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Sammanfattning 
 

Jag har i detta examensarbete fördjupat mig i hur slöjdundervisning kan ske utomhus. Vilka 

fördelar och nackdelar som finns med att bedriva undervisningen utomhus och i vilka former 

det kan ske. Jag har själv ett stort intresse av att vistas utomhus i naturen och att använda mig 

av naturens former i mitt slöjdande. Detta intresse har gjort att jag velat undersöka huruvida 

det är möjligt att utveckla skolslöjden genom att förlägga delar av undervisningen utomhus. 

För att ta reda på detta har jag genomfört fyra lektioner utomhus på den skola där jag arbetar 

som slöjdlärare. Mina erfarenheter från dessa lektioner tillsammans med litteraturstudier inom 

ämnet ligger som bakgrund till undersökningen. 

 

De resultat jag kommit fram till är att det är absolut möjligt att bedriva slöjdundervisning 

utomhus och att det dessutom kan vara positivt för elevernas lärande. Som lärare upplever jag 

att det är positivt att vistas ute med mina elever när vädret är bra och det ger variation till min 

vardag. Det ger mig också möjligheter att se mina elever i en annan miljö och en annan 

kontext. Eleverna beskriver att ”ha slöjd ute” på ett liknande sätt och menar att det är positivt 

att ibland göra något annat. Lektionerna har också inneburit samarbetsövningar och att 

eleverna kunnat se ett större sammanhang från idé till färdig produkt. De negativa sidorna 

med att undervisa utomhus är att det finns fler störningsmoment eftersom yttre begränsningar 

inte existerar på samma sätt som i klassrummet. Det blir svårare att samla och se alla individer 

i gruppen, vilket även gör att bedömning av deras insats försvåras. Att genomföra lektioner 

utomhus kräver i alla fall i ett inledande skede mer förberedelser av mig som lärare. Sker detta 

kontinuerligt är det möjligt att både elever och lärare utvecklar en slags rutin på att lära sig ute. 

Att vistas utomhus i naturen är stimulerande och roligt, med de rätta formerna och kunskaper 

om att lära ute finns det dessutom flera fördelar för elevernas lärande. 

 

Sökord: Outdoor education, utomhuspedagogik, sammanhang, lärande. 

  



Innehållsförteckning 
 
 
1. Inledning.                1 

  

2. Metod.                 2  

 

3. Litteraturstudier.             4 

 

4. Resultat                 11 

 

5. Diskussion                22 

 
6. Käll och litteraturförteckning         25 
 
 
Bilagor



 1 

 

1. Inledning 
 

Varför är det så att nästan all undervisning sker inomhus? Visst finns det ämnen där det är 

praktiskt omöjligt att bedriva undervisningen utomhus, men det finns också ämnen där det 

snarare är underligt att undervisningen alltid bedrivs inomhus. Inom träslöjdsämnet där jag 

själv är verksam ser jag stora möjligheter till att förlägga delar av min undervisning till 

utemiljöer. Inte bara för att det går, utan också för att det borde finnas fördelar för elevernas 

lärande. I dagens skola och samhälle har vi på många sätt förlorat kontakten med naturen och 

det som finns bortom husen och vägarna. Detta leder bland annat till att det inte längre är 

självklart att mina elever vet varifrån plankan i slöjdsalen kommer ifrån. Vad är det för 

trädslag? Hur ser trädet ut och var växer det, är exempel på frågor som jag tror flertalet elever 

skulle ha svårt att svara på. En annan aspekt som blir allt mer betydelsefull i sammanhanget är 

hållbarhetstanken och miljömedvetenheten. Känner man till naturen, processen och det arbete 

som skett innan plankan hamnat i slöjdsalen ökar kanske medvetenheten om vår omgivning 

och att vi måste hushålla med våra resurser. Det ger också eleverna en tydligare bild av hela 

processen från idé till färdig produkt.1 Slöjd är också ett debatterat ämne i skolan i fråga om 

dess nytta och dess former, att utveckla ämnet genom att ta in naturen kan ge det en tydligare 

koppling till verkligheten och varför det bör finnas kvar i den framtida skolan där ekonomin 

ofta styr när undervisningen ska moderniseras.2 Genom att använda sig av naturen kan ämnet 

erbjuda mening och ge eleverna en helhet som inte bara är täljda smörknivar och fyrkantiga 

lådor.  

 

Personligen trivs jag bättre ute än inne och särskilt när vädret är bra. Jag minns från min egen 

skolgång hur svårt det var att sitta inne i ett kvalmigt klassrum när vårsolen sken utanför 

fönstret. Idag kan jag fortfarande känna samma längtan på hösten och våren och detsamma ser 

jag att mina elever gör. Sådana dagar är det svårt att både motivera sig själv och klassen att 

det är roligt att vistas inomhus. Med detta som bakgrund vill jag undersöka vilka fördelar och 

nackdelar som finns med att bedriva slöjdundervisning utomhus. Och att även försöka se om 

det kan ge positiva effekter på elevernas lärande. 

 

                                                 
1 Dahlgren, Lars Owe, Szczepanski, Anders (1997) Utomhuspedagogik. s. 46 
2 Skolverket (2003) Nationella Utvärderingen av Grundskolan 2003, (NU-03) Slöjd. 
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Syfte 
   

Jag vill undersöka vilka möjligheter som finns för att bedriva slöjdundervisning utomhus, och 

i vilka former det kan ske. Undersökningen syftar till att ge en bild av hur slöjdämnet kan ta 

form i utomhusmiljö. Vilka fördelar och nackdelar som det finns med att bedriva delar av 

undervisningen utomhus. 

 

Frågeställningar: 
 

- Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att undervisa utomhus i träslöjd? 

  

- Vilka positiva effekter kan det tänkas ge för elevernas lärande? 

 

Begränsningar 
 

Denna studie har endast genomförts i årskurserna 3 och 8, och endast på en kommunal 

grundskola. 

 

2. Metod 
  

Under arbetets gång har jag arbetat parallellt som slöjdlärare på en mindre skola i Lappland 

där jag bedrivit delar av slöjdundervisningen utomhus. Klasserna på skolan är små med 10-15 

elever i varje grupp. Avståndet till naturen är litet då skolan är omgiven av fjäll och skog. 

Undersökningen är en studie av mina praktiska erfarenheter från undervisningen utomhus och 

litteraturstudier av forskning inom liknande områden och dess slutsatser om 

utomhuspedagogik. Vad säger den om utomhuspedagogikens positiva och negativa sidor och 

hur stämmer det överens med mina egna erfarenheter. Förhoppningen är att förmedla en 

uppfattning om utomhuspedagogikens fördelar och nackdelar och i vilka former 

slöjdundervisningen kan ske utomhus. 
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Utifrån dessa förutsättningar har jag valt att genomföra undersökningen som en fallstudie. 

Metoden är lämplig när man forskar på egen hand och tiden är begränsad. En annan fördel 

med fallstudier är att undersökningen kan inrikta sig på studier av aktiviteter och händelser i 

en viss situation och vilken inverkan de har på en grupp eller på en själv och vad som avgör 

att det blir på ett visst sätt i en given kontext. 3  

 

Att analysera sin egen undervisning skapar ett objektivitetsproblem, det är svårt att helt 

objektivt granska något som du själv gör. För att undvika att detta påverkar resultatet i alltför 

stor omfattning har jag försökt att inte granska min egen prestation utan aktiviteten som sådan. 

