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Abstract 
This essay aims to problematize and illuminate the connection between special-education and 

nature-based activities. With a theoretical ground that is based upon a sociocultural 

perspective I consider the information from the field. Through a qualitative and critical 

perspective I performed individual interviews with five pupils from the sixth school-year in 

the Swedish elementary-school. I also performed Focus-group interviews with two educators 

and three teachers in the same school-form. By a Hermeneutical working-method I have 

found out that the informants in my survey have a common experience that activities 

performed in nature has a positive effect on learning. Language, as a mediating tool is a 

positive factor of learning together with the inclusion of children in their regular school-

groups. These factors are more frequently observed in nature-based activities and are 

perceived as essentials for learning and teaching by the informants. Why then are nature-

based activities, in the world of the informants a low frequent experience? Two perspectives 

are forming the discourse on this field, the categorical and the relational paradigm. The 

categorical perspective is hegemonic and forms the activities of the school and the identity of 

the teachers and educators through discursive power. The teachers and the educators are more 

inclined to use reproductive teaching methods because of the discursive power in the field. 

This power urges them to in practice chose traditional, general methods rather than meeting 

the pupil in the zone of proximal development. Nature-based activities are a bridge that more 

likely can lead to a school formed in a more relational context. Nature-based activities are 

also in this context problematizing a categorical organization of the school. More fruitful 

effects of special-education can occur directly in the base-groups of the children through the 

use of nature-based working methods. Nature-based activities can therefore promote inclusion 

rather than exclusion of the individual.  
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Prolog 
Bussen svängde in på parkeringen till naturreservatet. Bakom oss låg en drygt två mil lång 

resa och eleverna från årskurs fyra till och med sex uttryckte en blandad förväntan på den 

friluftsdag som låg framför dem. Här låg nu det 139 meter höga berget med alla dess 

klapperstensfält och väntade på att besegras av våra benmuskler. Målet var de hällar och 

bergsformationer som låg vid toppen. Under själva bussresan var det en elev som märktes och 

framförallt, hördes. Det fanns inte det svartmålande epitet som genom denne elevs försorg 

inte var tilldelat kamrater, skola, friluftsdagen och allt annat som råkade komma i närheten 

denna morgon. De övriga barnen verkade inta ett blandat förhållningssätt till pojken som 

fortsatte på samma verbala väg medan stigen upp mot toppen anträddes. En del av barnen 

verkade irriterade, andra var rädda och besvärade. Generellt framtonade strategin, bland såväl 

personal och elever, att det var bäst att låta pojken så mycket som möjligt få vara i fred. Själv 

försökte jag överblicka läget. Då det inte från tidigare fanns någon personlig relation till 

eleven bedömde jag mina möjligheter att vid den, till synes oundvikliga konflikten lyckas 

resonera fram en lösning som låga. Jag följde med som tillfälligt stöd till gruppen och den 

berörda läraren. Det kanske var naturligt att jag redan hade börjat fundera på en del negativa 

scenarion och hur man då, i så fall skulle agera. Min förväntan på att detta skulle bli en bra 

dag var låg. Regnskuren som ackompanjerade våra steg hjälpte inte till att förändra min inre 

bild på hur dagen med säkerhet skulle utvecklas. 

 

En halvtimme senare var vi framme vid målet men nu är bilden en annan. Den elev vilken 

nyligen uppvisade ett negativt beteende stod nu tätt intill och talade med positiva ordalag om 

sina egna upplevelser av skog och mark. Han berättade om många arter inom flora och fauna, 

deras namn samt deras funktioner och vidare om många intressanta företeelser inom naturen 

som han verkade ha god kännedom om. Här hade jag en elev som för några minuter sedan 

uppfattades som den vilken var bärare av den lägsta intressenivån med påtagligt aggressiv 

attityd, men nu beundrande beskrev vattnets kretslopp. Under resten av dagen hade vi många 

intressanta lärandetillfällen med diskussioner och resonemang kring naturvetenskap. Min 

förundran var väckt och frågan vaknade… 

 

– Vad hände egentligen? 
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1. Inledning  
Utifrån den personliga upplevelse i prologen kommer följande parti att föra fram tanken om 

de naturbaserade verksamheterna som möjlighet i en specialpedagogisk kontext. Kan 

specialpedagogiska effekter uppstå i elevers basgrupper utan att exkluderande åtgärder 

behöver vidtas? ”Naturbaserade aktiviteter kan utövas på skiftande platser såsom: skog, åker, 

kolonilott eller skolträdgård. Framförallt är det utomhusplatser som avses, men aktiviteterna 

kan äga rum på platser som i de flesta fall definieras som inomhusplatser: växthus, ladugård 

eller t.o.m. klassrum.” (Niemi, 2010, s. 17). Innevarande undersökning visar på spåren av en 

pragmatisk funktion och att fältet präglar både utbildning och samhälle. Brodin (2011) 

framför att naturvistelser anses som välgörande och hälsobringande samt pedagogiskt 

gynnsamma. Tiller och Tiller (2003) pekar på det tydliga sambandet mellan effektivt lärande 

och pedagogikens koppling till den konkretiserande vardagen. De betonar att klassrummet i 

dagens skolor har svårigheter att bjuda på den effektivaste inlärningen, vars grund är beroende 

av kontextuell inramning. Det finns forskning som hävdar att vistelse i naturen inte bara 

förbättrar vårt välbefinnande men även att det i naturen finns läkande resurser och processer. 

En grön miljö minskar antalet intryck och gör oss lugnare samtidigt som blodtrycket minskar 

enligt Dahlgren, Malmer, Nelson och Szczepanski (2006).  

 

Det är i det perspektivet svårt att låta bli att betrakta naturen varandes en specialpedagogisk 

möjlighet. Att använda ordet möjlighet istället för resurs är betydelsefullt. Ordet resurs kan 

annars lätt innebära att en tanke av kolonialisering eller produktivitet uppstår och att naturen 

återigen blir något som skall utvinnas, nu i specialpedagogiskt syfte. Naturen kan inte heller 

lätt schemaläggas och passas in i agendor, vädret är som bekant som det är oavsett aldrig så 

goda intentioner. Däremot finns möjligheten till lärande om naturens spelregler respekteras. 

