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Människors möten med naturen har under historiens gång inneburit både positiva och 

negativa känslor. Forskning har visat att naturupplevelser främjar människans psykiska och  

fysiska hälsa.  

 

Avhandlingen undersöker barns och lärares gemensamma naturupplevelser. De viktigaste 

frågeställningarna är att ta reda på vad som motiverar lärarna att gå ut i naturen med sina 

elever och vilka utmaningar de möter under vistelserna i naturen. Slutligen studeras 

implementering av naturupplevelser i skolans vardag. Nio lärare intervjuas i kvalitativa 

forskningsintervjuer om sin uppfattning om lärarrollen under visteler i naturen. Lärarnas 

sammanlagda erfarenhet sträcker sig från årskurs ett till årskurs nio i skolor på 

landsbygden och i städer.  

 

De viktigaste orsakerna till att lärarna går ut i naturen med sina elever är att eleverna ska få 

känna samhörighet med och respekt för naturen, lugn och ro i själen, gemenskap med 

kamraterna samt att få kunskap om naturen. Utmaningar inför utevistelser är dåligt 

självförtroende och osäkerhet hos en del lärare, som av de intervjuade lärarna får rådet att 

börja i all enkelhet med korta exkursioner samt att ta med en extra resursperson. Regn och 

kyla är en annan utmaning och läraren bör se till att eleverna har lämpliga kläder. Ibland 

uppstår problem med disciplin och negativ gruppdynamik, och en utmaning för läraren är 

då att verkligen hinna se alla elever. En utmaning kan vändas till glädje när elever klarar 

av att delta i äventyr i naturen. 

 

I intervjuerna framkommer att lärande är en del av naturupplevelserna. Inom många 

skolämnen kan man relatera till naturen och vara ute i skog och mark. Naturupplevelser 

inverkar enligt respondenterna positivt på lärande inom olika ämnen och de olika ämnena 

inverkar positivt på naturupplevelser. Eftersom alla elever inte vistas i naturen tillsammans 

med familj och vänner är det en viktig uppgift för skolan att ordna möjlighet för alla elever 

att få uppleva naturen. 
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1  Inledning 
 

 

Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk   

for jag till den snötäckta ön. 

Det vilda har inga ord. 

De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll! 

Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön. 

Språk men inga ord. 

 

(Tomas Tranströmer, 1983) 

 

Människors möten med naturen har under historiens gång inneburit en kamp för överlevnad 

men också känslor av gudsnärvaro och fruktan för det okända. Under människans historia 

utvecklades biofili, en stark känsla av positiv gemenskap med naturen. Öppna savannliknande 

landskap tilltalar människor eftersom de symboliserar möjligheter till jakt och en trygg känsla 

av att ha utsikt över vad som händer i omgivningen.  Efter möten med faror i naturen 

utvecklades känslor av biofobi, starka känslor av avsky och rädsla. (Ulrich, 1993.)  Forskning 

har visat att naturupplevelser stimulerar hjärnan (Annerstedt, 2011) och främjar den fysiska 

hälsan (Ferrucci, Izmirlian, Leveille, Phillips, Corti, Brock & Guralnik, 1999). I litteratur och 

musik möts människan och naturen. Naturens energigivande kraft antyds i Ps 23:2,  som 

berättar om hur människan får vila på gröna ängar och föras till rogivande vatten (Bibeln, 

2008). Den norska naturen inspirerade Edvard Grieg till kompositioner som Morgonstämning 

och Peer Gynt. (Lindman, 2013). Tranströmer (1983) beskriver i sin dikt Från mars –79 

naturens betydelse när människan upplever en trötthet på de många orden i dagens samhälle.  

 

För mig personligen har naturupplevelser alltid haft en stor betydelse. Praktiskt arbete i 

skogen, vandringar i fjällvärlden och utfärder i naturen tillsammans med vänner och familj är 

en kraftkälla för mig. Som lärare vill jag dela med mig av denna erfarenhet. Min erfarenhet av 

naturupplevelser tillsammans med mina elever är av skiftande slag. Ofta är vistelser i naturen 

positiva erfarenheter som ger energi till fortsatt skolarbete, men ibland har jag varit irriterad 

och trött efter vistelser i naturen med en grupp elever. Louv (2008) pekar på att barn i dagens 

värld är medvetna om hot mot miljön, men deras fysiska kontakt och förtrolighet med naturen 

minskar.  Enligt studier av bland annat Chawla (1998) bidrar barns positiva erfarenheter av 
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naturen till en hållbar livsstil i framtiden.  Min önskan är att denna avhandling kan vara till 

nytta och inspiration för lärare, som har en god vilja och intention till att uppleva naturen 

tillsammans med sina elever.   

 

Syftet med denna avhandling är att studera barns och lärares gemensamma naturupplevelser 

och hur skolan kan möta elevernas behov av naturupplevelser i olika årskurser. Följande 

konkreta forskningsfrågor formulerades enligt avhandlingens syfte:  

1. Vad motiverar lärarna till naturupplevelser tillsammans med eleverna och vilka 

glädjeämnen möter de? 

2.  Vilka utmaningar möter lärarna? 

3.  Hur implementeras  lärarnas och elevernas gemensamma naturupplevelser i 

undervisningen? 

 

Följande kapitel behandlar teorier och tidigare forskning kring innebörden av begreppet 

naturupplevelse och människans förhållande till naturen. Därefter analyseras lärares och 

elevers gemensamma naturupplevelser ut olika synvinklar. I kapitel fyra presenteras 

forskningsfrågorna och respondentgruppen. I metodkapitlet preciseras forskningsfrågorna 

närmare och val av metod, respondentgrupper och forskningsetiska ställningstaganden 

presenteras. I det femte kapitlet redovisas resultaten från studien och därefter följer en 

diskussion kring resultaten i förhållande till teori och tidigare forskningsresultat samt den 

använda metoden. Slutligen följer förslag till fortsatt forskning kring naturupplevelser inom 

undervisningen. 
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2 Naturupplevelsernas betydelse för människan 
 

Syftet med detta kapitel är att undersöka vad begreppen natur och upplevelse innebär och 

vilken betydelse naturen har för människan. Att röra sig i naturen förhöjer livskvalitén och 

förbättrar människans fysiska hälsa (Ferrucci m.fl., 1999), och naturens energigivande kraft är 

betydelsefull för människor som lever i samklang med naturen (Thoreau, 2006). Barnens 

fysiska kontakt med naturen har minskat (Louv, 2008) samtidigt som forskning har visat att 

tidiga naturupplevelser är viktiga för barnens framtida miljöengagemang (Chawla, 1998).  

 

2.1 Innebörden av begreppet naturupplevelse   

  
Begreppet naturupplevelse är det centrala i denna avhandling. Innebörden av begreppet natur 

uppfattas på olika sätt av olika människor. Den av människan relativt opåverkade 

omgivningen i form av växter, djur och landformer kan definieras som natur. Det är svårt att 

hitta områden som helt och hållet är opåverkade av människor, om det ens existerar något 

sådant område. (Allwood, 2009; Andersson, 2009). Halldén (2009) låter begreppet natur 

ställas mot ”inomhus” vid intervjuer om barndomsminnen och då kommer naturfenomen som 

åska, regn och solsken att spela en stor roll. En skiljelinje kan upprättas mellan det naturliga 

som följer naturlagarna  och det övernaturliga vilket innefattar andlighet, gudar och idéer. 

(Andersson, 2009). Adjektivet naturlig associerar på liknande sätt naturen med något som är 

äkta och okonstlat. (Allwood, 2009). Gymnasiestuderande ombads i en studie förklara vad 

begreppet natur innebär för dem. Majoriteten av studerandena använde biofysiska exempel 

när de förklarade vad begreppet natur innebär och både levande (biotiska) och icke-levande 

(abiotiska) exempel nämndes. En grupp studerande ansåg att natur innebär sådana områden, 

där människan inte har påverkat något. Denna åsikt motsvarar begreppet vildmark (Dubos, 

1981). Motsatsen till detta nämndes också, nämligen att begreppet natur innebär allt omkring 

oss. Naturen gör att allting fungerar, därför kan till exempel elektronik också ses som en del 

av naturen. En studerande beskrev sin syn på naturen som ett kontinuum, där den finaste 

naturen är sådan som inte alls är påverkad av människan och man inte märker människans 

närvaro. Han ansåg att åkrar och odlingsskog visserligen hör till naturen, men sådana 

områden är inte lika värdefulla. En del studerande beskrev naturen ur en känslomässig 

synvinkel. (Sjöblom, 2012.) Begreppet natur innebär alltså enligt ovanstående definitioner en 

fysisk helhet, som består av både organismer och oorganisk materie (Maller, Townsend, Pryor, 

Brown & St Leger, 2005; Sjöblom, 2012). I denna mening anser Naess (2012) att orden 
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skapelse eller universum kan användas. I denna förståelse av natur ingår också människan 

som en del (Louv, 2008). En vidare förståelse av begreppet natur ger Naess (1981) genom att 

hävda att också sådant som finns utanför universum, till exempel en gud eller skapare, kan 

hänföras till naturen. Han medger dock att ordet ”alltet” kunde användas för en sådan helhet. 

Begreppet natur definieras även som den del av människan och omvärlden som inte 

förändrats genom kulturell och teknisk påverkan, alltså allt det som människan inte har 

bearbetat. Det betyder att hus, trädgårdar och vissa hundraser står utanför naturen. (Egidius, 

2006; Naess, 1981.) Olika typer av vildmark har utvecklats utan mänsklig inblandning och 

där har alla olika former av livsformer spontant uppnått en ekologisk jämvikt sinsemellan 

men också med den fysikalisk-kemiska miljön (Dubos, 1981). Termen miljö omfattar både 

naturmiljö, den bebyggda miljön samt den sociala miljön. Målet för miljöfostran är att 

förbättra människors kunskaper, attityder och vilja till aktion för att främja miljöskydd. Ett 

liknande begrepp är miljöpedagogik, som mera betonar en tvärvetenskaplig didaktik. 

(Palmberg, 2003). När jag i denna avhandling använder begreppet natur avser jag i likhet med 

Loev (2008) områden med biodiversitet och rikedom, levande och icke-levande beståndsdelar, 

trädgårdar och karga bergskedjor.  

 

Att uppleva något är att ta del av och verkligen ta in något som man är med om. Termen 

upplevelse används för att skilja kognitiv perception (kunskapsmässig varseblivning) från 

känslomässigt upplevande av något (Egidius, 2006). Buber (1994) anser ändå att kognitiv 

perception och känslomässigt upplevande hör ihop. Vid mötet med ett träd upplever han 

lövens andning, den uppåtsträvande märgen och samspelet mellan jord, luft och växandet 

självt. Allt som hör till trädet är med i mötet. (Buber, 1994.) Naturupplevelser och aktiviteter i 

naturen kan inte skiljas åt. Man upplever naturen genom att göra någonting i den och genom 

att leva i den, men att ”bara” betrakta naturen är också en mycket speciell verksamhet. (Naess, 

1981.) Utomhuspedagogik är en upplevelsebaserad inlärningsprocess utomhus, och speciellt 

viktigt är det att alla sinnen medverkar vid inlärningsprocessen (Gelter, 2002).  Målet för 

utomhuspedagogik är lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på 

konkreta erfarenheter utanför skolans väggar. Lärandets rum flyttas ut till natur– och 

kulturlandskap, men också till samhällsliv. (Palmberg, 2003; Szczepanski, 2011.) Enligt dessa 

definitioner innebär naturupplevelser erfarenheter från den fysiska världen omkring oss. 

Innebörden av restoration och naturens restorativa kraft är att människan kan få vila och 

återhämtning, men restoration innebär också att naturen ger energi och kraft (Kaplan, 1995; 

Naturvårdsverket, 2006; Pallin, 2012; Ryan, Weinstein, Bernstein, Brown, Mistretta & Gagné, 

2010.) . 



5 

 

 

2.2 Människans relation till naturen 
 

Människan är en del av naturen (Buber 1997; Louv 2008; Naess, 2012), men människans 

förhållande till naturen skiljer sig från de övriga djurens. Buber (1997) anser att man endast 

kan ha en relation till något som man upplever på distanserat vis, vilket innebär att det man 

har en relation till bör stå helt självständigt i förhållande till en själv. Djuret är mera än 

människan en del av naturen och omgivningen har blivit ett livsrum, där det får vad det 

behöver. Utanför detta livsrum  kan djuret inte föreställa sig en värld. Det är endast 

människan som enligt Buber (1997, s.12) ”svingar sig ut över gränserna för det som givits 

henne”. Människans möte med naturen innebär därmed något mycket mera än djurens 

förhållande till sitt begränsade livsrum. (Buber, 1997.) Denna distans mellan naturen och 

människan återspeglas i en studie av Allwood (1983). När naturen blir associerad med 

begrepp som sceneri och utsikt betraktas den som ett objekt, oberoende av människan som 

kan njuta av och utnyttja naturen, men människan är inte längre en del av naturen. (Allwood, 

1983). I västvärlden har sekulariseringen gått långt, men behovet av andliga värden finns 

kvar. Känslor av naturens helighet och ett växande miljöengagemang uppfattas ibland som ett 

sätt att få ett meningsbärande sammanhang i tillvaron (Sörlin, 1991). 

 

2.2.1 Olika perspektiv av människans förhållande till naturen  
 

Människan har många olika typer av relationer till naturen. Det  mänskliga beroendet av 

naturen utsträcker sig långt bortom nyttoaspekter som fysiskt uppehälle till att innefatta också 

mänskligt behov av kognitiv och andlig tillfredsställelse, men det finns också negativistiska 

relationer. Kellert (1993) redovisar nio olika värden som beskriver olika perspektiv av 

människans förhållande till naturen.  

 

1. Det utilitaristiska värdet innebär att människan drar nytta av naturen, men för alla barn 

behöver det inte nödvändigtvis betyda enbart roliga upplevelser. Det kan också vara i 

barnens tycke långtråkiga sysselsättningar med familjen, som lingonplockning 

(Halldén, 2009; Kellert, 1993). Över hela världen har vildmark omvandlats till 

åkerjord och betesmarker, och mycket av det som människan idag uppfattar som orörd 

natur eller vildmark är ofta av människan förstörda naturliga ekosystem. Skottlands 

bergssluttningar, Bayerns alpängar och den amerikanska prärien är resultat av 

människans påverkan (Dubos, 1981).  
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2. Det naturalistiska värdet kännetecknas av människans fascination och förundran inför 

naturen, men även fysiska färdigheter som klättring, vandring och orientering är enligt 

många studier stresslindrande och hälsofrämjande på olika sätt för människan. Detta 

behandlas mera i kapitel 2.2.4 

.  

3. I ett ekologiskt–vetenskapligt perspektiv är naturen ett objekt för studier och forskning  

och tillfredsställer människans inneboende nyfikenhet. Kellert (1993) håller för troligt 

att människan alltid har varit medveten om och studerat olika ekologiska processer. 

Nelson (1993) anser att människor inte bara har lärt sig fakta om djuren, utan också  

fått information av djuren. Eskimåfolk och isbjörnar har till exempel liknande tekniker 

vid säljakt. (Anmärkning: Nelson använder benämningen ”eskimo”. Jag valde därför 

att använda det svenska ordet eskimå, inte inuit.)  

 

4. Naturens estetiska värde bidrar till att ge människan känslor av lugn och ro, ett 

psykologiskt välbefinnande och en känsla av trygghet (Kaplan, 1995). Estetiska 

preferenser för vissa landskap har en genetisk bakgrund som associeras med 

människans födosök och trygghet (Kellert, 1993).  

 

5. Naturens symboliska värde inbegriper den komplexitet och diversitet  som erbjuder en 

rik källa för underlättande av människornas tankeutbyte och kommunikation. Ord för 

naturföreteelser används som liknelser och metaforer. I vikingarnas skaldedikter blev 

skeppet havets häst och havet blev fiskens väg. Också i dagens språk används 

naturmetaforer som ensamvarg, fågelperspektiv och jordskredsseger. Liknelser i 

språket tar hjälp av naturen för att förklara olika företeelser i livet, till exempel kan 

man komma på grön kvist eller darra som ett asplöv. (Allwood, 1983; Kellert, 1993).  

 

6. Den humanistiska naturupplevelsen återspeglar människans känslor av kärlek till 

naturen och delar av den. Större vertebrater är ofta i fokus för dessa känslor (Kellert, 

1993), och i en studie av blivande lärares artkunskap är lodjuret den art som är lättast 

att identifiera (Palmberg, 2012). Relationen mellan människa och husdjur utvecklas 

ofta till en djup gemenskap när djuret används av människan till olika uppgifter som 

jakt och skydd. Orsaken till att just valar och sälar har blivit föremål för olika 

djurskyddsaktioner ligger i dessa djurarters starka symboliska värde (Sörlin, 1991). 

Sjöblom (2012) lyfter fram att delar av naturen ibland ges mänskliga egenskaper. En 

speciell fisk som i gamla berättelser ansågs vara en tjuv undviks av indianer i 
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Koyukonstammen även om svält hotar (Nelson, 1993).  

 

7. Naturens moralistiska värde baseras på människans starka känslor av gemenskap med 

och ansvar för naturen. Natursynen hos olika urbefolkningar associeras ofta till detta 

moralistiska värde. Nelson (1993) berättar om sitt möte med jägare i en indianstam i 

Alaska. De berättar om sin uppfattning om hur bytesdjuren bör respekteras för att 

jaktlyckan ska hålla i sig.  

 

8. För en del människor har naturen ett erövringsvärde (Kellert, 1993; Sjöblom, 2012). 

           Nybyggare och upptäcktsresande drevs delvis av en önskan att dominera naturen på 

           olika sätt.  

 

    9.   Kellert (1993) har tagit upp många positiva aspekter i relationen mellan människa och 

          naturen. Det finns emellertid också negativistiska värden. Rädsla, främlingsskap, 

          motvilja och olika fobier kan vara orsaker till att människor undviker naturen.  

          Negativistiska  naturvärden  finns i  olika kulturer.  I  vikingarnas  världsbild  finns  

          människornas inhägnade boning Midgård i centrum, där kulturen finns med bosättning,  

          odling och berättelser samt gudarnas boning Asgård. Utanför inhägnaden ligger vild- 

          marken med ondskefulla väsen. (Sörlin, 1991.) Negativistiska tendenser mot naturen 

         har ofta på grund av tekniska möjligheter lett till massiv förstörelse. (Kellert, 1993.) 

 

2.2.2 Människan i naturen 

 
Under mötet med naturen kan människan varsebli omgivningen på olika sätt. Iakttagaren är 

inställd på att med spänd uppmärksamhet inprägla olika detaljer i omgivningen. Betraktaren 

ger sig hän åt ögonblicket utan att se sig tvingad att studera systematiskt och är inte rädd att 

glömma - minnet bevarar det som är värt att bevara. Både iakttagaren och betraktaren har den 

inställningen att det betraktade är avskilt från dem. Det finns ännu ett varseblivande av en helt 

annan sort. Mellan människan och det varseblivna finns en intensiv kontakt.  Något blir sagt 

och det sagda kräver ett svar. Detta sätt att varsebli kan kallas ”bli delaktig”. Människan kan 

bli delaktig i en annan människas existens, men det kan också vara ett djur, en växt eller en 

sten som hon delar denna gemenskap med. (Buber, 1993.) Dessa olika sätt att varsebli naturen 

finns med under människans historia. Under den mänskliga evolutionen har fördelar och faror 

i omgivningen gynnat de individer som har lärt sig och kommit ihåg både positiva och 
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negativa erfarenheter. Biofili (biophilia) innebär en stark positiv känslomässig anknytning till 

naturen. Ett öppet savannliknande landskap uppfattas av många människor som tilltalande, 

och på samma sätt tilltalas många människor av ett öppet odlingslandskap (Carson, 1963; 

Dubos, 1981; Ulrich, 1993; Wilson, 1993). Människors förkärlek för träd med en stor krona 

kan associeras med möjligheten att få skydd undan regn och stark sol under trädet 

(Heerwagen & Orians, 1993). En högt belägen grotta upplevs trygg och tilltalande eftersom 

människorna där hade både skydd mot farliga djur och oväder samt visuell kontakt med 

omvärlden (Dubos,1981). Rädsla för ormar är ett exempel på biofobi. Om en medlem i 

jägarsamhället blev biten av en giftorm och dog av bettet, skulle denna erfarenhet inte ha varit 

till någon nytta, om inte de övriga jägarna som bevittnade händelsen skulle ha lärt sig något 

av det skedda och fört kunskapen vidare genom muntlig tradition. (Ulrich, 2009.) En annan 

aspekt av biofobi är rädsla för faror i den fysiska miljön, som till exempel höjder och trånga 

utrymmen, som kan försvåra en flykt från en annalkande fara. Orsaken till att mörker är 

skrämmande för många människor beror på att människans syn är anpassad till aktiviteter 

dagtid, medan många rovdjur är nattaktiva (Heerwagen & Orians, 1993).  

 

Människans relation till naturen finns kvar i dagens samhälle, och genom kontakt med naturen 

kan upptäckarglädje och rekreation underlätta människans tillvaro. Sjöblom (2012) påpekar 

att människan lever allt längre borta från naturen både fysiskt och psykiskt sett. Trots detta 

avstånd har det blivit allt vanligare med värderingar, som hävdar att människan är en del av 

naturen. (Kellert, 1993; Sjöblom, 2012.) 

 

Naturen lockar människan till olika typer av aktiviteter. Extremsporter eller äventyrssporter 

som klättring, dykning och fallskärmshoppning tilltalar människor med stillasittande 

inomhusarbete. Deltagarna i risksporter accepterar risken att dö under sina äventyr, och denna 

spänning är en orsak till att risksporter blir så fascinerande.  Andra orsaker är att utövarna av 

dessa sporter tillfälligt upplever en flykt från en krävande livssituation och livsstil. En intim 

kontakt med naturen är inte så viktig inom dessa sporter (Fletcher, 2008), men i motsats till 

extremsporterna står ekoturism med ett perspektiv som omfattar relationen mellan människan 

och den icke-mänskliga miljön. Ekoturism, innefattande många olika typer av utepedagogik, 

innebär en möjlighet för människan att försjunka i vildmarken som en terapeutisk flykt från 

den industriella civilisationen. (Fletcher, 2015.) 
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2.2.3 Naturen och människans hälsa 
 

Begreppet hälsa har många olika dimensioner. Enligt Världshälsoorganisationen innebär hälsa 

ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välmående och innebär inte enbart 

frånvaro av sjukdom och svaghet.  Rätten till hälsa är en  grundläggande  del av de mänskliga 

rättigheterna, vilket innebär att varje individ ska kunna uppnå bästa möjliga nivå av fysisk och 

psykisk hälsa utan åtskillnad till ras, religion, politisk åsikt, ekonomiska eller sociala 

förhållanden. (United nations, 1948; WHO, 2013.) Fysisk aktivitet förhöjer livskvaliteten och 

inverkar positivt på den förväntade livslängden (Ferrucci m.fl., 1999). Fysisk inaktivitet 

förvärrar depression och stress och är en delorsak till övervikt och fetma, vilket i sin tur leder 

till en förhöjd risk för sjukdomar som kardio–vaskulära sjukdomar, diabetes typ 2, vissa 

cancerformer samt osteoporos. Enligt WHO (2002) behövs det troligen inte mera än en timme 

av moderat motion, till exempel promenader, för att upprätthålla en hälsosam kroppsvikt. 10% 

av världens skolbarn är överviktiga och skolan borde kunna hjälpa till så att alla barn får del 

av en hälsosam livsstil. Ett problem för överviktiga är diskriminering och respektlöst 

bemötande, vilket kan få människor att skämmas över sin kropp. Denna känsla av skam kan 

leda till att människor tröstäter och undviker att delta i fysiska aktiviteter. (Jackson, Beeken & 

Wardle, 2014; Jackson m.fl. 2015; Miller & Dunstan, 2004; WHO 2002; WHO 2003.) En 

naturupplevelse innebär automatiskt att man rör på sig och ingen behöver tävla och känna sig 

iakttagen som under en idrottstävling. 

 

Vid jämförelse av motion i naturen och motion i konstgjorda omgivningar rapporteras 

självupplevda känslor, vilka antyder att deltagarna i studierna upplever ett större 

välbefinnande efter motion i naturliga omgivningar. Man kunde dock inte finna några större 

skillnader i fysiologiska provtagningar som blodtryck och cortisolhalter i blodet. (Bowler, 

Buyung-Ali, Knight & Pullin, 2010.) Barn med ADD (Attention Deficit Disorder) eller 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) har svårt att koncentrera sig och detta 

inverkar negativt på skolarbetet, kamratrelationer med mera. Forskning har visat att vistelse i 

naturen har en positiv inverkan på koncentrationsförmågan, medan inomhusaktiviteter inte 

hade samma positiva effekt. (Faber Taylor, Kuo & Sullivan, 2001.) En metaanalys av 74 

studier visade att beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi, pedagogiska stödåtgärder och 

föräldrastöd används för att hjälpa barn med ADD eller ADHD, men den vanligaste 

stödåtgärden är medicinsk hjälp för barn med diagnosticerad ADD eller ADHD. Nackdelen 

med detta är att mediciner kan ha biverkningar och de ger inga långtidseffekter. Det finns 

också föräldrar som av andra orsaker inte vill använda mediciner för detta ändamål. I denna 
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metaanalys nämns inte naturupplevelser, vilket pekar på behov av mera forskning om 

ADD/ADHD och betydelsen av vistelser i naturen. (Purdie, Hattie & Carroll, 2002.) Solen är 

en viktig D-vitaminkälla för människan, men rädsla för hudcancer har gjort att risken för D-

vitaminbrist har ökat. I stället för D-vitamin i form av kosttillägg rekommenderar forskare 

solen som en billig och njutbar källa till D-vitamin. (Haines, 2012; Holick & Chen, 2008; 

Küller, 2005.) 

 

2.2.4 Naturens restorativa inverkan på människan 
 

Louv (2008) hävdar att naturen erbjuder helande för barn som vuxit upp i destruktiva miljöer. 

Människor i svåra livskriser uppger att en nära kontakt med naturen underlättar tillvaron och 

ökar möjligheterna att hantera det som känns tungt. De psykologiska svårigheter som 

cancerpatienter möter under olika skeden av sin sjukdom kunde underlättas med hjälp av 

mindre konventionella metoder som anläggning av trädgårdar i anslutning till sjukhus. 

Möjligheterna för patienterna att engagera sig i trädgårdsarbete, meditation eller att bara få 

möjlighet till kontakt med jorden, växter och fågelsången underlättar tillvaron för människor i 

svåra situationer. (Ahmadi, 2015.) Ulrich (1984) kunde konstatera att en utsikt mot en skog 

gjorde rehabiliteringstiden kortare för patienter efter en operation jämfört med patienter som 

hade utsikt mot en monoton tegelvägg. Thoreau (2006) berättar om människor som kom till 

den lilla sjön Walden för att fiska tånglake, men konstaterar att besökarna betydligt mer 

fiskade i sin egen inre Waldensjö och agnade sina krokar med sitt mörker. Även en tungsint 

melankoliker kan hitta det behagligaste sällskap i ett naturföremål, och ”för dem som lever i 

samklang med naturen och fortfarande är vid sina sinnens fulla bruk, kan det inte finnas 

någon nattsvart melankoli”. (Thoreau, 2006, s. 162.)  

 

Ju närmare relation en  människa har med naturen, dess starkare blir naturens restorativa kraft 

(Tang, Sullivan & Chang, 2015). Studier har visat att naturens restorativa kraft ger 

människorna mer än avkoppling och minskad känsla av stress då människor också får mera 

energi och livskraft av att vistas i naturen (Ryan m.fl., 2010). Det finns fyra beståndsdelar i en 

naturupplevelse som enligt Kaplan (1995) befrämjar naturens läkande kraft. (a) Människan 

bör få känna att hon har lämnat alla vardagliga tankar och bekymmer bakom sig. Berg, sjöar 

och skogar är idylliska platser för en naturupplevelse, men Kaplan (1995) påpekar att känslan 

av restoration inte är beroende av att resa långt bort. Närbelägna naturområden är en viktig 

källa för restoration. (b) När människan låter sig fascineras av naturens små händelser får hon 

vila i det odramatiska skeendet. Ingen ansträngning behövs för att njuta av löv som rör sig i 
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vinden. (c) Känslan av att vara en del av något som är större än människan själv kan upplevas 

i vildmarksområden, men också när man vandrar längs kortare vandringsleder. Historiska 

byggnader kan ge en känsla av att höra ihop med platsens historia. (d) Människan kan fungera 

tillsammans med naturen på många olika sätt: fiske, trädgårdsskötsel och vandring. När en 

människa upplever någon av dessa beståndsdelar i en naturupplevelse, får hon ta del av en 

restorativ upplevelse. (Kaplan, 1995; Stigsdotter, Ekholm, Schipperijn, Toftager, Kamper-

Jörgensen & Randrup, 2010.) Både Kaplan (1995) och Stigsdotter m.fl. (2010) har funnit 

belägg för att närbelägna grönområden är viktiga för människans hälsa. Vandringar och 

vilsamma aktiviteter uppskattas mest av människor som lider av stress, medan friska 

människor gärna deltar i sociala aktiviteter (Stigsdotter m.fl. 2010). 

 

Många människor söker upp rekreationsmiljöer i naturen då de behöver lugn och ro. Enligt en 

undersökning om gymnasieelevers förhållande till naturen är naturens tystnad och frid en av 

de vanligaste orsakerna till att eleverna söker sig ut i naturen. (Sjöblom, 2012). Alla ljud i 

naturen är inte buller, utan människans attityd till ljudkällan inverkar på hennes reaktioner. En 

snöskoteråkare upplever sannolikt skoterns ljud mera positivt än skidåkaren, som ofrivilligt 

utsätts för ljudet. Speciellt den som har sökt sig ut i orörd natur för att få uppleva tystnad och 

stillhet har antagligen en negativ inställning till motorljud, speciellt om de uppfattas som 

onödiga. Ljud som normalt alstras av naturen upplevs i allmänhet inte störande utan upplevs 

tvärtom för det mesta positivt, även om till exempel ljudet från en fors kan stiga till 70 - 80 

decibel.  Fordonsljud kan vara störande även om de är lägre än en naturlig bakgrundsnivå, 

eftersom tystnad i naturen inte bara handlar om bullerniver utan också om stillhet i vidare 

mening. Själva förekomsten av motorfordon kan upplevas som störande inslag i naturen. 

(Miljö- och resursdepartementet, 1993.) Naturens egna ljud är vid sidan av tystnad av stor 

betydelse för naturens restorativa inverkan på människan.  Thoreau (2006) beskriver naturens 

ljud runt den lilla skogssjön Walden. Hoandet från de dunkla skogarnas ugglor tar vid när de 

andra fåglarna tystnat. ”Jag gläder mig åt att det finns ugglor. Låt dem sköta det idiotiska och 

maniska hoandet åt människorna.”  (Thoreau, 2005 s. 156) Tystnadens betydelse vid lärande 

konstateras i en studie av Hygge, Boman och Enmarker (2003). Tre grupper studerande 

utsattes för trafikbuller respektive ovidkommande men meningsfyllt tal vid läsning av en text. 

En tredje grupp fick läsa under tystnad. Återgivning av texten försämrades både av 

trafikbuller och tal. En annan studie visar hur barn påverkades negativt av en flygplats i 

närheten av deras skola. När flygplatsen flyttades fick barnen bättre resultat i språkförmåga 

och minnesfunktioner, medan de bullerexponerade barnen vid den nya flygplatsen fick sämre 

resultat (Hygge, 2005).  
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Ljus hjälper inte människan enbart att orientera sig och utföra ett arbete. Ljuset reglerar också 

människans biologiska klocka eller det kronobiologiska systemet. Detta system inverkar på 

hormoner, ämnesomsättning och kroppstemperatur. Vinterns brist på solljus kan medföra 

störningar i detta system med trötthet och nedstämdhet som följd. (Küller, 2005.) Denna 

vintertrötthet och solbrist kan i vårt långt norrut belägna land motverkas av vistelser utomhus 

under dygnets ljusa timmar vintertid. 

 

2.2.5 Människans ansvar för naturen 
 

Den judisk–kristna traditionen har  till stor del präglat västvärldens relation till naturen. 

Skapelseberättelsen i den judisk-kristna traditionen har ofta tolkats så att Gud har givit 

människan makt att råda över resten av skapelsen och människan är fri att nyttja och utnyttja 

naturen enligt 1 Mos. 1:28 (Bibeln, 2008; Sörlin, 1991; White, 1967). 1 Mos.1:21 berättar om 

att stora havsdjur och ett vimmel av olika levande varelser ska uppfylla haven (Bibeln, 2008). 

Detta tolkas av Naess (1981) så att människan inte har någon rätt att tränga bort andra varelser 

som Gud har skapat. I Ps. 104:18 berättas att stengetterna och klippgrävlingarna har fått de 

höga bergen och djupa klyftorna till sitt förfogande (Bibeln, 2008). Ingenstans antyds att detta 

skulle vara till nytta för människan. En ekologiskt viktig tolkning av Bibelns berättelser är 

människans funktion som skapelsens tjänare, då hon sattes till att sköta Edens lustgård enligt 

2 Mos. 2:15 (Bibeln, 2008). Här framgår att människan är ansvarig för vad hon gör på jorden. 

Vi ska inte utrota något, utan varje art har sin ekologiska nisch. Jorden tillhör alltså inte 

människan, utan  ”…jorden är Herrens med allt den rymmer” enligt 1 Kor 10:26. (Bibeln, 

2008; Naess, 1981; Sörlin, 2009.) White (1967) lyfter fram den i hans tycke största 

revolutionären inom den kristna traditionen, nämligen Den helige Franciscus, som 

förespråkade ödmjukhet, inte bara för individen utan för hela mänskligheten som art. 

