring utomhusdidaktik och tidigare forskning. Utifrån den undervisning som studenterna själva utförde 

ute samt från andra erfarenheter, till exempel från den egna VFU´n reflekterade de och drog paralleller 

till hur de tänker sig att en liknande situation kan se ut med deras kommande elever på lågstadiet. 

Denna parallell-process pågår under hela deras utbildning (Billing, 2016) och blev tydlig under 

fokusgruppsintervjuerna i denna studie. 

Undervisningens vad  

Vad ska undervisas om? Vilket innehåll ska väljas? Vad behöver jag själv som lärare kunna? Vad är 

bäst genomförbart utomhus? Detta är exempel på didaktiska frågor som en lärare ställer sig och 

besvarar. Vad behöver man kunna som lärare och hur svarar lärarutbildningen upp mot behoven? 

Studenterna i denna studie har en önskan om att kunna mer om det som de ser i naturen. De beskriver 

till exempel att de till viss del saknar kunskap kring vanliga växter och djur. När de som framtida 

lärare undervisar ute vill de kunna svara på elevernas frågor om vad de hittat i naturen men de behöver 

också didaktiska verktyg för att entusiasmera eleverna att själva utforska genom att till exempel ställa 

produktiva frågor till dem. Denna studies resultat kan sägas bekräfta tidigare forskning om studenters 

kunskap  eller snarare brist på kunskap om vanliga arter i närnaturen (Palmberg, 2012; Sjöberg, 2001). 

Kursen de går är på tio veckor och det finns inte mycket utrymme för rena ämnesstudier, att pressa 

växter och göra egna herbarier ingår inte längre i lärarutbildningen. De har inte läst biologi på 

universitet och de ska undervisa lågstadiets elever. Det vore olyckligt om brist på artkännedom hindrar 

dem från att våga gå ut med sina framtida elever. 

 Ett sätt att kringgå problemet med begränsad egen ämneskunskap är att tillsammans med eleverna ta 

reda på vad det är de hittar ute. Liksom lärarna i Magntorns (2006) studie menar lärarstudenterna att 

arbetssätt och metod, det vill säga den didaktiska kunskapen, är viktigare än själva ämneskunskapen 

kring till exempel arter. I Magntorns (2006) studie påpekar lärarna att erfarenhet är nödvändig och 

studenterna i denna studie ger exempel på att tidigare erfarenheter från uppväxten och från kurser eller 

VFU påverkar deras egen motivation och intresse. Nilsson (2008) menar att lärarstudenter under 

utbildningen behöver utveckla sin ”pedagogical content knowledge” (PCK) och att det bäst sker 

genom att studenterna genom övning ges tillfällen för reflektion kring sin egen undervisning. Om 

tillfällen med utomhusdidaktik inte finns i utbildningen är risken stor att studenterna som framtida 

verksamma lärare inte känner sig rustade för att ta ut sina egna elever. Under sin utbildning behöver 

studenterna få utomhusdidaktisk erfarenhet vid flera tillfällen. Studenterna refererar till en tidigare 

lägerskola i kursen, det var ett tillfälle då de lärde sig mycket om naturen och som dröjt sig kvar lång 
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tid efter. Tidigare studier menar också att långtidsminnet förstärks av undervisning ute (Fägerstam, 

2012; Rickinson m. fl. 2004). 

Svaret på frågan om vad som ska undervisas, vilket innehåll som ska väljas är, enligt studenterna, till 

stor del styrt av vilken årstid som råder. Studenterna läser denna kurs vid olika tillfällen under året och 

det styr vilket ämnesinnehåll kursen erbjuder. Det är annorlunda att läsa kursen i slutet på våren då 

naturen prunkar jämfört med under senare delen av hösten då allt är i vila. I den bästa av världar hade 

utomhusdidaktik kunnat erbjudas under hela läsåret för att på sätt följa årstidernas växlingar. I 

resultatet reflekterar en student just kring att året innehåller olika möjligheter till val av innehåll. När 

studenterna själva är lärare kommer de att behöva skaffa sig erfarenhet från alla årstider. 