Det är viktigt att acceptera de livsvillkor och förutsättningar som naturen och livet ställer upp, 

att kanske som respit i ett postmodernt fragmentariskt samhälle våga stanna upp inför 

helheten. Niemi (2010) framhåller att trädgården exempelvis har använts som instans för att 

sysselsätta och disciplinera människor som genom att, av samhället betraktas som avvikande 

och därefter sorteras till olika tillrättalagda miljöer. Foucault (1975) framför att varje 

människa sorteras in i de verksamheter vilka samhället framställer som lämpliga för 

individen. Vid Stockholms universitet (2013) framförs resonemanget om att vi lever i en tid 

där ekonomi och effektivitet är honnörsorden vilket i Sverige alltsedan 1990 talet mer och 

mer påverkat agendan inom den offentliga sektorn. Ansatsen att konkurrensutsätta skolan 

samt att söka ekonomiska effektiviseringsmodeller för verksamheten har sin upprinnelse i det 

vilket kallas new public management (NPM). Av Stockholms universitet (2013) beskrivs 

denna hegemoni som en trend inom västvärlden vilken tar sig uttrycket av att införa idéer och 

strukturer från näringslivet i offentlig verksamhet. På agendan för skolan och den 

specialpedagogiska verksamheten märks detta i hur samhället genomför styrning och kontroll 

för att uppnå ekonomiska förbättringar. Gardelli och Hertting (2012) problematiserar effekten 

av detta inflytande och visar på den diskursivitet som under dessa omständigheter har 

utvecklats. Skapandet av den effektiva lärmiljön blir enligt nyss nämnda studie en fråga om 

att fokusera på lärares och studenters kompetens och förmåga. Skolan blir i ett ekonomiskt 

perspektiv mer en produktionskedja vilken promoverar resultat och måluppfyllelse. Det 

poängteras vidare av Gardelli och Hertting att detta är en skolkonstruktion som varken elever 

eller lärare beskriver som meningsfull. Istället pekar den sistnämnda undersökningen på att 

informanternas erfarenheter lyfter upp relationer och miljö som viktiga faktorer för den goda 

lärmiljön. Nämnda studie belyser därmed att det går att ha goda intentioner med ett 

läraruppdrag men diskursivitet- och maktaspekter gör att läraruppdraget begränsas till en viss 

tolkningsrepertoar i vardagen. Foucault (1975) menar att styrning av tiden i en verksamhet var 
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en signal på att makt utövas och i förlängningen problematiserar det onormala, det eller den 

som inte uppfyllde denna tidsstandardisering. I detta fält av makt uppstår konstruktioner inom 

den specialpedagogiska praktiken som påverkar valet av arena för verksamheten. De som inte 

uppfyller normen för tidsstandardiseringen kan därför uppfattas som ”specialpedagogiskt 

behövande” och kan komma i fråga för specialpedagogiska åtgärder. Därmed uppstår 

specialpedagogiska effekter och dilemman i vardagen beroende på vilket perspektiv som 

anläggs i verksamheten. Det skapas tolkningar som gör att naturbaserade verksamheter 

prioriteras eller sorteras bort. Naturbaserade arbetssätt och verksamheter blir i denna mening 

ett problem för hur skolan prioriterar och värderar pedagogiska modeller. Skolan väljer form 

för den vardagliga verksamheten på individ och gruppnivå men frågan är hur fri den är att 

välja hur den ska tolka sitt uppdrag i förhållande till vad som kan betraktas varandes 

värdefulla pedagogiska möten i ett visst specialpedagogiskt perspektiv? Enligt Foucault 

(1975) kan diskursiv makt subtilt styra över dessa förhållanden och obemärkt odlas den 

verksamhetsform fram som makten avser. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa och problematisera samspelet mellan naturbaserade arbetssätt 

och specialpedagogik.  

 

2.2 Frågeställningar 

 Hur erfar fritidspedagoger och lärare ett naturbaserat arbetssätt?  

 Hur erfar elever ett naturbaserat arbetssätt? 

 Hur kan samverkan mellan specialpedagogik och naturbaserade verksamheter förstås och 

problematiseras utifrån elevers, fritidspedagogers och lärares erfarenheter?  

 

2.3 Syftesprecisering  

Då denna studie använder begreppen problematisera och belysa så syftar detta på ett kritiskt 

förhållningssätt. Undersökningen utgår från en kritisk hermeneutik där abduktion strävar efter 

emancipation från låsta tolkningsramar (Alvesson & Sköldberg, 2008) och att belysa 

livsvärldar utifrån helhet och närhet. Distansen var möjlig att skapa genom kritisk teori och 

olika specialpedagogiska perspektiv. Niemi (2010) beskriver begreppet naturbaserade 

verksamheter som ett samlingsnamn för verksamheter med naturen som mötesplats och/eller 

beröringspunkt. Med verbet ”erfar”, betraktar jag erfarenheter och diskursivitet på individ-, 

grupp- och organisationsnivå inom skolverksamheten som den beskrivs av informanterna. 

Skrtic (1991) problematiserar två tolkningssätt av den specialpedagogiska verksamheten ”the 

cultural frame of reference” (ibid. s, 166) samt ”organizations as paradigms” (ibid. s, 167). 

Han menar vidare att det finns en möjlighet att frångå traditionella tolkningar av elever och 

därmed mer demokratiska konstruktioner av specialpedagogiken om det förstnämnda 

synsättet väljs. Von Wright (2000) pekar på det punktuella och det relationella perspektiven 

som är betydelsefulla i bildandet av identitet. Två perspektiv framförs även av Persson (2001), 

det kategoriska och det relationella paradigmen, vilket sammantaget formar bilden av att det 

finns två olika tolkningar av specialpedagogiken. Den sistnämnda författaren belyser att det 

kategoriska (punktuella perspektivet), betraktar individen som bärare av eventuell 

problematik och om svårigheter uppstår riktas åtgärderna ofta mot denne. I många fall är 

dessa åtgärder exkluderande och för elever från sin dagliga gemenskap i klassen in i särskilda 

grupper skapade utifrån diskursiv makt. Det relationella perspektivet riktar uppmärksamheten 

mot miljön och relationerna kring individen och ser i dessa faktorer möjligheter för att 
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individen ska lyckas. Inkludering betraktas i det sistnämnda perspektivet som fruktsamt för 

lärande enligt sist nämnda författare. 