Franciscus försökte avsätta människan från hennes överhöghet över skapelsen och i stället 

införa en demokrati där alla skapade varelser hade sitt eget värde. Myran som i 

Ordspråksboken 6:6 var ämne för en predikan blev istället Broder Myra, och människan som 

iakttagare av naturen blev i stället delaktig i naturen (Bibeln, 2008; Buber 1993). Den helige 

Franciscus misslyckades med denna revolution och som en följd av detta lever vi nu i en 

ekologisk kris (White, 1967). När det gäller den judisk-kristna traditionen lyfter Sjöblom 

(2012, s. 41) fram att man kan välja att betona människans förvaltarskap av naturen eller 

människan som skapelsens krona.  
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En annan betydelsefull tradition som format västvärldens kultur och tradition uppstod i 

antikens Grekland. Den dåraktige guden Erysichthon ansåg att han var den som styrde världen 

och han högg ner en gammal helig ek. Straffet för detta tilltag blev att han drabbades av 

girighet och glupskhet till den grad att han slutligen åt upp sig själv. (Ovid, 1922; Sternäng & 

Lundholm, 2012.) Naturfilosofer som Naess (1981) varnar för att världen går ett liknande öde 

tillmötes genom skövlande och utnyttjande av naturen, och han anser att olika synpunkter på 

naturens resurser bör behandlas likvärdigt. I kulturer där vissa berg är heliga bör de skyddas 

som en religiös resurs, precis som kyrkor kan skyddas. (Naess, 1981.) Under antiken hade 

varje träd och varje bäck sin egen skyddsande, och innan man fällde trädet eller dammade upp 

bäcken måste man blidka dess skyddsande. Vetenskapligt sett är fenomen som animism 

orimliga, men livsfilosofiskt är de rimliga eftersom de betonar en interaktion mellan natur och 

människa. (Naess, 1981.) White (1967) anser att kristendomen gjorde det möjligt att 

exploatera naturen när man utrotade tron på animism. Frågan om huruvida kristendomen har 

varit bättre eller värre än österländska religioner när det gäller förstörelse av livsmiljön är svår 

att besvara. Människor i alla länder med skog har utnyttjat den för nyodling, bete och 

skeppsbyggen  (Goudie, 2006 32; Naess, 1981; White, 1967).  Antalet människor och 

förmågan att skövla har tidigare varit begränsade, men industristaterna har haft en effektiv 

förmåga att förstöra och skövla naturen (Naess, 1981). När de första européerna anlände till 

Amerika, var naturen redan påverkad i någon mån. Indianernas jakt, bosättning och åkrar 

samt framför allt användning av eld för att förbättra sådana habitat som var nyttiga för 

människan hade påverkat naturen. Trots detta var den amerikanska naturen en vildmark i 

européernas ögon. (Nelson, 1993.) För många människor är det viktigt att bevara områden av 

vildmark även om de inte så ofta besöker den. Orsaker uppges bland annat vara en vilja att 

bevara olika biotoper och utrotningshotade djur, bevara speciellt vackra platser - men också 

helt enkelt för att veta att vildmarken finns till (Cordell, Tarrant, McDonald, & Bergstrom, 

1998).  

 

Respekt för naturen står inte i strid med utnyttjande av naturen, men hur den mänskliga 

verksamheten bedrivs är avgörande (Sörlin, 1991). Även om människan känner respekt och 

ansvar för naturen, påverkar yttre faktorer som infrastrukturen i ett område och ekonomin hur 

miljövänliga människornas handlingar är. Ett lågt oljepris kan få människorna att slösa energi, 

medan ett högt oljepris gör människorna mera sparsamma med energi. (Kollmuss & 

Agyeman, 2002.) En åsikt som framkom bland intervjuade studenter i Beijing är att naturen 
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helt och hållet finns till för människan och naturen är ett lager därifrån man kan ta det som 

behövs för att sedan returnera det. Människan kan till och med förbättra naturen. För dessa 

studenter fanns inget dilemma gällande utveckling av ekonomin och skyddandet av naturen. 

Detta tankesätt blir problematiskt när man betänker att naturen ingalunda är ett lager som 

fungerar på ett enkelt, statiskt sätt. De kinesiska ungdomarnas resonemang följde den 

kinesiska kulturkontexten med doktrinen att mänskligheten definitivt kommer att erövra 

naturen. (Sternäng och Lundholm, 2012.) Ett motsatt tänkesätt finner vi hos Carson (1979) 

som manade till kamp mot förgiftningen av naturen. Ett landskap med djur, växter och 

mineraler bör kunna skyddas mot människans övergrepp utifrån sitt egenvärde. Vid 

formulering av en ansvarsfull miljöetik är en grundläggande fråga vilken utgångspunkt man 

väljer. En antropocentrisk utgångspunkt innebär att människan står i centrum. Människan ska 

råda över naturen, skogar bör skyddas till gagn för kommande generationer och 

vildmarksområden skyddas för att människor bör få ha områden där de kan få uppleva 

avkoppling. Motsatsen är en biocentrisk utgångspunkt med naturen i centrum. Denna 

utgångspunkt innebär att varje art och varje ekosystem har sitt eget inneboende värde 

oberoende av människan. Detta leder till frågeställningen om det är acceptabelt att slå ihjäl en 

geting men oacceptabelt att jaga varg. Människan kan inte leva utan att påverka naturen, men 

kriterier bör formuleras för vad som är tillåtet att utnyttja i naturen och hur detta utnyttjande 

kan ske. (Sörlin, 1991.) 

 

2.2.6 Relationen mellan musik och natur 
 

Naturens symboliska värde (Kellert, 1993) kan associeras till olika områden inom kulturen. 

Vår värld är fylld av naturens ljud, och under historiens gång har människan fått inspiration 

från dessa ljud. Människor som bor nära naturen uppfattar en större vidd av ljud än den 

urbaniserade människan. Valarnas sång spelades för första gången in på band under 1940-

talet, men före det hade inuiter och andra sjöfarande stammar hört dessa sånger genom 

båtskroven.  Man har nyligen kunnat banda elefanters ultralåga frekvenser av kommunikation, 

men dessa ljud har länge funnits i sånger och berättelser hos hutu- och tutsistammar i östra 

Afrika. Gray m.fl. (2001) diskuterar musikens roll i naturen. Valarnas undervattenssång liknar 

strukturen i fåglarnas och människornas sång  och man kan säga att också valarna är inbitna 

kompositörer. Till och med repeterande refränger ingår i deras musik. När man noggrant 

lyssnar på fågelsång kan man bland annat märka att fåglar kan sjunga en melodislinga i olika 

tonarter.  Fåglar kan också använda instrument. En kakadua i Australien kan trumma med en 
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kvist mot en ihålig trädstam med fin resonans. Den förhistoriska människan lade ner mycken 

möda på att tillverka flöjter. När man har rekonstruerat sådana flöjter har man konstaterat att 

de  ger rena toner och möjlighet att spela olika skalor. Samernas jojk är en speciell typ av 

sång. Temat för en jojk kan vara ett djur, en plats eller en naturföreteelse. Ljuden i 

omgivningen är centrala komponenter i ett habitat, omöjliga att förstå utan sitt sammanhang. 

Varje varelse ockuperar sin egen nisch i habitatets orkester. Denna ”djurorkester” är typisk för 

sitt eget biom och sänder akustiska budskap. Musiken kan vara en sammanbindande länk 

mellan individer av samma art, mellan individer av olika arter eller mellan vetenskap och 

musik. (Gray m.fl., 2001.) Naturens ljud påverkar människors mentala hälsa positivt. I en 

virtuell skogsmiljö med naturljud sker återhämtning från stress mera effektivt än i en vanlig 

lugn inomhusmiljö (Annerstedt, 2011).  

 

2.3 Barns samhörighet med naturen 
 

Barnen idag är medvetna om globala hot mot miljön, men deras fysiska kontakt med och 

närhet till naturen har minskat (Louv, 2008). Någon enstaka exkursion kan inte påverka 

barnens känsla för naturen speciellt mycket, utan det är den regelbundna kontakten med 

naturen som behövs (Morag & Tal, 2012; Stigsdotter m.fl., 2010; Jeronen & Kaikkonen, 

2010). Det är också viktigt att barnen inser att naturen finns på höghusets innergård såväl som 

i skogen,  i luften vi andas, i spindelnät och även i människor (Willamo, 2004).  

 

Barns uppfattning om vad det innebär att leva i harmoni med naturen innefattar konkreta 

exempel som att man far ut på landet och har picknick, sensoriska naturupplevelser då man 

kan se allt som blommar och känna naturens dofter, men också insikten om att man inte får 

förstöra och skräpa ner naturen. En sammanfattning av barnens upplevelser är att känslan av 

harmoni innebär att man trivs med sig själv vid ett speciellt tillfälle och på en speciell plats. 

(Kahn, 2002.) Aktivitet under vistelse i naturen betyder mycket för barn, men barn i olika 

åldrar har behov av olika typer av aktiviteter. Familj, vänner och djur är viktiga beståndsdelar 

i en naturupplevelse för yngre barn och de visar empati för naturen genom att  gärna använda  

ord som älska och tycka om när de beskriver naturen. I alla åldersgrupper finns leken med 

även om äldre barn ibland också inkluderar arbete som bärplockning och skogsarbete i sina 

berättelser (Kalvaitis & Monhardt, 2012; Stordal, 2009). Äldre barn vill också vandra och 

beundra en vacker utsikt, och de använder ofta orden tänka och känna. (Kalvaitis & 

Monhardt, 2012.) Naturen framstår som spännande och barnen utvecklas när de tillsammans 
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med kamrater möter  utmaningar som kräver kunskap och färdigheter (Stordal, 2009). 

Sjöblom (2012) konstaterar i sin studie att naturintresse hos gymnasieungdomar till stor del 

beror på personliga faktorer i deras bakgrund. En del gymnasieelever har varit ute i naturen 

mycket och på så sätt blivit intresserade. Andra har specialintressen som för dem ut i naturen, 

till exempel jakt, ridning eller fotografering. Uppväxtmiljön betyder mycket. Om hemmet 

finns nära naturen har naturen blivit en del av ungdomarnas vardag. Nyfikenhetstörst är en 

orsak till naturintresse, då studerandena fascineras av hur naturen fungerar. Naturen har en 

avstressande verkan och eleverna känner harmoni i naturen. Ingen av eleverna anser att skolan 

skulle ha bidragit till deras naturintresse. Jag citerar en respondent i Sjöbloms studie (2012, s. 

139): ”Skolan är bara skolan det./…/ Där lär man sig det som man ska lära sig till proven.” 

Däremot nämner flera studerande att hemmet och familjen spelar stor roll när det gäller 

intresse för vistelse i naturen. Orsaker till ointresse för naturen är enligt några respondenter att 

de har andra intressen eller att de helt enkelt inte är några naturmänniskor. Sjöblom (2012) 

konstaterar att vistelse i naturen är en av de viktigaste orsakerna till naturintresse. I 

gymnasieåldern har flickor har ett signifikant större intresse för naturen än pojkar och en 

utmaning är på vilket sätt  pojkarnas intresse för naturen kunde utvecklas inom skolans ramar. 

(Sjöblom, 2012.)  

 

De flesta föräldrar anser inte att det finns några hinder för deras barns vistelse utomhus enligt 

en studie av Sandberg (2009).  Några föräldrar i denna studie angav som hinder för barns 

naturvistelser att barnen är upptagna,  området är otryggt, trafiken är för livlig och barnen är 

ointresserade av att vara ute. Andra hinder för naturvistelse är regn, mörker och kyla 

(Sandberg, 2009). När barnen själva berättade om känslor av otrygghet var det inte naturen 

som skrämde utan människor i den bebyggda miljön. Orsaken till känslor av otrygghet är 

enligt Fägersten (2012) bland annat bristande erfarenhet av att vistas i naturen, och hon 

påpekar liksom Morag och Tal (2012) att en enstaka exkursion inte räcker till. Om barnen får 

sin kunskap av media i stället för att uppleva naturen i verkligheten får de en 

dekontextualiserad förståelse av naturen och en pedagogisk implikation är att urbana barn och 

ungdomar bör få uppleva naturen regelbundet och att vardagen i skolan bör innefatta 

upplevelser i naturen (Fägersten, 2012).  
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3 Lärarnas och elevernas gemensamma naturupplevelser  
 

Alla barn vistas inte i naturen tillsammans med sin familj, och speciellt för dessa barn är 

skolans utevistelser viktiga (Sandberg, 2009; Verboom, 2004). Det är viktigt att elever får vara 

utomhus och leka, men lärare känner oro för kritik mot utevistelse utan direkt didaktiskt syfte. 

Andra utmaningar är trygghetsaspekten, regn och kyla (Maynards & Waters, 2007). 

Undervisning och fostran ska stödja elevernas utveckling till harmoniska människor med god 

självkänsla (Utbildningsstyrelsen, 2014 s.18) och enligt Tang m.fl. (2015) är vistelse i naturen 

viktiga för människors mentala hälsa. 

 

3.1 Motivation och glädjeämnen 
 

En övergripande motivation för läraren att gå ut i naturen med sina elever är att 

naturupplevelser är värdefulla, ibland till och med nödvändiga, för elevernas välmående ur en 

psykologisk (Wells, 2003), fysisk (Ferrucci m.fl., 1999) och kognitiv aspekt (Wells, 2000). 

Andelen barn som är fysiskt aktiva minskar med åldern, samtidigt som andelen barn som tittar 

på tv och använder datorn mer än fyra timmar om dagen ökar med åldern (Danielsson, 2006; 

Reilly, Jackson, Montgomery, Kelly, Slater, Grant & Paton, 2004). Både skolan och familjen 

har en viktig uppgift när det gäller att förändra den stillasittande livsstilen och höja den 

dagliga fysiska aktiviteten (Miller & Dunstan, 2004). Det är viktigt att skolan regelbundet 

ordnar exkursioner, lägerskolor och kortare utfärder i naturen. Kunskap kan inhämtas även 

utan regelbundna utevistelser, men attityder till och värderingar om naturen reflekterar mera 

än ett fåtal exkursioner. (Fägerstam, 2012; Morag & Tal, 2012; Tang m.fl., 2015.) Dessa 

forskningsresultat innebär en utmaning för lärarna: Känslor och attityder påverkas av att 

barnen är ofta i naturen, inte bara någon enstaka gång. Lillemyr (2002) påminner pedagogen 

om att det finns olika vägar till lärande – till exempel lek, experiment och estetisk aktivitet En 

av orsakerna till att lärarna i en skotsk studie ansåg uteundervisning vara betydelsefull var att 

naturupplevelser är bra för alla sinnen (Ross, Higgins and Nicol, 2007). Att använda språket, 

kroppen och olika sinnen har stor betydelse för tänkande och lärande enligt läroplanen för den 

grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 241). Barnen behöver använda 

alla sina sinnen  för att känna sig helt och fullt tillfreds, hävdar Louv (2008). Han menar att 

barn inte behöver dramatiska äventyr i främmande världsdelar, men de behöver få knyta 

kontakt med naturen via sina sinnen.  När vuxna försöker förstå sin omgivning med hjälp av 

logik och analys, utforskar barn sin omgivning med hela sin kropp: De doftar, smeker, smakar 

och klättrar. (Sellgren, 2005.) 
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Barn mår enligt ovanstående bra av att få vara ute i naturen både ur en fysisk, psykologisk och 

kognitiv aspekt. Beames m.fl. (2012) hävdar att det till och med är en mänsklig rättighet att få 

upprätta en meningsfull relation med naturen. Denna åsikt stöds av FN:s konvention om 

barnens rättigheter som trädde i kraft i Finland 1991 (Utrikesministeriet, 2014). Enligt artikel 

31 i denna konvention har alla barn rätt till lek och fritid, till lek och rekreation anpassad till 

barnets ålder. Alla barn bör också enligt artikel 29 ha möjlighet till att delta i kulturella och 

konstnärliga aktiviteter. Barnets fostran bör vara inriktad på att utveckla barnets personlighet 

och begåvning, och barnets mentala och fysiska förmåga bör ha möjlighet utvecklas till sin 

fulla potential. (United Nations 1989.) I enlighet med FN:s konvention om barnens rättigheter 

borde alla barn få leva i stimulerande och trygga omgivningar. 

 

Den grundläggande utbildningen ska främja en hållbar livsstil och detta perspektiv skall 

genomsyra all undervisning på alla undervisningsnivåer (Utbildningsstyrelsen, 2014, s.15; 

Palmberg, 2008). Människans konsumtion och produktion står ibland i strid med visionen om 

en hållbar framtid. Inom den grundläggande undervisningen ska man reflektera över dessa 

konflikter och tillsammans försöka hitta och lösningar, som rättar till en icke-hållbar livsstil. 

En väg till en miljövänlig livsstil är enligt Utbildningsstyrelsen (2014, s.23) att eleverna får ett 

personligt förhållande till naturen. Relationen mellan ett personligt förhållande till naturen, 

kunskap om naturen och miljöfrågor  samt en vilja att påverka miljöns framtid diskuteras av 

olika forskare och pedagoger.  

 

I undervisningsmaterial används personliga skuldkänslor, globala hot och skrämseltaktik som 

ett led i barnens fostran till ”eko-certifierade barn” som vill rädda sin planet. (Ideland & 

Malmberg, 2015). Om man flyttar fokus från hot och varningar till  äventyr, restoration och 

fascination i naturen, är möjligheterna större att barnen i framtiden ser en miljövänlig livsstil 

som en viktig del av tillvaron (Beames m.fl., 2012; Hartig m.fl. 2001; Collado & Corraliza, 

2015; Chawla, 1998, 1999). Äventyr  i vildmarken leder ändå inte alltid till ökad medvetenhet 

och vilja att skydda naturen om barnen inte ser sambandet mellan vildmarken och naturen i 

hemmamiljön (Haluza-Delay, 2001).  För att förstå miljöproblem krävs ofta ingående 

kunskaper (Moisander, 2007; Sjöblom 2012), men en ingående kunskap om miljö samt 

miljömedvetenhet behöver inte nödvändigtvis leda till en miljövänlig livsstil (Kollmuss och 

Agyeman, 2002; Gardner, 1999). Att vara miljömedveten inbegriper kunskap om människans 

påverkan på miljön, men det behövs även en stark motivation för att miljömedvetenheten ska 

omvandlas till en miljövänlig praxis (Chawla, 1998; Jeronen & Kaikkonen, 2010; Moisander, 
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2007). Praktiskt arbete som trädplantering påverkar elevers attityder till och kunskaper om 

naturen på ett positivt sätt enligt en slovakisk studie  (Fancovicová & Propek, 2011) En 

holländsk studie (Verboom, 2004) visar att ungdomarna är bekymrade över att bostads- och 

industriområden breder ut sig på naturens bekostnad, men de ger uttryck för en pessimistisk 

inställning till sin egen möjlighet och vilja att påverka miljöns framtid. Skillnaden mellan 

miljömedvetenhet och miljövänlig praxis lyfts fram av Bogner & Wiseman (1997) som pekar 

på att pedagogen bör vara medveten om en diskrepans mellan elevernas verbala utsagor om 

miljömedvetenhet och graden av verkliga miljövänliga handlingar. Denna insikt är viktig när 

målen för miljöfostran ställs upp. 

 

Det är viktigt att diskutera hur man ska nå dessa mål. Enligt värdegrunden för den 

grundläggande utbildningen är människan en del av naturen och beroende av livskraftiga 

ekosystem, och det är viktigt att eleverna förstår detta. Indoktrinering inom undervisningen 

bör undvikas, men ingen undervisning kan vara helt fri från värderingar. Med stöd av 

läroplanen kan läraren leda värdediskussioner och praktiska övningar i riktning mot en hållbar 

livsstil. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s.15; Sjöblom, 2012.) Palmberg (2008) framhåller 

lärarens roll och behovet av att alla lärare besitter nödvändiga kunskaper, men också att 

lärarna har färdigheter i pedagogiska strategier som främjar elevernas utveckling till 

miljömedvetna vuxna, som låter sin miljömedvetenhet omvandlas till miljövänlig praxis. 

Tidigare nämndes att hela undervisningen bör genomsyras av miljöfostran, men eleverna 

behöver inte enbart kunskap och upplevelser i naturen, utan de behöver samtidigt vuxna som 

goda rollmodeller (Wolff, 2011). Varken kunskap eller naturupplevelser räcker ensamma till 

för att förvandla människans handlingar i en miljövänligare riktning, och lärarens uppgift är 

både att dela naturupplevelser med sina elever och förmedla kunskap om miljön (Sjöblom, 

2012; Wolff, 2011). Trots kunskapens betydelse hävdar Orr (2003) att människan behöver 

starka känslor, passion, för att kunna motarbeta känslor av hopplöshet när det gäller 

miljöproblem. Han varnar för att människor fjärmas från naturen och upplevelser i naturen, 

den äkta källan. ”…we go into the wild less and less often. We are cut off from the source.” 

(Orr, 2003, s. 349.) 

 

3.2 Utmaningar för lärare  
 

Lärare möter många olika utmaningar under vistelser i naturen. En utmaning är de 

säkerhetsrisker som är förknippade med att ta ut en grupp barn och ungdomar i naturen 
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(Beames m.fl., 2012). Lärare upplever att läroplanen är så omfattande att det är svårt att ta sig 

tid för naturupplevelser. Osäkerhet hos lärare gör också att exkursioner känns alltför 

spännande. Olika media kan ändå aldrig ersätta en verklig naturupplevelse, utan elevernas 

förståelse av naturen blir dekontextualiserad och teoretisk om teori inte följs av verkliga 

upplevelser. (Fägerstam, 2012.) 

 

3.2.1 Trygghet i naturen 
 

Trygghetsaspekten och eventuella rättsprocesser om ett barn skadar sig är en stor utmaning 

för många lärare (Maynard & Waters, 2007). Martin m.fl. (2003) och Beames m.fl. (2012) 

pekar på en del av de faror som man kan möta i naturen. Under en vistelse i naturen kan 

deltagarna utsättas för köld, hetta, regn, åskväder och storm. För att undvika hypotermi och 

hypertermi bör deltagarna ha lämplig klädsel och utrustning. I skolans värld måste läraren 

tänka på att elever inte alltid har lämpliga kläder och föräldrar klagar ibland om barnen blir 

våta och smutsiga (Martin m.fl. 2003; Maynard & Waters, 2007). Friluftslivet kan i värsta fall 

skapa nya konsumtionsbehov, men en ändamålsenlig utrustning är också väsentlig för en 

vistelse i naturen. Det är svårt att njuta av tillvaron med våta kläder och obekväma skor 

(Sjöblom, 2012), och Beames m.fl. (2012) nämner att ledaren bör se till att extra kläder finns 

med som reserv. Det är ändå viktigt att deltagarna är aktiva för att inte börja frysa, och ett 

hälsosamt mellanmål och en varm dryck höjer också kroppstemperaturen (Beames m.fl.; 

Sellgren, 2003).  Vid höga temperaturer är ett sätt att undvika uttorkning att alla deltagare 

samlas och samtidigt dricker några klunkar ur sina vattenflaskor. Beames m.fl. (2012) anser 

inte att regn och hård vind automatiskt innebär att en exkursion måste ställas in. Däremot är 

det viktigt med lämplig klädsel, och ledaren kan försöka hitta skydd för regn och vind om 

regnet kommer i hårda skurar. Ledaren bör se till att deltagarna har vinden i ryggen och gärna 

står i en tät cirkel när hen ger instruktioner. Trots god planering från lärarens sida bör hen  

tänka på att viljan att skapa positiva upplevelser i naturen kan övergå i dess motsats, om 

eleverna upplever alltför stora prövningar under vistelsen i naturen (Sellgren, 2005). Mellan 

skolan och naturområdet man vill besöka måste deltagarna ibland korsa stora vägar och 

sådana gånger är trafik en fara vid utevistelse. Ledaren bör bedöma svårigheter i 

terrängförhållanden som branta sluttningar och vattendrag som behöver korsas. Andra faror i 

miljön är risken att råka ut för ormbett eller fästingburna sjukdomar. En deltagare kan skiljas 

från gruppen och gå vilse. Möjligheten att utomstående och ovälkomna tonåringar och vuxna 

kommer och ställer till problem kan inte uteslutas. (Martin m.fl., 2003; Beames, m.fl., 2012.) 
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Ett försvar mot dessa faror är att ledaren på förhand visualiserar eventuella risker under 

utevistelsen, så att deltagarna är förberedda på vad som kan möta under vistelsen i naturen. 

Ledaren bör känna till deltagarnas fysiska och psykiska kondition, och lika viktigt är att 

ledaren kan bedöma deltagarnas kunskaper och färdigheter till exempel vid användning av 

verktyg som såg och kniv. (Beames m.fl., 2012.) Martin m.fl. (2003) ställer frågan varför en 

ledare kan acceptera vissa risker, fastän det är en väsentlig del av ledarens uppgifter att trygga 

deltagarnas säkerhet. Ett svar är att risker är en aspekt av naturupplevelser, som innebär 

personlig utveckling. Risker bör vägas mot nyttan av äventyret, och ledaren bör aldrig ta med 

en grupp på ett äventyr som överstiger ledarens och gruppens förmåga. (Beames m.fl., 2012; 

Martin, 2003.) Aktiviteterna bör genomföras på ett tryggt sätt utan att man kompromissar med 

känslan av äventyr. Hunt (1994) betonar att ledaren inte får ta sanslösa risker, men bör ta med 

i beräkningen att olyckshändelser kan ske på grund av omgivningen, till exempel svår terräng 

eller dåligt väder. Att lära sig hantera en olyckshändelse är också en del av naturupplevelsen 

och man kan inte förvägra barn och ungdomar en upplevelse för att en osannolik risk inte helt 

och hållet har kunnat elimineras (Learning and Teaching Scotland, 2010; Stordal, 2009). När 

faror i miljön möter mänskliga misstag och svagheter ökar sannolikheten för olyckshändelser. 

Faror i naturen kan aldrig förutsägas exakt. Under en skidtur kan en fjällsluttning på några 

timmar förvandlas från en sluttning med låg risk för snöskred till en extremt farlig sluttning 

med snöskred som en hög riskfaktor. Trots att en ledare är kunnig och har gott omdöme i olika 

situationer kan risken för olyckshändelser endast minimeras, inte elimineras. Vid 

riskbedömning bör ledaren överväga vilka målen är. Är det fråga om nybörjare som behöver 

få förhöjt självförtroende eller är det fråga om en blivande expedition till Himalaya? (Martin 

m.fl. 1983; Hunt 1994.) Vätskebrist, trötthet och hunger är riskfaktorer som undviks om 

ledaren i tid planerar in mat- och vilopauser (Beames m.fl. 2012; Morag & Tal 2012).  

 

Även inför kortare utfärder är det viktigt att läraren tänker över hur beskyddande hen bör vara 

under en vistelse i naturen. Rousseau (2003) vill att barnen ska få tumla om på ängarna, falla 

och resa sig upp hundra gånger om dagen i stället för att gå i en trygg men trång gångstol. 

Han anser att känslan av frihet uppväger många små skador. Vidare menar han att barnen 

klagar mindre och begär hjälp mera sällan vartefter deras krafter och erfarenhet ökar. Larsson 

(2011) hänvisar till Ellen Key som anser att faran själv måste lära barnen att vara försiktiga. 

Om det gäller en verklig fara, som att barnet missbrukar en vass kniv, skall man ta kniven av 

barnet. Sunt förnuft gäller vid planering av en vistelse i naturen och ledaren bör ta hänsyn till 

de faktorer som gäller just den aktuella gruppen och dess förutsättningar samt bedöma risker i 

det område dit man har planerat att bege sig. Det är också viktigt att rektorn eller någon annan 
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ansvarig i skolan känner till målet för exkursionen, vilka vuxna som kommer med och 

ledarens telefonnummer. (Beames m.fl. 2012.) En oerfaren lärare kan lära sig av mera erfarna 

kollegor. Ett råd till den oerfarne läraren är att inte planera för krävande och långa vistelser i 

naturen, utan göra kortare utfärder. Antalet vuxna i förhållande till antalet elever bör 

övervägas. Minst två vuxna behövs vid en exkursion, eftersom också en liten olyckshändelse 

eller incident innebär att en vuxen behövs för att ta hand om en deltagare och ledaren kan 

ägna sig åt resten av gruppen (Beames m.fl., 2012). Det finns kanske elever som inte bör delta 

i utevistelser av olika anledningar. Utomstående experter kan också anlitas. (Ross m.fl., 

2007.) Trots intresse och engagemang kan känslor av obehag och rädsla komma fram om 

eleverna saknar erfarenhet av att vistas i naturen (Fägerstam 2012). En känsla av trygghet i 

naturen är grundläggande för att en människa ska känna samhörighet med naturen (Tang m.fl., 

2015). 

 

3.2.2 Krav på effektivitet i undervisningen 
 

En utmaning för lärare är tidsbrist. Utevistelser och exkursioner är tidskrävande och fordrar 

mycket planering. Läroplanen förutsätter att undervisningen är effektiv och stoffet som man i 

skolan bör hinna med är omfattande. Det viktigaste under en vistelse i naturen är att eleverna 

får ha roligt, får frisk luft och en möjlighet att uppföra sig som barn utomhus. Det är ändå 

svårt för lärarna att släppa sin egen roll, nämligen att undervisa i läroplanens innehåll. 

(Maynard, T & Waters, J., 2007.) Vistelser i naturen behöver inte bli lidande trots en diger 

läroplan. När man utgår från den plats skolan befinner sig på finns det teman i läroplanen som 

kan undervisas i det speciella området. I en skotsk studie noterade biologilärare att läroplanen 

inte specificerar vilka ekosystem skolan behöver undervisa om, utan lämnar stora möjligheter 

att använda just det ekosystem som finns tillhands nära skolan. (Ross m.fl. 2007.) En helt 

annan typ av utmaning är att läroplanen inte heller förutsätter att läraren går ut i naturen med 

sina elever. En ointresserad eller osäker lärare kan därför välja att genomföra undervisningen 

inomhus. (Ross m.fl. 2007.) Användning av naturen i skolans närhet har den fördelen att 

vistelser i naturen kan ske mera regelbundet och spontant och på så sätt bli en del av skolans 

vardag (Beames m.fl. 2012). 
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3.3 Implementering av naturupplevelser i skolans värld 
 

Under människans historia har relationen till naturen gått igenom flera skeden. Människans 

första möte med naturen innebar ett möte med en vildmark med många faror och utmaningar.  

Under det andra skedet då människan odlade upp vildmark för att skapa jordbruksmark var 

naturen ännu betydelsefull och fanns med i människornas vardagsliv. Enligt Louv (2008) 

lever vi nu i ett tredje skede då människan har alienerat sig från naturen. Barnen står ofta 

främmande inför matens ursprung och företeelser som tidigare generationer sett som 

naturliga. (Louv, 2008.) Denna situation innebär en utmaning för skolan. En av 

undervisningens uppgifter är att få barnen att känna gemenskap med naturen, både för att 

främja barnens egen personliga utveckling och för naturens skull (Utbildningsstyrelsen, 2014; 

Beames, Higgins & Nicol, 2012). En ökad intellektuell kunskap om djur och natur kan ge 

impulser till ett ökat intresse för naturupplevelser. Barn kan bli fascinerade av till exempel 

forskningens rön om valarnas sång och detta kan leda till olika äventyr vid stranden (Gray 

m.fl. 2001). Vistelser i naturen kan genomföras i olika tänkta ”zoner" med skolgården som 

den första zonen i centrum. Utanför skolgården finns den lokala närmiljön som kan utforskas 

till fots. Dagsexkursioner kan genomföras längre borta från skolan, men då behövs ofta 

transport vilket innebär kostnader. Den fjärde zonen innebär övernattning på en kursgård, 

lägerområde eller dylikt. Beames m.fl. (2012) poängterar att eleverna bör känna till och 

uppskatta närmiljön innan man far på längre utfärder. Ett sätt att se sin närmiljö på ett nytt sätt 

kan vara att engagera en pedagog utifrån, till exempel från en naturskola. Ibland är det 

naturligt att fara på en längre utfärd om man vill studera en speciell biotop. (Beames m.fl., 

2012.)  

 

3.3.1 Lärande är en del av naturupplevelsen 
 

En vistelse i naturen kan ha som mål att eleverna får kunskap om ett speciellt fenomen. Men 

en vistelse i naturen kan också ha som sitt huvudsakliga mål att låta elever slappna av från ett 

ofta krävande skolarbete inomhus. Vilken målsättningen än är, finns lärande med som ett 

större eller mindre element. I sitt arbete med barn och med vuxna människor med hjärnskador 

lade Gardner (1999) märke till människors olika kapacitet i olika situationer. En människas 

styrka inom ett område kan inte förutsäga hur väl denna människa lyckas inom ett annat 

område. En människa som har lätt att lära sig språk kan ha svårt att orientera sig i främmande 

omgivningar. Människors olika typer av förmåga till informationsbehandling och 

problemlösning sammanfattas av Gardner (1984; 1999) som människans multipla 
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intelligenser. De två första intelligenserna har värderats högst i skolvärlden, nämligen den 

lingvistiska intelligensen och den logisk-matematiska intelligensen. Kellert (1993) lyfter fram 

naturens betydelse vid utvecklingen av den lingvistiska förmågan. Den musikaliska 

intelligensen kan associeras med människans behov av naturens ljud (Annerstedt, 2011). Hur 

den musikaliska intelligensen är associerad med människans förmåga att känna igen olika 

fåglars sång vore stoff för vidare forskning. Människor med en kroppslig-kinestetisk 

intelligens behöver handfasta erfarenheter och trivs i inlärningssituationer som innebär 

rörelse. Att bygga upp landskap i naturen, få göra olika experiment och lära sig göra upp eld 

är lämpliga teman. Visuellt-spatiala studerande har en god känsla för olika väderstreck och 

förstår kartor lätt. Interpersonella och intrapersonella studerande uppför sig på olika sätt och  

behöver olika typer av aktiviteter. Människor med en interpersonell intelligens har en förmåga 

att samarbeta och förstå andra människors behov. I biologi kan man göra rollspel om arter i 

näringsväven i olika biotoper. Detta passar elever med en interpersonell begåvning. Den mera 

intrapersonella eleven trivs med att arbeta för sig själv och kan effektivt använda sin egen 

kunskap och förmåga. Det kan vara en stor utmaning för en intrapersonell elev att delta i ett 

rollspel, men samtidigt är det en god social träning. (Gardner, 1983, 1999; Martin m.fl., 

2003.) Studerande som tenderar att ha en naturalistisk inlärningsintelligens ”blomstrar” i 

undervisningssituationer utomhus enligt Gardner (1999). Han ser ett stort problem i det 

faktum att elever med toppbetyg i till exempel fysik inte kan tillämpa sina kunskaper i en 

situation utanför klassrummet.  