Undervisningens hur 

Studenterna i denna studie svarar på frågan hur man kan genomföra undervisning ute och reflekterar 

över hur de lär sig att undervisa under lärarutbildningen. Studenterna menar att det är viktigt att variera 

arbetssätt och metoder för undervisningen ute. De skiljer klassrummets ”papper och penna” –uppgifter 

från de mer praktiska ”hands-on”-uppgifterna som passar att genomföra utomhus.  

Ute blir undervisningen friare och här främjas kommunikation och samarbete mellan elever. 

Studenternas erfarenhet stämmer väl överens med Jordet (2010) som menar att klassrummet har 

begränsningar i jämförelse med att vara utomhus. Utomhus riktas elevernas fokus mot ett aktivt 

utforskande av det som finns i omgivningen, det krävs samarbete att samla in, sortera och 

dokumentera. I denna studie beskriver studenterna att deras erfarenhet är att elever blir mer 

självgående och inte lika beroende av läraren. Jordet (2010) menar att det för eleverna ute inte handlar 

så mycket om att hitta rätt svar utan att tillsammans komma fram till en lösning, att lära av och med 

varandra sett i ett sociokulturellt perspektiv. 

Att arbeta estetiskt till exempel med drama och bild beskrivs i denna studie som ett inspirerande sätt 

att undervisa i naturvetenskap ute. Jordet (2010) visar att det blir friare ute och inte så pinsamt för 

eleverna att säga fel, detta har även Fägerstam (2012) sett i sin studie men då handlade det om att träna 

ett främmande språk muntligt, det var enklare att prata under en promenad ute. Studenterna ger flera 

exempel på hur drama blir en del i lärprocessen, de har planerat moment där eleverna ska få spela upp 

delar i en näringskedja eller visualisera naturens ljud med olika naturmaterial. Studenterna övar att 

undervisa utomhus, en slags mikroundervisning (Bell, 2007). Mikroundervisning i sig är en form av 

spel eller dramatisering. Frågan är om studenterna upplever det annorlunda att ha denna 

”performance” ute i stället för inne i ett klassrum. Är det enklare att också agera ”lärare” ute, på 

samma sätt som studenterna uttrycker att det för eleverna är ”enklare att vara ekorre” ute?  

Studenterna vill själva prova på, de vill vara ute på riktigt under lärarutbildningen, inte bara vara inne 

och prata om hur man gör ute. De vill ha flera tillfällen att öva och pröva ”på riktigt”, det vill säga att 

planera och även utföra undervisning ute. I Carriers (2009) studie får studenter prova att undervisa 
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riktiga elever och delta när eleverna har fältstudier på ett ”outdoor centre”. I föreliggande studie får 

studenterna själva agera elever och det ger inte samma erfarenhet. I Carriers (2009) studie blev 

studenternas brist på ämneskunskap sekundär och avdramatiserad då studenterna drogs med av 

elevernas glädje och entusiasm av att få håva efter vattenorganismer, det inspirerade dem att vilja göra 

likadant med framtida elever. Kanske att det är en modell att använda även på lärarutbildningen i 

Sverige? 

Det som görs ute får inte hänga löst utan ska hänga ihop med det som görs inne, menar studenterna. 

De ger flera exempel på hur frågor som väcks ute tas med in för efterarbete, det kan också handla om 

att ta med naturmaterial in för vidare bearbetning. Om inte materialet tas med in går det att 

dokumentera med kamera för att sedan visa bilderna inne på den digitala whiteboarden så att elever 

kan dra sig till minnes vad de upplevde ute. Jordet (2010) beskriver i sin modell hur uteverksamheten 

växlar med klassrumsundervisningen, det kan vara att eleverna förarbetar inne, sedan går ut för att 

samla data som sedan bearbetas inne.  