 

2.4 Avgränsning 

Jag har valt att begränsa mig till en skola som forskningsfält utifrån behovet av ett rimligt 

tidsperspektiv och forskningsfält. Jag ville intervjua fritidspedagoger (två stycken) och lärare 

(tre stycken) genom fokusgrupper vilket Wibeck (2010) anför som rimligt metodval, samt 

elever (fem stycken) i årskurs sex genom enskilda intervjuer för att få del av informanternas 

livsvärldar (Kvale, 1997). Syftet med detta var att belysa mina forskningsfrågor utifrån ett 

relationellt, sociokulturellt perspektiv utifrån min kvalitativa ansats. Andra metoder hade gett 

andra resultat och inte belyst livsvärldar lika förtjänstfullt enligt Kvale (ibid.).  
 

 

3. Teoretisk referensram och tidigare forskning 
I denna avdelning belyses de teoribildningar som i studien kan anses som väsentliga för 

förståelsen av området. Denna teoretiska förståelse har främjat abduktionsprocessen då den 

har skapat distans och belyst diskurserna på fältet. Jag väljer att betrakta naturbaserade 

verksamheter i en specialpedagogisk kontext utifrån teoribildningar från framförallt Bourdieu, 

Foucault, Mead och Vygotsky, då dessa beskriver sociokulturella tolkningar. Vidare är det 

viktigt att i ett diskursivt perspektiv få del av historien, hur de naturbaserade diskurserna 

växer fram. 

 

3.1 De naturbaserade verksamheterna 

Enligt Niemi (2010) framträder olika hegemonier i talet om interaktionen mellan människa 

och natur. Naturbaserade aktiviteter beskrivs på ett självklart sätt som hälsosamma för alla 

människor men alla vill för den sakens skull inte vara i naturen enligt Niemi. Finns det därför 

någonting som skulle tala för att specialpedagogik bedriven i naturen skulle kunna gynna ett 

relationellt förhållningssätt? Är en sådan utsaga mer ett utslag av stereotypa synsätt och lösa 

antaganden framväxta genom historien eller finns det en grund för sådana tankegångar i den 

historiska erfarenheten? Det praktiska spektrumet är stort och brett, en pedagogisk modell 

som exempelvis Ur och Skur förskolor önskar att förlägga sin verksamhet i naturen i så stor 

utsträckning som möjligt. En annan aktör, nöjer sig med att importera in naturen i ett 

klassrum för väl regisserade studier eller upplevelser i form av lektioner i biologi. En annan 

aktivitet kan omfamna mer medicinska, genetiska synsätt där naturen i sig själv stämmer 

människan i mer harmoniska toner och ger hälsa. Ibland uppstår mystiska och närmast andliga 

uttryck som ställer ontologiska anspråk, ”In today´s world of overpopulation, it is essential 

that we make an effort to keep people in touch with the Earth: its natural rhythms, the 

changing seasons, its beauty and mystery.” (Cornell, 1998, s. 7f). Ofta förekommer en 

blandning av de olika synsätten men att det skulle vara bra för människan att vistas i naturen, 

särskilt då specialpedagogisk verksamhet är aktuell, framstår närmast som en hegemonisk 

(övervälde, herravälde, ledarskap) idé som enligt Niemi (2010) finner sin giltighet inom olika 

verksamheter både i den nutida praktiken och i historien. De två perspektiven (relationellt och 

kategoriskt) existerar bredvid varandra vilket i praktiken leder till att dubbla utbud av roller 

och identiteter erbjuds. Mead (2001) framför att jaget uppstår som ett resultat av mötet med 

andra och vi blir till genom varandra genom interaktionen med vår omvärld. I detta perspektiv 

blir därför valet av i vilken miljö skolan bedrivs betydelsefullt. Vilken arena väljer skolan och 

kan detta val betraktas som en logisk följd av den forskning som presenteras? 
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3.2 Tidigare forskning 

Medicinska och pedagogiska fördelar med utomhusvistelse, företrädesvis i form av 

utomhuspedagogik görs gällande av exempelvis Dahlgren, et al. (2006). Att ”Det finns en 

nära koppling mellan lek och lärande och mellan lärande och sinnesintryck från naturen” 

(Brodin, 2011, s. 446) är inte en unik inställning genom den pedagogiska historien. 

Trädgården beskrivs som behandlingsform av Niemi (2010) som framför att det finns en 

kontinuitet för denna terapiform under hela nittonhundratalet. Parker och deras betydelse för 

mänsklig aktivitet påpekas som en nödvändighet av Grahn (1991) som visar på deras speciella 

roller och funktioner. Parker skapade för barn-, ung- och ålderdom är på olika sätt kulturellt 

konstruerade för att fylla olika mänskliga behov. Därmed gör Grahn kopplingar mellan 

rummet och gemenskap samt visar på parkers funktion som öppna sociala ytor. På dessa 

meningsbärande ytor förmedlas olika budskap, odlas för samhället önskvärd aktivitet samt 

inpräntas ett socialt avtryck. Brodin (2011) menar att de gemensamma ytor som finns i 

naturen ökar elevers möjlighet till autonomi och pekar på att spelregler förändras då skolan 

byter arena. Sistnämnda författare påstår att personer med intellektuell funktionsnedsättning 

ges en ökad möjlighet till inkludering i en utomhusmiljö. Jannok Nutti (2011) belyser att den 

samiska kulturen är gynnsam för inlärning av matematik då kulturen i sig erbjuder en ökad 

nivå av konkretisering i undervisningen, till viss del beroende på att naturen är en del av den 

vardagliga kontexten. Tiller och Tiller (2003) menar också att praktiken är en viktig 

pedagogisk faktor då den konkreta upplevelsen i en meningsskapande kontext främjar 

förståelse av teori. I en begränsad omfattning finns som berättelse i forskarvärlden kopplingen 

mellan naturbaserade verksamheter och specialpedagogik utifrån ett kritiskt, sociokulturell 

perspektiv. Det är i detta fält som min förhoppning finns att kunna belysa och problematisera 

fenomenet naturbaserat arbetssätt. 

 

3.3 Talet om olika elever. 

Niemi (2010) uttrycker att människor genom diskursiv makt förs in i den verksamhet där de 

hör hemma i samhället. Verktyget för detta är ofta diagnoserna som verkar för en sortering till 

specialpedagogiska verksamheter och eventuella institutioner som skulle sakna legitimitet 

utan barn eller människor i behov av särskilt stöd.  Att makt framstår som en viktig ingrediens 

i alla mänskliga aktiviteter framhålls av Foucault (1975). Den utövas på mikronivå (inom 

individen) samt på makronivå när den uppstår (genom exempelvis samhällets institutioner). 