 

Att flytta en del av undervisningen ut till naturen och öppna klassrummen för världen utanför 

är till gagn för både elever och miljön.  Detta innebär ingen konflikt med läroplanen, utan 

många ämnen och teman som nämns i läroplanen kan studeras utomhus. Ämnesintegration 

blir en naturlig del av undervisningen. (Beames, 2012; Ross m.fl., 2007; Szczepanski, 2006.) 

Undervisning i autentiska situationer ger en nödvändig balans mellan icke-textbaserade 

övningar och textbaserad inlärning, mellan förstahandskunskaper ute i naturen och  

andrahandskunskaper som olika källor förmedlar (Nicol, 2003; Szczepanski, 2006). Dessa två 

sätt av lärande utesluter inte varandra, utan tvärtom kompletterar de varandra. Hermansen 

(2000) diskuterar lärandets motor samt betydelsen av nyfikenhet i lärandet. Kan upplevelser i 

naturen kan vara en del av denna motor och bidra till nyfikenhet inför om-världen? Enligt 

Nicol (2003) är svaret jakande eftersom han hävdar att naturupplevelser ger eleverna en vilja 

att lära sig mera om det de sett och upplevt. 

 

Reason (1998) och Nicol (2003) beskriver en epistemologi, vilken består av fyra typer av ve-
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tande och sträcker sig bortom dualismen mellan hand och hjärna. Individens upplevelsebase-

rade vetande (experiential knowing) erhålls genom syn, hörsel, beröring och empati. Detta 

kan kallas ”lärande genom osmos” (Nicol, 2003, s. 22). Presentationsvetande (presentational 

knowing) innebär att individen strävar efter att införliva upplevelsen i sitt tänkande och sedan 

dela med sig av den genom tal, text eller bild. Här blir lärarens roll tydlig och viktig. Exempel 

på presentationsvetande är Aristoteles studier, som baserades på information från dem som 

innehade förstahandskunskaper, nämligen bönder, jägare, fiskare och läkare (Eriksen & 

Tranöy, 1992). Undervisningen får inte stanna på denna nivå. Freire (1972) hävdar att 

undervisningen lider av förmedlarsjuka, undervisningens innehåll är inte kopplat till verklig-

heten och orden töms på sin konkretion och blir till en ihålig mångordighet. För att undvika 

detta bör läraren stimulera eleven att söka nästa nivå, som innebär ett abstrakt, kritiskt tän-

kande (propositional knowing). Individen utforskar världen bortom upplevelse– och 

presentationsvetandet genom att kritiskt utvärdera texter och själva forma en egen ståndpunkt. 

Den fjärde formen är praktiskt vetande (practical knowing), men den innebär mera än 

praktiskt kunnande. Det är fråga om medvetna val att agera på basis av de kunskaper man 

tidigare tillägnat sig. Nicol (2003) beskriver dessa olika typer av vetande på basis av hans 

egen upplevelse under en vandring i Pyrenéerna: Han upplever en magisk känsla när han hör 

en stor flock tornseglare  kommer flygande (experiential knowing). Efteråt delar han denna 

upplevelse med andra naturintresserade människor (presentational knowing) och på det sättet 

utvidgas hans egen kunskap. Hans vetande utvidgas ännu när han sätter in sina kunskaper om 

tornseglare i en större ekologisk kontext (propositional knowing). Slutligen når han det  

praktiska vetandet (practical knowing), som i detta fall innebär att arbeta för tornseglarnas 

fortbestånd om situationen är kritisk för dem. (Nicol, 2003.) Den av Nicol (2003) beskrivna 

epistemologin kan associeras med läroplanens grunder, där det konstateras att positiva känslor 

och glädje över att  lära gör att eleven sporras till att utvidga hela sin kompetens bestående av 

kunskaper, attityder och färdigheter (Utbildningsstyrelsen, 2014, s.16). 

 

3.3.2  Undervisning i naturen 
 

Utbildningsstyrelsen fastställde de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen den 22.12.2014. Den nya läroplanen tas i bruk 1.8.2016 i årskurs 1—6. Även om 

miljöfostran inte finns i läroplanen som ett självständigt ämne är tanken att den ska 

genomsyra hela skolans undervisning och alla ämnen (Palmberg, 2003). Vissa ämnen och 

teman passar bäst för utomhusundervisning, till exempel åns ekosystem inom biologi (Ross 

m.fl. 2007; Amos & Reiss, 2012), men många ämnesområden kan undervisas ute i naturen. 
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Omgivningslära är tvärvetenskaplig till sin karaktär med inslag av biologi, geografi, fysik, 

kemi och hälsa. Respekt för naturen och hållbar utveckling är viktiga beståndsdelar och målet 

är bland annat att eleverna ska lära känna och förstå naturen och den byggda miljön, samt att 

de i olika lärmiljöer ska få utlopp för sin naturliga nyfikenhet med hjälp av sina olika sinnen. 

Naturupplevelser och omgivningslära hör på många sätt ihop, eftersom eleverna ska lära sig 

förstå naturmiljön, identifiera organismer och livsmiljöer samt att utföra små experiment i 

olika lärmiljöer. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s.131, 239.) Exkursioner och vardagliga 

erfarenheter i naturen är den bästa lärmiljön vid artkännedom, eftersom eleverna får använda 

sina olika sinnen och uppleva arterna i naturliga habitat (Palmberg m.fl., 2015). Artkännedom 

behövs vid utforskandet av näringsvävar i närbelägna biotoper, och dessa erfarenheter kan 

överföras till kunskap om näringsvävar i andra delar av världen (Beames m.fl., 2012; Helldén 

m.fl. 2008). Artkännedom inom biologiundervisningen är ett omdiskuterat tema. van Matre 

(1993) hävdar att artkännedom och koncentration på arternas namn tar bort intresset från 

själva organismen och dess liv. Han vill att undervisningen i stället ska koncentrera sig på 

större helheter och en förståelse av vad som händer i naturen. Blivande klasslärarstuderande 

har argumenterat mot artkunskap som en onödig belastning av minnet utan att inse arternas 

betydelse för en förståelse av sammanhangen i naturen (Palmberg, 2012). Nordström (2004) 

vill se artkännedomen som en del av skolans miljöfostran, då man sätter in arterna i deras 

sammanhang. Elevernas nyfikenhet väcks då man funderar på varför en art trivs på 

strandängen och en annan art lever i den torra moskogen. Också arternas inbördes 

förhållanden kan lyftas fram. Biodiversitet är ett centralt begrepp inom miljöfostran, och 

artkännedomen är en förutsättning för att man ska förstå biodiversiteten. (Nordström, 2004.) 

Klasslärarstuderande, som var positiva till artkunskap, betonade allmänbildning och praktisk 

nytta av att kunna identifiera arter (Palmberg, 2012).  

 

Förutom biologi ingår geografi, fysik och kemi  i ämnet omgivningslära i årskurs 1-6 och kan 

till många delar undervisas ute i naturen. Astronomi, väder och klimat är aspekter av fysik 

som mycket väl kan observeras ute i naturen, och  olika övningar om energiflöde från solen 

samt pH-mätningar i jord och vatten kan utveckla en förståelse för kemiska processer i 

omvärlden (Beames m.fl. 2012; Utbildningsstyrelsen, 2014). Andra företeelser man kan 

studera är berghällar med istidsspår och mineralsammansättning (Sanderoth m.fl., 2009).  

 

En ämnesövergripande studie av en flod ger eleverna helhetskunskap om floden genom prak-

tiska och teoretiska övningar om flodens ekologi, syrehalt samt människans inverkan på 
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floden. En paddlingstur på floden ger insikt om flodens estetik och rekreationsvärde samtidigt 

som paddlingsturen är en del av gymnastikundervisningen. (Beames m.fl., 2012.) Naturen 

erbjuder många andra lärmiljöer i gymnastik, till exempel snö och is för vintersporter. 

 

Ett mål för den kommunikativa kompetensen i modersmål är att eleverna ska beskriva och 

berätta om sina upplevelser (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 103–108, 160–166). Naturen kan 

inspirera eleven genom att eleverna skriver en naturdagbok, som kan omfatta hela året. Den 

japanska versformen haiku kan genom sin bestämda form hjälpa eleverna att skriva en dikt 

om naturen. (Sellgren, 2003). Drama i undervisningen rekommenderas i läroplanen som ett 

sätt att stödja elevens lust och vilja att uttrycka sig både verbalt och icke-verbalt. Kellert 

(1993) lyfter fram naturens värde för utvecklingen av människornas kommunikation och 

språkliga utveckling, och i enlighet med detta är naturen en stimulerande lärmiljö för drama 

och annan undervisning i modersmål (Owens, 2005). Djur och natur spelar en viktig roll i 

barn- och ungdomslitteraturen. Det mest frekventa ämnesordet beträffande nyutkommen 

barnlitteratur var enligt Svenska barnboksinstitutets bokprovning (2009) förmänskligade djur, 

på fjärde plats djur och på sjätte plats djurungar. Fabler är de äldsta berättelserna om 

förmänskligade djur. Erfarenheterna som dessa djur gör syftar på mänskliga tankar,  känslor 

och erfarenheter. Realistiska böcker om djur är en motsats till berättelser om förmänskligade 

djur. Naturromantiska äventyrsskildringar som Hjortfot och pälsjägarna (Ellis, 1953) och den 

pastorala idyllen i Bullerbyn (Lindgren, 1965) berättar på ett mera realistiskt sätt om 

förhållandet mellan människa och natur. Plupp (Borg, 2003) är en liten fantasifigur som bor i  

fjällen, som återgivits på ett noggrant och naturtroget sätt.  Ronja Rövardotter (Lindgren, 

1981) lever i en natur, som är befolkad av både fantasivarelser och djur ur verkligheten. 

(Ullström, 2011.) På olika sätt försöker dessa böcker fånga barnens intresse för naturen.  

 

I historia kan man studera det lokala kultursamhället med rester av gamla husgrunder, en 

gammal kvarn och en gravgård samt intervjua äldre människor (Beames, 2012; Sanderoth 

m.fl. 2009). Även i läroplanen rekommenderas upplevelsebetonade arbetssätt 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 258). 

 

En del av matematikundervisningen kan med fördel genomföras i naturen eftersom konkreta 

och laborativa inslag bör vara centrala i undervisningen, som också bör utveckla en positiv 

attityd till matematik. Även inom matematikundervisningen bör elevernas förmåga till inter-

aktion och samarbete utvecklas. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 129–131, 235–239.) Att mäta 

grenvinklar i träd och själva bygga olika stora vinklar med hjälp av kvistar, öva addition med 
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hjälp av kottar från tall och gran samt att hitta symmetriska former i naturen ger eleverna 

matematiska färdigheter samtidigt som de får njuta av att röra sig i naturen (Sellgren, 2003).  

 

Musik och natur har många gemensamma nämnare. Annerstedt (2011) hävdar att människans 

mentala hälsa påverkas av naturens ljud i en virtuell skogsmiljö inomhus. Denna kunskap kan 

läraren använda inom musikundervisningen och låta eleverna lyssna på olika naturljud. En 

annan möjlighet är att lyssna på musik av den norske kompositören Edvard Grieg  och samti-

digt se lämpliga naturbilder på en stor skärm (Lindman, 2013). I bildkonst finns många 

möjligheter att njuta av naturen. Enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande 

undervisningen (Utbildningsstyrelsen, 2014, s.144) bör undervisningen i bildkonst främja ett 

multisensoriskt lärande, och att se den finländske konstnären Gallen-Kallelas konstverk 

Spillkråkan i samband med att lyssna till ljudinspelning av en spillkråka ger både kunskap och 

naturupplevelse. 

   

3.3.3 Platsens betydelse  
 

På basis av de grunder för läroplanen som Utbildningsministeriet har godkänt uppgörs i 

Finland lokala läroplaner. Den lokala läroplanen är en viktig del av skolans styrsystem genom 

att den vid sidan av nationella mål kan ställa upp mål som anses viktiga på lokal nivå. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 9–12.) Utöver skolans utrymmen och skolgården ska naturen 

och den byggda miljön i närområdet användas i undervisningen. Samarbete med olika 

organisationer på hemorten ger eleverna möjlighet till kunskap om deras eget samhälle och 

hur det fungerar Kunskap om skogen i närområdet gör det lättare för eleven att 

kontextualisera kunskaper om Brasiliens regnskogar. (Beames m.fl. 2012).  

 

En vanlig metafor när man beskriver sina känslor för en plats är att tala om sina rötter. En 

känsla av platstillhörighet kallas topofili och betyder ”kärlek till en plats” (Tuan, 1974 s.4). 

Topofili befrämjar elevens känsla av trygghet och tillhörighet vilket gör att identiteten 

förstärks.(Sanderoth m.fl. 2009). I en undersökning fann Cele (2006) att barn kunde berätta 

om farliga och ofarliga platser i närmiljön med tydligt angivna gränser. Graffiti och 

nedskräpning upprörde barnen, och trafiken var en irriterande faktor. Barnen fick inte cykla 

till skolan på grund av trafiken. Positiva faktorer var naturen i närmiljön. (Cele 2006; 

Sanderoth, 2009.) 

 

När en elev blir medveten om den plats hon befinner sig på, skapas förutsättningar för ett 
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bättre lärande om läraren knyter an undervisningen till denna plats. Undervisningen blir mer 

konkret, undersökande arbetssätt blir naturliga och elevens lärande befrämjas. Elever med 

kunskap om närmiljön kan bli en viktig hjälp för läraren, vilket är till fördel inte minst för 

elevens självkänsla. En karta är ett försök att avbilda verkligheten och hjälper eleven att 

orientera sig i omgivningen (Sanderoth m.fl.,2009.) Ross (2005) visade i sin undersökning hur 

barn har utvecklat en stark känsla av tillhörighet och kunskap om sin närmiljö. I barnens 

kartor över området finns detaljer med, som vuxna kanske inte anser vara så viktiga: ett hål i 

en häck och ställen som är lämpliga för snöbollskrig. (Ross, 2005). Om barnets rörelsefrihet i 

omgivningen begränsas för mycket, utvecklas också den rumsliga uppfattningen sämre. Barns 

förhållande till kartor är inte helt okomplicerat.  Hellre än att fråga sig om barn kan rita och 

förstå kartor, bör man ställa frågan hur barn förstår en karta. När barn i femårsåldern skall 

markera sitt hem på kartan, liknar det mera en teckning än en karta. Huset ser ut som när 

barnet står framför det. I stället för ett shoppingcenter, som den vuxne markerar på kartan, 

ritar barnet kanske in en buske där hen har sett en igelkott. I nioårsåldern ritar barnet kartan i 

fågelperspektiv, så småningom inkluderas vägnät och andra strukturer och barnet lär sig 

hantera skalan och symboler. (Cele, 2006, 2008.)  

 

Ett sätt att utvidga sin digitala kompetens (Utbildningsstyrelsen 2014, s.23) samt att lära 

känna sin omgivning är att delta i geocaching, som innebär att deltagarna ska söka skatter, 

caches, med hjälp av inloggning på en Internet-sida och GPS-mottagare (Geocaching, 2015; 

Sanderoth m.fl., 2009). Geocaching innebär en utmaning för lärarna att själva bli förtrogna 

med GPS-teknik och geocaching. En annan utmaning är kostnader för anskaffning av GPS-

system. En variant av geocaching, ”puzzle geocaching”, fordrar att eleverna löser vissa 

uppgifter för att hitta skatten, och denna form av geocaching passar speciellt bra i 

undervisningen. Fysisk träning, teknologi och förmåga att hitta i omgivningen med hjälp av 

koordinater övas automatiskt, men dessutom kan läraren göra uppgifter inom olika ämnen vid 

puzzle geocaching. (Buck, 2009.)  

 

Begreppet närområde innebär enligt Sanderoth, Werner och Båth (2009) det fysiska området i 

en skolas närhet. Närområdesstudier innefattar studier av det geografiska området men också 

områdets historia, etiska och religiösa spörsmål som är aktuella i området samt områdets 

framtid. Ofta studeras skolans närområde mest i skolans lägre klasser medan äldre elever 

studerar andra länder och världsdelar. Närområdesstudier bör bedrivas på alla nivåer, 

naturligtvis anpassade enligt elevernas ålder. Sanderoth m.fl. (2009) menar att 

närområdesstudier ger eleverna en känsla för och förståelse av platsen, vilket kan ge en 
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tryggare identitet och större känsla av sammanhang. Att höra hemma någonstans är av 

grundläggande betydelse för den enskilde individens självkänsla och självrespekt. 

Människans identitet utvecklas under en växelverkan mellan miljö och individ, och Naess 

(1981) hävdar att ständiga miljöbyten i späda år kan innebära en fara för den personliga 

identiteten. Denna växelverkan mellan omgivning och människa innebär att det inte finns 

något isolerat ”jag”. Naess (1981) anser att om man tar avstånd från naturen och det naturliga 

tar man samtidigt avstånd från det som ”jaget” är uppbyggt av. Han använder så hårda ord 

som att ett avståndstagande från naturen innebär en självdestruktion, en lemlästning steg för 

steg. Människans självförverkligande är knutet till en rikedom av naturfenomen både i 

biosfären men också i den icke-levande naturen. (Naess, 1981.) Den växelverkan som Naess 

(1981) anser vara så betydelsefull förstärks vid utevistelser i den egna närmiljön. Ross m.fl. 

(2012) framhåller att lärare kan följa läroplanen och ändå vistas i naturen med sina elever, om 

man tar tillvara de möjligheter som finns i skolans närmiljö.  

 

3.3.4 Naturen påverkas av människan 
 

Den finländska naturen är tillgänglig för alla, men de som rör sig i naturen bör känna till vilka 

möjligheter och skyldigheter allemansrätten innebär. Det är tillåtet att promenera, cykla, skida 

och rida i naturområden, men man får inte röra sig på gårdsplaner eller åkrar. Under vårens 

exkursioner bör man tänka på att inte störa häckande fåglar. På hösten kan läraren plocka bär 

med eleverna, men mossor och lavar bör man låta stå kvar i skogen, likaså fridlysta växter. Att 

göra upp eld i naturen innebär ett stort ansvar. Markägarens tillstånd behövs, men vid risk för 

skogsbrand får man under inga omständigheter göra upp eld (Räddningslag, 2011). 

Nedskräpning tolereras inte heller av lagen (Avfallslagen, 2011). Speciellt för äldre elever är 

det bra att gå igenom bestämmelser för hur motordrivna fordon får användas i terräng. Man 

måste ha markägarens tillstånd för att köra snöskoter i terräng, och man bör köra så att skador 

på naturen undviks och bosättningen i området inte störs (Terrängtrafiklag, 2015). Det är 

tillåtet att avgiftsfritt meta och pilka. (Miljöministeriet, 2013.) I linje med allemansrätten  

förutsätter läroplanen att eleverna ska lära sig att respektera naturen (Utbildningsstyrelsen, 

2014 s.31). 

 

För en extrem miljövårdare kan målet för människans nyttjande av skyddade naturområden 

innebära att ingen påverkan överhuvudtaget får förekomma. Den enda möjligheten att uppnå 

detta mål innebär att människan inte får tillträde till de skyddade områdena eftersom  det 

översta markskiktet påverkas redan genom att människor går på marken. Ett minimum av 
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påverkan är ett annat tänkbart mål för vistelser i naturen. Mellan dessa två alternativ finns en 

betydande etisk skillnad eftersom människans behov i det andra alternativet har blivit 

viktigare än en nollpåverkan av naturen. Frågan är i vilken utsträckning människans närvaro 

får märkas i naturen (Hunt, 1994). Sandell (2011) nämner olika sätt att anpassa sig till 

naturen. Inom den passiva anpassningsstilen försöker människan enbart anpassa sig och inte 

alls påverka naturen. Resultatet blir ett passivt betraktande, och nackdelen med denna 

anpassningsstil är att naturupplevelsen kan kännas tråkig om ledaren inte på ett 

intresseväckande sätt kan väcka deltagarnas lyhördhet för vad som finns runt omkring det 

man besöker.  Fördelen är att dessa naturupplevelser  inte inkräktar på allemansrätten och 

kräver i regel inte markägarkontakter. En aktiv anpassningsstil innebär ett större utnyttjande 

av naturen som jakt, fiske, byggande av vindskydd med mera. Detta kräver kunskap om 

allemansrätt och goda markägarkontakter. Ett tredje sätt att närma sig naturen är en dominant 

anpassning, där man ser naturen som en arena för olika friluftsaktiviteter. Landskapet byggs 

kanske om för snowboardåkning och klättring på speciella klätterväggar. En styrka med denna 

friluftsstil är att den är spännande och lätt att göra attraktiv. Nackdelen med denna friluftsstil 

är till exempel nedskräpning och intressekonflikter mellan naturvårdare och kommersiella 

krafter. Det kan också vara svårt att uppnå en nära kontakt med naturen. (Sandell, 2011.) 

Naess (1981) poängterar att ett etiskt och ekologiskt ansvarsfullt friluftsliv karaktäriseras av 

minimal belastning av naturens kretslopp. En av lärarens viktiga uppgifter är att undervisa om 

hur marken, vegetationen och djurlivet påverkas av utevistelsen. 

 

3.3.5 Ledaregenskaper vid utevistelser  

 
En god ledare bör vid vistelser i naturen visa social kompetens genom att vara tålmodig, 

empatisk och rättvis i umgänget med elever och vuxna som deltar i exkursionen (Morgan & 

Tal, 2012). Det är också viktigt att läraren visar entusiasm inför naturen och deltar i olika 

forskningsuppgifter tillsammans med deltagarna (Brygge & Szcszepanski, 2011; Palmberg 

m.fl., 2015). En lärare som är ointresserad av naturen förmedlar ett budskap till sina elever att 

naturen är oviktig och ointressant (Louv, 2008). 

 

Medvetet eller omedvetet följer alla ledare olika etiska riktlinjer. Utilitarismen är en etisk 

konsekvensteori, där handlingar anses vara goda om handlingens konsekvens innebär att så 

många som möjligt får det så bra som möjligt. Denna utilitaristiska version av 

konsekvensteorin kan ibland få bekymmersamma följder: Vad händer med minoriteten om 
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ledaren endast ser till majoritetens bästa? En annan etisk möjlighet är att följa etikens icke-

konsekvensteori, vilket innebär att det inte är resultatet som är det viktiga utan handlingen. 

Målet rättfärdigar inte medlet. Enligt icke-konsekvensteorin kan målet (en förhöjd 

självkänsla) inte rättfärdiga medlet (risker) under ett äventyr i naturen. I motsats till detta kan 

ledaren i enlighet med konsekvensteorin tillåta alltför stora risker för att uppnå målet, en 

förhöjd självkänsla. En spänning mellan mål (nytta) och medel (risker) finns, och ledaren 

måste själv väga risker mot nytta. Ibland uppstår situationer då det bästa för gruppen står i 

konflikt med det bästa för en enskild individ.  Hunt (1994) ger ett exempel: De duktigaste 

deltagarna i gruppen borde få pröva på en toppbestigning. Den svagaste i gruppen har inte 

erfarenhet och förmåga att göra denna prestation och säkerhetsföreskrifter säger att gruppen 

inte får lämna en deltagare ensam. Ett sätt att närma sig situationen är att se den som en fråga 

om rättvisa. Om ett mål för gruppen är att alla skall få pröva sin förmåga är det orättvist mot 

majoriteten om de förvägras möjligheten till en toppbestigning. Om målet däremot är att  

gruppmedlemmarna ska öva samarbete och gruppdynamik har majoriteten inte blivit orättvist 

behandlade. De har då fått öva tålamod och empati medan den svaga gruppmedlemmen har 

fått öva sig i mod. Målet för en verksamhet alltid bör vara klart utsagt. (Hunt, 1994.) 

 

En dynamisk riskbedömning innebär att ledaren under hela naturvistelsen bör vara alert inför 

förändringar i väderleken, deltagarnas fysiska och psykiska kondition och den fysiska 

omgivningen, och om en kritisk situation uppstår är det ledaren som med sitt omdöme måste 

ändra planeringen eller helt och hållet avbryta exkursionen (Beames m.fl., 2012; Brygge & 

Szczepanski, 2011). Vid riskbedömning behövs sunt förnuft, och en god ledare tar noggrant i 

beaktande de människor, platser och aktiviteter som involveras i den aktuella situationen. 

Ledaren och övriga vuxna i gruppen kan på förhand fördela uppgifter vid ett eventuellt 

olycksfall. Någon som är kunnig i första-hjälpen tar hand om den skadade, en annan ringer 

efter hjälp vid behov och en tredje vuxen tar hand om resten av gruppen. (Beames m.fl., 

2012.) Kollektiva regler angående trygghet och säkerhet är viktiga för läraren, men också för 

eleverna. Dessa regler kan gärna ställas upp gemensamt av lärare och elever. Regler, som hur 

långt man får skida, innebär en trygghet för individen, även om de hindrar de duktigaste 

eleverna från att pröva sina gränser och göra sitt yttersta. (Gren, 2007.) Ledarens ansvar när 

det gäller trygghet i naturen behandlades mera utförligt i kapitel 3.2.2. 

 

En pedagog bör inneha en didaktisk förmåga och använda ett lagom svårt språk, demonstrera 

exempel på det som undervisningen handlar om, visa entusiasm, berätta historier om växter 

och djur och hänvisa till egna erfarenheter. Ett exempel på bristande didaktisk förmåga är en 
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pedagog som sitter under ett lagerträd, när de talar om just det trädet, utan att plocka upp 

lagerblad och låta eleverna röra dem och dofta på dem. (Morag & Tal, 2012.) Det är bra om 

ledaren tänker på detaljer som att deltagarna inte bör ha solen i ögonen när de lyssnar på 

instruktioner, utan det är bättre att ledaren står vänd mot solen. Ögonkontakt med deltagarna 

är viktig (Beames 2012.) Även vid enskilda samtal mellan lärare och elev, både vid 

vänskapliga samtal men också vid mera stränga samtal om disciplin, är det viktigt med 

ögonkontakt (Stensmo, 2009; Utbildningsstyrelsen, 2014 s. 37). Pedagogen bör titta rakt på 

den tilltalade  i stället för att titta ner eller till sidan, vilket visar en osäkerhetskänsla. 

Avståndet mellan pedagogen och eleven bör vara lagom långt. Att stå eller sitta nära varandra, 

eventuellt beröra eleven lätt, kan visa på en positiv känslomässig relation, men en alltför nära 

kontakt kan kännas förolämpande för eleven. (Stensmo, 2009.) Även Beames m.fl. (2012) 

nämner vikten av den fysiska kontakten mellan lärare och elev och påpekar att en störande 

elev bör finnas i lärarens närhet. Pedagogens ansiktsuttryck och röst bör ge samma budskap 

som orden, och pedagogen bör visa eleven respekt genom att lyssna uppmärksamt. Pedagogen 

kan visa sina känslor ”Jag är så arg för det du gjorde”, men bör inte förödmjuka eleven genom 

ett aggressivt beteende. Det störande beteendet kan diskuteras senare så att naturupplevelsen 

inte förstörs av diskussioner. Tjat och för mycket prat leder till att eleven slutar att höra på. 

Vid behov bör läraren få stöd av en annan vuxen. (Stensmo, 2009.) Disciplinära åtgärder som 

nämns av Utbildningsministeriet (2014, s.38) är kvarsittning, skriftlig varning och 

avstängning. Dessa åtgärder kan delvis tillämpas också vid utevistelser. Man behöver på 

förhand ställa upp regler som eleverna känner till. Om dessa regler tillämpas konsekvent 

respekteras de av eleverna (Owens, 2005). 

 

Brygge och Szczepanski (2011) påpekar att en ledare som inte kan någonting om naturen 

riskerar att omintetgöra ett spirande naturintresse hos eleverna. Motsatsen, en mycket kunnig 

lärare som föreläser om allting som eleverna hittar,  kan vara lika förödande för elevernas 

naturintresse. Läraren bör enligt Brygge och Szczepanski (2011) lära sig att ställa sådana 

frågor som får eleverna att tänka och fantisera själva, och en viktig ledarförmåga är att kunna 

ta vara på situationer som uppstår och dra nytta av dem. En pedagog bör också behärska 

logistik genom att hålla jämna steg med barnen och balansera mellan olika aktiviteter. Att få 

sätta sig ner och äta lunch i skuggan av ett träd i rätt tid är viktigt efter en vandring i stekande 

sol, speciellt för små barn. Detta är viktigt för elevernas säkerhet, men också för att eleverna 

ska kunna tillgodogöra sig det som pedagogen har planerat för resten av dagen. (Morgan & 

Tal, 2012; Brygge & Szczepanski, 2011.) Till ledarens uppgifter hör också att planera för 

praktiska saker som toalettbesök. Eleverna bör bli påminda om att gå på toaletten före 
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exkursionen. Speciellt vid en längre exkursion kommer ändå situationer då elever behöver få 

gå på toaletten på nytt. Då bör ledaren ha planerat ett område för flickor och ett område för 

pojkar, dit eleverna kan gå. För pojkar är det lätt att urinera bakom ett träd till exempel, 

medan flickorna behöver mera avskildhet och möjlighet att ta med en kamrat eller en kvinnlig 

lärare. (Beames m.fl., 2012.)  

 

En tillitsfull relation mellan lärare och elev gör det lättare att lösa problem och återställa 

ordningen vid behov. Denna tillitsfulla närvaro är betydelsefull eftersom läraren inte enbart 

har ansvar för kunskapsmässiga resultat utan också för medmänskliga relationer under 

vistelsen i naturen. (Lillemyr, 2002; Sainio, 1955.) En god pedagog bör också ge sig tid till att 

se när ett barn är utanför gemenskapen och hjälpa barnet att bli accepterat som deltagare i 

leken. Barnens fria lek i naturen kan ibland behöva styras av en vuxen, till exempel när ett 

barn dominerar leken alltför mycket (Lillemyr, 2002). Utmaningen att verkligen se alla elever, 

lyssna och möta deras behov är ett nästan omöjligt uppdrag för läraren som möter många 

elever, var och en med sitt behov. Här är det möjligt att läraren missar något av sitt ansvar, 

men enligt Nordström-Lytz (2013) är den goda viljan till lyhördhet och uppmärksamhet nog.  

 

3.3.6  Reflektion och naturupplevelsens mål 
 

Knapp (1993 s.42) säger att om vi inte vet vart vi är på väg, så vet vi aldrig om vi kommit dit. 

Detta antyder betydelsen av att på förhand analysera vilka målen för naturupplevelsen är och 

efteråt ge tid för reflektion. Ett av tänkbara mål är att få kunskap. Ett tänkbart scenario är att 

en grupp elever ska lära sig näringsvävar i naturen. En stor upplevelse är det då om de kan 

hitta en ugglas spyboll och se benrester av en orm i den. Om de har riktigt tur, ser de kanske 

en orm och kan fundera på vad den nyss har ätit. Om vi bara springer vidare utan att fundera 

desto mera, har vi inte lärt oss någonting. Ett mål kan också vara att utveckla attityder och 

värderingar. Ska vi låta ormen leva eller inte? Ormen har kanske rätt att leva för sin egen 

skull. Ormen fyller en viktig nisch. Samtidigt vet vi att vissa ormar kan vara farliga. Genom 

att reflektera måste eleven komma fram till sin egen ståndpunkt och ett verktyg för detta är 

naturupplevelser. (Knapp, 1993; Nordström, 2004.) Det behövs tid för reflektion för att 

människan ska lära sig av sina erfarenheter. Biofobi och biofili kan ha en genetisk bakgrund, 

vilket innebär att respons på fenomen i naturen är ett uttryck för människans samlade 

erfarenhet. Det viktiga måste sorteras ur det oviktiga och det användbara från det 

oanvändbara. Efter reflektion är människan redo att dra nytta av sina erfarenheter och möta 

framtiden en aning klokare. Läraren bör hjälpa eleverna att lära sig reflektera över de nyvunna 
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erfarenheterna genom lärarledda stunder av reflektion. (Knapp, 1993; Ulrich, 2009.) Under 

reflektionen kan man analysera något som var bra eller något som kanske gick fel under 

utevistelsen. Det kan gälla allt från kamratrelationer till praktiska problem. Eleverna lär sig att 

ta vara på upplevelser så att de har nytta av dem i andra förhållanden, ge utlopp för sina 

känslor och berätta om nya kunskaper (Streng, 2003; Sjöblom, 2012). Också enligt läroplanen 

är det viktigt att elever ges möjlighet att reflektera över sitt lärande, sina upplevelser och 

etiska frågor (Utbildningsstyrelsen, 2014 s.15, 20, 99, 105). 
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4 Metod och forskningsansats 
  

Avsikten med detta kapitel är att precisera forskningsfrågorna med utgångspunkt i det 

övergripande syftet med denna avhandling, samt att redogöra för valet av kvalitativt inriktad 

intervju som forskningsmetod. Som forskningsmetod valde jag en kvalitativt inriktad  

intervju, där tankar och uppslag successivt kunde fördjupas (Olsson & Sörensen, 2011). I 

kapitlet presenteras också respondenterna och slutligen följer en diskussion om validitet, 

reliabilitet, etik och databearbetning. 