Dessutom har jag såväl före som i efterhand låtit en kollega analysera min planering och 

diskuterat hur lektionstillfället fungerat. På detta sätt har jag fått en annan syn på både 

planeringen och genomförandet av min egen undervisning. Det har också gett mig ytterligare 

en chans att reflektera över mina resultat, och på detta sätt kunnat bortse från sådant som inte 

varit relevant för undersökningen.   

  

Under vårterminen har jag genomfört fyra träslöjdslektioner utomhus. Två av dessa har skett 

med årskurs 3 och två med år 8. Eleverna i klasserna/grupperna känner varandra väl och 

indelningen är för år 3 gjorda efter alfabetisk ordning och för eleverna i år 8 utifrån deras val 

av slöjdart, Textil- eller Trä- och metallslöjd. Samtliga lektioner har inletts och avslutats 

inomhus med genomgång och utvärdering. Gemensamt för dessa fyra lektioner har varit att 

eleverna inte arbetat med sina ”vanliga” projekt utan fått en uppgift eller gjort något specifikt 

för just detta lektionstillfälle. Detta för att det praktiskt är svårt att till exempel nyttja vissa 

verktyg och maskiner som användas i normala fall. Men också för att jag lättare ska kunna 

utvärdera hur det fungerar både för mig som lärare och för eleverna utifrån lektionens syfte 

och form. 

 

Efter varje lektionstillfälle har jag utvärderat mina egna och elevernas upplevelser och 

formulerat ett resultat av utförd lektion. Därefter har jag analyserat resultatet mot tidigare 

erfarenheter, de andra lektionerna och litteratur inom området. Vid två tillfällen har jag också 

diskuterat planering, genomförande och utvärdering av arbetet med en kollega som inte varit 

närvarande vid lektionstillfället.   

 

                                                 
3 Bell, Judith (1999), Introduktion till forskningsmetodik. s.16 
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3. Litteraturstudier 
 
Inför och under undersökningen har jag studerat litteratur inom området. 

Utomhuspedagogik/outdooreducation är ett stort område med mycket litteratur och forskning. 

Fältet spänner mellan organiserat frilufsliv till avancerade exkursioner på universitetsnivå och 

därmed finns också stora skillnader i dess fokus på pedagogik och undervisningens form. 

Eftersom undersökningen syftar till att ge en bild av utomhuspedagogikens fördelar och 

nackdelar i ämnet träslöjd så har jag studerat litteratur med relevans för det begränsade 

området. Exempelvis att litteraturen behandlar de aktuella åldersgrupperna för träslöjd i 

grundskolan, att det är undervisning i det obligatoriska skolväsendet och att det har en 

koppling till naturen och vår närmiljö. Pedagogik och undervisning är ett lika stort område 

med olika delar. Jag anser att oavsett om undervisningen sker inomhus eller utomhus så är det 

en komplex aktivitet där olika faktorer kommer att påverka upplevelsen och resultatet. Därför 

är det viktigt att studera de ramfaktorer som påverkar undervisningen på olika sätt. Om det är 

praktiskt eller teoretisk kunskap som lärs ut, hur stor gruppen är, vilka hjälpmedel och 

läromedel som är tillgängliga, hur förbered läraren är, om lektionen sker före eller efter lunch, 

inne eller ute o.s.v. 

 

 

Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik kan definieras som handlingsinriktade lärandeprocesser i en utemiljö. 

Oftast sker de som en aktivitet med fysiska möten i en okontrollerad miljö till skillnad från 

klassrummets mer kontrollerade och artificiella kontext.4 

 

Utomhuspedagogiken sker alltså i utemiljön och i en mer okontrollerad form, den sker i form 

av aktiviteter och genom fysiska möten med det som finns omkring oss. I klassrummet sker 

undervisningen och lärandet oftast som ett strukturerat möte med det kontrollerade. En 

skillnad och ett viktigt mål för utomhuspedagogiken är att den sker i en mer okontrollerad 

miljö och att den genom aktiviteter och upplevelser ger förutsättningar för att skapa kunskaper 

och relationer till natur, kultur och samhälle. 5 Utomhuspedagogiken har också en fördel ur ett 

hälsoperspektiv, vi borde vistas mer utomhus och gör vi det i skolan tar vi kanske med oss det 

i våra vuxna liv. Dessutom kan vi om vi utökar vår kontakt med naturen få en större förståelse 

                                                 
4 Dahlgren, (1997) s. 50 
5 Ibid. 
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för att vår hälsa är hotad på ett globalt plan. Allt vi gör påverkar jorden som helhet och 

därmed andra människor i andra länder.6     

 

Förutom de tillfällen då den kommunala skolan väljer att förlägga sin undervisning till 

utemiljöer sker utomhuspedagogik på skolor med en särskild profilering mot friluftsliv eller 

natur & miljö. Ett exempel på detta är Ur och Skur-förskolor som det i dagsläget finns ett 80-

tal av i Sverige. Det finns också en handfull grundskolor och någon gymnasieskola med Ur 

och Skur-inriktning.7 

 

Utomhuspedagogik kan existera i varje geografiskt sammanhang och kan utföras av 

pedagoger med helt olika bakgrund. Det kan göras av fritidsledare, förskollärare, 

grundskollärare, gymnasielärare, biologer, turistguider, m.fl.8  

 

 

Undervisning 

Min definition av undervisning är att den sker i en specifik kontext med ett syfte, att den har 

en riktning och en avsikt. Thomas Kroksmark, professor i pedagogik, menar att man måste 

skilja på undervisning och inlärning. Inlärning sker ständigt, när vi öppnar ett fönster, sparkar 

en boll eller sätter igång kaffebryggaren. Undervisning sker i en organiserad situation och 

utgår från den undervisande. I en inlärningssituation sker aktiviteten i huvudsak hos den 

lärande. 9 Eftersom undervisning utomhus sker i större sammanhang tycker jag att det är 

viktigt att definiera begreppet för att kunna analysera den praktiska verksamheten. I mitt 

arbete avser jag undervisning inte inlärning. Vidare menar Kroksmark att lärarkompetens är 

att kunna skapa och forma situationer där elever lär sig något. I denna undersökning blir det 

därför intressant att se hur dessa situationer ser ut i en utemiljö och vilka krav ställer det på 

läraren. 10 

 

När undervisningen sker utomhus är den inte längre lika knuten till ett specifikt ämne eller 

kunskapsfält. Verkligheten är läromedlet och elevernas upptäckter, idéer och tankar leder 

                                                 
6 Dahlgren, (1997) s. 46-47 
7 Ibid. s. 44   
8 Ibid. s. 25 
9 Uljens Michael (1997) Didaktik. s. 82-83 
10 Ibid. s. 84 
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undervisningen framåt. 11 Detta ställer andra krav på läraren och eleverna. Verksamheten 

måste anpassas till eleverna, den aktuella miljön och läraren själv. 12  

 

 