Foucault (1975) menar att det subtila utövandet av makt och disciplinering äger rum idag 

främst inom individen då denne socialiseras och normaliseras efter samhällets rådande normer 

och krav. Mead (2001) pekar på att individens identitet byggs genom interaktionen med andra 

och att identiteten stärks genom tankeprocesser inom individen. I detta perspektiv måste mötet 

mellan de naturbaserade verksamheterna och specialpedagogiken förstås utifrån sin sociala 

kontext och identitetsskapande kraft. ”It is only a secondary process which leads to the 

projection of oneself into the other, putting oneself in his place” (Mead, 2001, s. 7). Dessa 

identitetsskapande processer är enligt Mead (2001) inte skilda från omvärlden, objekten, samt 

andra individer (subjekt). Processerna uppstår i själva upplevelsen och är i första hand inte 

nödvändigtvis intellektuella. 

 
Mead hävdar att all individuell handling som är inriktad gentemot den fysiska 

omgivningen, eller som han skriver, gentemot fysiska objekt, är meningsfull handling. Att 

handlingen är meningsfull betyder dock inte alltid att vi är medvetna om det. Meningen hos 

ett fysiskt objekt erhåller vi genom vår egen reaktion på objektet. (von Wright, 2000, s. 94f) 

 

Var detta äger rum är utifrån Foucault (1975) inte en slump och handlar mer om var makt 

lättast låter sig utövas. Svarar valet av kategoriska verksamheter, exempelvis i form av 

särskilda undervisningsgrupper, mot maktens behov av att utöva disciplinering? Foucault 
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(1975) inför begreppet panoptikon som denne beskriver som en fängelsemiljö som är 

konstruerad så att alla vrår i denna kan observeras från en enda punkt, utformningen skapar en 

känsla av att vara ständigt iakttagen. Panoptikon framställs av nämnde författare som en 

möjlig förklaring till den inre disciplineringen hos individen, då hon införlivar sitt tänkande 

efter samhällets krav och önskemål eftersom hon ständigt känner sig iakttagen. Makten 

betraktar individen genom samhällets förväntningar och normer vilka är diskursiva och ställer 

sina krav och anspråk i alla delar av samhället, så även skolan. Det går därför att 

problematisera i vilken utsträckning naturbaserade verksamheter är möjliga att väljas som 

aktivitet. Hur påverkar detta identiteten hos informanterna då valet av arena för lärande även 

innehåller rolluppsättningar som skall spelas på varje scen enligt Goffman (1959)? Niemi 

(2010) menar att barn och individer i behov av särskilt stöd i olika tider tillskrivs olika 

egenskaper och följaktligen tillägnas olika miljöer och behandlingar. Att skolans 

författningssamling tar spjärn emot exkludering är viktigt och fastslår utgångsläget för alla 

elever. Grundpositionen inom det svenska skolväsendet är inkluderande av eleven i sin 

ordinarie undervisningsgrupp. ”14§ Specialundervisning skall anordnas för elever som har 

behov av särskilt stöd. Specialpedagogiska insatser skall därvid i första hand göras inom den 

arbetsenhet eller klass som eleven tillhör.” (Utbildningsdepartementet. 1988:655). 

 

3.4 Det språkliga mötet  

Den senaste läroplanen (LGR 11) fastslår att den svenska skolans uppdrag är att fungera 

genom demokratiska principer där en reell fördelning av makt och en strävan efter dialog är 

påbjuden. 
 

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. 

Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet 

med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och 

formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha 

möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. (Skolverket, 2011, s. 15) 

 

Om dialog och samverkan uppstår genom att statsmakten kräver detta eller om den spirar 

fram först då jordmånen och förhållandena är de rätta låter jag vara osagt. Att vara inkluderad 

i en lärande dialog och meningsutbyte blir utifrån ett sociokulturellt perspektiv essentiellt för 

elevens möjlighet att utvecklas och lära tillsammans med andra.  
 

The zone of proximal development furnishes psychologists and educators with a tool 

through which the internal course of development can be understood. By using this method 

we can take account of not only the cycles and maturation processes that have already been 

completed but also those processes that are currently in a state of formation, that are just 

beginning to mature and develop. Thus, the zone of proximal development permits us to 

delineate the child's immediate future and his dynamic developmental state, allowing not 

only for what already has been achieved developmentally but also for what is in the course 

of maturing. (Cole, 1988, s. 84) 

 

Att Vygotsky (1997) hävdar att lärande är ett socialt fenomen, ger en fingervisning om den 

möjlighet som pedagogen har att skapa fruktbara lärandesituationer i en relationell miljö. 

Läraren kan välja att rigga för social interaktion mellan eleverna och välja att prioritera en 

demokratisk dialog mellan sig själv och gruppen. Språket i sig blir i den meningen den största 

enskilda faktorn genom vilken kunskap medieras (överförs och understöds). Pennan uppfattas 

som en viktig artefakt (redskap för lärande) inom skolan men ett maktperspektiv kan 

problematisera vilka artefakter som blir tillgängliga. ”Över hela kontaktytan mellan kroppen 

och det föremål den hanterar smyger makten sig in och fäster dem vid varandra” (Foucault, 

1975, s. 155). Naturbaserade verksamheter är utrustade samt ekiperade med sina särskilda 
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artefakter som förstärker multimodaliteten. Det vill säga, möjligheten att använda andra 

uttryck än det skrivna språket för att tydliggöra lärandet. 

 
Forskare som Kress och van Leeuven använder begreppet multimodal för visuell 

kommunikation, där man använder sig av flera olika uttryckssätt för att kommunicera sitt 

budskap, till exempel färger, bilder och text. Det är en form av ett utvidgat textbegrepp, där 

text innefattar betydligt fler sätt att kommunicera och dokumentera än bara genom 

nedskrivet talat språk. (Skolverket, 2013, s.1) 

 

Tiller och Tiller (2003) framhåller att det är lärandet i en praktisk tillämpning som erbjuder en 

ökad möjlighet till förståelse av stoffet. Om det är så att sociala miljöer och kulturell 

meningsfullhet förstärks genom naturbaserade verksamheter finns här en möjlighet att genom 

ett medvetet val av arena ytterligare berika den specialpedagogiska jordmånen. Lärandet 

behöver en praxisgemenskap enligt Vygotsky (1997), en verkstad för konstruktion av 

kunskap. För barn är leken inte förslösad tid utan kan i sig vara meningsskapande och utgöra 

väl så mycket lärande som någonsin klassrumslektionen. Vygotsky (2006) menar att det i 

leken uppstår sociala färdigheter och kunskaper som är svåra att tydliggöra på teorins väg. Ett 

påstående florerar i folkmun, ”att merparten av det som vi lär oss inte sker på skolan”. 