 

4.1 Syfte och forskningsfrågor 

 
Syftet med denna avhandling är att mot bakgrunden av tidigare forskning och litteratur 

undersöka lärares och elevers gemensamma naturupplevelser med hjälp av kvalitativa 

intervjuer samt visa på hur lärare och elever gemensamt kan erfara positiva upplevelser i 

naturen.  Huvudsyftet kan delas in i följande tre forskningsfrågor: 

 

1. Vad motiverar lärarna till naturupplevelser tillsammans med eleverna? 

Min utgångspunkt är att hitta lärarnas motivation till att gå ut i naturen med sina elever och de 

glädjeämnen som möter dem i den gemensamma naturupplevelsen. Dessa glädjeämnen kan i 

bästa fall fungera som motivation för lärare som annars inte har varit så intresserade av att 

bege sig ut i naturen med sina elever. 

 

2. Vilka utmaningar möter lärarna? 

En utevistelse behöver inte nödvändigtvis vara enbart positiv och trevlig. Syftet med denna 

forskningsfråga är att undersöka vilka svårigheter och negativa upplevelser lärarna har  varit 

med om, vilka behov av naturupplevelser barn i olika åldrar har och hur skolan möter dessa 

behov. Ett viktigt syfte med denna forskningsfråga är att ta reda på om dessa utmaningar blir 

oöverstigliga hinder eller om tveksamma lärare kan uppmuntras till att gå ut i naturen med 

sina elever. 

 

3. Hur implementeras  lärarnas och elevernas gemensamma naturupplevelser i 

undervisningen? 

Med denna forskningsfråga vill jag ta reda på hurdana naturupplevelser lärarna erfar 

tillsammans med sina elever, inom vilka ämnen man kan uppmuntra barnens naturintresse och 
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om man kan tänka sig att naturintresse i sin tur  påverkar barnens intresse för andra ämnen. 

 

4.2 Val av metod 
 

Inför temat för denna avhandling som berör naturupplevelser, kan man ställa frågan om det 

går att förhålla sig vetenskapligt till känslor och om det går att mäta lärarens oro, förväntan, 

stress och glädje. Är det möjligt att komma fram till ett vetenskapligt starkt resultat, som kan 

vara till nytta för lärare? Ordet metod kommer från grekiska och innebär ”vägen till ett mål” 

(Kvale & Brinkmann, 2009 s. 98). Vilken metod eller väg forskaren väljer har en stor 

betydelse. Ett kvantitativt forskningsanslag innebär mätningar och statistisk bearbetning I 

kvalitativt inriktad forskning fokuserar forskaren däremot mera på beskrivning och förståelse 

av olika fenomen. (Holme & Solvang, 1997; Patel, & Davidson, 2011.) Forskare använder 

olika typer av intervjuer. En kvantitativt inriktad surveyintervju innebär att intervjuaren strikt 

följer en noggrant planerad frågemanual, vilket innebär att andra forskare kan göra likadana 

intervjuer. Den kvalitativa intervjun är ibland en ostrukturerad eller icke-standardiserad 

intervju, men kan enligt Kvale (1997) också vara en halvstrukturerad intervju där forskaren 

utgår från teman och relevanta frågor. Forskaren har ändå frihet att förändra dessa frågor för 

att följa upp svar och berättelser under intervjun. Eftersom jag ville ge lärarna möjlighet att 

fritt berätta om sina erfarenheter valde jag att i  intervjuerna utgå från en intervjuguide (se 

bilaga), men jag var inställd på att vid behov frångå guiden och låta respondenterna styra 

samtalet. Begreppet intervjuguide används av Kvale & Brinkmann (2009) och passar väl in på 

intervjuerna i denna studie. Detta innebär att många metodbeslut måste tas under intervjuns 

gång. En fördel hos den kvalitativa forskningsintervjun är att den kan ge möjligheter till en 

djupare förståelse för forskningstemat just på grund av att den inte är lika fast strukturerad 

som surveyintervjun. (Kvale & Brinkman, 2009.)  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett professionellt samtal som bygger på vardagslivets 

samtal, och kunskap byggs upp i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade (Kvale 

& Brinkman, 2009). För mig som intervjuare innebar detta att jag hela tiden måste fokusera 

på att hålla samtalet på en professionell nivå och inte bli alltför personlig. Även Olsson och 

Sörensson (2011) lyfter fram språkets och samtalets betydelse när forskaren försöker förstå 

människans livsvärld, och frågorna vad, var, hur och varför är viktiga. Samtalets betydelse 

antyds också av Amos och Reiss (2012), som påstår att det är lättare och mera engagerande 

för studerande att muntligt berätta om nyförvärvade kunskaper och färdigheter under en 
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intervju än vid ifyllande av ett frågeformulär.  För att förstå lärarnas erfarenheter är en 

hermeneutisk ansats lämplig. För en hermeneutisk forskare är det viktigt att studera, tolka och 

förstå människans livssituation och handlingar, och hen bör närma sig forskningsobjektet på 

ett empatiskt sätt och med en holistisk syn på forskningsfrågan. (Patel & Davidson, 2011; 

Olsson & Sörensen, 2011.) Olsson och Sörensen (2011, s. 54) använder uttrycket kvalitativ 

design när olika uppslag, tankar och idéer fördjupas successivt. Informationen går på djupet, 

och utgående från detta kan en teori växa fram. Förutom  respondentens tankar och konkreta 

idéer kan även respondentens känslor utforskas (Wellington, 2000). Silverman (2010) lyfter 

fram frågan om hur mycket forskaren påverkar respondenternas svar. Intervjun påverkas av 

forskarens inspelningsutrustning och att respondenterna är medvetna om att de deltar i en 

forskningsintervju. För att få goda insikter i hur respondenterna tänker, bör forskaren vara 

lyhörd och lyssna i stället för att själv dominera samtalet (Yin, 2013). Forskaren bör 

uppmärksamma respondenternas vardagliga förmågor och hur dessa förmågor fungerar i 

praktiken (Silverman, 2010). 

 

En pilotstudie kan användas om man behöver pröva en teknik för att samla information och 

testa en uppläggning. En sådan studie görs i liten skala på en mindre grupp, som motsvarar 

den egentliga undersökningsgruppen. (Patel & Davidson, 2011). Med hjälp av pilotstudiens 

frågeformulär ser forskaren om studien kan ge svar på forskningsfrågorna (Olsson & 

Sörensen, 2011). Jag valde att göra en liten pilotstudie, som omfattade intervjuer med tre 

klasslärare i Svenskfinland. Denna pilotstudie gav mig en vana vid intervjuarens roll vilket 

var till nytta vid de egentliga intervjuerna. Utgående från pilotstudiens frågor utformade jag 

en intervjuguide som låg som grund för intervjuerna.  

 

4.3 Respondenter  
 

Antalet intervjupersoner i en undersökningsgrupp kan variera beroende på undersökningens 

syfte och forskningsfrågor. Ibland kan det till och med räcka med en enda person, om man vill 

utforska världsbilden hos just denna person. Om man däremot vill förutspå resultatet av till 

exempel ett riksdagsval, behövs upp till 1000 respondenter.  Dessa två ytterligheter fordrar 

naturligtvis helt olika typer av intervju, en kvalitativ respektive kvantitativ intervju. (Kvale & 

Brinkmann, 2009.) För att få en varierad och rik informationsbredd bör forskaren försäkra sig 

om en stor spridning när det gäller respondenternas olika egenskaper som ålder, kön och  

utbildning (Holme & Solvang, 1997). För att få en sådan spridning och en tillförlitlig 
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reliabilitet i resultatet ansåg jag att nio lärare var ett lämpligt antal respondenter. Jag tog 

kontakt med sex respondenter som arbetade på  årskurserna 1–6 och tre respondenter som 

arbetade på årskurserna 7–9. Det visade sig att en respondent även undervisade årskurs 10, ett 

speciellt arrangemang på hennes skola. För att en intervju ska fungera, bör respondenten 

tänka på sig själv som en separat individ med personliga erfarenheter, tankar, känslor  och mål 

(Silverman, 2010). I denna studie innebär detta att respondenten inte enbart är en representant 

för lärarkåren utan respondenten bör kunna tala om personliga tankar och trevliga 

erfarenheter, men också om sina eventuella misslyckanden i samband med naturupplevelser.  

 

Tabell 1 visar en presentation av respondenterna. Vid urvalet utgick jag från två kriterier: Det 

första kriteriet var att lärarna skulle vara en heterogen grupp med tanke på utbildning, kön, 

ålder och lärarerfarenhet samt arbeta på olika stadier och i både i stads- och landsbygdsskolor 

i olika delar av Svenskfinland. Det andra kriteriet var att jag ville intervjua lärare som är 

engagerade och gärna diskuterar. Däremot valde jag inte ut lärare som specifikt är intresserade 

av utepedagogik. Detta framkommer av deras varierande specialiseringsämnen. Undantaget 

var lärarna i årskurserna 7–9, där jag valde lärare som tangerade området utepedagogik i sin 

undervisning.  

 

Undersökningsgruppen bestod av nio lärare i årskurserna 1–9. Lärarna arbetade både i 

landsbygdsskolor och stadsskolor. Sex klasslärare (Hanna, Henrik, Gunilla, Lina, Cajsa och 

Kristina), två lärare i årskurs 7–9 samt en lärare i årskurs 7–10 (Ville, Sofia och Maja) deltog i 

undersökningen. Alla namn är fingerade.  Alla lärare är behöriga, men de har olika typer av 

utbildning. Den lärare som har mest lärarerfarenhet, Henrik, är klasslärare. Sex av 

respondenterna är pedagogie magistrar. En respondent är magister i idrottspedagogik samt B-

simlärare. En respondent är magister i miljöbiologi med kompletterande lärarutbildning.  

Respondenternas lärarerfarenhet varierar mellan 34 år och 3 år och deras ålder varierar mellan 

57 år och 30 år. Med specialisering avses specialiseringsämne, biämne eller kompletterande 

studier. Rubriken årskurser avser de årskurser som respondenterna uppgett att de 

huvudsakligen har undervisat.  
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Tabell 1. Presentation av respondenterna. Mu.f. är muntlig framställning, pedagogik har 

förkortats till ped. och lärarkompetens har förkortats till lär.komp. 

Fingerat  

namn 

Födelseår Lärar- 

erfarenhet 

Utbildning Specialisering Årskurser 

 
Skolans 

närmiljö 

Hanna 1982 6 år Ped.mag. Skolpsykologi, 

geografi 

1–6 landsbygd 

Ville 1978 5 år Ped.mag. Utvecklings- 

Psykologi, 

historia 

9 landsbygd 

Henrik 1956 34 år Klasslärare Geografi, 

mu.f., 

gymnastik, 

religion 

5–6 landsbygd 

Gunilla 1962 25 år Ped.mag. Biologi, 

gymnastik 

1–6 stad 

Sofia 1968 15–20 år Magister i 

idrottsped. 

Hälsokunskap, 

vuxenped., 

B-simlärare 

7–9 landsbygd 

Lina 1966 10 år Ped.mag. Miljöped. 

historia 

5–6 Landsbygd, 

på väg att 

bli förort  

Cajsa 1964 15 år Ped.mag. Specialped. 2 landsbygd 

Maja 1978 5 år Magister i  

miljö- 

biologi +  

lär.komp. 

Geografi 7–10 Stad, 

nära 

landsbygd 

 

Kristina 1983 3 år Ped.mag. Gymnastik, 

hälsokunskap 

1–6 stad 

 

   

4.4 Reliabilitet, validitet och etik 
 

En synnerligen viktig fråga vid planering av en undersökning är frågan om huruvida 

forskningsfrågorna får svar i undersökningen, vilket innebär att validiteten måste vara god. 

Forskningen måste också genomföras på ett tillförlitligt sätt, vilket gör att forskningen har god 

reliabilitet. Innehållets validitet bör åstadkommas genom en analys av innehållet i 

mätinstrumentet kopplad till teorin i litteraturstudierna. Reliabiliteten i en undersökning kan 

säkras genom att vi lagrar den information vi får till exempel genom ljudinspelningar. Detta 

gäller speciellt validitets- och reliabilitetskraven i kvantitativa studier.  (Patel & Davidson, 

2011). Kraven är annorlunda i en kvalitativ studie. Där bör validiteten gälla under hela 

forskningsprocessen eftersom en stor del av den kvalitativa forskningen innebär tolkning och 
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förståelse av livsvärlden. Begreppet reliabilitet närmar sig betydelsen av begreppet validitet 

när det gäller kvalitativ forskning. (Patel och Davidson, 2009). I en kvalitativ studie gäller det 

för forskaren att förstå varför samma situation upplevs på olika sätt. Forskaren bör ställa 

frågan om undersökningen har goda effekter och om den kan bidra till att förbättra situationen 

för den intervjuade och hela den grupp som intervjupersonerna representerar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Målet är i enlighet med detta att denna undersökning ska vara till nytta för 

de lärare som vill ägna sig åt utepedagogik inom skolans ramar.  

 

Informerat samtycke är en viktig del av den etiska problematiken. Om man gör ljudinspelning 

under en intervju bör man begära speciellt tillstånd för detta av respondenten. Deltagarna bör 

informeras om syftet med undersökningen och procedurerna runt den. Ingen av 

respondenterna i min studie såg ljudinspelningen som något problem. Varje deltagarna bör få 

känna att just deras bidrag är viktigt. Vid intervjuerna i min studie var alla respondenter 

intresserade av att kunna lämna utförliga svar och det visar att de upplevde sin medverkan 

betydelsefull. (Patel & Davidson, 2011; Wellington, 2000.) Respondenterna bör delta frivilligt 

och har rätt att när som helst dra sig ur projektet. Konfidentialitet innebär att data som leder 

till att respondenterna kan identifieras inte får avslöjas. Om man ändå misstänker att det finns 

identifierbar information bör respondenterna godkänna att denna information används. Detta 

innebär bland annat att respondenterna fick fingerade namn och att ortsnamn inte angavs i 

min studie. Målen för utfärder fick helt enkelt heta ”ön” eller ”bäcken”. (Kvale & Brinkmann, 

2009; Olsson & Sörensen, 2011; Wellington 2000.)  Forskaren får inte använda värderande 

omdömen om olika grupper (Wellington, 2000). Vidare betonar Kvale & Brinkmann (2009) 

forskarens roll inom den kvalitativa forskningen och den spänning som kan förekomma 

mellan professionell distans och personlig vänskap. Forskaren är ansvarig för en hög 

vetenskaplig kvalitet på forskningsresultatet. Kvalitativ intervjuforskning är en interaktiv 

forskning, men intervjuaren får inte glömma att hålla en professionell distans till 

intervjupersonen. Detta var en viktig aspekt under intervjuerna då jag som intervjuare måste 

fokusera på den professionella intervjun och inte bli för familjär med respondenterna. (Kvale 

& Brinkmann, 2009; Patel & Davidson 2011.)  

 

En annan aspekt av etik är frågan om huruvida alla insamlade data bör redovisas. En del data 

hamnar utanför analysen och kommer inte att redovisas. Redovisningen av data kan begränsas 

av det utrymme som finns tillgängligt i tidskriftsartikeln eller avhandlingen. I min studie 

redovisas alla aspekter av respondenternas berättelser eftersom jag har eftersträvat ett brett 

resultat angående utmaningar och glädjeämnen under vistelser i naturen. Yin (2013) och 
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Wellington (2000) diskuterar frågan om huruvida somliga forskare eventuellt utelämnar vissa 

data som inte stöder huvudteserna i deras studie. En besvärlig situation kan uppstå om en 

forskare struntar i en intervju med en icke trovärdig respondent. Då bör forskaren ställa sig 

frågan om respondenten verkligen är opålitlig eller om det helt enkelt är så att respondenten 

har andra åsikter än forskaren hade förväntat sig. Människor bör kunna lita på att forskaren 

eftersträvar en sanningsenlig forskning, och ett tecken på detta är att forskaren är beredd att 

bli motbevisad eller få sina tankar om ett visst ämne ifrågasatt. (Yin, 2013; Wellington, 2000.)  

 

4.5. Databearbetning 
 

Efter intervjun inleds det viktiga arbetet med att bearbeta resultatet av intervjun. Jag 

transkriberade själv intervjuerna genast då alla intervjuer var gjorda. Att tolka tal till skrift är 

egentligen att översätta en text från ett språk till ett annat. Vid transskriberingen är det mycket 

svårt att till exempel återge ironi eftersom tonfall och kroppsuttryck inte är tillgängliga för 

läsaren. En annan problematik är hur noggrant intervjuuttalandena skall återges. Forskaren 

måste avgöra om skratt, tvekan och pauser har någon betydelse för resultatet. Det finns inga 

standardregler utan forskaren måste bedöma om den aktuella utskriften skall bli föremål för 

en språklig analys eller en läsbar berättelse. (Kvale & Brinkmann, 2009.) Vid transkriberingen 

av intervjuerna i denna avhandling fanns alternativen dialekt eller standardsvenska. Vid 

intervjutillfällena använde jag dialekt där det kändes naturligt och standardsvenska där det 

kändes bäst. Vid transkriberingen valde jag att alltid skriva standardsvenska, trots att 

intervjuerna ibland genomfördes på dialekt. Dialekt kan vara svår att förstå, speciellt i skrift. 

Dialekt avslöjar också respondentens hemort. I riktigt korta citat kändes det ändå naturligt att 

använda dialekten. Jag utelämnade också anteckningar om pauser och osäkerhet. Enligt Patel 

och Davidson (2011) är det viktigt för validiteten att forskaren är medveten om hur utskriften 

kan påverka analysen. I denna undersökning anser jag inte att tankepauser, betoning och 

dialekt spelar någon roll för resultatet av undersökningen. Skratt är enligt min åsikt däremot 

betydelsefullt att redovisa, eftersom det visar ett känslomässigt engagemang hos 

intervjupersonen. 

 

När jag planerade intervjuerna avsatte jag ungefär en timmer per intervju vilket visade sig 

vara lagom mycket tid. Den kortaste intervjun tog inte längre än en halv timme medan den 

längsta intervjun tog nästan en och en halv timme.. Trots denna variation i tid upplevde jag att 

alla respondenter svarade omsorgsfullt på alla frågor. En del respondenter var mera 
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pratsamma och berättade mycket om sina erfarenheter, medan andra var mera fundersamma 

och tänkte över svaren noggrant. Utskrifterna varierar i längd mellan 6 och 15 sidor per 

respondent 

 

Patel och Davidson (2011) anser att det inte finns någon bestämd metod för hur en kvalitativ 

bearbetning skall göras, utan varje forskare bör finna ett arbetssätt som passar för att få en 

tillfredsställande rapporttext. I kvantitativ forskning är det siffror som är det viktiga, medan 

kvalitativa forskare enligt Silverman (2010) är hänvisade till exempel för att underbygga sina 

analyser. Forskaren bör dock undvika en strategi som innebär att man väljer just de 

intervjuutdrag som ger stöd åt ens argument (Silverman, 2010). Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver öppen kodning, där forskaren försöker fånga substansen i materialet och bryter ner 

data i mindre segment genom identifiering av olika begrepp och kategorier. Öppen kodning 

innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att forskaren söker svar på sina öppna frågor i sina 

insamlade data. För att insamlade data ska kunna kartläggas bör dessa systematiseras då 

forskaren söker begrepp som sammanförs till kategorier. Tolkningsarbetet utgör ett pussel där 

forskaren måste avgöra hur de olika bitarna, till exempel intervjuutsagor, passar in i varandra 

för att utgöra en meningsfull helhet. I enlighet med detta gjorde jag upp kategorier genom att 

plocka nyckelord ur respondenternas svar. Nyckelorden sammanfördes till kategorier och 

underkategorier och redovisades under rätt forskningsfråga. När jag i resultatredovisningen 

behandlade till exempel faror och otrygghet, plockade jag ut nyckelord ur  alla svar som på 

något sätt handlade om detta. Respondenternas fingerade namn framkommer i 

resultatredovisningen, vilket visar på om någon frågeställning är speciellt betydelsefull för 

respondenterna. Det innebär också att läsaren kan jämföra respondenternas svar med deras 

utbildning, erfarenhet och andra egenskaper i enlighet med tabell 1. 

 

I min studie är det viktigaste inte att jämföra olika lärare, skolor och arbetssätt, utan det 

centrala är att komma fram till olika svårigheter eller utmaningar som hindrar lärarna från att 

kunna vara ute i naturen med sina elever. Lika viktigt är det också i denna undersökning att 

komma fram till vad som motiverar lärarna just till dessa naturupplevelser. Jag har därför läst 

intervjuerna med målet att hitta glädjeämnen som motivation till vistelse ute i naturen med 

barn och ungdomar, lösningar på problem och utmaningar samt olika sätt att genomföra 

naturupplevelser på olika stadier i skolans värld. 
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5  Resultatredovisning 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit vid analys av intervjusvaren. 

Resultatredovisningen utgår från forskningsfrågorna och är således indelad i tre avsnitt. Den 

första forskningsfrågan behandlar den positiva sidan av naturupplevelser, nämligen lärarnas 

motivation till att gå ut i naturen med sina elever och vilka glädjeämnen de möter där. Den 

andra forskningsfrågan tar upp utmaningar som möter lärarna och vilka svårigheter de kan 

behöva ta itu med. Till sist behandlar den tredje forskningsfrågan konkreta arbetssätt som kan 

göra gemensamma naturupplevelser till en rikedom för både lärare och elever. Jag har samlat 

olika utsagor utan att ange hur många respondenter som har svarat på olika sätt. Det viktiga 

har varit att samla ett så brett spektrum av tankar och åsikter som möjligt i stället för att 

undersöka vad som varit de vanligaste åsikterna.  

 

5.1 Motivation och glädjeämnen 

 
Detta kapitel, som behandlar den första forskningsfrågan om lärarnas motivation och glädje, 

indelas i underkapitel på basis av olika infallsvinklar i intervjudiskussionerna under 

intervjuerna. Först redogör jag för lärarnas uppfattningar om naturupplevelsernas betydelser 

för barn. Därefter följer lärarnas motiveringar för att satsa skolans tid och resurser på 

naturupplevelser. Slutligen beskriver jag lärarnas syn på en idealisk naturupplevelse. 

 

5.1.1 Naturupplevelsernas betydelse för ett barns livsbagage 
 

Lärarna är ense om att naturupplevelser ger barnen viktiga erfarenheter att ta med sig ut i 

livet. De betonar fyra olika aspekter: 1. lugn och ro i själen, 2. gemenskap med varandra, 3. 

samhörighet med naturen och 4. kunskaper om naturen. Dessa fyra kategorier bildar en helhet, 

som samverkar till naturupplevelsernas betydelse för barn (Figur 1). 
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Figur 1. Naturens betydelse för barnens livsbagage enligt respondenterna. 

 

De fyra kategorierna har vid analysen av materialet brutits upp i flera underkategorier. 

Lärarna berättade ur olika synvinklar hur de anser att naturen ger eleverna ro i själen. I denna 

kategori kan åtta underkategorier urskiljas, nämligen: 1. lugn och ro, 2. naturens ljud och 

tystnad i naturen, 3. självförtroende och stolthet, 4. avslappning, 5. glädje, 6. 

skönhetsupplevelser, 7. kreativitet samt 8. ljus och frisk luft (figur 2). Gunilla anser att det 

viktigaste av allt är lugnet i naturen: 

 

Lugn och ro i själen, att uppleva lugnet i naturen och ta det till sig själv. Jag tror att det är en sån 

sak som är den allra viktigaste. [Gunilla]  

 

Ett sätt att få känna lugn och harmoni är att lyssna till naturens ljud. Också avsaknaden av ljud 

nämns av Cajsa, som säger att det är viktigt att lära sig lyssna – och kanske konstatera att det 

inte alltid finns så mycket ljud i naturen. Hon säger att denna erfarenhet är en bra motvikt till 

allt ljud barnen omges av i skolan. Maja, som undervisar i högstadiet, tycker att det är viktigt 

att ungdomarna kan få slappna av i naturen. Lina önskar att hennes elever ska få känna glädje 

i naturen:  

 

Någon naturupplevelse gör dem glada och väcker en glädje hos dem. [Lina]  

Vilken betydelse 
har natur-

upplevelser för 
ett barn? 

 

Lugn och ro i 
själen 

 

Gemenskap 
med 

kamraterna 

Kunskaper 
om naturen 

Samhörighet 
med och 

respekt för 
naturen 
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Kristina anser att barnens kreativitet utvecklas när de är ute i skog och mark. 

Skönhetsupplevelser som naturen bjuder barnen gör att de senare i livet söker sig till platser 

där det finns harmoni, lugn och ro. Maja nämner en sak, som hon kallar sin käpphäst, 

nämligen betydelsen av ljus. Skolbyggnaden kan vara mörk och eleverna är inomhus en stor 

del av dagarna. Då är ljuset en viktig faktor. Kristina tänker i samma banor när hon nämner 

om hur viktigt det är att barnen får frisk luft. Fysisk aktivitet i naturen kan också ge eleverna 

tillfredsställelse och en insikt om att  de utvecklas och  klarar mera än de tror. Cajsa, Hanna 

och Clara tar fram den kinestetiska begåvningens betydelse vid naturupplevelser, och i 

naturen får eleverna använda hela kroppen. Cajsa tycker att utepedagogik och 

naturupplevelser passar ypperligt för kinestetiskt begåvade barn, som kanske upplever en 

skoldag för lång om de måste sitta på sin plats en hel dag. På det sättet kan de också få 

uppleva lugn och ro i själen. Sofia har sett hur eleverna utvecklas i samband med utevistelser:  

 

Det är som vi brukar säga: ”Det som inte dödar, det härdar” när de ska cykla i 

motvind [...], såna saker att inte är det så farligt fast det är motvind och det kanske pickar lite i 

bröstet och man tänker att man är trött när man ska ut och vandra långt eller nånting sådant. Det 

skulle nog vara en morot för mig, att de ska lära sig att kroppen klarar mer än man tror! [Sofia]  

 

Sofia berättar också om stoltheten hos flickan som hade dåligt självförtroende eftersom hon 

kände sig tjockare än kamraterna. Hon oroade sig för paddlingen eftersom hon var rädd för att 

inte rymmas i sittbrunnen i kajaken. Hon var också orolig för ridningen och var rädd för att 

inte komma upp på hästen. Efter att ha deltagit i de här aktiviteterna och sett att det gick bra 

var flickan glad och stolt. 
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Figur 2. Respondenterna berättar om vad lugn och ro i själen innebär. 

 

En annan kategori av naturupplevelser enligt lärarna är samhörighet med och respekt för 

naturen. Inom denna kategori kan fyra underkategorier skönjas. (Figur 3). Det innebär att 

eleverna kan känna sig trygga i naturen samtidigt som de känner respekt för den. Eleverna 

behöver få bli vana med naturen och känna sig trygga där. Hanna påpekar att det är viktigt att 

barnen blir vana med skogen och andra typer av natur och att de lär sig att det inte finns något 

farligt där. Hon vill lära sina elever att vara trygga i olika miljöer: 

 

Man behöver inte vara rädd i olika miljöer. Många kanske ser skogen som något skrämmande 

”Tänk om jag går vilse” men att far man ut i naturen och lär dem att inte finns det något farligt 

här så blir de vana. [Hanna] 

 

Alla barn är inte ute i naturen med sina föräldrar. Henrik berättar om femteklassaren som var 

lycklig när han fick vara ute i skogen och plocka lingon med sina klasskamrater: ”Ein gang 

förr ha ja viri i skoji!” (En gång förut har jag varit i skogen!) Den gången kände Henrik 

betydelsen av att dela naturupplevelser med eleverna mycket starkt. Ville nämner vikten av att 
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människan inte blir främmande för naturen: 

 

”Man lär sig känna till lite vad som kan vara saker och tings ursprung, att vi inte fjärmas från 

naturen och verkligheten här.” [Ville] 

 

Henrik ser möjligheten i att positiva naturupplevelser kan ha betydelse för elevernas framtida 

yrkesval. Naturupplevelserna kan ge eleverna en vilja att arbeta för en ren miljö till exempel 

som biolog. 

 

 Figur 3. Innebörden av samhörighet med och respekt för naturen enligt respondenterna.  

 

Den tredje kategorin behandlar gruppdynamik och hur den utvecklas under vistelse i naturen 

(figur 4). Lärarna anser att det är viktigt att eleverna börjar känna gemenskap och lär sig att 

samarbeta, respektera varandra och hjälpa varandra. Maja har lagt märke till att eleverna i en 

tyst klass kan öppna sig mera för varandra när de umgås ute i naturen. Kristina anser också att 

gemensamma naturupplevelser är bra för sammanhållningen i klassen, men hon anser att det 

är viktigt att verksamheten är lärarledd och det är läraren som ska forma aktiviteterna.  En 

vistelse i naturen är också en potentiell mobbningssituation, vilket behandlas mera i kapitel 

5.2.7. Flera lärare framhåller att rollerna i gruppen ibland förändras ute i skog och mark. En 

elev, som är svag i matematik och rättskrivning, har kanske ofta varit ute i skogen och jagat 

med sin pappa. Då får den eleven en annan roll än i klassrummet och blir en ledare, som får 

brasan att brinna och vet hur man ska bete sig i olika situationer. Den eleven får respekt av 

sina kamrater. Henrik framhåller de förändrade rollerna inom gruppen:  

 

...för en svag elev kan bli stark när man är ute. Den eleven får respekt av de andra då. [Henrik]   
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Hanna håller med om att det ofta blir rollbyte ute i naturen jämfört med i 

klassrumssituationer:  

 

Det blir rollbyte, vet du. De som är vana att fara i skogen, de tar över och visar att det här kan 

de. De svagare i klassen kommer fram på ett annat sätt. Det kan vara så att någon av dem som är 

mera tillbakadragen i klassen kommer mera fram när vi far ut och tycker att det här kan man! 

[Hanna] 

 

I naturen ser eleverna nya sidor av varandra. Samarbetsförmåga är viktig i naturen, framhåller 

en respondent. Man klarar av utmaningar som grupp, och de individuella prestationerna är 

inte de viktigaste. Den som är stark hjälper de svagare. Sofia är ofta ute på olika äventyr med 

sina elever och berättar om hur samarbete och gemenskap utvecklas under uteäventyren : 

 

Och då lär de känna varann och det brukar jag också gå hårt ut med att i det här  tillvalsämnet så 

hjälper vi varann, de hjälper dem som kanske inte är lika duktiga och... Här skrattar vi inte åt 

varann utan vi hjälper varann och om det är någon som har jobbigt med att paddla kanot så 

kanske vi kan dra varann ... [Sofia]   

 

Lina arbetar i en skola som fungerar i samma byggnad som en finsk skola. Ibland förekommer 

schismer mellan språkgrupperna, men hon har lagt märke till hur de olika språkgrupperna har 

lättare att glömma språkbarriären, när de är tillsammans ute i naturen. Utevistelse kan också 

innebära risk för att mobbningssituationer uppstår. Maja nämner att just friheten kan göra en 

mobbningssituation möjlig. I klassrummet ser läraren fortare vad som sker. En annan lärare 

nämner hur besvärligt det kan vara om någon elev blir utstött ur gruppen och ingen vill gå 

med henne eller honom. Gunilla lyfter fram problem med relationer inom gruppen: 

 

Det kan vara någon som inte får vara med. Man vill inte ta med någon annan i sin grupp, man 

vill inte gå en som läraren har bestämt att de ska gå med. Det kan vara ganska otrevligt. 

[Gunilla] 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

Figur 4. Innebörden av gemenskap med kamrater enligt respondenterna.  

 

Den fjärde kategorin handlar om naturupplevelsernas betydelse vid inhämtande av kunskap. 

Samtidigt som naturen ger en naturupplevelse för själen, ser lärarna också möjligheten att 

man i undervisningen drar nytta av att bege sig ut i naturen. Att njuta av naturupplevelse 

behöver inte vara någon motsats till inhämtande av kunskap, enligt de intervjuade lärarna.  

Av de nio respondenterna nämnde sju respondenter elevernas kunskaper om naturen som en 

del av naturupplevelsen. Böcker, filmer och datorer räcker inte till för att på ett bra sätt 

inhämta kunskaper om naturen. Lina ser naturen som ett hjälpmedel i biologiundervisningen: 

 

Den (naturen) ger ett annat sätt att lära sig. En annan ... lärplattform kan jag  kalla det. 

[Lina] 

 

Sofia berättade om hur eleverna fick undersöka en död huggorm. Efter det visste alla var 

giftet finns och hur huggtänderna ser ut. Lina och Hanna framhåller hur viktigt det är med 

naturen som inspirationskälla i undervisningen:  

 

Det motiverar nu mig att när jag går ut i naturen så är det för att uppleva det som skall läras in.  

[Lina] 

 

Att fara ut och samla växter och lägga dem i press, nog är det ju roligare att lära sig namnen då 

än att bara bläddra i boken. Man vill ju ha det konkret! [Hanna] 
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Maja berättar att när läraren vill motivera eleverna till naturkunskap behövs ofta list: 

 

Eleverna älskar att gå ut på picknick, och då kan man smyga in lite kunskap: Se, där växer 

vårlök... [Maja] 

 

Enligt dessa berättelser ger naturupplevelser barnen och ungdomarna viktiga erfarenheter att 

ta med sig ut i livet. Respondenterna berättar att naturupplevelser ger eleverna lugn och ro i 

själen, gemenskap med kamraterna och naturen.  Naturupplevelser ger också eleverna 

kunskaper i olika ämnen. 