Jordet (2010) lyfter lärarens roll som extra viktig när det gäller samverkan mellan inne och ute och att 

läraren utformar undervisning där det ges möjlighet för reflektion kring det lärande som sker. I denna 

studie lyfter studenterna exempel från sin egen VFU där de uppmärksammat att det inte alltid förekom 

fungerande samverkan mellan inne och ute. De upplevde att elevernas intresse svalnade när de 

behövde skriva om det som upplevts ute på ett mekaniskt sätt, att den positiva upplevelsen övergick i 

skrivträning. Men i studien finns också studenter som tycker det är viktigt att skriva och dokumentera 

det som gjorts ute, det blir mer ”på riktigt”. Redan Dewey (1899/2004) såg det praktiska arbetssättet 

som en stor inlärningspotential och att det fungerade som motivation och stöd till elevernas lärande 

med lärobokstexter. Det fanns ingen motsättning mellan det praktiskt genomförda och det teoretiska, 

det ena var en förutsättning för det andra.  

Undervisningens varför  

Den personliga motivationen, tidigare erfarenhet och den egna naturkänslan är avgörande för om 

studenterna kommer att använda utomhusdidaktik som verksamma lärare eller inte, det visar Blatt och 

Patrick (2014) i sin studie och det visar också min studie. Till skillnad från Blatt och Patricks (2014) 

studie, där studenter menade att de inte fått med sig intresse för naturen från sin egen skolgång, så 

uttryckte studenterna i min studie att de bland annat fått med sig inspiration och intresse från pågående 

lärarutbildning. I min studie menar studenterna att erfarenheten från lärarutbildningen är viktig och att 

de lärare som där undervisar blir förebilder som påverkar. Detta stämmer väl med de tankar som 

Loughran (2006) beskriver kring lärarutbildningen, att lärarutbildaren undervisar om att undervisa och 

på så sätt blir en förebild. 

Tidigare studier visar att elever upplever lugn och lägre ljudnivå på utedagar jämfört med inne. 

(Mygind, 2009). I föreliggande studie beskriver studenterna att de tänker sig att detta är något som de 
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vill uppnå och ge till sina framtida elever som en motvikt till skärmtid och stress. De vill kunna 

erbjuda lugnet som naturen kan ge, förmedla en djupare naturkontakt (Sandell & Öhman, 2010). 

Studenter har erfarenhet från VFU-skolor där uteverksamheten istället blir rörig och kaotisk, där 

många elever är ute samtidigt och det är dålig organisation av uteundervisningen. Det blir extra viktigt 

att under lärarutbildningen visa exempel på hur undervisning kan organiseras ute där syftet är att få en 

naturupplevelse som också skapar lugn och förundran.  Rörelse är också viktigt menar studenterna, att 

eleverna inte ska behöva sitta still en hel dag. De poängterar att undervisningen skall vara varierad. 

Ett dilemma som studenterna tar upp är att de vill kunna låta elever utforska fritt men de ser ett hinder 

i att också ha en kursplan att förhålla sig till som styr vad de ska undervisa om. Studenterna uttrycker 

oro över att inte hinna med det som är planerat ifall eleverna svävar ut och finner intresse i andra saker 

utomhus. Rios och Brewer (2014) visar att många naturvetenskapliga arbetssätt och moment lämpar 

sig för undervisning ute. I min studie visar studenterna att deras planering och genomförande av 

undervisning ute har nära koppling till läroplan och kursplan i naturvetenskap men erbjuder ett 

arbetssätt som ger deltagarna utrymme att själva utforska och observera. Detta är något som 

studenterna måste få möjlighet att reflektera över under sin utbildning så att de ser att uteundervisning 

blir en del i det som ”ska hinnas med”. Här har lärarutbildningen en viktig roll. En fråga som uppstår 

ur resultatet är på vilket sätt studenterna kan se det stöd som läroplan och kursplaner ger åt 

utomhusdidaktik, att fältstudier som skrivs fram i styrdokumenten inte går att genomföra inne. 