Huruvida detta är sant får vara osagt men däremot talar mycket för att skolan begränsar barns 

möjligheter till lärande om den agerar som om det vore tvärt om. 
 

Barn utvecklas i samklang med sin fysiska omgivning. Minnena av viktiga erfarenheter vi 

gjort som barn sitter liksom etsade kvar i kroppen. Det är på de minnena vi bygger våra liv. 

De är livskunskap. Som vuxna återvänder vi ofta till de betydelsefulla platserna och 

minnena, i tanken eller i verkligheten för att hämta näring. Minnet finns kvar på platsen. 

Platsen är minnet. (Olsson, 1995, s. 123) 

 

Bourdieu (1995) hävdar att den sociala identiteten kan förstärkas eller försvagas. 

Naturbaserade verksamheter kan erbjuda en möjlighet att byta social ryggsäck och på sätt och 

vis positivt omkonstruera elevrollen. Bourdieu framhåller att ”Habitus kan förstärkas, 

försvagas eller transformeras exempelvis genom att människor hamnar i nya 

existensbetingelser; dessutom kan man, hävdar Bourdieu, i någon mån kontrollera sin habitus 

genom att göra sig medveten om den” (Broady, 1998, s. 18). Makt och habitus hör i detta 

perspektiv ihop då Foucault (1975) belyser den bakomliggande mekanismen som styr dessa 

val genom samhällets subtila disciplinering av individen. Skolan har i den meningen sin egen 

habitus och identitet. De förväntningar som pedagogen går in med i handlingen framstår i 

detta ljus vara avgörande. Att utföra maktstudier och analyser av kapital kan därför ge ett 

nyttigt perspektiv i ett betraktande av specialpedagogiska verksamheter och företeelser. En 

diagnos kan i det ljuset fungera som en färdigkonstruerad ryggsäck med redan levererade 

beteendemönster och identitet klar för att tillämpas på den enskilda eleven, ”I Bourdieus 

analyser möter vi ideligen samma förklaringsmodell: en given habitus möjliggör ett bestämt 

register av strategier som, alltid i relation till de aktuella omständigheterna, ger människor ett 

bestämt spelrum” (Broady, 1998, s. 18).  

 

3.5 Historien – de naturbaserade verksamheternas  

Här vill jag belysa hur de naturbaserade verksamheterna används som en kategorisk, 

exkluderande specialpedagogik genom den svenska skol- och handikapps-historien. Min 

avsikt är att låta historiciteten belysa samt problematisera att förhållandet mellan 

naturbaserade verksamheter och specialpedagogik i grund och botten inte genomgår något 

perspektivbyte sedan sekelskiftet 1800-1900. Den medicinska, psykologiska hegemonin 

uppstår enligt Egelund, Haug och Persson (2006) vid denna period och det framförs på andra 

håll att ”arbete i lantbruk och trädgård ansågs vara det bäst lämpade för de funktionshindrade 
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och att det vanligaste arbetet för målgruppen under 1930-talet var just jordbruksarbete.” 

(Niemi, 2010, s. 173).   

 

3.5.1 1800-1900  

Hultén (2008) anför att då den första generella skolreformen i Sverige äger rum genom 

folkskolans införande 1842, är läskunnigheten i riket redan god. Tyngdpunkten i 

skolundervisningen är religiös och fostrande. Fortfarande är det kyrkans män som på lokal 

nivå ansvarar för verksamheten genom de lokala skolstyrelserna Hultén (ibid.) påpekar att i 

takt med att vetenskapen erövrar mark blir även de beskrivningar som från början har sin 

grund i kända företeelser i hem och närmiljö mer abstrakta. Att ”ju mer skolans materiella 

standard ökar i fråga om läroböcker, planscher, och annan undervisningsmaterial, desto mer 

stängdes undervisningen in inom klassrummets fyra väggar” (Isling, 1988, s. 188). Hultén 

(2008) menar att naturen förs in i klassrummet genom olika material. De personer som 

kategoriseras som obildbara, enligt Hultén (ibid.) hamnar i särskilda förvaringsmiljöer 

alternativt blev kvar i hemmen. Vidare pekar författaren på det faktum att folkskolan är 

teoretisk till sin utformning med få inslag av en i närmiljön och i upplevelsen baserad 

pedagogik som, om den förekom oftast var förunnad de äldre barnen. Niemi (2010) visar på 

att det var i lantbruket som samhället tidigt uppfattar att det finns största möjligheter och 

potential för personer med intellektuell funktionsnedsättning att försörja sig själva och därmed 

inte ligga samhället till last. Det är i dessa institutioner vanligt att i lantbruksmiljö, praktiskt 

lära sig jordbrukets sysslor. För de svårare fallen är det enligt Niemi (2010) mer förvaring 

som gällde. 1879-1904 uppstår, enligt föregående författare 17 anstalter i riket för de bildbara, 

sinnesslöa. Här konkretiseras tanken på att det är positivt för förståndshandikappade 

människor att vistas i en naturnära miljö. Røren (2007) anför att detta är en del av tidsandan, 

belyst genom den på artonhundratalet verksamme sinnesjukhusläkaren Hans Selmers följande 

ord.  

 
Han uttryckte kritiska synpunkter på att Saegerts skola låg i stadsbebyggelse mitt i Berlin. 

Idioten bör behandlas på landet, med stränga krav på vanliga sanitära anordningar. Idioten 

bör så långt som möjligt ställas i ett nära förhållande till naturen. Det komplicerade 

stadslivet gör det svårt för honom att få en riktig föreställning om saker och ting, eftersom 

han har svårt för abstrakt tänkande. (Røren, 2007, s. 136) 

 

Medicin och exkludering går därmed armkrok i förespråkandet av kategoriska 

specialpedagogiska åtgärder med naturen som slutstation. Røren (2007) framför vidare att 

miljön för anstalterna var mer praktisk och kontextuell till skillnad mot folkskolan som blev 

allt mer teoretisk och abstrakt. Ganska snart stod det klart att de förväntade resultaten på 

anstalterna uteblev. Människor med funktionsnedsättningar gjorde trots de stora satsningarna 

inga nämnvärda framsteg. Men det hävdas av Niemi (2010) att uppfattningen om att dessa 

skolanstalters misslyckande med sitt uppdrag att ge acceptabla kunskaper till sina elever 

kunde bero på att man i stort använde sig av samma pedagogik som var vanlig i folkskolorna. 