 

 

5.1.2 Betydelsen av elevens kunskaper i relation till elevens naturupplevelser 
 

Lärarna tillfrågades om hur viktiga barnets kunskaper är i relation till barnets naturupplevelser 

(fråga 30 i intervjumanualen). De angav sina åsikter på en skala från 1 till 5, där 1 innebär att 

kunskap om naturen inte alls påverkar barnets naturupplevelse och 5 innebär att kunskap om 

naturen är synnerligen viktig för barnets naturupplevelse. Det visar sig att respondenterna är 

ungefär av samma åsikt. Ingen av lärarna anser att kunskaper är helt avgörande, men ingen av 

lärarna anser heller att kunskaper är betydelselösa (tabell 2). 

 

 

Tabell 2. Respondenternas åsikter om betydelsen av elevens kunskaper i relation till elevens 

naturupplevelser. 

Lärare 

Vikten av elevens 
kunskaper om naturen 
och naturupplevelser på 
skalan 1–5 enligt läraren 

Årskurser och ämnen som 
läraren vanligtvis undervisar. 
Klasslärare undervisar många olika 
ämnen 

  
 

  

Ville 3 åk 9, många olika ämnen 

Henrik 3 åk 5–6, klasslärare 

Sofia 3 åk 7–9, gymnastik 

Hanna 3 åk 1–6, klasslärare 

Lina 3 åk 5–6, klasslärare 

Kristina 3 åk 1–6, klasslärare, åk 7-9 gymnastik  

Gunilla 4 åk 1–6, klasslärare 

Maja 4 åk 7–10, biologi och geografi 

Cajsa 4 åk 1–6, klasslärare 

 

Henrik tror att man kan ha en stark upplevelse av naturen utan att ha kunskap, men han tycker 
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ändå att kunskaper kan ge ett mervärde åt naturupplevelsen. Maja är ämneslärare i biologi och 

geografi. Hon säger: 

 

Jag tycker att det ger mera åt naturupplevelsen då man känner till arter, biotoper etc. [...] Det var 

någon som sade det om biologin när vi måste lära oss de där 300 växterna på latin att ”Oj, va 

tråkigt, kan man inte sen njuta av naturen längre”? Det är ju tvärtom! [Maja] 

 

Ville anser att han inte har stora biologiska kunskaper, men säger ändå:  

 

Men vad det än är fråga om så blir du nog mera intresserad ju mera du lär dig om det. Nog kan 

du ha en bra naturupplevelse utan att kunna så mycket, men nog blir det bättre ju mera du kan. 

[Ville] 

 

Henrik anser att elevernas självförtroende ökar ju mera de kan om naturen:  

 

Medan visst är det ju bra att ha kunskaper att man känner till att nu har de där tussilago slagit ut 

och man känner till namnet, man känner sig ... duktig? [Henrik] 

 

Lärarnas uppfattning är enligt detta att kunskapens roll är viktig men inte avgörande för en 

positiv naturupplevelse. 

 

5.1.3 En idealisk naturupplevelse 
 

 

Det är motiverande och inspirerande att fundera på hur en idealisk naturupplevelse skulle 

kunna vara. Utgående från sina erfarenheter och visioner berättar lärarna om hur de tänker sig 

en idealisk naturupplevelse och vad som bidrar till att göra vistelse i naturen till en positiv 

erfarenhet (figur 5). Tio underkategorier kan hittas i svaren: spännande djur,  matsäck, lämplig 

klädsel, gemenskap och bra stämning, motiverade och intresserade elever, lägereld, eget 

favoritställe, tystnad,  aktiviteter och fint väder. 
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Figur 5. Faktorer som bidrar till en idealisk naturupplevelse enligt respondenterna. 

 

En förutsättning för en trevlig utfärd i naturen är att eleverna har lämplig klädsel, som är 

anpassad för den aktuella vädersituationen och aktiviteten. Lägereld och matsäck bidrar till 

gemenskap och god stämning. Till den goda stämningen hör att barnen kunde tystna och vara 

motiverade och intresserade. Tystnadens betydelse framhålls bland annat av Gunilla: 

 

Alla kanske kan vara tysta också, att man kan koncentrera sig, att man inte börjar busa för att det 

blir tråkigt... [Gunilla] 

 

Ville nämner hur mat och samvaro runt brasan är viktigt, för i den situationen föds 

funderingar och samtal. Flera lärare nämner platsens betydelse. Eleverna kan få söka efter ett 

eget älsklingsställe, där de kan njuta av matsäcken. En respondent berättar om att det är bra 

med en grillplats, där det är enkelt att sätta en brasa och grilla korv. Möte med spännande djur 
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kan vara en både positiv och negativ upplevelse, men de intervjuade lärarna ser inga problem 

i den finländska flora och fauna. En ekorre kan vara spännande och göra naturupplevelsen 

minnesvärd. Sofia nämner att det finns rikligt med fästingar där hon rör sig med sina elever, 

men eleverna är så vana så det blir inget problem. Gunillas vision om en idealisk 

naturupplevelse innefattar vår, vandring och möte med olika fåglar: 

 

Jag ser en sån här vårpromenad, vi hör fåglar, vi ser kanske hackspetten, och andra fåglar som 

man brukar se. [Gunilla] 

 

Olika aktiviteter nämns. Sofia tycker att en paddlingstur med övernattning i militärtält skulle 

vara fint. En gitarr och sång tillsammans skulle ännu förhöja stämningen. Flera respondenter 

framhåller att fint väder och solsken gör naturupplevelsen njutbar. Henrik beskriver en 

autentisk och samtidigt idealisk naturupplevelse:  

 

Det är en upplevelse som jag har rent konkret och som alla elever talar om. Den var lite speciell. 

Det var i mars. Det hade inte att göra med växter och djur eller någon sån upplevelse utan det 

var kallt på morgonen, solen gick upp, det hade varit minus 20 grader och så bestämde jag att i 

stället för att göra det vanliga på jumppa inne i skolan eller på skolgården så far vi och skida på 

skare som var skarp så att det nästan skulle ha gått att köra bil på den. Och så skidade vi så vi 

kom från vår skola ända till [x-skola] och på hemvägen så kunde eleverna ta av sig till 

kortärmade t-skjortor och skida i solsken på skare. Den här saken så vet jag att ... det hände för 

5-6 år sen ... och de elever som var med då talar om det ännu. Vilken känsla att solen  värmer så 

man har bara t-skjorta  och så skidar man och hur vackert det var på den gnistrande skaren. Man 

kunde fara överallt! Underbart, fantastiskt. Detta var en autentisk och samtidigt idealisk 

situation. [Henrik] 

 

Henrik gjorde en lång, spontan skidtur med sina elever på vårskare i strålande sol i mars, och 

detta blev en naturupplevelse som eleverna länge talade om. 

 

5.2 Utmaningar och problem  
 

Syftet med detta kapitel är att besvara den andra forskningsfrågan om vilka utmaningar och 

problem lärarna möter vid utevistelser samt vilka lösningar man kan hitta. En del goda råd har 

lärarna att ge, men ibland är det svårt att veta hur man ska lösa problem som uppstår. 

Utmaningarna som lärarna lyfter fram kan grupperas i nio kategorier, nämligen 1. 

disciplinproblem, 2. omotiverade och trötta elever, 3. faror och otrygghet, 4. vädrets 

betydelse, 5. kläder och utrustning, 6. tidsbrist och mycket jobb, 7. negativ gruppdynamik, 8. 
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funktionshindrade elever samt 9. negativ respons från föräldrar och elever.   Dessa kategorier 

återkommer senare som underrubriker i redovisningen. Efter beskrivningen av dessa 

utmaningar och problem redogör jag dessutom för vilken roll lärarna anser sig ha när det 

gäller naturupplevelser samt lärarnas uppfattning om vilka de viktigaste orsakerna är till att 

lärare undviker att bege sig ut i naturen med sina elever. Slutligen sammanfattas lärarnas 

uppfattningar om problem och utmaningar och olika lösningar för att underlätta utevistelser.  

 

5.2.1 Disciplinproblem 
 

Att vara ute i naturen är frihet under ansvar för eleverna, och alla elever klarar inte den 

friheten. Ville säger att det kan behövas en inkörstid innan utevistelserna löper smidigt. Han 

är positiv och säger att ju mera eleverna är ute, desto bättre klarar de situationen:  

 

Det är klart att det är en viss inkörstid på det där också då du far ut. Om du går från ett strikt 

klassrumslärande och så far du ut i naturen [....] Det finns ju frihet som kräver ett visst ansvar 

också. Så för en elev kan det ju vara svårt också med frihet. Men inte har jag varit med om att de 

skulle smita iväg heller. ...  Första gången man är ute är det frestande att strula, men sen märker 

man att det inte är någon vits med det. Det är kanske trevligare att göra det som är tanken att vi 

ska göra! Och man blir van med situationen också. Tror jag.  [Ville] 

 

Sofia, som leder en grupp elever med friluftsliv som tillvalsämne, berättar om hur två pojkar 

kan förstöra stämningen i gruppen. Trots att de har valt detta tillvalsämne är de egentligen inte 

intresserade. Cajsa säger att hon inte var ute så mycket när hon hade årskurs 5, och orsaken 

var att hon var ensam om 22 elever, varav flera vilda pojkar. Det kan bli en svår situation om 

eleverna springer runt så att läraren inte riktigt vet var alla är. Maja och Cajsa berättar båda 

om varsin elev som inte klarar av att gå ut i naturen med resten av klassen utan att ställa till 

bråk. Om en elev går och sparkar den som går framför eller ger sig på de andra eleverna kan 

vilken utfärd som helst förstöras. Cajsa säger: 

 

...det som har varit lite negativt är att jag har en elev som har lite svårt att ibland liksom följa 

regler så det kan vara lite problem då att få eleven ifråga att lyda. Det är kanske för att det är lite 

fritt då.  Och då blir inte gemenskapen så bra i gruppen. [Cajsa] 

 

Sofia är själv gymnastiklärare och van vid att eleverna har större frihet än i ett klassrum. Hon 

säger sig förstå att lärare, som är vana vid en klassrumssituation, tycker att det kan vara svårt 

att inte ha fullständig kontroll över eleverna. 
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Vad kan läraren då göra? Här nämner flera lärare samma lösning: En extra resursperson 

behövs. De påpekar att det ändå inte är lätt, men det underlättar i alla fall. Maja säger att det 

finns resurspersoner i hennes skola. Om hon säger till på förhand att hon ska gå ut med elever, 

så fungerar det bra med att få en extra stödperson den lektionen. Det är roligt att vara två 

vuxna. En lösning är att två klasser går ut tillsammans, så har lärarna stöd av varandra om 

något skulle ske. En lärare har märkt att en orsak till oro hos eleverna om det blir tråkigt: 

 

 ... att man inte börjar busa för att det blir tråkigt. [Gunilla] 

 

Utevistelser innebär inte anarki, påpekar Maja. För att förebygga oro och bus är det viktigt att 

eleverna känner till vilka regler som gäller. Maja anser att det bästa är att informera om regler 

på förhand inomhus.  

 

På varje klass så finns det elever som börjar försöka utnyttja det här när man är ute och därför 

tror att de inte ska bete sig som förr men då brukar man på något vis säga att ”Nämen vi kom ju 

överens...” eller något sådant här. [Maja] 

 

Disciplinproblem kan vara en utmaning, men vana vid utevistelse, tydliga regler och gärna en 

extra vuxen med kan förebygga oro i gruppen. 

  

5.2.2 Omotiverade och trötta elever 
 

Lina tycker att det största problemet för henne är om hon inte lyckas med att få eleverna 

intresserade av naturen, utan de är mera intresserade av allt möjligt annat. Då upplever hon att 

hon har misslyckats. Hon anser att 45 minuter kan vara en för kort tid, för om man har längre 

tid till förfogande kan man bege sig längre bort och då blir det mera spännande. Hanna 

upplever att tjat och gnäll är påfrestande: 

 

Det finns ju alltid de som inte orkar gå, och det blir vått i skorna och det blir vått i handskarna 

och tungt att vandra... De frågar: ”Måst vi si på de här? Kan vi int fa tibaks?” Tjatet! [Hanna] 

 

Detta gnäll drar också andra elever med sig i negativitet. Hanna påpekar att eleverna nog kan 

tjata inomhus också.  
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Henrik nämner att eleverna ibland stånkar och stönar när de är ute på vandring, men att 

bristande kondition  kan vara en förståelig orsak. Han påminner om att det finns elever som 

tycker att det är tungt att skida eller vandra långa sträckor. Sofia nämner också att eleverna 

kan vara på mycket olika nivå när det gäller kondition och motivation. Det ställer till med 

problem bland annat för gemenskapen i gruppen om en del av gruppen kommer fram en 

timme senare än de andra. Här är lösningen enligt Sofia att två vuxna kunde vara med, så att 

de snabba får åka skidor eller vandra mera i egen takt. Hon leder en grupp, som har valt 

friluftsliv som tillval. Ett par elever har visat sig vara mycket omotiverade, trots att de valt 

detta tillval. Sofia berättar: 

 

Nu förstör de såpass mycket i den där gruppen så därför borde de få byta grupp. Så att de inte 

förstör för de här andra som är motiverade då. Nu har vi faktiskt ett försök: Vi ska försöka från 

nästa vecka att jag har ett skolgångsbiträde med mig och han kommer att ta hand om de här två 

pojkarna så får vi se hur det går. 

 [Sofia] 

 

En utmaning för lärarna är att hålla kvar naturintresset, som ofta finns hos de yngre barnen. 

Flera lärare tycker att det är svårare att motivera de äldre eleverna. Kristina har erfarenhet av 

årskurserna 1–9. Hon säger att de yngre är mera nyfikna, men redan på årskurs 6 håller 

eleverna på att bli fåfänga och vill ha jeans och tennisskor i stället för ändamålsenliga kläder. 

Detta är ändå en sak som varierar mellan olika skolor. För att få de äldre entusiastiska måste 

man ordna upplevelserna på deras nivå. Man kan inte enbart hålla sig till en liten skog bredvid 

skolan när man ska intressera de äldre eleverna för naturen. Gun berättar om hur det kan vara 

ett tilltalande alternativ för femmorna och sexorna att cykla iväg till en fin havsstrand. 

Volleyboll på stranden och matsäck med bidrar till en fin utfärd. Slalom är populärt, och även 

längre vandringar kan bli en positiv utmaning för de äldre. Ville berättar om paddling som är 

populärt bland äldre elever. 

 

Hanna tycker att det är lättare att motivera de yngre. Man kan till exempel bege sig ut och 

söka efter en björn! De äldre vill ha mera utmaningar. Hennes elever väntade ivrigt på en 

paddlingstur längs ån ner mot havet, och de skulle få simma och leka i skogen. Det blev en fin 

utfärd. Också Henrik har märkt att de små är mera intresserade av små detaljer i naturen. De 

har ännu inte blivit vana och allt känns spännande. En gång när han var ute med ettorna 

träffade de på en överkörd orm på vägen. Eleverna var mycket fascinerade. Han tror att de 

äldre bara hade konstaterat att ”där är en överkörd orm.” Också Gunilla säger att för de små 

räcker det med att fara ut, redan det är spännande. Hon konstaterar krasst att de äldre redan 
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taktikerar och vill slippa skolarbete: 

 

”Vi far ut, vi slipper läxorna!” [Gunilla] 

 

Cajsa säger att hon inte var ute så mycket när hon hade årskurs 5. Orsaken var att  klassen var 

stor och där fanns enligt hennes uppfattning flera vilda pojkar. Med trean och fyran trivs hon 

bra ute i naturen, men säger också att tvåorna är mera intresserade av att fara ut. Hon har lagt 

märke till att bland  de äldre är det större skillnad inom gruppen. En del är intresserade, 

medan andra är mera likgiltiga. Ville nämner att det är lättare att fara ut med yngre barn, som 

är vana vid att vara ute dagtid och att klä sig förståndigt. Tonåringarna är mera inomhus, men 

han säger att de är lika intresserade av att vara ute bara man väl kommer sig ut. Lina håller 

inte med om att det finns en skillnad. Hon tycker att alla hennes elever i årskurserna 1-6 är 

lika intresserade och glada över att få fara ut i naturen. Maja undervisar i högstadiet och tror 

att högstadieåldern är en kritisk ålder när det gäller naturupplevelser. Eleverna är ofta mera 

intresserade av varandra än av naturen. För att få eleverna intresserade är det bra att utgå från 

deras intressen. Många är intresserade av fotografering, och många har kamera och alla har 

mobiltelefon. Maja funderar:  

 

Jag tror att just den åldern som jag undervisar – om man generaliserar lite så är de ganska 

mycket i en sådan här kärlekens värld då de tänker på varandra. Jag tror att de kanske inte så 

jättemycket noterar naturen... Det är en  utmaning när de alla är förtjusta i varann: Att få dem 

fokuserade där ute. Men det är värt det!  [...] Jag tänker på de där sjuorna jag har i år och när de 

har fått plocka de där blommorna till herbariet och när vi har samlat och samtidigt tittat på 

fåglar, då har de nog riktigt studsat upp och ner av glädje – de flesta av dem.” [Maja] 

 

Alla respondenter anser att naturupplevelser är viktiga för eleverna på olika sätt. Flera lärare 

har olika råd om hur skolan kan möta detta behov av naturupplevelser så att också äldre elever 

upplever glädje i att vara ute i naturen. Lina berättar om en klass med femmor och sexor som 

redan började uppföra sig som högstadieelever. För att få eleverna motiverade och tycka att 

naturen är spännande berättade hon sagor och historier bakom växter och svampar de hittade. 

I en sådan situation får det gärna vara lite makabra saker som gifternas användning eller hur 

man kan få någon att bli kär genom att använda örter. Köttätande växter på myren kan också 

vara en häftig sak som eleverna minns. Rasmus och Cajsa  föreslår att man kunde göra en 

äventyrsbana för att få de äldre engagerade. Om läraren inte anser sig kunna göra det själv, 

kan man anlita till exempel studerande på en vildmarkslinje. Henrik, Ville, Sofia och Hanna 

ger paddling som exempel på hur man kan intressera de äldre eleverna för naturupplevelser 
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och ge dem en utmaning genom paddlingen. Henrik har gjort lättare paddlingsturer, men 

skulle gärna göra det mera äventyrligt genom en längre paddlingstur längs ån bredvid hans 

skola. 

 

Det är att ha flytväst på och det skulle vara en lagom utmaning för de där som är lite sturska att 

man kommer på rätt köl genom forsen. [Henrik] 

 

Ville påpekar att man inte kan fara på paddlingsturer med hur små elever som helst. Paddling 

är enligt honom  en ganska spännande och häftig sak, och eleverna upplever det som tufft. 

Sofias äventyrsgrupp hade besök av Sjöräddningen när de campade på en holme och det 

uppskattades av eleverna. De fick också besök av en person som är expert på att göra upp eld 

på speciella sätt, bland annat med hjälp av vatten i en plastflaska, och eleverna fick pröva på 

att göra upp eld på detta sätt. Hon säger att det verkligen var en naturupplevelse, med eld och 

vatten. Hon sammanfattar elevernas behov av spänning: 

 

Jag tror ju jag att man måste våga göra lite mer utmanande saker med dem. Det ska vara lite 

spännande. Att paddla havskajak, men jag tror inte att så många lärare vågar... Man tänker alltid 

att tänk om något händer, tänk om någon drunknar... Jag tror att eleverna behöver lite 

ÄVENTYR för att de ska trivas där i naturen. Det tror jag. [Sofia] 

 

Sofia och Ville undervisar elever på högstadiet och anser att det behövs äventyr i 

naturupplevelsen för att motivera de äldre eleverna. 

 

5.2.3 Faror och otrygghet 
 

I allmänhet känner barnen sig trygga i naturen. Ibland uppstår ändå situationer då läraren 

möter ängslan och rädsla. Sofia säger att hennes elever är så vana vid att vara i naturen så de 

är absolut inte rädda. De är vana vid både ormar och fästingar. Får de en fästing på sig, 

plockar de bara bort den och säger: ”Int e he na!” (Det är ingenting att bry sig om.) Den 

sociala situationen kan ibland kännas otrygg, berättar några lärare. Maja tror att de elever som 

känner sig otrygga inte vill tala om det. De känner sig trygga i klassrummet, där alla har sina 

vanliga roller och platser. Ute i naturen är situationen en helt annan och de kanske är rädda att 

hamna utanför. Också Hanna talar om de elever som har stort behov av fasta strukturer i 

tillvaron. För dem kan en naturupplevelse vara besvärlig. De är osäkra och vill veta precis vad 

som ska hända. Hon påpekar att  när man är i skogen vet man inte alltid vad som händer. 

Eleven oroar sig: ”Ho sko vi göra å vann sko vi vara och når sko vi fara hejm...” (Hur skulle 
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vi göra och var skulle vi vara och när skulle vi fara hem...) Maja har upplevt trakasserier från 

omgivningen. Hon berättar: 

 

... utomstående ungdomar från [x] kommer och antastar vår skolas barn när man är ute. Och det 

går blixtsnabbt innan man har hunnit märka det så har de sagt någonting och just sådana här 

elever som har lite problem med besvärliga gäng så kan ... så plötsligt är de där utanför. I vissa 

fall är det inte tryggt just i det här området där den här skolan finns. [...] Gängen här vid [x]. De 

flesta elever – inte har de något med dem att göra. [...]. Men då finns det de här – en eller två per 

klass högst – som de känner och så kommer de och ropar att ”Ska du ha tobak?” och det är 

obehagligt.  [Maja] 

 

Också en annan lärare har erfarenhet av trakasserier från utomstående. Gunilla berättar:  

 

”En gång så fanns det faktiskt – hur ska jag säga det - märkliga människor i skogen och det är ju 

inte roligt. Det är så nära stan så då är det ju lätt hänt att missbrukare och så kommer sig ditåt en 

vacker dag. Det var faktiskt någon som var och tog i en flicka och skulle inte släppa henne så det 

var hemskt. Men det där är många år sen. Det har inte hänt sen efteråt heller. Jag blev också 

rädd! Jag visste inte att hur slutar det här. Det var före mobiltelefonernas tid! Och jag var ensam 

med dem.” [Gunilla] 

 

Ett sätt att förbereda sig för farliga och obehagliga situationer är att ha mobiltelefonen i 

fickan, påpekar Gunilla. Lärarna berättar också om barn som är ängsliga över sin egen 

oförmåga att klara sig i de olika situationer som uppstår. En praktisk sak som läraren bör 

fundera på i förväg är hur man ska göra med toalettbesök. Alla elever är inte vana med att 

toalettbesök kan ordnas ute i naturen, och det är en sak som kan bli bekymmersam för några 

elever. Oftast går det bra att eleven helt enkelt går bakom en sten, och en kamrat håller vakt, 

anser Gunilla. Ett annat bekymmer kan vara att någon elev inte orkar hålla samma fart som de 

andra i gruppen. De som ofta är sist och blir efter de andra blir ängsliga och behöver en vuxen 

att hålla sig till. Henrik berättar att i första hand ska man uppmuntra de trötta eleverna, men 

ibland behöver man också korta av turen. Han har någon gång ringt efter en buss som kom 

och mötte dem som var trötta. Sofia berättar om en flicka som var orolig inför både paddling 

och ridlektioner. I det här fallet var det bra att flickan hade förtroende för sin lärare och kunde 

berätta om sina rädslor i stället för att helt enkelt ge upp och inte komma med. Sofia berättar:  

 

En flicka var lite orolig och hon var lite på rundare sidan så jag minns när vi skulle paddla 

havskajak, så var hon rädd att hon inte skulle rymmas in i det här hålet. När vi skulle rida var 

hon också rädd att inte komma upp på hästen. [Sofia] 
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Också i Finlands natur finns faror i den biotiska naturen, enligt lärarna. Lina berättar om den 

ormrika omgivningen runt skolan. Hon konstaterar att huggormen de facto inte är att leka 

med, och vissa elever har varit oroliga för att träffa på en orm. Då låter hon dem gå nära 

henne, och de lär sig att stampa i marken för att skrämma iväg ormarna. Gummistövlar är 

också obligatoriska här. Maja tycker att eleverna reagerar mera i klassrummet om hon visar 

bilder av ormar. Då kan det bli pip och skrik, men hon säger att det också kan vara fråga om 

att eleverna vill kokettera med att låtsas bli rädda. Henrik säger att alla elever är rädda för 

ormar och somliga elever är rädda för småkryp som spindlar och myror. Men de är inte 

överdrivet rädda, utan det är mera en känsla av obehag. En lärare tror att det är besvärligt att 

komma sig ut i naturen om skolan ligger i en storstad. Både Gunilla och Ville nämner också 

att eleverna kan tycka att saker och ting kan vara obehagliga eller äckliga, t.ex. spindelnät och 

maskar, men de är inte rädda. Maja hade en elev som var väldigt allergisk för olika växter, och 

den eleven kunde vara rädd för att få allergiska reaktioner. Betydelsen av att läraren håller sig 

lugn och uppmuntrande återkommer i Linas berättelse. I närheten av Linas skola rinner en 

bäck, och det är spännande på våren då den flödar. En  pojke blev rädd när han hoppade över 

bäcken och sjönk så djupt ner i leran att han fastnade. Lina lugnade ner honom och hjälpte 

honom bort ur leran. Situationen var inte farlig, men pojken blev mycket rädd och behövde 

tröst och hjälp. Gunilla säger humoristiskt att det också kan vara roligt att bli rädd. Hennes 

elever var övertygade om att de hade sett märken efter björn på ett träd. Även om de flesta av  

eleverna tyckte det var roligt, så var nog en del elever lite rädda på allvar också. 

 

Ingen av de intervjuade lärarna har varit med om något verkligt farligt. Henrik påpekar att 

lärare är försiktiga och rädda för att ta risker när de är ute i naturen. Ville har inte varit med 

om verkligt farliga situationer, men han funderar på om slalomåkning är en naturupplevelse. I 

så fall kan man enligt statistiken räkna med att något olycksfall kan ske då. Sofia har varit 

med om farliga situationer privat, men inte i skolan. Hon har visserligen varit med om att 

elever har fallit ur sin kajak vid paddling, men eftersom hon är en erfaren och trygg person 

tyckte varken hon eller eleverna att det var speciellt farligt.  

 

Det enda som har hänt är när ngn elev har kippat ur kajaken men fort kommit opp. Man har bara hört ett 

plask och så har man sett huvudet på eleven så inte har det uppstått några farliga situationer. Det har 

varit sådana elever som ändå var lugna i sig själv. Man vet ju inte om det sku vara en elev som inte är så 

bra på att simma eller... så nog kan det ju uppstå farliga situationer. Det finns elever i högstadiet som 

inte kan simma. [Sofia] 
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Lärarna har olika råd att ge när det gäller att förebygga faror och göra naturupplevelsen trygg 

och positiv (figur 6).  Henrik, Sofia, Cajsa, Kristina, Maja och Hanna påpekar att på längre 

utfärder behövs förstahjälpenutrustning. Sofia leder en grupp som har äventyr och friluftsliv 

som tillvalsämne. Hon planerar att som en del av denna tillvalskurs undervisa förstahjälpen så 

att också eleverna vet vad man ska göra vid olycksfall. Ville och Hanna påpekar vikten av 

skyddsutrustning som flytväst och hjälm. Hanna är sträng med hjälmen: Har man inte 

cykelhjälm på, får man gå. Cajsa har också en diabetiker på sin klass, och måste alltid komma 

ihåg diabetesmediciner och blodsockermätare. 

  

Maja, Cajsa och Lina lyfter fram att regler och förberedelser är viktiga. Maja nämner att det 

fungerar bäst om hon instruerar inomhus. Efter det kan eleverna forska på egen hand och de 

vet hur man uppför sig i naturen. Till förberedelserna hör att informera de övriga lärarna på 

skolan om var klassen befinner sig. Henrik uppskattar sin skolas fina läge nära naturen och 

han tror att det är besvärligt att komma sig ut i naturen om skolan ligger i en storstad. Också 

Ville ser trafik som en större fara än något i naturen. Sofia och Cajsa anser att det  är en 

trygghet om två vuxna kan komma med, vilket också är en fördel med tanke på eventuella 

problem med disciplinen. Kristina och Gunilla konstaterar att det är viktigt att läraren tar med 

sin mobil och Gunilla säger:  

 

Visselpipan i högsta hugg! [Gunilla] 

 

En utmaning för både lärare och elever är att kunna läsa kartan, använda kompass och läsa 

informationsskyltar för att undvika att gå vilse. En lärare nämner att det finns elever som är 

ängsliga för att de ska tappa bort sig, bli efter och kanske bli lämnade ensamma. I sådana fall, 

säger hon,  bör läraren vara trygg och lugn och förklara att den  lilla skogen nära skolan är så 

liten att ingen kan gå vilse på allvar. Vid längre utfärder har det hänt att också läraren har gått 

vilse. Maja gick vilse med sin elevgrupp, men tack vare humor och gott humör kom hon och 

eleverna nära varandra och eleverna såg det humoristiska i att geografiläraren gick vilse. En 

annan grupp gick också vilse vid samma tillfälle, men i den gruppen blev några elever rädda 

eftersom de kände att situationen inte var under kontroll. Hon berättar: 

 

... då skulle vi gå en sån här naturstig från [x]till [y]. Den karta vi hade tillhands så var inte något 

vidare så jag gick ju vilse med mina barn! Allt ordnade sig, det var min egen klass och vi kom 

varann mycket nära för det var inte sista gången jag sen gick vilse med dem. Utan det blev flera 

och de började skratta åt mig då jag var geografilärare och inte kunde hitta rätt.” [Maja] 
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För lärare finns rädslan att någon elev ska gå vilse och inte hitta tillbaka till gruppen. Kristina 

berättar om när en elev av misstag tog in på ett 50 kilometer långt skidspår i stället för ett 5 

kilometers spår. Med ett glatt skratt berättar hon om hur hon ringde vaktmästaren, som kom 

och räddade dem. Hon påpekar hur viktigt det är att ha med mobilen. Både Maja och Hanna 

poängterar hur viktigt det är att läraren kan rädda situationen med gott humör. Rädslan för att 

någon elev ska gå vilse sammanfattas av Cajsa: 

 

Ja, det är att inte tappa bort någon. [Cajsa] 

 

I figur 6 sammanfattas de faktorer som gör naturupplevelsen till en trygg och positiv 

upplevelse enligt de intervjuade lärarna. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Olika förebyggande faktorer som gör naturupplevelsen till en trygg och positiv 

upplevelse enligt respondenterna. 

 

5.2.4 Vädrets betydelse 
 

Det sämsta med att vara ute är om man råkar ut för dåligt väder, anser flera lärare. De 

framhåller att alla elever bör ha regnkläder, men Henrik konstaterar att det aldrig fungerar. 

Gunilla och Lina anser att utevistelsen bör förkortas vid regnigt och kallt väder så att eleverna 
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inte behöver frysa eller bli våta. Det är inte bra att de sitter resten av skoldagen och är våta 

och kalla. Då är det bättre att helt enkelt skjuta upp utfärden. Om det bara duggregnar lite kan 

man gott fara ut ändå, tycker hon. Hanna konstaterar att för sin egen sinnesro är det bäst att 

inte bege sig ut om det är ett riktigt busväder. Kristina har erfarenhet av att både barn och 

föräldrar är ovana vid att vara ute i regnväder. Hon skulle gärna vara ute i alla väder, men 

konstaterar att man kan göra upplevelsen till en negativ upplevelse. Det kan vara till nackdel 

för naturintresset i framtiden. Maja har ibland sex parallellklasser, och då är det tråkigt att inte 

kunna genomföra samma program med alla grupper om det regnar ordentligt någon dag. 

Sofias grupp med äventyr och friluftsliv som tillval har ordnat schemat på ett speciellt sätt: De 

har en lång lördag ute på en holme på hösten, och på det sättet har de redan arbetat in 

lektioner och undviker snöslask och mörker i november och december, då detta tillvalsämne 

har en paus i schemat Ville håller med de andra lärarna om att det kan vara bra att undvika 

alltför dåligt väder: 

 

I höstas skulle vi fara på en övernattning, men då var det riktigt störtregn så då sköt vi nog fram 

det. Vi tänkte att om de ska gå och vara våta hela dagen så är det kanske inte det optimala. 

[Ville] 

 

Ville valde att inte bege sig ut i störtregn med sina elever, utan i stället skjuta fram utfärden 

och på det sättet ge eleverna en mera positiv naturupplevelse. 

 

5.2.6 Kläder,  utrustning och ekonomi 
 

Maja, Ville och Cajsa nämner att det inte är säkert att alla äger rätt sorts kläder och skor för att 

kunna hålla sig torra en regnig dag. Även om det finns bra kläder så kan de vara dyra. Hanna 

däremot tror att alla äger bra kläder, men en annan sak är om de äldre eleverna vill använda 

dem. De yngre barnen är vana att använda regnkläder och gummistövlar. Det är viktigt att 

informera i god tid så att alla har möjlighet att skaffa sig ordentlig utrustning. Ändå är det bra 

att läraren alltid har en del extra kläder med, konstaterar Ville. Ett par torra strumpor kan 

rädda dagen. Gunilla poängterar också att alla föräldrar inte är vana att vara ute i naturen, och 

därför bör läraren informera ordentligt om hur barnen bör vara klädda.  

 

Det är ingen skillnad hur intressant arbete man har då om man står och fryser. 