Kunskap i teori och praktik 

Finns det skillnader i hur man lär sig teori och praktik? Är det så att praktik lär man sig 

genom praktiskt arbete och teoretisk kunskap hjälper en att förstå sitt handlande. Att det ena 

förutsätter det andra, men beroende på vilken typ av kunskap man vill utveckla så fokuseras 

inlärningen på antingen teori eller praktik. Min erfarenhet av träslöjd är att det är ett ämne där 

jag lär mig praktiska kunskaper genom att praktiskt arbeta med grepp, verktyg och 

tillvägagångssätt. Under processen utvecklas mina teoretiska kunskaper genom misstag, 

tankegångar och upptäckter. Den teoretiska kunskapen underlättar arbetet och förklarar varför 

det ena sättet fungerar bättre än det andra. När ekonomin styr utvecklingen av skolan finns 

risken att slöjd som är ett ämne som traditionellt haft stora lokaler med dyra maskiner och 

verktyg förändras i fel riktning. För att undvika att skolslöjden blir ”luftslöjd” där elever sitter 

i ett vanligt klassrum och arbetar enbart med teoretisk slöjd framför datorn, tror jag det är 

viktigt att lyfta fram de praktiska kunskaperna och läroprocesserna. Anders Marner,  

universitetslektor vid Umeå Universitet menar, att det är viktigt att utveckla de estetiska 

ämnena och tydliggöra dess fördelar i fråga om processtänkande och kreativt skapande. Detta 

tror jag inte sker i ”luftslöjden”, men däremot i det praktiska arbetet såväl ute som inne. Han 

menar också att det är farligt att dela upp skolan i praktiska och teoretiska ämnen och 

rangordna viktiga och mindre viktiga kunskaper.13 

 

”Praktik har sin egen kunskap, färdighet och förtrogenhet. Teori växer ur praktik, men 

återverkar också på och kan förbättra praktiken. Bland annat av det skälet är det inte relevant 

att dela upp skolans ämnen i teoretiska och praktiska ämnen.” 14 

 

Syftet med att flytta ut undervisningen är inte att lyfta fram den praktiska kunskapen som ett 

bättre alternativ än den teoretiska. Det är läroprocessen som förflyttas till ett annat 

sammanhang där eleverna får andra erfarenheter som de reflekterar över. Förhoppningen är att 

                                                 
11 Ericsson, Gunilla (2202) Lära Ute. s. 22 
12 Ibid. s. 17 
13 Marner Anders (2005) Möten & medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och 

sociokulturellt perspektiv. s. 70-82 
14 Ibid. s. 74 
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eleverna förenar praktiska och teoretiska erfarenheter genom direkta upplevelser i det 

utvidgade klassrummet som utemiljön erbjuder. 15 Detta behöver inte nödvändigtvis ske i en 

organiserad slöjdlektion utomhus, det kan lika gärna ske under en promenad med klassen till 

en teaterföreställning. Undervisningen kan ske såväl på skolgården som i skogen eller på 

någon annan plats utomhus. Syftet med att lyfta undervisningen till en utemiljö är att ge 

eleverna direkta erfarenheter av något i en autentisk miljö. 16 

 

 

Läromedel för undervisning utomhus 

Undervisningen utomhus kan precis som traditionell klassrumsundervisning se ut på olika sätt, 

där metod och form styrs av rådande förutsättningar. Läromedlet; Lära med skolskogen ger 

flera exempel på detta. Skolskogen är ett välkänt begrepp och en inarbetad form för hur man 

kan bedriva undervisning utomhus. Läromedlet ger tydliga tips på hur aktiviteter kan utformas 

och varför man bör arbeta på ett specifikt sätt. Dessutom har det tydliga kopplingar till mina 

tankar om träslöjd utomhus, hur det kan utformas och vad eleverna kan lära sig.  

 

Skolskogen definieras som ett avgränsat område vilket används och disponeras av skolan för 

planerade lektioner och uteaktiviteter. Det utgör en del av arbetsmaterialet Skogen i Skolan 

som är ett undervisningsmaterial med övningar, lektioner, lekar o.s.v. Skolskogen kombinerar 

undervisning med upplevelser och lek på ett sätt som är svårt att göra i ett vanligt klassrum. 

Det ger oändliga möjligheter för miljöundervisning, konkretion, undersökande arbetssätt och 

ämnesintegrering, bara fantasin sätter gränser. Dessutom sker det utomhus där det finns frisk 

luft och stora utrymmen, vilket tillfredställer elevernas behov av rörelse. Att undervisa 

utomhus är inget nytt, för hundra år sedan var det en obligatorisk uppgift för läraren att gå ut 

med klassen och plantera skog en dag. Skolskogen är ett modernt exempel på hur detta kan 

ske i dagens skola.17 

 

 

Grupprocesser 

I den traditionella slöjdundervisningen arbetar oftast eleven enskilt med sitt arbete. Det 

förekommer att elever samarbetar och gör något tillsammans antingen i hela processen eller 

                                                 
15 Lundegård, Iann, Wickman, Per-Olof Wickman, Wohlin, Ammi (2004) Utomhusdidaktik. s. 12-13 
16 Dahlgren, Lars Owe, Szczepanski, Anders (1998) Outdoor Education. s. 26  
17 Ederlöf Billy, Larsson Sven-Olle (1998) Lära med skolskogen. s. 5 
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vid något specifikt moment, men generellt sker arbetet på egen hand. Elevens möjligheter till 

inlärning kommer att påverkas av hur gruppen fungerar i form av storlek, fördelning 

killar/tjejer, grupper i gruppen, attityder o.s.v. Sker undervisningen utomhus och dessutom 

kring ett gemensamt projekt får gruppen och grupprocessen än större betydelse. Svein 

Stensaasen, professor i pedagogik vid universitetet Oslo, och Olav Sletta, professor i 

pedagogik vid universitetet i Trondheim, delar i sin bok Grupprocesser upp grupper i icke-

sociala grupper och sociala grupper. I en icke-social grupp befinner sig två eller flera 

människor på samma plats utan att ömsesidigt påverka varandra, som exempelvis människor 

som tillfälligtvis vistas tillsammans i en bilkö. I en social grupp påverkar människorna 

varandra ömsesidigt i ett socialt sammanhang. De är också ömsesidigt beroende av varandra, 

vad den enskilde gör påverkar de andra.18 

 

Undersökningens grupper är alla av social karaktär, däremot varierar det ömsesidiga 

beroendet mellan de olika lektionerna. Under en lektion där eleverna arbetar självständigt med 

egna mål och ambitioner är det ömsesidiga beroendet litet. Men under en lektion där eleverna 

arbetar med ett gemensamt projekt är det ömsesidiga beroendet större och hur gruppen 

fungerar kommer i större grad att påverka resultatet. Upplevelsen av hur det är att ha 

undervisning utomhus i positiv eller negativ mening kommer också att påverkas av hur väl 

gruppen fungerar. 

 

Jag har använt Stensaasen/Slettas definition på grupparbete i undersökningen när detta har 

skett. De definierar grupparbete på följande sätt:  

 

”Med grupparbete menar vi aktivt samspel mellan ett begränsat antal personer som löser en 

gemensam uppgift, utför ett arbete, leker eller håller på med någon annan verksamhet 

tillsammans.” 19 

 

Trots det komplexa i att få en grupp att fungera väl, så finns det skäl till att arbeta i grupp. 