Undervisningens var 

Platsen har stor betydelse för hur undervisningen utformas. I tidigare studier har lärares (Szczepanski, 

2008) eller elevers (Mygind, 2009) uppfattningar om platsens betydelse varit i fokus men min studie 

tar avstamp i lärarstudenters reflektioner kring val av plats för undervisning. Studenterna i min studie 

väljer plats med viss omsorg beroende på vilket innehåll som det ska undervisas om. Tidigare 

forskning (Wohlin, 2012) såväl som min studie visar på att undervisning ute kräver plats efter 

innehåll. Studenterna i studien reflekterar över en önskvärd plats som är avgränsad så att eleverna vet 

var de ska vara, de vill ha olika rum i naturen. De vill också ha en avgränsad yta så att de har uppsikt 

över eleverna, eleverna ska veta var gränsen går.  

Studenterna efterfrågar ingen stor skog utan anser att det räcker med en dunge för att flytta ut 

undervisningen. Trots att de oftast gör sin praktik (VFU) i stadsnära skolor så ser de möjligheter med 

att använda till exempel skolgården och de små skogsområden som kan finnas insprängda i 

bostadsområden. Att det ska vara praktiskt och nära är något som också Fägerstam (2012) påpekar i 

sin studie. Enligt Beames m.fl. (2012) indelning i fyra olika zoner utifrån skolbyggnaden så tänker sig 

studenterna att utomhusdidaktik framför allt sker i zon 1 eller zon 2 alltså relativt nära skolan. I denna 

studie har jag inte närmare fördjupat mig kring skolgårdens möjlighet som lärmiljö eller hur 

skolgårdar kan utvecklas till bättre pedagogiska miljöer. Skolgårdar har väldigt skiftande utformning 
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men studenterna i denna studie menar att det räcker med några träd, de ställer inte så höga krav på 

vildmark. De upplever inte som lärarna i Magntorn och Helldéns (2006) studie att det råder brist på 

”bra natur”. Detta kan möjligen hänvisas till deras relativt begränsade erfarenhet av att undervisa ute. 

Lärarna i Magntorns & Helldéns (2006) studie samt även lärare i Wohlins (2012) studie, är mer 

erfarna lärare och kan då också vara mer specifika i sina önskemål av plats.   Det som i större grad 

oroar studenterna är transporterna till och från naturen, den urbana miljön speglar studenternas 

beskrivning och det finns en oro att vara för få vuxna när en hel klass ska förflyttas. 

Elever behöver lära känna platsen, och det måste ges tid för att låta dem utforska och uppleva en ny 

plats, menar studenterna. Detta skriver även Mannion m. fl. (2013) om som betydelsefullt för att 

bygga upp en relation till platsen som blir värd att förvalta och bevara. Studenterna menar att 

utomhusundervisning kräver kontinuitet och att eleverna behöver vänja sig vid att undervisning sker 

ute. Detta är resultat som också visas i Fägerstams (2012) forskning. Det behövs tid för ”ut-skolning” 

och en regelbundenhet som gör eleverna vana vid att klassrummet byts mot uterummet och att 

undervisning och lärande fortgår fastän kontexten är ny. 

Vidare forskning och utveckling 

För att följa studenterna ut i arbetslivet och ta reda på hur de i framtiden som lärare använder sina 

förvärvade kunskaper och erfarenheter krävs det fortsatt forskning av mer longitudinell karaktär. 

Många studenter upplever att de kan för lite om växter och djur i närnaturen och att det utgör ett 

hinder. Framtida forskning kan finna svar på hur digital teknik såsom applikationer och sociala medier 

kan underlätta och inspirera till ökad artkunskap och kunskap kring biologisk mångfald som ett led i 

att inspirera till undervisning ute.  