Hultén (2008) hävdar att detta gav i resultat en mer pessimistisk syn på möjligheten att bota 

de individer vilka man definierade som problematiska. Den enhetliga pedagogiska medicinen 

fungerade därmed inte på alla trots miljöbyte. 

 

3.5.2 1900-1961  

Från ett religiöst synsätt växlar nu lärandet till att eftersom mer vila på ett modernt, 

medicinskt och evolutionärt perspektiv enligt Niemi (2010). Niemi framhåller att det under 

början av seklet, i den kyrkliga andan om arbetets välsignelse råder en strikt åtskillnad i synen 

på arbete, hem och fritid. Dessa arenor skiljs åt samt har sina egna rum för utövning. I början 

av förra seklet hittar vi ändå ett uppvaknande intresse för friluftslivet. De alltmer 
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industrialiserade städerna med sina komplicerade miljöer, socialt, ekonomiskt och ekologiskt 

framstår inte som goda platser för barns uppväxt enligt Lindfors (2003). I de kommande 

styrdokumenten för skolan uppstår rekommendationer om att i skog och mark ”taga de större 

barnen med sig ut på markerna för att där se när naturen vexer [sic]” (Hultén, 2008, s. 75). 

1919 års undervisningsplan slår fast att det är av stor vikt att iaktta den levande naturen och 

”betonar undervisningsutflykter” (Hultén, 2008, s. 75) och i läromedlen fann man avsnitt där 

eleven förväntades göra försök, observationer för att undersöka naturen. Man vaknar mer och 

mer inför att den konkreta upplevelsen i naturen var av stor vikt för barns lärande. Runt 

sekelskiftet 1800-1900 får medicinen som vetenskap ett stort inflytande (Egelund et al. 2006). 

Det medicinska paradigmet ges företräde vid definitionen av skolans metoder. Vidare 

poängteras av nämnda författare att mycket av medicinens synsätt kom att överföras till 

skolan och särskilt ett medicinskt normalitetsbegrepp börjar dominera det specialpedagogiska 

området. Tanken på att det är viktigt att behandla och bota det som är onormalt blir ett signum 

för tidsandan. Tiller och Tiller (2003) menar att möjligheten att lära från sin närmiljö är större 

i den tidigare delen av seklet. Det finns ett utrymme för barn att behålla en kontakt med 

vardagen och de praktiska, lokalt förankrade erfarenheterna genom att utbildningen inte tog 

över så stor del av barns tid. Barns lärande i andra miljöer än i skolan bejakas och det var 

snarare under 1950-talet som den stora teoretiseringen av skolan tog sin början enligt Tiller 

och Tiller (2003). ”Det var skolan i staden som var inspirationens huvudkälla och 

pedagogiska tappkran. Den var prima vara och skulle exporteras och prägla alla skolor. 

Folkskolan på landet var sekunda.” (Tiller & Tiller 2003, s. 13). Det var till stor del andra 

krafter än skolan som under perioden stod för det mer praktiska lärandet, exempelvis hemmet, 

jordbruk, skogsbruk och fiske men samhället börjar under perioden skifta fot.  

 

3.5.3 1962-2011 

Pedagogiken och de naturbaserade verksamheterna placeras och planeras i de organiserade 

miljöerna enligt Olsson (1995), som vidare framför att de nya familjekonstruktionerna med 

nya villkor i genusperspektivet medför att barns fritid kom att under perioden bli påfallande 

mer institutionaliserad. De naturbaserade verksamheterna kom att mer och mer utövas under 

överinseende av institutionernas experter.  

 
Barn i förskoleåldern är inte självklart ute på egen hand, utan vuxnas uppsikt, ens i sina 

specialgjorda miljöer. Rädslan för trafik och brottslighet gör att vi inte vågar låta barnen 

utforska och vistas i sin egen omgivning och närmiljö på egen hand förrän de är ganska så 

stora. (Olsson, 1995, s. 10) 

 

Grundskolereformen genomförs i riket med en början 1962. Under perioden har fyra 

läroplaner
1
 sett dagens ljus i Sveriges riksdag. Särskilt LGR 80 betonar ett experimentellt 

arbetssätt medan LPO 94 samt LGR 11 understryker fyra viktiga aspekter på lärande 

nämligen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Därmed öppnas dörren, åtminstone på 

pappret, för ett mer individ- samt grupporienterat frirum vilket ger lärare och fritidspedagoger 

en större möjlighet att själva på individ- och gruppnivå i stor utsträckning välja egna metoder 

samt arbetssätt. Under 1990 talet uppstår en allians implementeringen av en produktivitets- 

och effektivitetstanke som från näringslivet hittar vägen in i den offentliga sektorn med krav 

på måluppfyllelse och resultat. Niemi (2010) belyser att så sent som år 2000 startas särskilda 

trädgårdsgrupper för habilitering av förståndshandikappade med hjälp av trädgård. Niemi 

pekar vidare på att jordbruket återigen åberopas som resurs för människor med intellektuell 

funktionsnedsättning Det kategoriska medicinska perspektivet lever därmed kvar och ställer 

                                                 
1
 LGR 69, LGR 80, LPO 94, LGR 11. 
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idag fortfarande anspråk på att kunna ”hjälpa” den som anses onormal genom designen av 

särskilda, exkluderande miljöer i naturen. Historien upprepar därmed sig själv.  

 

 

4.  Metod  
I denna del redovisas undersökningens teoretiska ansats, metod, urval, genomförande, 

databearbetningsmetod och etiska ställningstaganden. Jag beskriver hur undersökningen 

genomförs samt vilka etiska ställningstaganden och ramar som är betydelsefulla. Här 

presenteras hur urvalet gick till samt hur bearbetningen av data utfördes.  Slutligen framförs 

källkritik.  