[Gunilla] 

 

Också Kristina har märkt att det inte är självklart för alla föräldrar hur barnen bör vara klädda 
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inför utevistelser. Omgivningen runt Linas skola är ormrik och därför är hon mån om att 

eleverna har gummistövlar när de är ute i skogen: 

 

Jag går inte en meter utan gummistövlar. Ja, att ska man ha de där småskorna på så då blir hon 

kvar i skolan -  så då väljer hon inte det utan då sätter man ändå på sig de där gummistövlarna! 

[Lina] 

 

Sofia har varit med om att till och med i gruppen med äventyr och friluftsliv som tillval kom 

två pojkar utan mössa och vantar när de skulle åka skidor en längre sträcka på isen. De löste 

det så att pojkarna använde sina huvor på jackorna, och läraren hade extra handskar i bilen, så 

de fick turas om att ha handskar på. En lärdom för livet blev det säkert. Maja tycker det är bra 

om eleverna lär sig av sina misstag och konstaterar att en elev sade så här:  

 

 Jag borde inte ha tagit klackskorna ändå. [Maja] 

  

Maja tar upp en annan aspekt av problemet med kläder: På vintern är eleverna alltför lätt 

klädda också i vanliga fall i skolan därför att det är så viktigt hur man ser ut. Det är så viktigt 

att passa in och hon ser klädproblemet som en del av ett större problem. Lina är inne på 

samma spår: Det måste ibland vara rätt märke på till och med gummistövlarna. Hon 

konstaterar att det är  viktigt för en del elever att inte ha kläder som skiljer sig från mängden: 

 

Man skäms ihjäl om man har sånt [Lina] 

 

Henrik säger att alla elever har cyklar, men däremot är cyklarna inte alltid i sådant skick att de 

klarar en längre cykelutfärd. Det blir att åtgärda punkteringar och kedjor som hoppar av. 

 

Naturupplevelser kan innebära kostnader för föräldrarna genom att eleverna bör ha lämpliga 

kläder och rejäl utrustning som cykel och skidor, men i övrigt är lärarna överens om att 

vistelser i naturen inte får kosta något för eleverna. För de intervjuade lärarna är ekonomin 

inget hinder för naturupplevelser tillsammans med eleverna. Sofia har en egen budget för 

äventyr och friluftsliv och säger att föräldrar samt Hem och Skola-föreningar samlar in pengar 

när det behövs. Cajsa berättar om en utfärd när föräldrar kom och skjutsade sina barn. Det 

blev en trevlig utfärd, som avslutades med gemenskap på havsstranden. Maja har också 

erfarenhet av att föräldrar har hjälpt till med skjuts när hon ordnade en uggleexkursion med en 

valbar kurs i biologi. Man sparar också mycket pengar genom att cykla i stället för att ta buss 

samtidigt som eleverna höjer sin kondition.  
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5.2.7 Tidsbrist och mycket jobb 
 

Enligt de intervjuade lärarna fordrar vistelser i naturen både tid och energi av läraren. Maja 

anger tidsbrist som ett problem. När man har instruerat, klätt på sig och gått ut har en alltför 

stor del av lektionen redan gått. Med  lektioner som är 75 minuter långa hinner de till skogen 

på en lektion. Cajsa ser det som ett problem att det går åt mycket undervisningstid, även om 

man kan hitta stöd för utevistelser i läroplanen. 4H och Cajsas skola har samarbetat om en 

spårning, som blev mycket uppskattad av eleverna. Cajsa ger denna spårning som exempel på 

att det är tråkigt om tiden inte räcker till:  

 

Alla tyckte att det var jättesuperroligt. Det var lessamt att det var så bråttom. [Cajsa] 

 

Hanna anser att man behöver vara mycket väl förberedd  innan man går ut med eleverna. Det 

är inte bara att gå ut i skogen. Kristina säger att lärarna måste komma ur det som hon kallar 

”komfortzonen”. Lina är av samma åsikt och säger att det är enklare för läraren att undervisa i 

klassrummet. Också Ville konstaterar att läraren kommer enklare undan om hen håller sig till 

klassrumsundervisning: 

 

Det är mera jobb med om du ska planera det, och du behöver ju fara och rekognosera terrängen 

före, att inte dundrar man bara iväg på morgonen och far någonstans. [Ville] 

 

Lärarna är överens om att förhållandet mellan naturupplevelser och läroplanen inte utgör 

några motsättningar och de hittar stöd i läroplanen för utevistelser. Kristina anser inte att 

läroplanens digra innehåll är något problem därför att alla ämnen till vissa delar kan utföras 

ute i naturen. Cajsa är av samma åsikt, även om hon tycker att det går åt mycket tid om man 

ska fara ut:  

 

Jag tycker de borde kunna gå hand i hand. Det är idén: Att du ska kunna lära dig stoffet och gå ut 

i naturen, göra både och. [Cajsa] 

 

Lina påpekar att man som lärare själv måste kunna prioritera och sovra när det gäller 

läroplanen. Det är viktigt att kunna motivera sitt beslut om man tar bort någon del ur 

läroplanen. Även Henrik hävdar att läraren har rätt att sovra i läroplanen och lämna bort delar 

som man inte hinner med. Ville påpekar vikten av god planering. Han ger som exempel att 

man kan samarbeta när det gäller vissa delar av biologi och hälsa, till exempel avsnitt om 

människans biologi, och då frigörs tid för naturupplevelser. Han tycker att det är viktigt att 

hinna fara ut i naturen med eleverna:  
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Nog är vi lite på fel spår om vi inte far ut. [Ville] 

 

Som gymnastiklärare tycker Sofia att hon inte vill ta bort någon del av läroplanens innehåll. 

Allt är viktigt och betydelsefullt. Inom den vanliga gymnastiken har hon svårt att hinna fara ut 

på äventyr i naturen, men i tillvalsgruppen Äventyr och friluftsliv har de ofta flera lektioner i 

följd och eleverna kan sedan vara lediga följande gång. Hon har en speciell målbeskrivning i 

ämnet Äventyr och friluftsliv. Lina påpekar att det finns mycket i läroplanen som direkt 

förutsätter en nära kontakt med naturen, till exempel kunskap om våra sädesslag, skogar och 

artkunskap. Ville tycker också att stoffet som ska inläras kan ingå i naturupplevelsen. Som 

biologilärare på högstadiet tycker Maja att man kan gå ut i naturen med eleverna och ändå 

hinna med det som läroplanen kräver, men det fordrar mycket jobb av läraren. Maja säger:   

 

Det kan – men det kräver sjuttons mycket av läraren. /.../ Det kräver nog 

  kreativitet så att man hinner, verkligen. [Maja] 

 

Gunilla framhåller att naturupplevelser är en del av undervisningen om hållbar utveckling. 

Hanna framhåller ämnesintegrering vid naturupplevelser. Hon brukar ha uppgiftslappar i en 

påse. Eleverna får dra en lapp, och sedan får de utföra uppdraget som står på lappen. Då tränar 

de både modersmål, samarbete och biologi. Lina sammanfattar sin åsikt om förhållandet av 

naturupplevelser och läroplanen: 

 

Jag tycker att man gör fel i läroplanen att man tänker att desto mera man sätter stoff in i 

läroplanen så desto mera lär sig eleverna. Som om det skulle finnas en korrelation däremellan 

medan jag tror att det är precis tvärtom att det borde finnas mera tid för den här reflektionen, 

mera tid för lugn - mera tid för att sitta under en tall och fundera för att sen lär man sig bättre de 

där andra sakerna. [Lina] 

 

Lina anser inte att det är slöseri med tid om man går ut i naturen med eleverna, eftersom de 

positiva faktorer som naturupplevelser ger, till exempel lugn och ro i själen, kan underlätta 

lärandet senare. 

 

5.2.8 Negativ gruppdynamik 
 

Gunilla tar upp problemet med att någon lämnar utanför gruppgemenskapen och inte får vara 

med. Genom samtal försöker hon ordna upp situationen, men hon konstaterar att om det 
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behövs bestämmer hon hur det ska vara. Cajsa konstaterar att en elev som har svårt att följa 

regler inverkar på stämningen i hela gruppen. Maja har också erfarenhet av en elev som inte 

klarade av situationer som avvek från det normala  och som gav sig på de andra. Han 

mobbade sina kamrater och hade själv blivit mobbad av utomstående. Trots att han hade 

personlig assistent fungerade det inte. Den enda chansen att klara sådana situationer är att två 

vuxna är med. En naturupplevelse kan helt förstöras av mobbning. Oftast innebär vistelse i 

naturen en friare situation och läraren har svårt att se allt som händer. Maja poängerar hur 

viktigt det är att läraren är medveten om detta problem: 

 

Man måste ha koll och på något sätt ha ögon i nacken. [Maja] 

 

Enligt flera lärare är en vistelse i naturen en potentiell mobbningssituation och detta bör 

läraren vara medveten om när hen går ut i naturen med en elevgrupp. 

 

5.2.9 Funktionshindrade elever 
 

Hanna och Maja berättar om erfarenheter tillsammans med funktionshindrade elever. Båda 

lärarna konstaterar att det går att vara ute i naturen med funktionshindrade barn, men då 

behövs naturligtvis flera vuxna med. Maja berättar om en vistelse vid en lägergård i backig 

terräng. Den gången hade hon två funktionshindrade elever, en satt i rullstol och den andra 

gick med kryckor. Tack vare suveräna assistenter gick det ändå bra, och efter det kände hon 

att vad som helst går att klara av. Hanna berättar om en lägerskola, där elever med 

specialbehov var integrerade i vanlig klass. Flera vuxna var med, och de hjälpte bland annat 

en elev med rollator så att han skulle få gå på en hängbro. Leden var inte handikappanpassad, 

men genom att lärarna och assistenterna ibland bar rollatorn och hjälpte eleven framåt fick 

denna elev uppleva riktig vildmark.  

 

Det var en specialskola med många specialelever så vi var många vuxna med. Men vi for Pieni 

karhunkierros. Vi for... rullator tog vi med oss, vi bar då det inte annars gick så att eleven skulle 

få gå på hängbroarna. Inte hela Pieni Karhunkierros förstås, men en del. /.../Det var nog ... att gå 

på hängbron med rullator! Det var inte handikappanpassat. De elever som kunde gå längre for 

hela Pieni Karhunkierros 15 km. Specialelever var integrerade i vanlig klass. Och roligt var det! 

Inte omöjligt med handikappade elever, men man får tänka till lite extra. [Hanna] 

 

Naturupplevelser tillsammans med funktionshindrade elever är en utmaning för läraren, men 

Hanna vill uppmuntra lärare att tillsammans med assistenter anta den utmaningen. 
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5.2.10 Negativ respons från elever och föräldrar 
 

 

Lina tycker inte att hon får någon negativ kritik förutom en del gnäll om kläder och skor. Det 

ordnas med en diskussion och är inget problem. Ville arbetar i högstadiet och säger att det kan 

höras en viss negativ jargong, men sedan i utvärderingen efter utevistelse är det nästan bara 

positiva saker som kommer fram. Jargongen är mest inför kamrater, tror han. Hanna kan bli 

irriterad på tjat ibland. Även om alla respondenter uppger att de får positiv respons från 

eleverna, påpekar bland annat Henrik att det också finns de som tycker att det är tungt att 

vandra eller skida långa sträckor. Han säger att läraren bör ta detta på allvar, och vid behov 

försöka förkorta vandringen för dem som inte orkar så bra. Tre lärare uppger att eleverna 

endast uttrycker positiva känslor inför att få fara ut. Sofia som arbetar på högstadiet har inte 

heller hört negativ respons – annat än om de ska ut och skida. 

 

Enligt de intervjuade lärarna är föräldrarna mycket positiva till att deras barn är ute i naturen. 

Fem lärare uppger att de aldrig har fått negativ kritik av föräldrar. Kristina har inte själv blivit 

kritiserad, men hennes kollega fick en gång kritik av en förälder som tyckte att skolan hade 

varit på skidutfärd i för kallt väder. Gunilla fick också en gång negativ kritik av en förälder 

via rektorn om att en elev hade blivit våt och kall i pulkabacken. Gunilla kände sig mest sårad 

över att föräldern inte hade tagit direkt kontakt med henne, utan gått via rektorn. Lina ställdes 

inför det problemet att en förälder blev helt skräckslagen vid tanken på att hennes barn skulle 

bege sig ut på isen. Efter det har Lina undvikit isen, även om skolan finns nära havet och det 

finns fina möjligheter till att åka skidor på isen. Henrik har samma erfarenhet av att en 

förälder förbjöd sitt barn att åka skidor på isen. Alternativet för den eleven blev ett mycket 

farligare och sämre alternativ, för eleven blev tvungen att promenera ensam längs vägen. Det 

godkände föräldern. 

 

5.2.11 Lärarens uppgift under vistelsen i naturen  
 

 

Respondenterna har olika uppfattningar om vilka lärarens viktigaste uppgifter är i samband 

med naturupplevelser. Fyra av de nio lärarna, nämligen Kristina, Lina, Hanna och Gunilla, 

anser att lärarens viktigaste uppgift under en utevistelse är att ge trygghet. Cajsa och Maja 

nämner lärarens uppgift som förmedlare av kunskap. Ville nämner att det är viktigt att läraren 

kan inspirera eleverna till fortsatta äventyr i naturen, medan Henrik och Sofia anser att  
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lärarens viktigaste uppgift är vara en organisatör, så att naturupplevelsen överhuvudtaget blir 

av (figur 7). 

 

 

Figur 7 Lärarens viktigaste uppgifter vid naturupplevelser tillsammans med sina elever enligt 

respondenterna. 

 

Maja tycker att lärarens egna kunskaper är viktiga för att läraren överhuvudtaget ska komma 

sig för att fara ut. De övriga lärarna framhåller att lärarens intresse och vana vid naturen är 

viktigare än en gedigen kunskap. Kristina anser att om man far på längre vandringar behöver 

läraren vara förberedd och kunnig, men det är inte svårt att göra utfärder i skolans närmiljö. 

Ville är en av de lärare som anser att vanan är viktigare än kunskapen. Utan större biologiska 

kunskaper kan man bege sig ut i naturen, men om man inte är van vid friluftsliv blir tröskeln 

högre då man ska ta med elever ut i naturen. Man använder de miljöer man är trygg med. Han 

nedvärderar ändå inte biologiska kunskaper, utan tycker att det skulle vara roligt att själv 

kunna mera. Henrik föreslår att en osäker lärare hyr in en vildmarksguide, och då blir lärarens 

uppgift att organisera och se till att utfärden blir av. Sofia betonar också hur viktigt det är att 

läraren är van vid olika situationer som kan möta gruppen ute i naturen: 

 

Det är viktigt att man är van och inte är rädd att ta i och det gäller ju att kunna lösa alla möjliga 

olika situationer som dyker upp. Man ska veta. [Sofia] 

 

Gunilla säger att om läraren inte kan något om naturen, så är det en signal om att det inte är 

någonting viktigt. Lina anser att hon har en bra artkännedom, men tycker sig märka att 

eleverna får dåligt självförtroende om hon kan allt. Därför har hon bestämt sig för att 

Lärarens viktigaste uppgift vid 
naturupplevelser 

ge trygghet

förmedla kunskap

organisera

inspirera
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tillsammans med eleverna artbestämma växterna de hittar. Lärarens intresse för naturen är 

viktigare än kunskaper. Lina säger att man som lärare ska göra det man tycker om. En 

ointresserad lärare signalerar åt eleverna att det är något tråkigt som måste göras. Ändå vill 

hon framhålla hur betydelsefullt det är att kunna mycket om naturen:  

 

Byt om då i lärarrummet! Låt den som tycker om att vara ute med eleverna vara ute, och så kan 

du ... om du tycker om att göra något annat så gör du det. [...] Jag tycker att artkännedomen är 

jätteviktig. För att jag tycker att det är som att desto mera du vet, desto mera öppnar sig en ny 

värld. Det är på samma sätt som när jag har en klass och där sitter flickor och pojkar men om där 

sitter Anna och Pelle och Kalle och Fanny så säger det ju mig mera än om där sitter ”flickor och 

pojkar”. På samma sätt tycker jag att det är i naturen, att är det ”blommor” eller är det maskrosor 

och blåsippor och vitsippor och tussilago som är där. [Lina] 

 

Hanna framhåller nyttan av skolans surfplattor och har applikationer med användbara 

natursidor, bland annat floror. Hon anser också att om läraren trivs i naturen så trivs eleverna. 

Gunilla säger att även om det är bra för eleverna att se att läraren kan en hel del, så är det inte 

så farligt om man klassificerar någon mossa fel. Cajsa säger också att man inte ska ha för 

höga krav på sig själv. Om man själv är osäker kan man gå med en kollega, och på så sätt kan 

lärarna stöda varandra.  

 

Om du nu inte riktigt kan alla små tippor är det kanske inte så farligt. [Cajsa] 

 

Läraren ska vara den trygga ledaren och Gunilla poängterar hur viktigt det är att läraren håller 

sig lugn även om irritationen stiger. Hanna tror att många lärare är osäkra på vad man kan 

göra ute i naturen. Hon föreslår att man ibland ger ledarrollen åt någon elev, och berättar om 

hur det var under en cykelutfärd i hennes nya skola. Eftersom hon inte kände omgivningen 

fick några av de äldre eleverna ta rollen som ledare, och det blev en mycket lyckad utfärd. 

Lärarens roll som organisatör är viktig. Läraren är den som ser till att utfärden överhuvudtaget 

blir av och att allt praktiskt fungerar. Kristina säger att läraren ska vara positiv och 

uppmuntrande och inte börja klaga vid eventuella motgångar. Maja framhåller hur viktigt det 

är att träna ledarskap inom lärarutbildningen. Ville och Sofia nämner att läraren ska vara den 

som inspirerar. Kanske får eleverna pröva på någon aktivitet som de aldrig förr prövat på, och 

de blir intresserade. Alla högstadieelever har inte paddlat eller ridit tidigare.  

 

Att inspirera och att ta dem med ut och ge dem möjlighet att få positiva upplevelser. Då kanske 

de kommer på att de kan göra det där på nytt på lördagen. [Ville] 
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Ville ser sig som en inspiratör som i bästa fall kan bidra till att ge eleverna nya intressen. 

5.2.12 Sammanfattning av problem och förslag till lösningar  
 

Lärarna har beskrivit många utmaningar och problem men de har också givit många förslag 

på problemlösningar och råd om hur en vistelse i naturen kan bli en god naturupplevelse. I 

figur 8 finns en sammanfattning av problem med lösningar samt råd från lärarna.  

 

 

Figur 8. Utmaningar med respondenternas förslag till lösningar.   

disciplinproblem 

•gå igenom regler på förhand 

•be om hjälp av en annan vuxen 

•se till att eleverna har något att göra, så att det inte blir tråkigt 

omotiverade och trötta elever 

•två vuxna borde hjälpas åt, så att en vuxen kan följa med de elever som inte orkar skida eller gå så 
långt 

•motivera äldre barn med mera äventyr och större utmaningar 

faror och otrygghet 

•släpp oron - vad är det värsta som kan hända? 

•ta med mobilen, första hjälpen-utrustning och använd vid behov skyddsutrustning som hjälm och 
flytväst 

•se till att barnen har lämpliga kläder och skor, till exempel gummistövlar i ormrika områden 

•uppmuntra oroliga elever 

vädrets betydelse samt kläder och utrustning 

•förkorta eller skjut upp utevistelsen 

•informera i god tid 

•ta med extra kläder 

tidsbrist och mycket jobb och besvär 

•planera väl 

•motivera utevistelse med hjälp av läroplanen 

•var inte för ambitiös 

•börja på skolgården 

negativ gruppdynamik 

•var bestämd vid behov 

•ta med en extra resursperson 

funktionshindrade elever 

•personlig assistent behövs  

lärarens viktigaste uppgift vid utevistelser 

 

•ställ inte för höga krav på dig själv 

•byt med en annan, mera intresserad lärare 

•hyr in en vildmarksguide 
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5.3 Implementering av lärarnas och elevernas gemensamma 

naturupplevelser i undervisningen 
 

I detta kapitel beskrivs hur naturupplevelser implementeras i skolans värld. Alla de 

intervjuade lärarna går ut i naturen med sina elever och de tycker att det känns viktigt. 

5.3.1 Intresseskapande verksamhet 

 
Lärarna berättar om hur de aktiverar och motiverar eleverna innan de beger sig ut i naturen. 

Ibland planerar de tillsammans med eleverna och forskar och tar reda på fakta före utfärden. 

Ett mål för utevistelsen behövs, men ibland är spontanitet också bra. Eleverna är ofta 

intresserade redan före utfärden och enligt de intervjuade lärarna behövs inte alltid någon 

speciell motiverande verksamhet (figur 9).  

 

 

Figur 9 Respondenternas  uppfattning om hur man genom förberedelser kan lägga en grund 

för en positiv naturupplevelse. 
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Lina säger att eleverna är så intresserade av att bege sig iväg ut att hon inte behöver motivera 

dem speciellt. Hon älskar själv att vara i naturen, och tror att det påverkar eleverna. Hon vill 

ändå  påpeka att det är viktigt med regler, så att upplevelsen blir positiv. Hon menar att goda 

upplevelser i naturen föder en god cirkel, så att eleverna gärna går ut i naturen flera gånger.  

 

Goda naturupplevelser, de liksom föder ... en önskan om fortsatt naturupplevelse. [Lina] 

 

Sofias grupp är speciell genom att hennes elever har valt ämnet äventyr och friluftsliv som 

tillval. Det innebär att de allra flesta av hennes elever redan tidigare är genuint intresserade av 

upplevelser och äventyr i naturen. Ville anser att det är viktigt att högstadieeleverna är med 

redan i planeringsskedet. Henrik säger också att planeringen är viktig så att eleverna vet vart 

de ska fara och vad de kan tänkas få se. Hanna och Cajsa forskar först inne i klassen 

tillsammans med eleverna. De läser böcker och söker fakta på nätet och därefter far de ut och 

forskar i verkligheten. Hanna poängterar att man bör ha ett mål för utevistelsen för att 

eleverna ska känna att det är meningsfullt. Ibland kan målet vara att inhämta kunskap och  

ibland är målet att helt enkelt vara ute på äventyr, till exempel att paddla längs ån. Cajsa säger  

att hon är så spontan så om skoldagen blir för tung far hon helt spontant ut med eleverna 

ibland. Gunilla påminner om att läraren själv bör vara väl förberedd och bör känna rutten så 

att man verkligen hittar de mossor man vill hitta, om det är målet med naturvandringen. 

 

5.3.2 Implementering av naturupplevelser i undervisningen 
 

Respondenterna berättar om olika typer av utfärder. Små äventyr på skolgården och i 

närmiljön fordrar inte så mycket av lärare och elever. Skidutfärder, fågelskådning och 

forskning vid en närbelägen å är aktiviteter som behöver mera tid och vana vid utevistelse. 

Lägerskola och paddling en längre sträcka behöver mycket planering och sakkunskap av 

läraren (figur 10).  
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Figur 10. Respondenterna berättelser om naturupplevelser med början från små äventyr och 

upptäcktsfärder på skolgården till äventyr i naturen längre bort.  

 

I figur 10 visualiseras hur de viktiga, ofta förekommande små äventyren på skolgården finns i 

centrum. Maja har hittat istidsspår som flyttblock, rundhäll och isräfflor i utkanten av 

skolgården. Längre än så behöver de inte fara för att uppleva istidens verkningar. För att 

komma sig ut kan man hitta på en anledning, tycker hon. Lite längre borta, men fortfarande i 
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närmiljön, kan eleverna och läraren söka olika djurspår, lyssna på fåglar och göra 

cykelutfärder. Man kan ha läxförhör samtidigt som man promenerar i vårsolen, det är också 

en naturupplevelse. För Gunillas klass är den lilla skogen i närheten ett lämpligt mål för korta 

utfärder. Om cykelutfärder berättar fyra lärare. I Linas skola brukar de också fara med båt till 

olika holmar i skärgården utanför skolan. Att paddla är spännande, och fyra lärare berättar om 

paddlingsturer de har gjort med elever. Också tuffa högstadieelever tycker att det är 

spännande att paddla. I Henriks skola gör man varje år höstvandringar med hela skolan, och 

då vandrar de hela dagen.   

 

Längst borta finns mera sällan förekommande upplevelser som ibland fordrar övernattningar 

(figur 10), till exempel slalomresor. Någon var tveksam: Kan slalom vara naturupplevelse? 

Enligt Henriks åsikt är det en naturupplevelse och han beskrev hur vackert det är längst uppe 

på slalombacken i Vuokatti. Det kan vara svårt att få högstadieelever intresserade av 

skidåkning, enligt Ville. Om man förvandlar den vanliga skolskidningen till en utfärd med 

matsäck kan det känns roligare för eleverna. 

 

Skidandet är inte så populärt på högstadiet med det kan funka om man lagar det som en utfärd. 

Det är bra med matsäck – alltid! [Ville] 

 

Alla lärare gör kortare naturupplevelser i närmiljön, en heldag eller kortare. Lina har varit på 

övernattning men gör inte så gärna om det. Eftersom hon tycker att naturupplevelser ska 

kännas roliga, tycker hon inte heller att hon måste tvinga sig till att göra övernattningar. 

Gunilla har också varit på övernattning, men bara en gång. Den gången sov hon tillsammans 

med föräldrar och elever på trean och fyran i en sommarstuga.  

 

Det gör jag inte flera gånger. Inte med så små barn. Det är sådant en ung lärare gör. [Gunilla] 

 

Ville har också varit på utfärder med övernattning, men då sov de i stuga. Sofia har övernattat 

i tält  med gruppen som har  äventyr och friluftsliv som tillval. Då hade hon sin man med som 

stödperson. Hon anser att det är viktigt att två vuxna är med om en övernattning. Hanna 

berättar om en lägerskola hon har gjort i Kuusamo. 

 

En respondent  konstaterar att lärare är ganska rädda för att ta risker vid utevistelser 

tillsammans med elever. Olika naturtyper diskuteras och det visar sig att lärarna inte hittar 

några naturtyper som de speciellt skulle undvika. Ville nämner att han är mera rädd för trafik 
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än för olika naturtyper. När ett gäng högstadieelever ska korsa en väg, är det lätt hänt att de 

glömmer att de inte är på skolområdet längre. Två lärare, Lina och Henrik, nämner att 

föräldrar har varit rädda för isen. De har båda haft elever som förbjudits av föräldrarna att åka 

skidor på isen. Henriks elev gick ensam på promenad längs vägen i stället för att följa med 

klassen på skidtur på isen vilket Henrik ansåg vara mycket olämpligt och farligt, men det var 

föräldrarnas vilja En av Linas elever fick inte heller följa med ut på isen, eftersom mamman 

blev helt panikslagen vid tanken på att hennes dotter skulle fara på skidtur på havsisen. Efter 

det har Lina inte skidat på isen med sina elever, vilket hon beklagar eftersom skolan ligger 

nära havet. Hon har nu planer på att på nytt börja fara ut på havsisen med skolklasser. Kristina 

påpekar att det är viktigt att ha respekt för isen och man måste veta var man färdas där. 

 

Gunilla cyklar gärna ut till havsstranden med sina elever, men då bör två vuxna vara med och 

läraren bör vara medveten om att det kan vara farligt.  

 

Men det är klart, är det klippor så ska man nog veta att det är farligt med brant strand och  

klippor som man halkar på om man försöker komma upp från vattnet. Där är jag nog aktsam,  

men nog far vi dit ändå. Men det är klart: Visselpipan i högsta hugg!  [Gunilla] 

 

Cajsa har varit både på stranden och i skogen med barn. Hon säger att det finns bra stigar att 

vandra längs, så man behöver inte vara orolig att gå vilse. Kristina far också gärna till 

stranden, men eleverna får inte vara vid vattenbrynet. Hon poängterar att eleverna måste ha 

respekt för läraren för att man ska våga fara till stranden. Om eleverna inte lyder, blir det inte 

flera strandutfärder. Det vet eleverna och håller sig till reglerna. Maja har varit ute på 

klipporna vid Sveaborg med elever och erkänner att det är spännande där. Hon är ändå inte 

rädd för någon naturtyp, utan hon skulle tvärtom vilja ha flera naturtyper att upptäcka. En 

liknande situation har Hanna varit med om. Hon vandrade i Kuusamo på lägerskola och var 

nog rädd när hon och eleverna stod vid stupen och såg ner mot forsen. Hanna påpekar att man 

måste tänka på hur olika klasser och grupper kan vara. Man kan inte göra på samma sätt med 

alla grupper. Sofia skulle inte vilja klättra högt eftersom hon har höjdskräck, men konstaterar 

att hon klarar alla höjder i Österbotten. 

 

5.3.3 Reflektion i samband med naturupplevelser 
 

Lärarna bearbetar naturupplevelserna på olika sätt (figur 11). Diskussion och fri skrivning är 

de vanligaste sätten att reflektera och bearbeta upplevelsen. Ville och Henrik samtalar och 
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diskuterar med klassen efteråt. Ofta skriver de dessutom. Lärarna i Henriks skola har alltid ett 

uppföljningsmöte efter en gemensam naturutfärd. Lärarna diskuterar hur de upplevde 

utfärden, vad som var bra och vad som var dåligt. Gunilla skriver gärna dikt i klassen efter en 

naturupplevelse, antingen individuellt eller gemensamt. Hon är också intresserad av bildkonst 

och ofta får eleverna en teckneuppgift i samband med reflektionen.  

 

Det är jätteviktigt. Det ska förberedas före och det ska avslutas efteråt. Så blir det bäst. Att sätta 

ord på det man kanske har känt är jättebra. [Gunilla] 

 

Också Lina berättar om att fri skrivning är ett bra sätt att reflektera: 

 

Men då när vi kom hem, då skrev vi nonsens, man bara skrev av sig. [Lina] 

  

Cajsas elever skriver eller gör  bildkonst. Också under utflykten uppmanar Cajsa sina elever 

att söka efter en lugn plats för sig själv en stund. Hanna ritar, skriver och om eleverna har 

fotat kan man skriva om bilderna.  

 

Sofia säger att hon är ute med sina elever och upplever naturen, men efteråt gör de inte desto 

mera någon reflektion. Det kan bero på att hon är gymnastiklärare och inte undervisar andra 

ämnen som en klasslärare gör. Nu planerar hon ändå att eventuellt göra ett collage av foton 

från äventyrsgruppens naturupplevelser. Maja arbetar som lärare i årskurserna 7–9 och 

upplever att reflektionen inte får den uppmärksamhet den vore värd:  

 

 Vi borde faktiskt sätta mer tid på det. [Maja] 
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Figur 11. Respondenternas berättelser om reflektioner i samband med naturupplevelser. 

 

5.3.4 Samverkan mellan naturupplevelser och olika ämnen i skolan 
 

 

Respondenterna diskuterar hur naturupplevelser kan hjälpa elever vid lärande  inom olika 

ämnen och samtidigt hur undervisningen i olika ämnen stimulerar elevernas naturintresse. I 

figur 12 framkommer lärarnas berättelser om  teman inom olika ämnen som kan samverka 

med naturupplevelser. Pilarna som i figur 12 går i olika riktningar mellan olika ämnen 

symboliserar det komplexa förhållandet mellan olika ämnen med naturupplevelser som 

gemensam nämnare. Gunilla uttrycker denna samverkan på följande sätt:  

 

Allting går alla vägar. [Gunilla] 
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Figur 12. Relationen mellan naturupplevelser och olika ämnen i skolan enligt 

respondenterna. 

 

I figur 12 kan man följa pilen som går från modersmål till gymnastik.  Tove Janssons 

berättelse Trollvinter handlar om Mumintrollet som vaknar på vintern och både skräms och 
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fascineras av det snöiga vinterlandskapet. Då vi i modersmål läser denna berättelse kan 

Mumintrollets fascination av vintern ge inspiration till äventyr i vinterlandskap under 

gymnastiklektionerna. En pil går vidare till miljö och natur och symboliserar förhållandet 

mellan gymnastik och miljö och natur. Gymnastiklektionernas lekar kan ge eleverna en 

möjlighet att förstå  fenomen som vattnets kretslopp i naturen.  

 

Gunilla berättar om mikroskop som kan kopplas till en dator. Detta gör att eleverna kan göra 

vackra och spännande bilder av det som de ser i mikroskopet. Bildkonst och biologi 

samverkar här till att eleven får en naturupplevelse inomhus. Vackra naturfilmer kan vara 

konstupplevelser och naturupplevelser på samma gång. Maja tycker att sagokonstnären John 

Bauer bidrar till att eleverna får uppleva en naturkänsla genom konsten.  

 

Matematik, fysik och kemi kan enligt lärarna utnyttjas på olika sätt vid vatten: man kan bygga 

broar samt mäta siktdjup och pH-värde.  Broteknik ingår enligt Lina i fysikkursen, och hon 

berättar om hur naturen inspirerade eleverna till att konstruera broar över en bäck. Här kan 

man tänka sig pilar mellan fysik, modersmål och bildkonst om eleverna fotograferar sina 

nybyggda broar och skriver redogörelser om dem. Ett pil kan också gå till matematik om 

eleverna mäter sina broar. 

 

...och utan att man överhuvudtaget har gått igenom broteknik så nog hittar de ju just de 

brotekniker som egentligen finns som teori. [Lina] 

 

Gunilla nämner betydelsen av att undervisa i stora teman i stället för att hålla de olika ämnena 

helt skilda från varandra.  Med stora teman över flera ämnen befästs ordförrådet på ett annat 

sätt speciellt för invandrarbarn och alla barn som inte har skolans språk som sitt eget 

modersmål, men även för barn som har skolans språk som modersmål. Där passar 

naturupplevelsen bra in som en gemensam nämnare. Henrik anser att de som ofta är ute i 

naturen får en vakenhet och en skärpa, som hjälper dem vad de än ska göra. 