Dessutom framhäver Läroplanen för grundskolan (Lpo94) att skolan ska förbereda eleverna 

för deltagande i arbetsliv och samhällsliv. Förutom den socialt utvecklande biten där eleverna 

lär sig att samarbeta i grupp och det sociala samspelet finns andra argument för grupparbeten. 

                                                 
18 Stensaasen, Svein, Sletta, Olav (2004) Grupprocesser. s. 25, 26 
 
19 Ibid. s. 32 
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Det kan skapa bättre resultat än vad som kan uppnås genom individuellt arbete. Tillsammans 

lär eleverna sig av varandra och möjligheten för att fler idéer och lösningar ska komma upp är 

större. 20  

 

 

Ämnet Trä och Metallslöjd 

Slöjd existerar i grundskolan som Textilslöjd och Trä- och Metallslöjd. Vanligast är att 

eleverna läser endera inriktningen terminsvis till årskurs 7 då de sedan väljer vilken inriktning 

de vill läsa. I denna undersökning har jag endast arbetat med Trä- och Metallslöjd, men med 

elever som både valt inriktning och de som just under denna period haft Trä- och Metallslöjd 

på schemat. Grundskolans timplan anger den minsta garanterade tid som eleverna har rätt att 

få lärarledd undervisning i olika ämnen. För slöjdens del är denna tid i timmar om 60 minuter 

330.21 

 

Ämnets syfte och roll beskrivs på detta sätt i kursplanen för grundskolans ämnen: 

 

Slöjdämnet ska bidra till elevernas allsidiga utveckling genom att öva upp deras skapande, 

manuella och kommunikativa förmåga. Slöjd innebär praktiskt och teoretiskt arbete 

tillsammans och utvecklar ger möjlighet till kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, 

självständighet och förmågan att lösa problem. I slöjdprocessen, från idé till färdig produkt 

blir detta verklighet. Slöjd i textil, trä och metall ska stärka elevens känsla om den egna 

förmågan och utveckla kunskaper som kan komma till nytta i det dagliga livet. 

Att granska och värdera form och funktion är något som vi ständigt har behov av i det 

vardagliga livet. Slöjden syftar till att medvetandegöra de estetiska värdena och utveckla 

förståelsen av hur valet av material, bearbetning och sammansättningen påverkar produktens 

funktion och hållbarhet. Slöjdämnet ska också ge kunskaper om miljö- och säkerhetsfrågor 

och skapa en medvetenhet om vikten av att hushålla med våra resurser. Utbildningen ska 

också, genom förevisande av slöjdtraditioner både från förr och nu, ge insikter i vår historia 

                                                 
20 Ibid. s. 33 
21 Skolverket/Kursplaner/Slöjd 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&skolform=11&infotyp=2&id=11 2007-05-23 
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och jämställdhetsfrågor förr och nu. Sett ur ett vidare perspektiv syftar slöjdämnet även till att 

skapa medvetenhet om olika kulturers hantverkstraditioner.22 

 

Varje skola kan också genom ämnet elevens val ge eleverna möjligheten att fördjupa sig i ett 

eller flera ämnen. Dessutom kan skolan, använda timmar och ge vissa ämnen mer tid än det 

har i den ursprungliga timplanen. På detta sätt kan skolan profilera sin undervisning mot en 

särskild inriktning. Att förlägga delar av undervisning utomhus och då inte bara i ett specifikt 

ämne är ett exempel på en sådan profilering.23   

 

 

                                                 
22 Skolverket/Kursplaner 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3888&extraId=
2087 2007-05-23 
23 Skolverket/Kursplaner 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&skolform=11&infotyp=2&id=11 2007-05-23 
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4. Resultat 
 
De fyra lektionerna redovisas lektionsvis med en resultatdel och en diskussionsdel. 
 

Lektion 1 - Resultat 

Årskurs 3 har åtta elever, fyra pojkar och fyra flickor. Syftet med lektion 1 var att använda sig 

av naturliga former. Eleverna skulle bege sig ut i naturen i anslutning till skolan och hitta 

någon intressant form som de sedan skulle vidareutveckla med täljkniv, såg och yxa. 

Lektionen var 80 minuter och tanken var främst att eleverna skulle hitta material och komma 

på en idé för att vid nästa tillfälle fortsätta med täljandet. 

 

Samtliga elever hittade något eller några ämnen som de ville använda och som också var 

möjliga att praktiskt ta till vara på och forma. Gruppens storlek gjorde att vi kunde röra oss 

samlat i det aktuella området, vilket också gjorde att jag kunde försöka se och hjälpa alla i 

klassen. Trots detta kändes det ibland lite rörigt då det är svårt att riktigt se och uppfatta vad 

alla i klassen gör. Det var också svårt att ibland göra sig hörd och få eleverna att lyssna eller 

snabbt komma till en samling. Eftersom området ligger precis bakom skolan gick ingen tid 

bort till transport och vi kunde lägga 60 minuter på att leta former.  

 

Genomgången innan lektionen där vi diskuterade vad man kunde göra och vilka former som 

kunde vara aktuella till vad, gjorde att eleverna kunde leta på egen hand. Jag kunde då lägga 

min tid på att såga lös de bitar som eleverna hittat. På utvärderingen efter lektionen svarade 

samtliga elever att de var nöjda med lektionen och att de tyckte det var roligt att få vara 

utomhus. De sade också att de upplevt att de lärt sig något om hur man söker slöjdämnen och 

vilka träd som är lämpliga att använda. Vädret under lektionstillfället var soligt och varmt, 

vilket säkerligen gjorde att vistelsen ute blev trevlig.  

  

 

Lektion 1 - Analys 

Lektionen ger en tydlig koppling till naturen när eleverna själva får gå runt och söka efter 

något som de vill använda sig av. Och att sedan se hur detta förändras och formas med hjälp 

av en täljkniv till en färdig produkt som exempelvis en klädhängare, ryggkliare eller trägubbe. 

Detta faller väl an med de mål att sträva mot som finns formulerade i kursplanen för slöjd, 

som exempelvis: 
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– utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och 

intressen. 

– utvecklar förmågan att ta eget ansvar för sitt lärande och för planeringen av 

slöjdprocessen utifrån såväl egna förutsättningar som tillgång på tid och resurser.24 

 

Det finns även kopplingar till andra ämnen som Biologi och NO när vi tittar på olika träds 

former och var de växer. Det blir också en fråga om miljötänkande när vi väljer ut vad vi ska 

använda och att faktiskt såga ner något som växt i flera år. Positivt är också att det blir ett 

annat sätt att umgås som lärare och elev, men också mellan eleverna än i den vanliga 

klassrumsundervisningen, då vi får se andra sidor av varandra.25 

  

För att kunna genomföra en sådan lektion krävs minst 60 minuters undervisningstid och gärna 

mer för att det inte ska bli stressigt och att man ska hinna med allt. Det krävs också att det är 

nära till ”naturen”, att det inte blir ett projekt i sig att ta sig ut till skolskogen eller någon 

annan skog. Storleken på gruppen får inte heller vara för stor för att man som lärare ska hinna 

med alla. Eleverna måste också vara förberedda på att detta kommer att ske så att de har rätt 

klädsel och inställning för att det ska bli en lyckad lektion. Väder och vind kommer också att 

påverka lektionen positivt eller negativt. Vid bra väder tycker de flesta att det är härligt att 

vara ute, men vid dåligt väder blir vistelsen besvärligare och kanske inte lika rolig, något som 

påverkar inlärningen. Till detta hör också valet av årstid, dels är det bättre att samla in 

slöjdvirke under vissa delar av året och vädret är också lämpligare under exempelvis våren. 