 

4.1 Teoretisk ansats 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats (Brinkmann & Kvale, 2009) då min avsikt 

var att belysa framförallt livsvärldar. Begreppet livsvärld betraktas i det här fallet som 

erfarenheterna från den upplevda naturbaserade verksamheten och specialpedagogiken i 

skolan på individ-, grupp- och organisationsnivå. Forsman (2011) framhåller vikten av 

organiserad skepticism. Detta innebar ett metodiskt ifrågasättande av det som var vedertaget 

inom olika paradigm. Sådant som var betraktat vara sanningar borde samt skulle ifrågasättas 

på ett systematiskt sätt. Undersökningen har en pragmatisk inriktning för att koncentrera 

praktiska fördelar i min studie. Analysverktyget som valdes var eklektiskt och 

intervjuanalysen utfördes som Bricolage. Brinkmann och Kvale (2009), påvisar att Bricolage 

är ett analysverktyg som utgörs av en verktygslåda, flera olika verktyg som är kombinerade 

för ett särskilt ändamål. I mitt Bricolage ingick teoretisk tolkning, kritisk hermeneutik och 

meningskodning. Min avsikt med detta var att med hjälp av kritisk hermeneutik låta 

teoridelen möta informanternas erfarenheter samt berättelser. Vidare önskade jag att låta 

resultatet av denna dialog möta en struktur, detta i form av en sortering av materialet i 

tabellform. Detta framhålls som en möjlighet av Brinkmann och Kvale (2009) för att förstärka 

helhet och översikt. Tabeller samt diagram kan enligt Brinkmann och Kvale (2009) finna en 

legitim samvaro i en kvalitativ studie.  

 

4.1.1 Kritisk hermeneutik  

Brinkmann och Kvale (2009) beskriver den hermeneutiska spiralen och presenterar 

rättesnören för hermeneutisk tolkning. Utifrån detta perspektiv skapades en helhetsbild. Då 

studien använder begreppet ”kritisk hermeneutik” (Alvesson & Sköldberg, s. 350) är avsikten 

att föra in fenomen och teorier som finns utanför själva berättelsen i den hermeneutiska 

spiralen och frångår därför det fjärde rättesnöret om autonom text. Avsikten var att betrakta 

samlingen av informanternas berättelser och den teoretiska bakgrunden som en helhet. Min 

avsikt var att frigöra mig från förutfattade meningar och mitt eget försanthållande som kunde 

påverka undersökningens reliabilitet. Genom att konstruera forskningsfrågor utifrån praktiken 

(se prologen) var dock min första inriktning induktiv och utifrån detta konstruerades en 

teoribas. Jag fördjupade mig i teoribasen vilket gav upphov till problematisering och 

hypoteser samt mötte återigen verkligheten, nu deduktivt i mina informanters berättelser. 

Återigen ledde induktion mig fram till mina teman. Utifrån teman utkristalliserades fler 

erfarenheter. På detta sätt blev studien en abduktion.  

 

4.1.2 Teoretisk tolkning 

Undersökningen målar fram olika bilder vilkas innebörd klarnar från mötet med 

teoribildningar. Teoretisk tolkning är en teoretiskt präglad tolkning av intervjuer som kan 

användas då det finns en önskan att i någon mening finna sanningen bakom ”texternas 

hegemoniska diskurs” (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 254). Intervjumaterialet tolkades från 
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olika teoretiska perspektiv och varje teoretiskt perspektiv belyste olika aspekter av materialet. 

Utifrån stringens föll valet på sociokulturella perspektiv som är sprungna från Foucault, 

Bourdieu, Mead och Vygotsky då syftet med studien var att belysa och problematisera 

samspelet mellan naturbaserade arbetssätt och specialpedagogik. Teoribildningarna berörde 

konstruktioner av makt och identitet samt sociala kopplingar till identitet och lärande samt det 

kontextuella lärandet. Intervjuerna och teoridelen genomlästes upprepade gånger och 

samtidigt reflekterades över specifika teman av intresse i en hermeneutisk process. Jag ville 

möjliggöra en hermeneutisk cirkel där materialet betraktades utifrån principen närhet och 

distans. Jag började med att titta på historien och helheten i intervjuerna därefter nalkades 

enskilda utsagor samt gjordes försök att förstå dem i relation till sammanhanget, text skulle 

förklara text. Jag ville även begrunda utsagorna i stycken och erfor att vissa stycken i de olika 

informantgrupperna syftade på samma fenomen. Var utsagan landade i den historiska 

diskursen var betydelsefullt samt vilken diskurs som kom i fokus. Därför förhöll jag mig hela 

tiden till de berörda teoribildningarna, öppen för att hitta möten mellan teori och 

informanternas berättelser. Ibland uppstod nytt ljus över meningsbärande detaljer och en 

omstart av processen blev naturlig. 

 

Brinkman och Kvale (2009) beskriver att ett material kan sorteras in i olika meningsbärande 

delar eller temaområden. Intervjumaterialet transkriberades i sin helhet därefter sorterades 

råmaterialet i olika teman enligt Wibeck (2010). Efter att ha begrundat materialet och låtit det 

filtreras genom aktuella teoribildningar utkristalliserades fem områden vilka var 

meningsbärande i relation till syftet och forskningsfrågorna i studien. Det kändes angeläget 

att, som Wibeck framhåller, använda klargörande sorteringar för att söka logik och stringens i 

arbetet. Generaliserbarheten blir ändå acceptabel då urvalet är representativt mot många av 

skolans agenter samt verksamheter. Nedanstående fem teman fanns i mötet mellan teoridelen 

och informanternas berättelser från deras livsvärldar. Genom nedanstående fem teman kunde 

informationen tolkas utifrån syftet med min undersökning samt forskningsfrågorna.  

 

1. Den egna upplevelsen av lärandet. 

2. Diskursivitet och makt. 

3. Lärandets artefakter. 

4. Miljöns betydelse. 

5. Specialpedagogiska möjligheter och problem. 

 

4.1.3 Användning av meningskodning 

Var uppstod de olika upplevelserna och erfarenheterna i relation till diskursivitet? Brinkmann 

och Kvale (2009) framhåller att en form av meningskodning var kategorisering. Jag ville 

sortera materialet efter bestämda koder som i förväg var klarlagda.  

 

Definitioner: 

A) Studien avgränsades genom att definiera skolan som organism, uppdelad på individ-, 

grupp- och organisationsnivå.  

 

 Individnivå: Utsagor som rörde individen i första eller andra person. 