 

Naturen kan till en viss del också upplevas inomhus, anser en del av lärarna. Maja nämner att 

fågelljud i klassrummet är ett sätt att uppleva våren inomhus. Hon har besökt Naturhistoriska 

muséet med sina elever och anser att det är en naturupplevelse samtidigt som eleverna lär sig 

mycket.  
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Lina delar med sig av en berättelse, där elevernas slöjdresultat gav en inspirerande 

naturupplevelse på elevernas eget initiativ. Jag återger den i något förkortad form. 

 

Det var en väldigt jobbig klass jag hade. Det var 32 elever. Det var väldigt många pojkar, där var 

tre som hade diagnoser och jag hade en assistent.  En vårdag bestämde vi oss för att gå ner till 

[bäcken] och den flödade alldeles förskräckligt. Det var en grym ström... Jag hade bett dem att vi 

skulle röja bland kvistar och grenar så de var nog klädda för det här med gummistövlar. Så höll 

vi på och röja där. Plötsligt när vi höll på så var det en av pojkarna som sa, vi hade gjort i slöjden 

små båtar, och så sa den här pojken att kan vi inte gå och hämta våra båtar och så ser vi hur långt 

de kommer i den här bäcken. Då tänkte jag att ”Ja, det var ingen dummare ide” så assistenten 

gick och hämtade båtarna och så satte vi dem i bäcken och så började den här kapplöpningen. 

Det var helt fascinerande. De var ganska såhär tuffa pojkar som gick på sexan som sådär 

naturligt kunde ha tyckt att det här var barnsligt. Där var dessutom en sådan här vägtrumma över 

bäcken, så det var jättespännande att se vem som kom över dit till andra sidan och den här 

bäcken utmynnar i havet och de tänkte då att nu ska de få de där båtarna ner till havet. Till slut så 

var det så att dagen tog slut. Sen visade det sig att inne i vägtrumman fanns en padda som kom 

ut därifrån och lite längre var där en huggorm som låg där i solgasset och så var det nunneört, 

det växte alldeles fullt där. Det var mycket men att främst var det så roligt med vattnet som förde 

iväg båtarna och... De var så ivriga så de bara pratade om det här och de ville inte göra nånting 

annat. Det tyckte jag hemskt mycket om. [Lina] 

 

Denna berättelse visar samband mellan naturupplevelse, träslöjd, fysisk aktivitet, biologi samt 

gemenskap mellan kamraterna. 

5.3.5 Minnesvärda naturupplevelser 
 

 

Som avslutning har lärarna delat med sig av minnesvärda berättelser, som kan tjäna som 

inspiration och motivation för alla som vill dela glädje i naturen tillsammans med sina elever. 

Dessa tre berättelser handlar på olika sätt om hur man kan växa genom att vara med om olika 

upplevelser i naturen. 

 

Hanna berättar om en lägerskola i Kuusamo. En av utmaningarna under lägerskolan var att 

anpassa vandringarna så att också funktionshindrade elever kunde delta och få utbyte av 

lägerskolan. Eleverna kände lugn och ro i själen när de kände hur deras självförtroende vuxit 

under vandringen.   

 

Det var när vi var och vandrade i Kuusamo. Det var jättekul. Man såg hur de kämpade sig 

igenom den där banan och var så nöjd med sig själv när de kommit igenom Pieni Karhunkierros, 
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då de fick sätta sig ner och grilla sin korv. Ingen gnällde fast det var lite tungt. De hade olika 

förutsättningar. Det fanns de som hade jättebra kondition och bra utrustning och var vana att röra 

på sig och så fanns det de som aldrig hade vandrat ... och en rollator. Man såg att alla fick 

någonting. [Hanna] 

 

Spännande djur är enligt lärarna en faktor som bidrar till en idealisk naturupplevelse. Lina 

delar med sig av en makaber situation under en spårning:  

 

Vi hade en gång ... för en tid sen, så hade jag bakat bullar, och hade lagt bullarna i en korg och så 

förde vi dom på ett berg och så var det en typ spårning och då var det sista stället där den här 

korgen fanns. Med de där bullarna som var den där belöningen. Så när vi kommer dit så ligger 

det en enormt tjock, fet huggorm slingrad mitt på de där bullarna, för de var ju varma! Så det var 

ju såhär att ”Nu har vi en överraskning där i skogen!” (glatt skratt) Det hade vi! Vi lyfte bort 

huggormen för det var tidigt på våren så den var stel. Men ingen åt bullarna! Ändå tycker jag att 

fast det här har hänt och fast vi har sett det där så nog kommer de ändå med till skogen! [Lina] 

 

Sofia berättar om en flicka som till en början var negativt inställd, men efter att ha klarat en 

skidutfärd var hon glad och stolt. Naturupplevelserna tillsammans med skolans friluftsgrupp 

gjorde att flickans självförtroende växte då hon insåg att hon klarade av saker som hon 

tidigare inte ens hade vågat eller velat pröva på. Följande är en förkortad version av 

berättelsen: 

 

Vi var med en friluftsgrupp, det var 14 elever, ut till [en ö]. Där var någon tävlingsskidåkare, där 

var någon som inte alls hade skidat i högstadiet, så det var riktigt från den ena ytterligheten till 

den andra. En flicka skidade väldigt långsamt, och vi kom nu fram till [ön]  och var där på 

utsidan och grillade pinnbröd och hade trevligt. Så sa jag åt den här flickan att ”Nu vill jag nog 

sätta fästvalla under dina skidor” men  ”Äh, int behöver du he na”. Hon var jättesur och arg den 

här flickan men jag sa att ”Jo, jag gör nog det”. Vi hade jättetrevligt och inte gjorde vi så mycket 

mer än grillade pinnbröd och så var tiden så mycket så vi behövde fara tillbaka och så skidade vi 

tillbaka på isen och då när vi kom fram så sa den här flickan att ”Va bra att du la fästvalla! Det 

gick så mycket lättare!” Hon hade kommit fram till att det var så mycket lättare och då hade jag 

köpt sådana här låtsas guldmedaljer  åt de här eleverna för jag visste om att många inte tyckte 

om att skida, så när vi kom till hamnen så satte jag guldmedaljer på allihopa. De bara började 

skratta där, det var lite som pricken över i:et det där fast det bara var en plastgrej. Men historien 

slutar inte här. Då träffade jag den här mamman kanske ett halvt år senare och så sa hon ”Vet du 

vad, nog har det här tillvalet varit jättebra för min dotter. Hon har gjort sådana saker som jag 

aldrig skulle ha kunnat fantisera om att hon skulle ha gjort. Att sitta på en häst och hon hade 

varit lite ängslig...”Den där guldmedaljen, den var jätteviktig för den här flickan och hon sade att 

hon trodde att hon aldrig skulle orka skida såhär långt för hon hade heller inte så bra kondition, 
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men det är också en sak som jag vill ge åt mina högstadieelever i den här gruppen att de får 

känna på att de klarar en sak. Tänk vad de växer när de klarar en sak som de inte trodde att de 

skulle klara av. Det ger mig en sån glädje när man märker att det blir såhär WOW!. [Sofia] 

 

En ansträngande vandring, en makaber upplevelse med en orm i bullkorgen samt en flicka 

som fick uppleva hur självförtroendet växte är exempel på hur naturupplevelser kan få barn 

och unga att känna glädje i naturen och växa som individer. 
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6 Sammanfattande diskussion 
 

Syftet med detta kapitel är att ge en översikt över de viktigaste svaren på mina 

forskningsfrågor. Svaren knyts ihop med tidigare forskning samt teori kring ämnet 

naturupplevelser tillsammans med barn. Jag kommer också att diskutera metodiska val samt 

ge förslag till vidare forskning inom ämnet naturupplevelser tillsammans med barn. 

 

6.1 Naturupplevelser tillsammans med barn 
 

Det övergripande syftet med avhandlingen var att ta reda på vad som motiverar lärare till att 

gå ut i naturen med sina elever, vilka utmaningar de möter i denna uppgift samt att ta reda på 

vilken implementering detta har i skolans vardag. Alla lärare i min studie ställde sig positiva 

till att gå ut i naturen med sina elever. An intervjusvaren framkom att det är viktigt för elever 

att få uppleva naturens lugn som motsats till den många gånger stressiga tillvaron i skolan. 

Begreppet naturupplevelse kan definieras på olika sätt. Enligt lärarna i min studie kan en 

naturupplevelse vara en vandring i en nationalpark, men lika väl en kort exkursion i skolans 

närområdet. Kognitiv perception och känslomässigt upplevande hör ihop (Buber, 1994) och 

lärarnas och elevernas gemensamma naturupplevelser innehåller ofta element av lärande. 

 

6.1.1 Motivation till naturupplevelser  
 

Det som allra mest motiverar lärarna till naturupplevelser tillsammans med sina elever är att 

grundlägga en kärlek till naturen (Sjöblom, 2012). Lärarna beskriver naturupplevelsernas 

betydelse för barnens livsbagage som lugn och ro i själen, samhörighet med och respekt för 

naturen, kunskap om naturen och gemenskap med kamraterna. Att lyssna till naturens ljud, 

men också avsaknad av ljud, är ett sätt att känna lugn och ro i själen. Naturens tystnad och 

frid är också en av de vanligaste orsakerna till att gymnasieelever söker sig ut i naturen 

(Sjöblom, 2012). Naturens restorativa kraft blir starkare ju närmare relation en människa har 

med naturen (Tang, m.fl., 2015). I min studie pekar en lärare på att elever blir skärpta och 

vakna av att vistas i naturen, och denna åsikt stöds av forskning som visar att vistelse i 

naturen har en positiv inverkan på minnesförmåga och koncentrationsförmåga (Berman m.fl., 

2008; Faber Taylor, m.fl., 2001). En annan lärare lyfter fram det positiva i att de elever som 

har svårt att sitta stilla får röra på sig under en vistelse i naturen, och då finns en möjlighet för 

läraren att skapa kontakt med denna elev. Naturen ger mer än avkoppling och minskad känsla 

av stress, och Ryan m.fl. (2010) visar att vistelse i naturen också ger energi och livskraft. 
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Denna naturens kraft fann jag också i min forskning, då en av lärarna berättar att hon ser att 

naturen väcker glädje hos eleverna. Lärare berättar om hur aktiviteter i naturen ger eleverna 

självförtroende och en insikt om att de klarar mer än de tror. Under en naturupplevelse 

behöver ingen tävla och känna sig iakttagen som under en idrottstävling. 

 

I studien framkom det att barnen behöver få bli vana med naturen för att känna sig trygga där. 

Detta stöds av tidigare forskning, som visar att det är viktigt att eleverna regelbundet kommer 

ut i naturen (Fägersten, 2012; Morag & Tal, 2012). Samtidigt är det viktigt att barnen känner 

en sund respekt för naturen. Lärarna anser att det är viktigt att eleverna under en vistelse i 

naturen börjar känna gemenskap och lär sig att samarbeta, respektera varandra och hjälpa 

varandra. Deras erfarenheter stöder Gardners teori om multipla intelligenser. I naturen blir det 

ofta ombytta roller jämfört med i klassen, eftersom elever har olika kapacitet eller 

intelligenser i olika situationer. I klassen lyser elever med lingvistisk eller matematisk-logisk 

intelligens, medan elever med kroppslig-kinestetisk intelligens skickligt utnyttjar samverkan 

mellan hjärnan och kroppens rörelser. De visar sin förmåga i mera handfasta situationer och är 

den elev som får brasan att brinna och vet hur man ska lösa olika utmaningar. (Gardner, 

1999.)   Då en grupp elever är ute på äventyr i naturen blir det viktigt att hjälpa varandra. En 

lärare berättar om hur starka elever kan hjälpa svagare elever genom att dra kamraternas kanot 

efter sig om paddlingen blir för tung. I en skola med två språkgrupper har läraren kunnat 

konstatera att språkschismerna mattas av när de är tillsammans i naturen. En lärare påminner 

om att en vistelse i naturen är en potentiell mobbningssituation på grund av friheten, vilket 

diskuteras mera i kapitel 6.1.2. 

 

Lärarnas prioritering av kunskap framkommer i min forskning då sju av nio intervjuade lärare 

ser elevernas kunskaper om naturen som en del av naturupplevelsen. Naturen ses som ett 

hjälpmedel eller en  lärplattform i biologiundervisningen. Lärandet behandlas mera utförligt i 

kapitel 6.1.3. Lärares och elevers gemensamma naturupplevelser. Ingen av lärarna tycker att 

elevernas kunskap är avgörande för en positiv naturupplevelse, men kunskap ger mervärde åt 

vistelsen i naturen. 

 

Barnen utforskar naturen med hela sin kropp och alla sinnen berörs (Ross, m.fl., 2007; 

Sellgren, 2005). Detta har betydelse för tänkande och lärande (Utbildningsstyrelsen, 2014 2.3; 

14.4.5 s. 241). Annerstedt (2011) visar att också en virtuell skogsmiljö med naturljud inomhus 

kan ha en positiv inverkan på människan. I skolan kan en virtuell naturmiljö åstadkommas 

inomhus. Respondenterna nämner klassisk musik och naturfilmer som exempel på hur man 
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kunde uppleva naturen inomhus. Den norske kompositören Griegs Morgonstämning 

tillsammans med lämpliga naturbilder på en stor skärm är en virtuell naturupplevelse för 

eleverna. Lärare ansåg det vara viktigt att elever fick uppleva naturens estetik i enlighet med 

Kellert, som pekar på att naturens estetiska värde bidrar till att ge människan känslor av 

välbefinnande (Kellert, 1993 49). Förutom den direkta naturupplevelsen kan konstverk, till 

exempel Spillkråkan av den finländske konstnären Gallen-Kallela,  i enlighet med Annerstedt 

(2011) ge eleverna en naturupplevelse.  

 

Sjöblom (2012) påpekar i likhet med lärare i min studie att människan lever allt längre bort 

från naturen både fysiskt och psykiskt sett och det är viktigt att människan inte fjärmas från 

naturen. Sjöblom (2008) anser att den direkta naturkontakten har ett stort värde för 

människan. Förutom lek finns även arbete som bärplockning med i barns uppfattning om 

vistelse i naturen (Kalvaitis & Monhardt, 2012; Stordal, 2009). Henrik berättar om 

bärplockning tillsammans med elever, och i skolan kan lingonplockning bli en gemensam 

aktivitet. Om eleverna sedan får göra något gott av lingonen de plockat känner de sig enligt 

min erfarenhet en stor stolthet när de får bjuda skolans kock på lingondessert. Detta kan vara 

en del av den direkta naturkontakten och grundlägga intresse för vidare naturupplevelser.  

 

En orsak till vistelse i naturen är att restoration och fascination i naturen kan leda till att 

barnen i framtiden lever enligt en mera miljövänlig livsstil (Beames m.fl., 2012; 

Chawla,1998, 1999). Det framkom även i intervjusvaren att naturupplevelser förhoppningsvis 

leder till att eleverna börjar arbeta för miljön, kanske rentav som yrke. 

 

Som sammanfattning vill jag hänvisa till läraren som menar att goda naturupplevelser föder 

en önskan om fortsatta naturupplevelser. Faktorer som enligt tidigare forskning och lärarna i 

min studie bidrar till en god naturupplevelse är att eleverna har lämplig klädsel och matsäck 

att njuta av vid lägerelden (Beames, m.fl., 2012; Martin m.fl., 2006). En god gemenskap i 

gruppen och motiverade elever som ibland kan tystna och lyssna på naturens ljud gör 

upplevelsen restorativ för alla. Lämpliga aktiviteter bör planeras in så att eleverna upplever en 

lagom stor utmaning i uppgifterna. Möte med spännande djur kan vara en både positiv och 

negativ upplevelse, men  lärarna i min studie såg dock inga problem i vår flora och fauna. När 

dessa faktorer samverkar bidrar de till att skapa den goda naturupplevelsen, som motiverar 

både lärare och elever till fortsatta naturupplevelser.  
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6.1.2 Utmaningar i samband med naturupplevelser  
 

I samband med en vistelse i naturen uppstår situationer och utmaningar som läraren har att ta 

ställning till. Lärare betonade att en orsak till att lärare inte går ut i naturen med sina elever är 

dåligt självförtroende och osäkerhet hos en del lärare. Till osäkra lärare gavs rådet att inte 

fordra för mycket av sig själv, och Beames m.fl. (2012) rekommenderar att den oerfarne 

läraren inte planerar för långa och krävande utflykter. Problem med disciplinen kan uppstå 

eftersom vistelse i naturen innebär mera frihet än en klassrumssituation erbjuder, men en 

lärare påpekar att utevistelser inte får innebära anarki. Konsekvent följda regler som eleverna 

känner till behövs också under vistelsen i naturen (Owens, 2005). Min forskning visar att 

lärare är noggranna med regler om säkerhet, till exempel hjälm vid cykelutfärder. Eftersom 

läraren inte kan övervaka allt på samma sätt ute i naturen som i ett klassrum innebär vistelse i 

naturen en potentiell mobbningssituation. Det är inte enbart fysiska olyckshändelser som 

läraren bör vara uppmärksam på, utan hen har också ansvar för medmänskliga relationer 

under vistelsen i naturen. (Sainio, 1955, 53 - 54). En av lärarna uttrycker detta som att läraren 

bör ha ögon i nacken hela tiden. Utmaningen att verkligen hinna se alla elever är ett nästan 

omöjligt uppdrag för läraren men att försöka vara lyhörd och uppmärksam är nog 

(Nordström-Lytz, 2013). Minst två vuxna behövs vid en exkursion, eftersom också en liten 

olyckshändelse innebär att en vuxen behövs för att ta hand om den skadade och ledaren kan 

ägna sig åt resten av gruppen. (Beames m.fl. 2012; Ross m.fl., 2007.) Två lärare i min studie 

har goda erfarenheter av vistelse i naturen med funktionshindrade elever, men då är det 

nödvändigt med flera vuxna. 

 

Gnäll från omotiverade och trötta elever kan förstöra stämningen i gruppen. En lösning är 

enligt min studie även då att två vuxna är med så att de snabba eleverna får vandra eller skida 

i egen takt. Lärarnas erfarenhet stöder Beames m.fl. (2012) när det gäller vikten av 

regelbundna pauser med energigivande och värmande mat och dryck samt betydelsen av 

lämplig klädsel. Olika åsikter om vädrets betydelse framkommer vid lärarintervjuerna. En del 

lärare har attityden att det går bra att vara ute i alla sorts väder men det finns också lärare som 

framför åsikten att eleverna kan uppleva utfärden så negativ att det skadar viljan till flera 

utfärder. Sellgren (2005) nämner också att viljan att skapa positiva upplevelser i naturen kan 

övergå i dess motsats. Min erfarenhet är att läraren inte bör tjata för mycket om småsaker, för 

då lyssnar inte eleven när läraren vill varna för verkliga faror. Under en kortare utfärd är det 

inte så farligt att bli lite kall om händerna, och  då kommer vantarna antagligen med nästa 

gång. Ju oftare man är ute tillsammans, desto naturligare blir också ”sunt förnuft” i naturen.  
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En annan utmaning är att äldre elever bör få mera krävande utmaningar och äventyr, som till 

exempel paddling, för att naturintresset ska hålla i sig. En lärare håller inte med om att äldre 

elever skulle vara mera ointresserade av naturen, men man bör göra utfärden spännande 

genom att berätta intressanta detaljer om de olika organismerna. Rousseau (2003) menade att 

barn behöver utsättas för lagom stora faror för att utvecklas på ett sunt sätt, men i min studie 

framkom det att lärare överlag är försiktiga och inte utsätter sina elever för alltför stora 

utmaningar. Lärare bör ändå vara medvetna om att utmaningar behövs för att eleverna ska 

utveckla ett sunt självförtroende och gå framåt i sin utveckling (Beames, 2012). En av lärarna 

i studien berättar om en flicka som kände en stor stolthet när hon klarade av att paddla och 

rida med sina kamrater, trots att hon inte trodde att hon skulle klara av det. Ledaren bör kunna 

bedöma deltagarnas färdigheter i olika situationer och aldrig ta med en grupp på ett äventyr 

som överstiger ledarens och gruppens förmåga (Beames, 2012; Martin m.fl., 2003). Olika 

lärare är i olika hög grad oroliga för saker som kan hända under en utfärd. Man bör noga 

tänka efter vad som är verkliga faror, och sådana saker måste man fundera på tillsammans 

med eleverna En av lärarens uppgifter är att hantera riskanalys och undervisa eleverna om hur 

de ska handskas med rädslor. En huggorm är giftig och ett bett kan vara farligt. Det är viktigt 

att diskutera riskerna utan att överdriva. Lärare bör respektera att vissa barn kan känna en 

omotiverat stark rädsla inför vissa saker. 

 

Biofobi för vissa fenomen och organismer i naturen kan ha räddat människan från farliga 

företeelser (Ulrich, 2009), men min forskning visar att lärarna och eleverna inte är oroliga för 

faror i naturen. Lärare nämner att även om ormar, fästingar och björn finns i området är 

eleverna så vana vid att vara ute i naturen så det är inte något problem. Fägersten (2012) samt 

Morag och Tal (2012) visar att trygghet i naturen beror på vana och erfarenhet. Andra orsaker 

till rädsla eller ängslan är att man kan tappa bort sig skogen och bli efter de andra. En lärare i 

min studie påpekar att det är viktigt att både lärare och elever kan använda karta och kompass. 

Människor i den bebyggda miljön upplevs som ett större hot än miljön, framkommer det av 

både tidigare forskning och min undersökning (Sandberg, 2009). Otrevliga incidenter med 

påträngande människor utifrån har inträffat, och sådana gånger är det också bra att vara två 

vuxna samt att ha mobiltelefonen tillhands. Lärare upplever trafiken som ett faromoment, 

vilket också har påpekats i tidigare forskning (Sandberg, 2009).    

 

En utmaning för lärarna i min studie är att skolans tidsram känns pressad, och det tar mycket 

tid att gå ut i naturen. Maynard och Waters (2007) visade hur lärarna i deras studie gärna gick 
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ut i naturen med sina elever, men de hade ändå svårt att släppa det som de ansåg vara deras 

viktigaste roll, nämligen att undervisa läroplanens innehåll. Lärarna i min studie ser mera 

positivt på möjligheten att vara ute i naturen med sina elever, och anser att läroplanen stöder 

vistelse i naturen (Utbildningsstyrelsen, 2014). Trots denna inställning framkommer det också 

att läroplanens innehåll är omfattande och därför känner lärarna en tidspress.  

 

6.1.3 Lärarnas och elevernas gemensamma naturupplevelser 
 

Den direkta naturkontakten har ett stort värde för människan, men Sjöblom (2008) konstaterar 

att människan lever allt längre borta från naturen både fysiskt och psykiskt. Detta påstående 

stöds av resultatet från min forskning där det framkommer att naturupplevelser tillsammans 

med eleverna är speciellt viktiga eftersom människorna ofta fjärmas från naturen i dagens 

värld.  Forskning har visat att det är viktigt att barnen har möjlighet att på ett enkelt sätt och 

regelbundet komma ut i naturen (Fägersten, 2012; Morag och Tal, 2012).Regelbunden vistelse 

i naturen är en av de huvudsakliga orsakerna till naturintresse (Sjöblom, 2012).  

 

Lärarna aktiverar och motiverar eleverna på olika sätt innan de går ut i naturen, även om det 

framkom att eleverna är så intresserade redan före utfärden att någon speciell motiverande 

aktivitet inte behövs. Tidigare goda naturupplevelser motiverar eleverna till att gå ut i naturen 

flera gånger. Lärarna nämner att man bör få vara spontan och gå ut i naturen när skoldagen 

blir för tung, men ofta behöver man också planera utfärden och ha en målsättning, som 

antingen kan vara äventyr eller inhämtande av kunskaper. Lärarna berättar om olika typer av 

utfärder. Beames m.fl. (2013) diskuterar olika zoner för vistelse i naturen, nämligen 

skolgården, den lokala närmiljön, dagsexkursioner och övernattning i naturen eller på en 

lägergård. Detta stöder figur 11 i kapitel 5.3.2 i min studie, där jag har illustrerat olika typer 

av aktiviteter i naturen. I min studie får ovana lärare rådet att börja på skolgården, och 

Beames m.fl. (2012) anser att nyttan av långa skolutfärder är ifrågasatt om man inte börjar i 

närmiljön. Lärarna i min undersökning tycker att alla naturtyper passar som mål för en 

exkursion. Det enda som har varit problematiskt är skidturer på isen, då föräldrar i två fall 

förbjudit sina barn att röra sig på is. Också havsstranden kan vara farlig för eleverna, men 

med regler och respekt för läraren går det att vistas också på en strand med elever. 
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Lärande är en del av naturupplevelsen enligt Buber (1994) och också lärarna ger uttryck för 

åsikten att det är en upplevelse i sig att lära sig något nytt. Att gå ut i naturen med eleverna 

stör inte skolarbetet utan tvärtom är det enligt Beames m.fl. (2012) en utvidgning eller 

åtminstone en integrerad del av undervisning i klassrummet. När en lärare tillsammans med 

sina elever går ner till ån i skolans närhet, blir det en aha-upplevelse för elever som hittar 

samma växter i naturen som de nyss har läst om i boken. Louv (2008) känner en oro för 

biologiundervisning som fjärmat sig från den praktiskt inriktade biologin och koncentreras 

mera på teoretiska teman som genteknik. Biologiundervisning i naturen sammanför 

verkligheten och teorin. En lärare säger: ”Man studerar det som finns tillhands!” Samtidigt 

som eleverna lär sig finska genom att leka utomhus ser och hör de kanske vårens första tranor. 

I bildkonst kan eleverna fotografera vårtecken, och  efteråt kan en reflektion genomföras så att 

bilderna printas ut, diskuteras och sammanställs till ett collage. En lärare berättar om eleverna 

som skickligt byggde broar över en bäck, även om de ännu inte hade läst motsvarande teori. 

Trots läroplanens digra innehåll finns det i enlighet med läroplanen många möjligheter att gå 

ut i naturen (figur 12). En av lärarna  uttrycker det på följande sätt: Allting går åt alla håll! 

Detta innebär att naturupplevelser och de olika läroämnena påverkar varandra, liksom 

läroämnena sinsemellan påverkar varandra. Som exempel vill jag berätta om en 

naturintresserad elev med lässvårigheter. Han läste emellertid tjocka böcker om jakt och 

äventyr i naturen. Det gick inte snabbt. Han satt och läste i sin egen takt, och efter 

lässtunderna  berättade han ivrigt om vad han hade läst. Det är ett exempel på hur 

naturintresse och i detta fall modersmål kan stöda varandra.  

 

I samband med naturupplevelsen är reflektionens roll viktig. Lärarna berättar att de vanligaste 

sätten att bearbeta upplevelsen  är diskussioner, fri skrivning och teckning. Enligt läroplanen 

är fotosyntesen en viktig del av biologiundervisningen (Utbildningsstyrelsen, 2014). Jag vill 

belysa reflektionens roll med ett exempel och hänvisning till Nicol (2003) och Reason (1998). 

Eleverna känner en basilika med sina sinnen, de doftar på den och smakar på den (experiential 

knowing). Efteråt läser de om växten och fotosyntesen. De kanske gör ett experiment: låter bli 

att vattna växten, sätter in den i ett mörkt skåp och jämför sedan med en växt som de skött om 

med omsorg (presentational knowing). Om vi stannar här, har eleverna  endast fått en ytlig 

kunskap om fotosyntesen. I samband med den tredje nivån (propositional knowing) avsätts tid 

för att reflektera och fundera på fotosyntesen och dess betydelse. Den fjärde nivån (practical 

knowing) kan i detta fall innebära att eleverna i framtiden insett fotosyntesens viktiga roll och 

är med och räddar världens skogar.  Freire (1972  89) varnar för ord utan reflektion och 
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handling: ”Om ord mister sin dimension av handling, så kommer också reflektionen att lida 

och orden blir bara meningslöst pladder.” Knapp (1993) säger att om man inte vet vart man är 

på väg, vet man inte när man har kommit fram. Han menar att utan reflektion i samband med 

upplevelser och erfarenheter så vet vi inte riktigt vad vi håller på med.  

För att en utevistelse ska bli en positiv upplevelse är det främst tre områden som pedagogen 

bör behärska: Social kompetens, didaktisk förmåga och behärska logistik. Hen behöver alltså 

visa tålamod och empati, visa entusiasm och konkret demonstrera det som undervisas samt 

vara på rätt plats vid rätt tidpunkt med hela gruppen. (Morgan & Tal, 2012). I denna 

avhandling nämns dessa områden: Flera lärare nämner att läraren ska vara tryggheten för 

barnen. Läraren ska själv vara intresserad och inspirera till vidare naturupplevelser för 

eleverna och med en didaktisk förmåga förmedla kunskap till eleverna. Slutligen ska läraren 

vara den organiserar, planerar och ser till att utfärden blir av. 

 

Som en sammanfattning av glädjeämnen och utmaningar i naturen kan jag konstatera att alla 

intervjuade lärare ställer sig positiva till att vistas i skog och mark med sina elever. 

Utmaningar är osäkerhet och dåligt självförtroende hos en del lärare, regnväder, 

disciplinproblem och negativ gruppdynamik och läroplanens krav på effektivitet i skolarbete. 

Detta uppvägs av glädjeämnen som förbättrad självkänsla hos osäkra elever, lugn och ro i 

själen för eleverna, kamratskap inom gruppen och gemenskap med naturen. För att eleverna 

ska känna trygghet i naturen bör de få känna sig vana och hemma i naturen, vilket endast 

åstadkoms genom regelbundna naturupplevelser. Eftersom alla elever inte vistas i naturen 

tillsammans med familj och vänner är det en viktig uppgift för skolan att ordna möjlighet för 

alla elever att få uppleva naturen. 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Syftet med avhandlingen är att ta reda på vad som motiverar lärare till att gå ut i naturen med 

sina elever, vilka utmaningar lärarna möter i samband med vistelser i naturen samt hur 

naturupplevelser implementeras  i undervisningen. Målsättningen för de kvalitativt inriktade  

intervjuerna var att få en djupare kunskap om lärarnas erfarenheter än vad korta svar på fast 

strukturerade frågor kunde ha givit. En intervjuguide (se bilaga) användes som grund för 

samtalen (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna i intervjuguiden var onödigt många och 

liknade varandra ibland. Jag är ändå nöjd med att jag hade många planerade frågor att utgå 

ifrån för mindre pratsamma respondenter. Respondenterna var engagerade när de berättade 
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om sina erfarenheter och intervjuerna utformades till de professionella samtal jag hade önskat 

mig. Svaren redovisas inte i kombination med frågorna eftersom frågorna var tänkta som stöd 

för samtalen. Antalet respondenter, nio lärare, och de genomtänkta intervjufrågorna i samband 

med respondenternas engagemang gör såväl reliabiliteten som validiteten god. Ibland talade 

jag dialekt med respondenten, ibland standardsvenska. Jag valde att transkribera alla 

intervjuer till standardsvenska eftersom dialekt  ofta är svår att läsa till och med för en person 

som behärskar dialekten. Däremot rättade jag inte respondenternas språkfel. Talspråk behöll 

jag i viss mån, till exempel nån (någon) och jumppa (gymnastik). För denna avhandling pro 

gradu var det viktigast att få respondenternas svar att bli en läsbar, sammanhängande text. 

 

Den etiska delen av forskningsintervjun är viktig. Även om ämnet för denna avhandling  inte 

är speciellt känsligt är det viktigt att respektera respondenternas integritet. När en respondent 

berättar om en speciell plats har jag ändrat namnet på platsen för att bevara respondentens 

anonymitet. Ett exempel på detta är att en lärare åker skidor ut till den anonyma ”Ön” 

tillsammans med sina elever. Kriterier vid valet av respondenter var att få representanter för 

olika stadier inom grundskolan, geografiska områden, landsbygd och stad, kön, 

lärarerfarenhet samt att få respondenter som var villiga att ställa upp och engagera sig för 

mina frågeställningar. Däremot var jag inte intresserad av att uttryckligen få lärare som 

specialiserat sig på utomhuspedagogik. Orsaken är att jag ville ta reda på vilka utmaningar 

lärare möter, och specialiserade utomhuspedagoger upplever eventuellt situationen på ett 

annat sätt än de flesta andra lärare. Undantag från detta var lärare som undervisar på 

årskurserna 7–9 där jag ville intervjua lärare i naturnära ämnen som till exempel biologi eller 

gymnastik.   

 

6.3 Fortsatt forskning 
 

En åsikt som ibland förs fram är att intresset för naturupplevelser minskar i de högre 

årskurserna jämfört med de lägre årskurserna. En intressant forskning vore att observera en 

grupp elever från årskurs 1 till årskurs 9. Om forskaren följer med samma grupp, blir 

resultatet mycket mera intressant än om hen samtidigt observerar olika grupper i olika åldrar. 

Elevgrupper kan vara mycket olika, och enligt respondenter i denna avhandling påverkar 

eleverna varandra inom gruppen under vistelser i naturen. Detta är ändå inget tänkbart tema 

för en pro gradu-avhandling eftersom det skulle vara fråga om ett långtidsprojekt omfattande 

nio år. I en del skolor ordnas en gemensam utedag varje höst. En  utomstående forskare kunde 
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filma elever i årskurs ett och analysera hur de uppför sig i skog och mark och vad som 

intresserar dem. Nästa år filmas samma elever, då på årskurs 2. Detta kunde fortsätta ända till 

årskurs 6, då de fortsätter till högstadiet. I högstadiet brukar man också ha gemensamma 

naturdagar, så det vore ingen omöjlighet att fortsätta filmandet och observationerna. En  

analys av dessa filmer kunde ge en intressant bild av barn och ungdomar i naturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



95 

 

 

LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Ahmadi, F. & Ahmadi, N. (2015).  Nature as the most important coping strategy among 

 cancer patients: A Swedish survey [Elektronisk version]. Journal of Religion 

  and Health, 54, 1177–1190. 