 

En lektion som den här kräver inte mer förberedelser från dig som lärare i jämförelse med 

en ”vanlig” lektion i slöjdsalen. Det krävs att du vet var ni får ta reda på slöjdämnen, att du 

har tillgång till verktyg för ändamålet och själv känner till hur man sågar till ämnen och vilka 

träslag som är lämpliga. Det är också fördelaktigt om klassen har vana av att vistas ute så att 

du inte behöver lägga ner tid på att bara hjälpa eleverna att vistas ute. Självklart gäller detta 

även för dig som lärare, att du har rätt skor, klädsel och vana av att vistas i naturen. Idag är 

inte längre naturen en självklar del av vår kulturella kontext och därför kan både lärare och 

                                                 
24Skolverket/Kursplaner/Slöjd 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3888&extraId=
2087 2007-05-23 
25 Dahlgren, (1997) s. 46-47 
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elev behöva ”utbildas” i att vara ute. Det är också ett argument till att utomhuspedagogiken 

bör ske kontinuerligt.26 

 

Fördelarna med lektionen var att eleverna direkt fick en koppling till naturen och kunde 

komma på vad de skulle göra utifrån former som de såg i skogen. Detta gjorde att elever som i 

vanliga fall haft lite svårt att komma igång kunde hitta något att jobba med på egen hand. 

Dessutom upplevde jag att det blev mer naturligt att prata om olika trädslag än inne i 

slöjdsalen där materialet är bearbetat till plankor, brädor och skivor. Nackdelarna med 

lektionen är att det är svårt att samla gruppen för exempelvis en kortare genomgång. Dels tar 

det längre att samla ihop gruppen när området är större när man vistas utom hus, det finns 

också fler saker som kan störa elevernas koncentration.  

 

 

Lektion 2 - Resultat 

Årskurs 3 fick under detta lektionstillfälle tälja utomhus. Vädret var soligt och varmt och detta 

lektionstillfälle blev därför spontant placerat utomhus. Syftet med detta blev därför att utnyttja 

det goda vädret och samtidigt pröva att gå ifrån det planerade. Eleverna fick välja om de ville 

tälja en smörkniv, annat bestick eller någon form av figur. Det fanns färdigt material i 

slöjdsalen så eleverna tog var sin kniv och sedan begav vi oss ut. 

 

Genom att spontant ändra på planeringen och gå ut kunde vi utnyttja det goda vädret utan att 

gå ifrån ämnet. Eleverna reagerade positivt på beslutet att förlägga undervisningen utomhus 

eftersom vädret var bra. De hade redan innan lektionen började önskat att få vara ute, och alla 

svarade att de tyckte det var roligt att få vara ute i utvärderingen. Att utan förberedelser flytta 

lektionen utomhus kräver en inte alltför komplicerad uppgift, därför passade det bra att tälja, 

det kräver få verktyg och lite förberedelser.  

 

Antalet elever i årskurs 3 är bara åtta och därför gick det bra att sitta samlat vid en av skolans 

väggar. Där fanns också några bänkar som vi kunde sitta på, dessutom blev det lätt att städa 

efter oss då det är asfalterat på platsen. Antalet elever gjorde det möjligt för mig att hålla 

genomgång för alla och även gå runt och hjälpa eleverna enskilt. 

 

                                                 
26 Ibid. s. 47 
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Negativt med denna typ av lektion är att när andra elever har rast och vistas på skolgården så 

uppstår ett störningsmoment. Jag upplevde att mina elever stördes av de andra eleverna och 

inte riktigt kunde koncentrera sig på sitt arbete. Dessutom hördes avundsjuka kommentarer 

från andra elever som också ville vara ute på sina lektioner.   

 

 

Lektion 2 - Analys 

Precis som under lektion 1 och 3 är gruppens storlek avgörande för om detta är möjligt eller 

inte. Kanske särskilt vid ett sådant här tillfälle när det handlar om ögonblicksplanering. Med 

en mindre grupp, tio personer eller mindre är det möjligt att ta snabba beslut och snabbt 

förflytta sig. Det är också möjligt som i slöjden att ha material och verktyg tillgängligt för att 

snabbt kunna gå ut. Sker detta mer kontinuerligt är det säkert möjligt att göra det med större 

grupper om elever och lärare är vana vid arbetssättet. Att spontant bege sig ut när vädret är 

bra är kanske mest genomförbart under den tidiga hösten och den sena våren, men det 

fungerar säkert även under andra årstider bara aktiviteten är lämpad för aktuell temperatur och 

väder. Dock kan även dåligt väder vara positivt i den mening att det ger den lärande en tydlig 

minnesbild av situationen, kopplingen till det upplevda och det som gjordes blir tydligare.27 

Det krävs också att det finns någon plats på skolgården eller i anslutning till skolan där det går 

att arbeta med sådan här aktivteter. 

 

Jag tror att elever precis som andra människor mår bra av omväxling och att detta kan göra 

skolan lite roligare. Och det känns som att just tälja är en sådan aktivitet som man verkligen 

ska försöka göra utomhus om vädret tillåter det. Eftersom det går lika att tälja en figur eller 

smörkniv utomhus är det inte aktiviteten i sig som är fördelen med att vistas ute. Däremot kan 

det ge eleverna glädje och motivation till att vara aktiva på lektionen. Tar det för lång tid att 

göra sig klar med material och verktyg tappar eleverna lusten. Det gäller att greppa läget och 

förflytta sig. Lyckas man med detta finns en pedagogisk poäng i att eleverna ser att de faktiskt 

kan få vara ute när det är bra väder och att de samtidigt lär sig något. Jag tror också att det är 

viktigt att visa att det är något som vi kan göra fler gånger om det fungerar bra. När lärandet 

placeras i en utemiljö mobiliseras fler sinnen eftersom den lärande förknippar sig själv med en 

positivt upplevd situation. När det dessutom sker oförberett byggs en tätare social gemenskap 

                                                 
27 Ibid. s. 46 
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upp i gruppen. Utomhuspedagogik på detta sätt kan ge en koppling till den ursprungliga 

människans levnadssätt och problemlösningsförmåga.28   

 

Precis som med all annan utomhuspedagogik spelar vädret en stor roll, men i detta fall var det 

just det goda vädret som fick bestämma att undervisningen skulle förflyttas utomhus. Är 

vädret bra tycker de flesta att det är härligt att vistas ute, dåligt väder kan göra vistelsen 

mindre behaglig men också försvåra arbetet genom exempelvis vind, regn och kyla. 