Min studie visar att om framtidens lärare ska ta ut sina elever så är utomhusdidaktiska erfarenheter 

från lärarutbildningen av största betydelse. Detta är något som kan inspirera lärarutbildare att använda 

utomhusdidaktik på fler kurser där studenterna ges möjlighet till att öva och reflektera. På så sätt är 

min studie en viktig del i  att utveckla lärarutbildningen så att studenterna får utomhusdidaktiska 

verktyg med sig ut i lärarprofessionen. En möjlighet till utveckling är också att uppmuntra 

lärarstudenterna att prova på att arbeta utomhusdidaktiskt när de gör sin VFU samt att själva fördjupa 

sig i utomhusdidaktik när de skriver sina självständiga arbeten. Platsen för undervisning är 

betydelsefull och som ett steg i att utveckla utomhusdidaktik på lärarutbildningen kan campusområdet 

på landets lärosäten förbättras till att bli mer inspirerande lärmiljöer. Dessa förslag på utveckling 

underlättar för framtidens lärare att också undervisa i en ny kontext, att undervisa ute.    
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Bilaga 1 

 

Att undervisa utomhus 

Studentarbetslaget planerar och genomför en utomhusdidaktisk aktivitet med 

kurskamraterna som ”elever”. Aktiviteten kan vara en övning eller en undersökning 

som gör alla delaktiga. Övningen ska anknyta till de naturvetenskapliga ämnena men 

kan gärna vara ämnesintegrerad.  

Övningen tar ca 15 minuter i anspråk och den presenteras och genomförs 

under dagen i Tyresta Nationalpark den 16/11. 

Val av plats och material styr möjligheten till utforskandet. Landskapet i Tyresta är 

av varierad karaktär och det finns många olika platser/uterum att tillgå, det finns 

öppna fält men också barrskog och blandskog. Ni kommer att få tid att välja ut en 

lämplig miljö för er aktivitet när vi är i Tyresta. 

När ni introducerar övningen presenterar ni också syftet som ska ha koppling till Lgr 

11.  

Avsluta med en reflektion där alla i klassen kan få komma till tals. 

Behöver ni någon utrustning för att genomföra aktiviteten? Prata med xx/xx om ni 

behöver t ex tampar, burkar, bindlar o.s.v. eller så ordnar ni det själva i gruppen. 

Tänk på att ha utrustning som räcker till hela klassen. 

Litteratur  

Ekologiska lekar (finns som pdf på Mondo),  

Lättman – Masch (2011): Att lära in ute året runt 

Wilhelmsson.B, Ottander. C. & Lidestav. G. (2012) Teachers intentions with 

outdoor teaching in schoolforest. Nor DiNa 1(2), 26-42. (Artikel)  
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Bilaga 2 

 
 
Till studenter i kursen UM 3103 ht 2015  
 

Hej, 

 

Jag skriver en uppsats på masternivå vid Linköpings Universitet.  

 

Temat för studien är utomhusdidaktik och syftet är att bidra med ny kunskap som kan 

inspirera till bättre undervisning och förutsättningar för lärarstudenters lärande och utveckling 

av lärarutbildningen. Studien under kursen kommer i korthet att gå till på följande sätt; jag 

kommer att vilja observera er i SA-lagen när ni har utomhusdidaktik under kursen. Allt 

material kommer att hanteras konfidentiellt och inspelningar (ljud och bild) kommer att 

raderas efter att studien är godkänd. De studenter som deltar kommer att vara anonyma i 

rapporten av studien, inga namn kommer att nämnas. Alla som deltar är när som helst fria att 

avbryta sitt deltagande om de så skulle önska.   

Jag hoppas få Ert tillstånd att observera och också att spela in ljud och eventuellt filma era 

utomhusdidaktiska övningar ute (i första hand under dagen vid Tyresta). 

 

Om ni har frågor kan ni kontakta mig (anna-carin.nyberg@mnd.su.se) eller min handledare på 

Linköpings universitet, Emilia Fägerstam (emilia.fagerstam@liu.se) 

 

Mvh 

Anna Carin Nyberg 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Jag har läst informationen ovan och samtycker till att delta i studien.  

 

 

Ja                        Nej   

 

 

Namn (underskrift)   Namnförtydligande: 

 

_______________________________  _________________________________ 
 
 

 

 

Datum:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