Allwood, J. (1983). Naturen som metaforfält.  [Elektronisk version]. I J. Allwood,  

 T. Frängsmyr & U. Svedin (red.), Naturen som symbol, Borås, Kontenta, Liber.  

 http://sskkii.gu.se/jens/publications/publbysubj.html (hämtat 21.8.2015) 

Amos, R. & Reiss, M. (2012). The benefits of residential fieldwork for school science: 

 Insights from a five-year initiative for inner-city students in the UK 

[Elektronisk version]. International Journal of Science Education, 34(4), 485–

511. 

Andersson, P. (2009). Naturligt = bra? Funderingar över ett värdeladdat begrepp. I G. Halldén  

(red.), Naturen som symbol för den goda barndomen (s. 25–33). Stockholm: 

Carlsson. 

Annerstedt, M. (2011) Nature and public health – aspects of promotion, prevention, and 

 intervention http://pub.epsilon.slu.se/8424/2/annerstedt_m_111109.pdf (hämtad 

 4.7.2012) 

Avfallslagen (2011). 646/2011.  Ingår i Finlex. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110646?search%5Btype

 %5D=pika&search%5Bpika%5D=avfallslagen (hämtad 14.7.2015) 

Beames, S., Higgins P. & Nicol, R. (2012).  Learning Outside the Classroom. Theory and 

 Guidelines for practice.  London: Routledge. 

Berman, M., Jonides, J. & Kaplan, S. (2008). The cognitive benefits of interacting with nature 

 [Elektronisk version]. Psychological Science, 19(12), 1207 – 1212. 

Bibeln (2008). Bibeln. Bibelkommissionens översättning, (2000). Varberg: Argument. 

Bogner, F. & Wiseman, M. (1997). Environmental perception of rural and urban pupils 

 [Elektronisk version]. Journal of Environmental Psychology, 17(2), 111–122. 

Bowler, D., Buyung-Ali, L., Knight, T. & Pullin, A. (2010). A systematic review of evidence 

 for the added benefits to health of exposure to natural environment [Elektronisk 

 version]. BMC Public Health, 10 456–466.  

 http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/456 (hämtad 10.6.2015) 

Brygge, B. & Szcszepanski, A. (2001) Pedagogik och ledarskap.  I i B. Brügge, M. Glantz & 

 K. Sandell (Red.), Friluftslivets pedagogik (s. 25 – 49). Stockholm: Liber. 

Buber, M. (1993). Dialogens väsen. Ludvika: Dualis 



96 

 

 

Buber, M. (1994). Jag och Du. Ludvika: Dualis 

Buber, M. (1997). Distans och relation. Ludvika: Dualis. 

Buck, A. (2009).  The Motivational Effects of a GPS Mapping Project on Student Attitudes

 Towards Mathematics and Mathematical Achievement.  

 http://acumen.lib.ua.edu/content/u0015/0000001/0000013/ 

 u0015_0000001_0000013.pdf  (hämtad 10.7.2015) 

Cele, S. (2006). Communicating Place Methods for Understanding Children’s Experience of 

 Place. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:186613/FULLTEXT01.pdf 

 (hämtad 9.8.2015) 

Cele, S. (2008). Från sinne till symbol – om barns förhållande till kartan [Elektronisk 

 version]. Geografiska notiser 3 123 – 131. (hämtad 9.8.2015) 

Collado, S. & Corraliza J. (2015). Children´s restorative experiences and self-reported 

 environmental behaviors [Elektronisk version]. Environment and behavior, 

 47(1) 38 – 56. 

Cordell, K.H., Tarrant, M.A., McDonald, B.L. & Bergstrom, J.C. (1998). How the public 

 views wilderness: more results from the USA survey on recreation and the 

 environment [Elektronisk version]. International Journal of Wilderness, 4 28– 

 31. (hämtad 6.8.2015) 

Danielsson, M. (2006). Skolbarns hälsovanor 2005-2006. Grundrapport. Statens 

 folkhälsoinstitut. http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13921/svenska-

 skolbarns-halsovanor-2005-2006.pdf   (hämtad 9.8.2015) 

Dubos, R. (1981). Hyllningar till livet. Stockholm: Bromberg. 

Egidius, H. (2006). Termlexikon i psykologi och psykiatri. Lund, Studentlitteratur. 

Eriksen Berg, T. & Tranø, K.E., (1992). Filosofi och vetenskap. Från antiken till 

    högmedeltiden. Lund: Studentlitteratur.  

Faber Taylor, A., Kuo, F. & Sullivan, W. (2001). Coping with ADD: The surprising 

connection  to green play settings [Elektronisk version]. Environmental and 

Behavior, 33(1), 54 – 77. 

Fançoviçová, J. & Propek, P. (2011). Plants have a chance: outdoor educational programmes 

 alter students´ knowledge and attitudes towards plants [Elektronisk version]. 

 Environmental Educational Research, 17(4), 537 – 551. 

Ferrucci, L., Izmirlian, G., Leveille, S., Phillips, C., Corti, M., Brock, D. & Guralnik, J. 

 (1999). Smoking, Physical Activity, and Active Life Expectancy [Elektronisk 

 version]. American Journal of Epidemiology, 149(7), 645 – 653. 

Fletcher, R. (2008) Living on the edge: The appeal of risk sports for the professional middle 



97 

 

 

 class [Elektronisk version]. Sociology of Sport Journal, 25, 310–330. 

 http://journals.humankinetics.com/AcuCustom/Sitename/Documents/ 

DocumentItem  (hämtad 2.7.2015) 

Fletcher R., (2015). Nature is a nice place to save but I wouldn´t want to live there: 

 Environmental education and the ecotourist gaze [Elektronisk version]. 

 Environmental Education Research, 21(3), 338–350. 

Freire, P., (1972). Pedagogik för förtryckta. Stockholm: Gummessons. 

Fägerstam, E. (2012). Space and place: Perspectives on outdoor teaching and learning.  

 http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf;jsessionid=TIOiufhHhMoUf9Z26f 

 HGy5pJHIWGU8wcqSW5Nq2y.diva2-search1?pid=diva2%3A551531&dswid 

 =2072 (Hämtat 27.2.2013). 

Gardner, H. (1983). De sju intelligenserna. Jönköping: Brain Books. 

Gardner, H. (1999). Intelligence reframed. Multiple intelligences for the 21th century. New 

 York: Basic Books. 

Gelter, H. (2002). Definition av utomhuspedagogik. I L. Stensson (red.),  

 Utomhuspedagogik och lägerskola (2007) s.10 Didaktum–Navet Nr 10, Augusti 

 2007 Umeå: Lärarutbildningen Institutionen för matematik, teknik och  

 Naturvetenskap. 

Geocaching, https://www.geocaching.com/play (hämtad 10.7.2015) 

Goudie, A., (2006). The human impact on the natural environment. Oxford: Blackwell. 

Gray, P., Krause, B., Atema, J., Payne, R., Krumhansl, C. & Baptista, L. (2001). The music of 

 nature and the nature of music [Elektronisk källa]. Science, 291(5501), 52–54.  

Gren, J. (1997). Etik i pedagogiskt vardagsarbete. Stockholm: Liber. 

Haines, S. & Park, S. (2012). Vitamin D Supplementation: What´s known, what to do, and 

 what´s need [Elektronisk version]. Pharmacotherapy: The journal of Human 

 Pharmacology and Drug Therapy, 32(4), 354–382. 

Haluza-Delay, R. (2001). Nothing here to care about: participant constructions of nature 

 following a 12-day wilderness program [Elektronisk version]. Journal of 

 Environmental Education  32(4), 43–48. 

Hartig, T., Kaiser, F. & Bowler, P. (2001). Psychological restoration in nature as a positive 

 motivation for ecological behavior (Elektronisk version]. Environment and 

 behavior, 33, 590–607. 

Heerwagen, J. H. & Orians, G. H.(1993). Humans, Habitats, and Aestetics. I S. Kellert & 

 E. O. Wilson, (red.), The biophilia hypothesis s. 138–172. Washington D. C.: 

 Island Press. 

http://journals.humankinetics.com/AcuCustom/Sitename/Documents/


98 

 

 

Hermansen, M. (2000). Lärandets universum. Lund: Studentlitteratur. 

Helldén, G. & Helldén, S. (2008). Students’ early experiences of biodiversity and education 

 for a sustainable future [Elektronisk version]. NorDiNa, 4(2), 123–131. 

Holick, M. & Chen, T. (2008) Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health 

 consequences (Elektronisk version]. The American Journal of  Clinical 

 Nutrition. 87(suppl):1080S–6S. 

 http://ajcn.nutrition.org/content/87/4/1080S.full.pdf  (hämtad 27.6.2015) 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 

 metoder. Studentlitteratur: Lund. 

Hunt, J. (1994). Ethical Issues in experiential education. Dubuque: Kendall/Hunt. 

Hygge, S. (2005). Bullers effekter på människor. I M. Johansson & M. Küller,   (red.), 

 Svensk miljöpsykologi. Lund, Studentlitteratur. 

Hygge, S., Boman E. & Enmarker I,. (2003). The effects of road traffic noise and meaningful 

 irrelevant speech on different memory systems. Scandinavian Journal of 

 Psychology, 1(44), 13–21. 

Ideland, M. & Malmberg, C. (2015). Governing ”eco-certifierad children” through pastoral 

 power: critical perspectives on Education for sustainable development 

 [Elektronisk version]. Environmental Education Research, 21(2), 173–182. 

Jackson, S., Beeken, R. & Wardle, J. (2014) Perceived weight discrimination and changes in 

 weight, waist circumference, and weight status [Elektronisk tidskrift]. Obesity, 

 22(12), 2485–2488. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20891/epdf  (hämtad 28.6.2015). 

Jackson, S., Beeken, R. & Wardle, J. (2015).  Obesity, perceived weight discrimination, and 

 psychological well-being in older adults in England [Elektronisk tidskrift]. 

 Obesity, 23, 1105–1111  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.21052/epdf    (hämtad 18.7.2015) 

Jeronen, E. & Kaikkonen, M. (2002). Thoughts of children and adults about the environment 

 and environmental education. International Research in Geographical and 

 Environmental Education, 11(4), 341–353.  

Kalvaitis, D. & Monhardt, R. (2012). The architecture of children’s relationships with nature: 

 a phenomenographic investigation seen through drawings and written 

 narratives of elementary students. Environmental Education Research, 18(2), 

 209–227.  

Kahn, P. H. Jr (2002) Children´s Affiliations with Nature: Structure, Development and the 

Problem of Environmental Generational Amnesia. I P. H. Kahn &  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.21052/epdf


99 

 

 

S. Kellert (red.), Children and Nature Psychological, Sociocultural, and 

 Evolutionary Investigations (s. 93–116). Cambridge: The MIT Press. 

Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework 

 [Elektronisk version]. Journal of Environmental psychology, 15, 169–182. 

Kellert, S.  ((2002) Experiencing nature: Affective, cognitive, and evaluative development 

in children. I P. Kahn & S. Kellert, (red.), Children and nature psychological, 

sociocultural, and evolutionary investigations (s. 117-151). Cambridge: The 

MIT Press.  

Kellert, S. (1993) Introduction. I S. Kellert & E. Wilson (red.), The biophilia hypothesis s. 

20). Washington D.C.: Island Press. 

Kellert, S. (1993. The biological basis for Human Values of Nature. I i Kellert & Wilson 

 (red.), The biophilia hypothesis. (s. 42–69). Washington D.C.: Island Press. 

Key, E. (1996) Barnets århundrade. Omläst hundra år senare med introduktion och  

                       kommentarer av Ola Stafseng. Stockholm, Informationsförlaget. 

Knapp, Clifford E. (1993). Lasting lessons.  A Teacher`s Guide to Reflecting on Experience 

       Charleston. ERIC Clearinghouse on Rural and Small Schools. 

Kollmus, A. & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and 

 what are the barriers to pro environmental behavior? [Elektronisk version]. 

 Environmental Education Research, 8(3), 239–260.  

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:   

Studentlitteratur. 

Küller, R. (2005). Icke-visuella effekter på människan av ljus och färg. I M. Johansson & M. 

Küller (red.), Svensk miljöpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, T. (2011). Ellen Key – valfrihetspedagogen. Ingår i A. Forssell, (red.), Boken om 

 pedagogerna (s. 181–195). Stockholm: Liber. 

Lawrence, E. A. (1993). The sacred bee, the filthy pig, and the bat out of hell: Animal 

 symbolism as cognitiv biophilia. I S. R. Kellert & E. O. Wilson (red.),  

 The Biophilia Hypothesis (s. 301–341). Washington D.C.: Island Press. 

Learning and Teaching Scotland. (2010). Curriculum for excellence through outdoor learning 

 [Elektronisk version]. Glasgow: Learning and Teaching Scotland. 

 http://www.educationscotland.gov.uk/Images/cfeoutdoorlearningfinal_tcm4- 

                        596061.pdf (hämtad 19.9.2015) 

Lillemyr, O. (2002). Lek– upplevelse– lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber. 

Lindholm, M. (2011) Waldorfpedagogiken och waldorfskolan. A. Forssell, (red.), Boken om 



100 

 

 

 pedagogerna (s.73-100). Stockholm: Liber. 

Lindman, O. (2013).  Edvard Grieg: musik. Sussex University.  

 http://musikhistoria.se/edvard-grieg-musik/ (hämtad 14.10.2015) 

Louv, R. (2008). Last child in the woods. Saving our children from nature-deficit disorder. 

 Chapel Hill, North Carolina: Algonquin. 

Martin, B., Cashel, C.,Wagstaff M. & Breunig, M. (2006). Outdoor Leadership–theory and 

 practice. Champaign, Human Kinetics. 

Maynard, T & Waters, J (2007) Learning in the outdoor environment: a missed opportunity?  

 Early Years: An International Research Journal, 27:3, 255–265. 

 http://dx.doi.org/10.1080/09575140701594400 (hämtat 27.02.2013) 

Miljö- och resursdepartementet. (1993). Naturupplevelser utan buller–en kvalitet att värna. 

 Statens offentliga utredningar 1993:51. Stockholm, Allmänna förlaget. 

Miljöministeriet (2013). Allemansrätten. Lagstiftning och praxis.  

http://www.ym.fi/download/noname/{1546EC4E-F705-4D81-8675-

1B3A777A6C46}/32134  (hämtat 14.7.2015) 

Maller, C., Townsend, M., Pryor, A., Brown, P. & St Leger, L. (2005). Healthy nature healthy 

people: ‘contact with nature’ as an upstream health promotion intervention for 

populations [Elektronisk version]. Health Promotion International, 21(1), 45-54. 

Miller, Y.D. & Dunstan, D.W. (2004). The effectiveness of physical activity interventions 

 for the treatment of overweight and obesity and type 2 diabetes [Elektronisk 

 version]. Journal of Science and Medicine in Sport, 7(1), Supplement: 

 52–59. 

Moisander, J. (2007). Motivational complexity of green consumerism. [Elektronisk ver-

 sion]. International Journal of consumer studies, 42(4), 404-409. 

Morag, O. & Tal, T. (2012).  Assessing learning in the outdoors with the field 

trip in natural environments (FiNE) Framework.  International Journal of 

Science Education, 34:5,745–777. 

http://dx.doi.org/10.1080/09500693.2011.599046 (hämtat 30.06.2012) 

Naess, A. (1981). Ekologi, samhälle och livsstil. Stockholm, LT. 

Naturvårdsverket (2006). Naturen som kraftkälla. Om hur och varför naturen påverkar hälsan. 

http://www.naturvardsverket.se/Om-

Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8200/91-620-8252-3/  

(hämtad 23.11.2015) 

Nelson, R. (1993). Searching for the lost arrow: Physical and spiritual ecology in the  

hunter´s world. I S. Kellert & E. Wilson (red.), The Biophilia Hypothesis. 

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8200/91-620-8252-3/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8200/91-620-8252-3/


101 

 

 

Washington D.C.: Island Press. 

Nicol, R. (2003). Outdoor education: Research topic or universal value? Part three [Elektro-

 nisk version]. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 3(1), 

 11–27.  

Nordström, H. (2004). Ympäristökasvatuksen toimintamalleja. I  H. Cantell (red.),  

 Ympäristökasvatuksen käsikirja (s. 116–143). Jyväskylä: PS. 

Nordström-Lytz, R. (2013). Att möta den andra. Det pedagogiska uppdraget i ljuset av Mar-

 tin Bubers dialogfilosofi. Vasa: Åbo Akademi. 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

 perspektiv. Stockholm: Liber. 

Orr, D. W. (2003). Walking North on a Southbound Train [Elektronisk version). Conserva- 

 tion Biology, 17(2), 348–351. 

Ovid, (1922). Metamorphoses 8. Översättning av More, B. Boston, Cornhill [Elektronisk 

 version].  

 http://www.theoi.com/Text/OvidMetamorphoses8.html#7  (hämtat 17.7.2015) 

Owens, S. (2005). Children’s environmental values in the early school years [Elektronisk 

 version]. International Research in Geographical and Environmental Educa-

 tion, 4(4), 323–329. 

Pallin, S. (2012). Att skapa en restorativ plats.  Ett designförslag för en restorativ trädgård.  

stud.epsilon.slu.se/4997/1/Pallin_S_121015.pdf (hämtat 4.11.2015) 

Palmberg, I. (2003). En terminologisk djungel. I I. Palmberg (red.), Miljöpedagogik. Teori 

 och praktik i miljöundervisningen. Dokumentation nr 3/2003. Vasa: Åbo 

 Akademi, Pedagogiska Fakulteten. 

Palmberg, I. (2008). Hållbar utveckling och klimatförändringen i skolan och lärarutbildningen 

 – pedagogiska implikationer på basen av tidigare forskning. I I. Palmberg 

 & E. Jeronen (red.), Harmoni eller konflikt? Forskning om miljömedvetenhet i 

 skolan och lärarutbildningen. Vasa: Pedagogiska Fakulteten. 

Palmberg, I. (2012). Artkunskap och intresse för arter hos blivande lärare för grundskolan. 

 NorDiNa, 8(3), 244–257.  

Palmberg, I., Berg, I., Jeronen, E., Kärkkäinen, S., Norrgård-Sillanpää, P., Persson, C., Vill-

 konis, R. & Yli-Punula, E. (2015). Nordic-Baltic Student Teachers´ Identi-

 fication of and Interest in Plant and Animal Species - The importance of spe

 cies identification and biodiversity for sustainable development. Journal of   

 Science Teacher Education, 26(6), 549–571. 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund, Studentlitteratur. 



102 

 

 

Purdie, N., Hattie, J. & Carroll, A. (2002). A review of the research on interventions for at

 tention deficit hyperactivity disorder: What works best? [Elektronisk ver

 sion]. Review of Educational Research, 72(1), 61– 99. 

Reason, P. (1998). Toward a participatory worldview. Resurgence, 168, 42 – 44.  

http://www.peterreason.eu/Papers/Participatory_worldview.pdf (hämtat 

19.7.2015) 

Reilly, J. J., Jackson, D.M., Montgomery, C., Kelly, L.A., Slater, C., Grant, S. & Paton, J. Y. 

 (2004). Total energy expenditure and physical activity in young Scottish child

 ren: mixed longitudinal study [Elektronisk version]. Lancet, 363, 211–12. 

Ross, N. (2005). Children´s Space [Elektronisk version]. International Research in Geo-

 graphical and Environmental Education, 14(4), 336–341. 

Ross, H., Higgins, P. & Nicol, R. (2007). Outdoor study of nature: Teachers´ motivations and 

 contexts [Elektronisk version]. Scottish educational review. 

 www.scotedreview.org.uk/media/scottish-educational-review/articles/184.pdf 

 (hämtad 22.7.2013) 

Rousseau, J.-J.(2003). Emile eller Om uppfostran. Andra boken. I T. Kroksmark (red.) Den 

 tidlösa pedagogiken (s. 163–193). Lund: Studentlitteratur. 

Ryan, R. M., Weinstein, N., Bernstein, J., Brown, K. W., Mistretta, L. & Gagné, M. (2010). 

 Vitalizing effects of being outdoors and in nature. [Elektronisk version]. Jour-

 nal of Environmental Psychology, 30, 159–168. 

Räddningslag (2011). 379/2011. Ingår i Finlex. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype 

 %5D=pika&search%5Bpika%5D=räddningslagen  (hämtad 14.7.2015) 

Sandell, K. (2011). Från naturliv till friluftsliv. Ingår i B. Brügge, M. Glantz & K. Sandell 

 (red.), Friluftslivets pedagogik (s. 7–24). Stockholm: Liber. 

Sanderoth, I., Werner, M. & Båth, S. (2009). Plats–identitet–lärande. Närområdesstudier i 

 skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Sellgren, G. (2003). Naturpedagogik. Solna: Ekelund. 

Silverman, D. (2010) En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om

 kvalitativ forskning. Lund: Studentlitteratur. 

Sjöblom, P. (2008) Människans förhållande till naturen ur ett etiskt perspektiv – en grund för 

lärande för hållbar utveckling. I I. Palmberg & E. Jeronen (red.), Harmoni 

 eller konflikt? Forskning om miljömedvetenhet i skolan och lärarutbildningen. 

Vasa: Pedagogiska Fakulteten. 

Sjöblom, P. (2012). Naturen och jag. En studie av gymnasiestuderandes förhållande till 

http://www.peterreason.eu/Papers/Participatory_worldview.pdf


103 

 

 

 naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv. Åbo: Åbo Akademi. 

Stensson, Lennart (2007). Utomhuspedagogik och lägerskola. Didaktum–Navet 10                      

 Umeå: Lärarutbildningen Institutionen för matematik, teknik och  

 naturvetenskap.  

Sternäng, L. & Lundholm, C. (2012) Climate changes and costs: Investigating students´ 

 reasoning on nature and economic development. Environmental Education 

 Research, 18(3), 417-436. 

Stordal, G. (2009). Naturen i bygdegutters konstruksjon av maskuline identiteter. I G.  

 Halldén (red.), Naturen som symbol för den goda barndomen. Stockholm: 

Carlsson. 

Streng, J. (2003) Aktivitet och träning vid uteskolverksamhet. I I. Palmberg (red.),  

 Miljöpedagogik. Teori och praktik i miljöundervisning. Dokumentation nr 

 3/2003. Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska Fakulteten. 

Svenska barnboksinstitutet, (2009). Olika nyanser av svart – sött, svårt och starkt. 

http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/Bokprovning/Dokumentation/Argang_2

009.pdf (hämtat 5.9.2015) 

Szczepanski, A. (2006). Outdoor education – Authentic learning in the context of landscape 

 literary education and sensory experience. perspective of where, what, why, 

 how and when of learning environments. Inter-disciplinary context and the 

 outdoor and indoor dilemma. Linköpings Universitet. 

 http://www.liu.se/ikk/ncu/ncu_filarkiv/Forskning/  

1.165263/AndersSzczepanski.pdf  (hämtad 9.5.2013) 

Tang, I., Sullivan, W. & Chang, C. (2015). Perceptual evaluation of natural landscapes: The 

 role of the individual connection to nature [Elektronisk version]. Environment 

 and behavior, 47(6), 595–617. 

Terrängtrafiklag (2015). 1710/1995. Ingår i Finlex. 

 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19951710?search%5Btype

 %5D=pika&search%5Bpika%5D=terrängtrafiklag  (hämtad 14.7.2015) 

Thoreau, H.D. (2006). Walden. Stockholm: Natur och Kultur. 

Tranströmer, T. (1983). Från mars –79. I T. Tranströmer Det vilda torget. Stockholm: 

Bonniers. 

Ullström, M. (2011). Vår enda jord. Litteratur om djur, natur och jorden vi ärvde. Lund: BTJ. 

Ulrich, R. (1993). Biophilia, biophobia and Natural landscapes. I S. Kellert & 

E. Wilson. (red.), The Biophilia Hypothesis (s.73–137). Washington D.C. Island 

Press. 

http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/Bokprovning/Dokumentation/Argang_


104 

 

 

Ulrich, R., (1984). View through a window may influence recovery from surgery [Elektronisk 

 version]. Science, 224(4647),  420–421. 

United Nations (1948). Human rights. Article 25.  

 http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/act3.pdf  (hämtad 14.7.2015) 

United Nations (1989). Human Rights. Convention on the Rights of the Child. 

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf (hämtad 2.7.2015) 

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. (2014). World’s population 

 increasingly urban with more than half living in urban areas. 

 http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-

 prospects.html  (hämtat 17.7.2015) 

Utbildningsstyrelsen (2014). Föreskrift 22.12.2014. 104/011/2014. Grunderna för läroplanen 

 för den grundläggande utbildningen 2014.  

 http://www.oph.fi/download/   

 166434_grunderna_for_laroplanen_verkkojulkaisu.pdf   (hämtad 21.7.2015) 

Utrikesministeriet (2014). Konventionen om barnens rättigheter 1989 CRC. 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=89047 (hämtad 2.7.2015) 

van Matre, S. (1993). Earth education: a new beginning. Greenville, WV: Institute for 

 Earth Education. 

Verboom, J. (2004). Teenagers and biodiversity - worlds apart? : an essay on young people's 

 views on nature and the role it will play in their future [Elektronisk version]. 

 Wageningen University and Research Centre. http://edepot.wur.nl/41890 

(hämtat 30.9.2015) 

Wellington, J. (2000). Educational research : contemporary issues and practical approaches.  

 London: Continuum. 

Wells, N. (2000). At home with nature. Effects of ”greenness” on children´s cognitive 

 functioning [Elektronisk version]. Environment and Behavior, 32 (6), 775–795. 

Wells, N. (2003). Nearby Nature. A Buffer of Life Stress Among Rural Children [Elektronisk 

 version]. Environment and Behavior, 35 (3), 311–330. 

White, L. (1967). The historical roots of our ecological crisis [Elektronisk version]. Science,

 155, 1203–1207. https://www.uvm.edu/~gflomenh/ENV-NGO-PA395/articles/

 Lynn-White.pdf (hämtad 20.7.2015) 

WHO (2002). The world health report 2002 (s. 57 – 61).  

 http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf?ua=1 (hämtad 17.7.2015) 

WHO (2003). Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. Diet Nutrition and the 

Prevention of Chronic Diseases. WHO Technical Report Series no. 916, s. 



105 

 

 

61,73, 95 och 129. 

 http://whqlibdoc.who.int/trs/who_trs_916.pdf  (hämtat 18.7.2015). 

WHO (2013).  Information sheet 31”The right to health”. 

http://www.who.int/hhr/activities/Right_to_Health_factsheet31.pdf 

(hämtad 14.7.2015)  

Willamo, R. (2004). Ihminen suhteessa luontoon. I H. Cantell (red.), Ympäristökasvatuksen  

 käsikirja (s. 36–45). Jyväskylä: PS. 

Wolff, L.– A. (2011). Nature and sustainability. An educational study with Rousseau and 

 Foucalt. Saarbrücken: LAP Lambert Academic.  

Yin, R.K. (2013) Kvalitativ forskning från start till mål. Lund, Studentlitteratur.



Bilaga 

 

Intervjuguide  

A. Respondentens bakgrund 

1. När är du född? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vilka specialiseringsämnen/biämnen valde du? 

4. Hur länge har du arbetat som lärare? 

5. Vilka årskurser undervisar du huvudsakligen?  

6. Berätta om skolans närmiljö! 

7. a) Vilka ämnen tycker du mest om att undervisa? 

b) Varför är dessa ämnen dina favoritämnen? 

 

8a. Jag har skrivit om biofili (stark samhörighet med naturen, älska naturen)och 

biofobi (skräck inför vissa företeelser/arter i naturen). Hur skulle du beskriva ditt eget 

förhållande till naturen?  

Biofobi 1 2 3 4 5 Biofili 

 

8b.  Finns det något i din bakgrund som inverkar på att du känner som du gör inför 

frågan om biofili och biofobi? 

 

B. Frågor knutna till forskningsfrågorna 

 

Forskningsfråga 1. Vad motiverar lärarna till naturupplevelser tillsammans med 

eleverna och vilka glädjeämnen möter de? 

1. Vad betyder en naturupplevelse för ett barn/en tonåring? Vilken betydelse kan 

naturupplevelser ha för ett barns livs bagage? 

2. En naturupplevelse kan vara ett trevligt avbrott i skolans vardag. Vad annat 

motiverar dig till att gå ut i naturen med eleverna? Nämn gärna flera olika 

orsaker!  

3. Hur tänker du dig en idealisk upplevelse tillsammans med dina elever? 

4. Har eleverna uttryckt positiva känslor för naturupplevelser? 

5. Har du märkt någon positiv förändring i gemenskapen i klassen/gruppen? 

 



 

Forskningsfråga 2. Vilka utmaningar möter lärarna? 

6.  a) En naturupplevelse behöver inte nödvändigtvis vara bara något positivt. Har du varit 

med om svåra och negativa upplevelser i samband med vistelse i skog och mark tillsammans 

med elever? 

b) Hur har du försökt lösa dessa problem? 

7. Vad är det sämsta med att vara ute i naturen tillsammans med elever?  

8. Har eleverna uttryckt negativa känslor inför naturupplevelser? 

9. Kan det hända att elever är rädda för att vara ute i naturen? På vilket sätt i så fall? 

10. Har du själv som elev eller lärare varit med om en verkligt farlig situation ute i skog och 

mark? 

11. Hur förbereder du dig för farliga och otrevliga situationer?(t.ex. ormbett) 

12. a. Hur mycket får ”dåligt” väder inverka på era planer?  

b. Har eleverna ändamålsenliga kläder så de kan hålla sig varma och torra under utevistelsen 

också vid sämre väder? 

13. Har du någon gång fått kritik från föräldrahåll i samband med vistelse ute i   

     naturen? I så fall: hurdan kritik? 

14. Hur viktiga är lärarens egna kunskaper samt lärarens vana att vara ute i naturen? 

15. Vilken är lärarens roll i detta sammanhang?  

16. a. Har du erfarenhet av att vara ute i naturen med barn i olika åldrar? 

b. Är barnen i olika åldrar lika intresserade av att få fara ut i skog och mark eller finns det 

någon skillnad mellan yngre och äldre barn? 

17. De äldre (åk 5-6 och högstadiet) behöver kanske andra typer av utmaningar och större 

utmaningar än de yngre eleverna för att uppleva glädje i att vara ute i naturen. Hur kan skolan 

möta detta behov av utmaning? 

18. Finns ekonomiska resurser? 

19. Vad vill du att barnen skall ha lärt sig under vistelsen i skog och mark? 

20. Är stoffet i läroplanen så omfattande att det blir ett hinder för naturupplevelser  

tillsammans med elever? 

21. Kunde och borde man i framtiden eventuellt lämna bort eller förkorta någon del av 

läroplanen för att i stället ha tid att ge eleverna möjlighet att vistas ute i naturen? 

22. a)Vilka faktorer kan främst tänkas bidra till att lärare undviker att fara ut i naturen med 

sina elever? 

b) Vad skulle du vilja säga till en lärare som gruvar sig eller rent av är rädd för att gå ut i skog 

och mark med en grupp elever? 



 

 

Forskningsfråga 3. Hur implementeras lärarnas och elevernas gemensamma 

naturupplevelser? 

 

23. Hur aktiverar och motiverar du eleverna inför naturupplevelsen? 

24. På vilka olika sätt gör du och dina elever upptäcktsfärder och upplevelser i naturen? 

a. Geografiskt: i närmiljön, längre färder som förutsätter skjuts, cykelutfärder, annat? 

b. Tidsmässigt: korta vistelser, heldagsutfärder, övernattningar? 

25. Kan man uppleva naturen inomhus? 

26. I vilka olika naturtyper har du varit tillsammans med dina elever? Finns det någon 

naturtyp som du undviker? (Jämför avsnitt om biofobi resp. biofili) 

27. Speciellt för högstadiet, men kan eventuellt också vara av intresse redan i åk 1-6 om 

skolans lärare har delat upp ämnena sinsemellan enligt intresse och specialisering: Har ni 

diskuterat samarbete med andra ämnen när det gäller att ge eleverna en chans till 

naturupplevelser? 

28. Paulo Freine betonar att det är viktigt med både ord och handling i undervisningen, men 

också reflektion i samband med detta. Tycker du att det är viktigt med en stund av reflektion 

efter uteverksamheten, eller räcker det med vistelsen ute i skog och mark? Hur kan reflektion 

gå till i praktiken? (samtal, meditation, musik, bildkonst, fri skrivning...) 

29. a) Inom vilka ämnen kan man uppmuntra barnens naturintresse och förstärka den positiva 

effekten av naturupplevelsen? b) På vilka sätt? 

b) Kan man tänka sig att barnens naturintresse påverkar intresse för andra ämnen?  

30. Hur viktiga anser du kunskaper om naturen vara i relation till en naturupplevelse? (Med 

kunskap om naturen avser jag till exempel artkunskap, kunskap om olika biotoper o.s.v.) 

 

Kunskap om naturen    Kunskap om naturen 

påverkar inte alls 1          2         3         4 5 är synnerligen viktig 

barnets naturupplevelse  för barnets 

naturupplevelse 

 

31. Vad är viktigast när det gäller naturupplevelse tillsammans med barnen?  

  



32. Rangordna från det viktigaste till det minst viktiga när det gäller naturupplevelser! 

A) Ge eleverna motion och kondition 

B) Bidra till elevernas mentala hälsa 

C) Grundlägga en kärlek till naturen 

D) Ge kunskaper om naturen 

E) Utveckla det sociala samspelet och gemenskapen i klassen/gruppen 

F) Annat? 

33. Vad är det bästa med att vara ute i naturen tillsammans med elever? 

34. Berätta om en trevlig naturupplevelse tillsammans med dina elever! 

 

 