 

De negativa sidorna med att andra elever stör är svårt att komma ifrån i detta fall. De elever 

som har rast måste få vistas på skolgården och det är inte heller konstigt att det uppstår 

avundsjuka för att de inte får vara ute på sina lektioner. Alternativet är att vistas på någon 

annan plats där inte övriga elever har rast, men det får inte vara för långt bort. Jag tror också 

att om detta är något som sker mer kontinuerligt och med alla klasser så uppstår inte samma 

avundsjuka och nyfikenhet.   

 

 

Lektion 3 - Resultat 

Årskurs 8 har 10 elever, sju pojkar och tre flickor. Syftet med lektion 3 var att färdigställa en 

skateboardramp inför våren och sommaren. Rampen står på skolgården och används dagligen 

av skolans elever. Två trappor skulle göras på vardera sida om rampen, bänkar på varje sida 

samt en del reparationer. 

 

Inför lektionen hölls en genomgång där vi gick igenom vad som skulle göras och fördelade 

arbetet. Detta gjorde att när vi väl gick ut så kunde alla börja arbeta omgående. Eleverna fick 

själva välja vad de ville arbeta med, vilket ledde till att allt som skulle göras inte riktigt fick 

någon ansvarig. Vi bestämde då att vi skulle hjälpas åt med de arbetsuppgifterna när vi var 

färdiga med våra respektive arbeten. Genomgången innan gjorde att jag inte höll någon 

genomgång under arbetet, utan vi kunde arbeta tills det var dags att plocka ihop och avsluta 

lektionen.  

 

Arbetet flöt på med varierande hastighet, de moment som krävde lite mer uträkningar och 

noggrannhet tog längre tid och de elever som arbetade där fick också mest hjälp av mig. Det 

                                                 
28 Ibid. s. 46 
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gjorde att övriga elever fick arbeta mer på egen hand och då inte riktigt med maximal 

arbetsinsats. Samarbetet i smågrupperna fungerade också varierande, vissa elever gjorde helt 

klart mer än de andra. Men det märktes också att de fick hjälp och rådgjorde med varandra när 

jag inte var tillgänglig. Rampen blev i princip färdig under lektionen och gjordes sedan färdig 

av en annan klass senare samma vecka. 

 

 

Lektion 3 - Analys 

Lektionen handlar mest om samarbete, men visar också att slöjdämnet är något som kan 

användas till annat än att tälja klassiska smörknivar och bygga hyllor. Det ger också en 

koppling till andra ämnen som matematik och fysik. Hur ska vi räkna ut vinklar? Hur ska vi 

göra för att trappan ska bli hållbar? Inför arbetet gjorde eleverna mätningar, ritningar och 

skisser med beräkningar på hållfasthet och konstruktion. Det blir också en fråga om att tänka 

på att hushålla med resurser eftersom det krävs en del virke och dessutom en del långa 

längder. Som en del i detta besökte eleverna återvinningscentralen och samlade in material för 

byggandet. Förberedelserna gjordes både på slöjden och andra lektioner och visar på de 

oändliga möjligheter som finns till ämnesintegrering. Dessutom blir det en helhet där det helt 

plötsligt kan vara bra att vara duktig i matematik, men också duktig på att svetsa. En annan 

positiv effekt som inte är att förglömma är att det ger klassen möjlighet att vistas utomhus i 

vårsolen, något som verkligen stärker motivationen och glädjen till arbetet. 

 

Jag anser också att en lektion som denna verkligen uppfyller de tankar om slöjd som 

läroplanen och kursplanen förmedlar. 

 

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar kreativitet, 

nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem.29 

 

För att ett projekt som detta ska bli lyckat krävs för det första att det är något gemensamt som 

alla vill och kan vara med på. Jag tror det är viktigt att eleverna känner att arbetet är något 

som kommer dem till gagn. En av de stora teoriskaparna inom pedagogik, Vygotskij menar att 

det måste finnas ett samband mellan skolan och det verkliga livet och utgångspunkten för 

undervisningen måste vara barnens/elevernas intressen.30 Under denna lektion kändes det 

                                                 
29 Skolverket (2000) Grundskolan: kursplaner och betygskriterier. 
30 Vygotskij, Leo (1999). Tänkande och språk. s. 251 
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verkligen som att jag lyckades ge undervisningen mening och att eleverna kände att det här 

var viktigt.    

 

Gruppstorleken är även här av stor betydelse, dels för att alla verkligen ska kunna bidra med 

något, men också för att jag som lärare ska kunna ha kontroll på hela situationen. En nackdel 

med en aktivitet som denna är också att det blir svårt att bedöma varje elevs insats. Särskilt 

om gruppen är stor och det inte sker kontinuerligt. Jag kände under den här lektionen att det 

var svårt att riktigt veta vad alla elever gjorde. En lösning på detta är givetvis att kontinuerligt 

arbeta med projektet och att eleverna får föra någon form av loggbok efter varje pass. Det är 

också viktigt att eleverna är förberedda på att detta ska ske, att de har rätt kläder för att vistas 

utomhus även om det är kallt och blåsigt. Därför är det viktigt att som lärare försöka planera 

in sådana lektioner i tid och under perioder av året när vädret är lämpligt.31  

 

Eleverna arbetade både i stor grupp och i mindre grupper och det fungerade som det ofta gör 

med att vissa elever gör mer än andra. Men det märktes ändå att de tog hjälp av varandra och 

gjorde olika saker. Det viktiga en sådan här gång är kanske inte att alla gör lika mycket utan 

att de lär sig att arbeta i grupp. Att de i en social grupp är ömsesidigt beroende av varandra, att 

dess olika kunskaper och agerande kan ha positiv och negativ effekt på slutresultatet men 

också processen i sig. Till ett annat tillfälle kan det vara intressant att styra gruppindelningen 

för att se om arbetet skulle se annorlunda ut. 

 

 

Lektion 4 - Resultat 

Lektion 4 med årskurs 8 var en heldag där eleverna samlade in slöjdmaterial inför årskurs 9. 

Tanken var att eleverna själva skulle få söka och ta reda på material till slöjdprodukter som de 

arbetar vidare med under årskurs 9. Detta lektionstillfälle var skolans samtliga åttor med (21 

elever, 16 pojkar/5 flickor) och därför var vi också fyra lärare som följde med. Det gav de 

andra ämneslärarna möjligheten att se sina elever i en annan miljö. Eftersom vi skulle leta 

material i lite större mängd krävdes en del förberedelser innan genomförandet. Jag kontaktade 

markägare och rekognoserade aktuella områden för att hitta en lämplig plats. Just detta 

tillfälle blev det ett område cirka en mil från skolan och därför bokades en buss för resan tur 

                                                 
31 Dahlgren, (1997), s. 47 
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och retur. En heldag med stor grupp och transport kräver mer förberedelser och planering än 

ett lektionspass med en liten grupp.  

 

Genomförandet fungerade praktiskt så att vi delade upp den stora gruppen i mindre grupper 

med en lärare. Efter en kort genomgång om allemansrätten och vad vi fick göra och inte fick, 

gick vi gruppvis runt i området och letade slöjdmaterial. Tillsammans diskuterade vi lämpliga 

ämnen och hur vi skulle ta reda på dessa. Under den gemensamma lunchen diskuterade vi de 

olika gruppernas upptäckter och problem. Efter lunch fortsatte sökandet innan vi återvände till 

skolan för att sortera och lagra materialet. 

 

Till en början märktes det att gruppen var stor, men när vi delade upp oss i mindre grupper 

fungerade det bättre. Det var också nödvändigt att vara en mindre grupp för att kunna hjälpa 

samtliga elever. Gruppen blev rörligare när den var mindre och ingen behövde vänta längre 

tid på någon annan. 

 

De olika grupperna lyckades olika bra med att hitta ämnen vilket gjorde att en del elever 

tappade intresset för att leta vidare och därmed inte tyckte att det var lika roligt. Dessutom var 

en del elever inte riktigt rustade för att vistas ute i skogen där det på sina ställen var blött och 

lerigt. Det ledde till att efter lunchpausen stannade en grupp elever kvar med en lärare vid 

lägerelden och diskuterade lite NO, biologi och andra natur- och miljöfrågor. Detta fungerade 

mycket bra och visar att det finns fler ämnen som kan förlägga sin undervisning utomhus och 

dessutom att flera ämnen kan samarbeta under en dag som denna.  

 

 

Lektion 4 - Analys 

Det var intressant att genomföra den här heldagen med så stor grupp. Det krävde större 

förberedelser och samarbete mellan lärarna som skulle följa med. Och väl på plats fick vi 

ändra lite på schema och upplägg. Att genomföra heldagar som denna hör inte till 

vanligheterna och det är kanske inte heller eftersträvansvärt, men det är absolut igen 

omöjlighet. Jag tror att man kunnat vara effektivare om gruppen varit mindre, men samtidigt 

finns andra fördelar med att vara hela klassen. En dag som den här är det positivt att hela 

årskurs 8 får umgås utanför skolan och göra något tillsammans. Då är det kanske inte lika 

viktigt att de ska lära sig så mycket som möjligt om natur, material och slöjdande. Det är 

kanske den sociala biten som är vinsten med att vistas ute i naturen hela klassen. Och eleverna 
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lyckades faktiskt samla in material för nästa läsår, även om det med detta upplägg krävdes en 

hel skoldag. 

 

Att några elever tappar intresset eller inte riktigt har rätt kläder för att vistas ute tror jag att 

man får acceptera. Det går dock att minimera riskerna genom att vara tydlig i informationen 

om vad de ska ha med sig och också genom att göra detta kontinuerligt. Med en mindre grupp 

hade det också varit möjligt att ”pusha” eleverna lite extra till att hålla ut hela dagen. Därför 

var det positivt att vi under denna dag var flera lärare och kunde dela upp oss utifrån de 

situationer som uppstod. Jag tror dock att detta är något som gäller för en stor del av den 

svenska befolkningen. Vi har tappat den naturliga kopplingen till naturen och då vet vi inte 

längre hur vi ska klä oss, vad man kan göra i skogen och därmed också tappat lite av lusten att 

vara ute. Enligt Dahlgren & Szczepanski har vi förlorat förmågan att förundras och ta till vara 

allt det som naturen har att ge i och med att vi placerat oss utanför naturen genom vårt sätt att 

leva. Därför tror jag att det är otroligt viktigt att den moderna skolan bedriver en del 

undervisning i utemiljöer.32  

 

I dagsläget har jag inte sett hela kedjan, men jag tycker att det är eftersträvansvärt att arbeta 

på detta sätt, då det verkligen blir en process från idé till färdig produkt. Thomas Kroksmark 

menar att slöjden är det enda ämnet där det finns en tydlig riktning från idé till färdig produkt 

och att detta är något som borde framhållas. Och i detta fall blir det verkligen så, eleverna får 

ta del av hela kedjan att tänka ut en idé, leta material, lagra detta och färdigställa sin produkt. 
33 

 

                                                 
32 Ibid. s. 48 
33 Kroksmark, Thomas (1998). Slöjd, bild och musik är viktigast. Slöjdforum 6/98. s.30 
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Utvärdering av genomförd lektion 

Efter varje genomförd lektion fick eleverna skriftligt svara på en utvärdering. Frågorna är 

enkelt formulerade för att eleverna i år 3 ska kunna läsa och förstå på egen hand. Eleverna i år 

8 fick samma utvärdering men med önskemål från mig om utförligare beskrivningar på fråga 

fyra. 

  

1. Var det trevligt att ha slöjd utomhus? 

2. Tyckte DU att du lärde dig något nytt under lektionen? 

3. Kan DU tänka dig att ha fler lektioner utomhus? 

4. Vad kan vi göra bättre till nästa gång?  

 

Det sammanlagda antalet elever är 18 och samtliga besvarade utvärderingens alla frågor vid 

båda tillfällena. Fråga 1-3 besvarades som ja och nej- frågor och resultatet redovisas i 

procentfördelning mellan alternativen.  

 

 Årskurs 3 - 

lektion 1 

Årskurs 3 – 

lektion 2 

Årskurs 8 – 

lektion 4 

Årskurs 8 – 

lektion 4 

Fråga 1. Ja 100% Ja 100% Ja 100% Ja 100% 

Fråga 2. Ja 75% 

Nej 25% 

Ja 75% 

Nej 25% 

Ja 60% 

Nej 40% 

Ja 75% 

Nej 25% 

Fråga 3. Ja 100% Ja 100% Ja 100% Ja 100% 

Tabell 1. Utvärdering, fråga 1-3 utfall i procent. 

 

Fråga 4 besvarade eleverna med några rader om tänkbara förbättringar inför en liknande 

lektion. De flesta elever svarade att de var nöjda med upplägget och att de ville ha träslöjd 

utomhus fler gånger. De förslag på förbättringar som inkom var att eleverna själva skulle 

arbeta mer koncentrerat, att det skulle finnas fler verktyg (ex. fler sågar, knivar och 

skruvdragare), att de skulle få arbeta i andra grupper och att lektionerna skulle vara längre. 

Samtliga av dessa förbättringar är möjliga att genomföra till ett annat tillfälle, och därmed 

göra det till ett ännu bättre lektionstillfälle. 

 

Att de flesta av eleverna var nöjda med upplägget och att de skulle vilja ha mer undervisning 

utomhus ser jag som positivt. Vad det beror på är svårt att svara på. Dels upplever de säkert 

det positivt med omväxling, att byta ut klassrummet och befinna sig utomhus. Sedan är säkert 
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en del att de fick vara ute när vädret var bra. Jag tror också att de tyckte att undervisningen 

blev roligare för att de lärde sig mer och fick flera av sina sinnen stimulerade. Jag upplevde 

stundtals en annan glädje och motivation till att arbeta och det finner jag stöd i Lars-Owe 

Dahlgren och Anders Szczepanskis bok Utomhuspedagogik. De skriver om exempelvis om 

utomhuspedagogikens sinnliga bildning som genom naturens ostrukturerade inlärningsrum, 

erbjuder lagom spänning – inte för svår och inte för lätt.34  Just detta att när undervisningen 

sker utomhus stimuleras andra sinnen tror jag är en anledning till att eleverna var så positiva 

till lektionstillfällena. Att de sedan beskriver det med ord som; kul, roligt, roligare än att vara 

inne osv. 

 

 

                                                 
34 Dahlgren, (1997) s. 50 
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5. Diskussion  
  

De fyra lektionerna har mycket gemensamt i fråga om fördelar och nackdelar. De som skiljer 

dem åt är formerna. Årskurs tre har arbetat mer enskilt medan årskurs åtta arbetat tillsammans 

mot ett gemensamt mål. Efter genomförandet så kan jag säga att båda varianterna fungerar 

som undervisning utomhus, men att de har sina fördelar och nackdelar som det kan vara bra 

att känna till. 

 

När eleverna arbetar enskilt krävs det mer av mig som lärare för att kunna hjälpa alla och ha 

kontroll på läget. Undervisning utanför skolans fyra väggar blir mer splittrat helt naturligt 

eftersom det inte är ett begränsat område. Detta gör att det blir svårare att se allt som händer 

när eleverna arbetar på egen hand. Inne i slöjdsalen kan jag på ett bättre sätt få en överblick 

över vad som sker och ta mina beslut om vad som behöver göras. Särskilt tydligt blev detta i 

jämförelse med de ordinarie lektionerna på skolan när elevantalet i varje grupp är så pass litet. 

Därför kan det vara bra att forma uppgiften eller aktiviteten så att eleverna klarar av det mesta 

på egen hand eller med hjälp av varandra. 

 

När eleverna har ett gemensamt projekt som de samarbetar om är det lättare att överblicka 

situationen och jag kan lättare gå in och hjälpa till. Området där de håller till kan begränsas 

och jag som lärare kan ha bättre vetskap om vad de gör och ska göra. En annan fördel med att 

eleverna arbetar gemensamt är att de lär sig samarbeta och utvecklar andra färdigheter som 

grupprocessen bidrar till. Jag tror dock att åldern på eleverna spelar en viss roll och att detta 

gjorde att lektionerna med årskurs 3 kändes rörigare. Jag upplever att äldre elever i större 

utsträckning kan ta vara på sig själva och inte behöver samma uppsikt från mig som lärare 

som yngre elever. Det hade varit intressant att genomföra lektion 1 med årskurs 8 och se om 

det kändes lika rörigt som när denna genomfördes med årskurs 3. 

 

Utomhuspedagogik ställer högre krav på dig som ledare eftersom ”klassrummet” inte längre 

har några tydliga ramar. Det finns fler störningsmoment och företeelser som försvårar 

elevernas möjligheter att koncentrera sig. Därför tror jag att det är viktigt att undvika alltför 

långa teoretiska genomgångar, och ska detta ske så är det bättre att först ta detta inomhus 

innan man beger sig ut. Det kan dessutom vara bra att först gå igenom lektionen eller dagen 

för att säkerställa att alla vet vad som gäller och så kan man koncentrera sig på det som ska 



 23 

göras utomhus. Sedan tror jag att det handlar om vana att vistas ute, i dagens skola hör det till 

ovanligheterna att man vistas ute och det i sig kan göra det svårare att hålla koncentrationen 

uppe. Sker det kontinuerligt med tydliga ramar för vad som är tillåtet och inte kan det säkert 

även bli möjligt att genomföra längre teoripass även utomhus. 

 

En faktor som kan påverka undervisningen positivt och negativt är vädret, inne i slöjdsalen är 

vädret alltid detsamma men utomhus kan det variera. Därför kan det vara bra att försöka 

planera in utelektionerna under årstider där chanserna för bra väder är stora. Det kan också bli 

aktuellt att ställa in en planerad lektion om vädret är dåligt. Detta gör att det kan vara svårt att 

till fullo planera lektionerna samtidigt som det ger möjlighet till att spontant förflytta 

undervisningen utomhus. Där finns en annan faktor som påverka i vilken utsträckning det är 

möjligt att bedriva undervisningen utomhus, skolans närområden. I denna undersökning har 

jag haft förmånen att jobba på en skola med naturen inpå knuten. I många fall är det inte så, 

och det påverkar självklart möjligheten till att undervisa utomhus. Men både att tälja och 

bygga skateboardramp kräver ingen skog utan bara utrymme på skolgården. I dessa fall är till 

och med asfalt en fördel, så därför är det snarare en fråga om i vilken form undervisningen 

ska ske.  

 

En annan fördel med att bedriva undervisningen utomhus är att de gav positiva effekter för 

elevernas lärande. De lärde sig inte mer än vad de gör inomhus, men de fick kunskap om 

andra områden inom slöjden men också inom andra ämnen. Särskilt för eleverna i år 3 blev 

det mer naturligt att prata om träslag och materialets hållbarhet. Jag upplevde att det som 

lärare var lättare att förklara och aktualisera dessa faktorer ute bland träden. Och eleverna var 

också mer intresserade av detta än vad jag upplever dem vara under vanliga lektioner. 

Eleverna kändes också mer motiverade att arbeta när de sedan formade sina ämnen som de på 

egen hand tagit reda på. Kanske berodde det på att arbetet blev en helhet, en process där de 

själva hade varit delaktiga från idé till färdig produkt. 

 

Fördelarna överväger nackdelarna men utfallet är beroende av skolans förutsättningar. Var 

skolan ligger och naturen i dess omgivning är en avgörande faktor till i vilken utsträckning 

undervisningen kan ske utomhus. Det kommer också att påverka huruvida det kan sägas att 

det är fördelaktigt att bedriva undervisningen utomhus. Blir det ett projekt i sig att ta sig ut är 

det bättre att lägga en hel dag ute än att försöka klämma in en aktivitet på en lektion. 
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Förutom de fördelar som finns för undervisningen som sådan, ser jag möjligheter till att uppnå 

mål som formuleras i kursplanen för slöjd genom att bedriva undervisningen utomhus. De mål 

att sträva mot och ämnets syfte och roll i undervisningen kan mycket väl uppnås när 

undervisningen sker utomhus.35 Det finns dessutom tillfällen då det kanske till och med är 

bättre eller en förutsättning för att eleverna ska se helheten att undervisningen sker i ute än 

inomhus. Under genomförandet av denna undersökning fanns det flera tillfällen då jag fick 

uppfattningen att eleverna lärt sig mer och arbetade med större glädje. Denna uppfattning 

styrks också av den litteratur som jag tagit del av, som pekar på fördelarna med 

utomhuspedagogik.36 

 

                                                 
35Skolverket/Kursplaner/Slöjd 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3888&extraId=
2087 2007-05-23 
36 Dahlgren, (1997) s. 24, 26, 46-49 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Utvärdering 

Efter varje genomförd lektion fick eleverna skriftligt svara på en utvärdering. Frågorna är 

enkelt formulerade för att eleverna i år 3 ska kunna läsa och förstå på egen hand. Eleverna i år 

8 fick samma utvärdering men med önskemål från mig om utförligare beskrivningar på fråga 

4. Fråga 1-3 besvarades som ja och nej- frågor.  

 

1. Var det trevligt att ha slöjd utomhus? 

2. Tyckte DU att du lärde dig något nytt under lektionen? 

3. Kan DU tänka dig att ha fler lektioner utomhus? 

4. Vad kan vi göra bättre till nästa gång?  