 Gruppnivå: Utsagor som rörde den nära gruppen/klassen, tredje person. 

 Organisationsnivå: Utsagor som rörde skolan som helhet och organisation 

 

B) Jag betraktade helheten i varje stycke för att finna om utsagan stod för en information 

vilket tangerade vad Persson (2001) framförde som två perspektiv vilka kunde intas i 

förhållande till lärande och elever.  
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C) Jag använde mig av de olika informantgrupperna för att finna vem som berörde vad och 

skapade efter detta en tabell (tabell 5:1, s.16). Avsikten med detta var i första hand att 

klargöra frågan om var på fältet diskursivitet uppstod. 

 

Meningskodningen var förtjänstfull för att kunna plocka ut rätt information ur råmaterialet. 

Informanternas utsagor berörde de två perspektiven, relationellt och kategoriskt vilka 

utvecklades samt definieras av Skrtic (1991) och betonas av Persson (2001). Utifrån dessa 

perspektiv berördes i informationen antingen individen eller miljön och relationerna som 

problem eller möjlighet. Samtalen anknöt till olika nivåer inom skolan på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Individnivå berörde enskilda individer, gruppnivå anknöt till klassen och 

grupperingar inom denna. Organisationsnivå angav fenomen på skolnivå och högre liggande 

beslutsplan. Siffrorna i tabellen avsåg på vilken nivå informanternas kommentarer belyste 

diskursivitet i råmaterialet samt om diskursiviteten på den berörda nivån var relationell eller 

kategorisk utifrån de definitioner vilka tidigare är nämnda.  Detta gav ett stöd då de enskilda 

uttalandena skulle viktas som representativa för helheten vid urvalet för resultatdelen. Jag 

ville genom detta förfarande undvika en osaklig slagsida i urvalet av citat till resultatdelen och 

främja reliabilitet. Materialet från meningskodningen kommer därför inte att dyka upp i alla 

facetter av undersökning utan endast där det upplevs som förtjänstfullt, däremot är materialet 

använt som kompass i skapandet av urvalet i resultatdelen. 

 

 

4.2 Fokusgrupper och enskilda intervjuer 

I studien användes kvalitativa forskningsmetoder som var relationsskapande men också 

utvecklande och berikande för deltagarna, vilket jag fann fokusgrupper vara (Wibeck, 2010). 

Genom intervjuer (bilaga 2 & 3) ville jag hitta spår av diskurserna för naturbaserad 

verksamhet, utföra maktstudier samt hitta avtryck från intagen pedagogisk position gentemot 

naturbaserad verksamhet hos informanterna samt upplevda specialpedagogiska fenomen i 

naturbaserade verksamheter. Jag berörde elevers och pedagogers subjektiva tankar, känslor 

om makt och specialpedagogisk kvalitet, vilket blev objekt för min subjektiva tolkning. Etiskt 

krävde alla dessa faktorer en kvalitativ ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008) då människors 

avsikter och tankar på djupet knappast låter sig exponeras av exempelvis en enkät. Då min 

avsikt var att hela studien skulle präglas av ett sociokulturellt förhållningssätt valdes 

fokusgrupp som metod för gruppintervjuerna. Wibeck (2010) framför att detta är ett arbetssätt 

som medför en mer strukturerad och arrangerad intervjusituation. Därigenom uppstår 

möjligheten att behålla fokuseringen på forskningsfrågorna utan att för den skull göra avkall 

på de relationella möjligheterna. Då verksamheterna som skulle studeras befolkades av 

människor som upplevde stress och avsaknad av tid var det önskvärt att så långt det vara 

möjligt använda informanternas tid på ett rationellt och empatiskt sätt då hänsyn skulle tas till 

informanternas signaler om stress. Detta var nödvändigt för att få till stånd processer där det 

var önskvärt att även deltagarna upplevde att intervjutillfället skulle berika reflektionen av 

deras egen praktik vilket Wibeck betonade som meningsfullt. Jag ville att vi under samtalen 

skulle komma fram till ett gemensamt ökande av förståelsen kring fenomenet. Wibeck menar 

att en grupp inte får vara för stor och att mycket goda resultat kan påvisas även i mycket små 

grupper. Jag upplevde att valet av intervjumetod skulle ställa krav på mig att anpassa 

frågeställningarna utifrån behovet av anpassad abstraktionsnivå i förhållande till 

informanterna. Att genomföra fokusgrupp med vuxna individer utifrån mer allmänt hållna 

frågeformuleringar och öppna utsagor är enligt Wibeck (2010) en effektiv metod som var 

kompatibel med mina syften och ansats. Att elever i årskurs sex, individuellt fick frågor 

utifrån en mer konkret situation och upplevelse var en relationell anpassning för att samtalen 

skulle upplevas som meningsfyllda. Enligt Kvale (1997) bör metodvalet anpassas efter 
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informanterna. Eleverna som ville medverka i min intervju kunde vara i en sådan position då 

det gällde gruppdynamik, att uppriktiga svar äventyrades om jag inte valde det enskilda mötet 

som intervjuform. Forsman (2011) framhåller att det var viktigt med en särskild etisk 

anpassning till den specifika situationen och att särskild hänsyn måste tas till informanterna 

som på alla sätt skulle hållas skadefria i och med en medverkan i ett forskningsprojekt. Detta 

var ett av skälen till att valet av enskilda intervjuer med eleverna. Mina fokusgrupper kunde 

anses som små utifrån deltagarantalet men detta var vad som omständigheterna medgav och 

lät sig göras utifrån antal informanter och tid. I detta sammanhang övervägdes möjligheten att 

utföra enskilda intervjuer även med lärare och fritidspedagoger. Metodvalet blev trots detta 

till fokusgruppers fördel då jag upplevde metoden som berikande när avsikten fanns att låta 

undersökningen i alla sina delar bära en relationell prägel. Min upplevelse var att samtalen vid 

fokusgrupperna fördes framåt på ett fruktsamt sätt genom interaktionen i gruppen. 

 

4.3 Urval 

Repstad (2007) utvecklar tankegången om fördelen av en homogen miljö för att effektivisera 

tiden för informationsinsamling. Av den orsaken valdes en skola som begränsat 

forskningsfält. Skolan tillfrågades om möjlighet att medverka utifrån praktiska skäl och 

utifrån min tidigare erfarenhet av verksamheten, jag var förtrogen med att det på regelbunden 

basis förekom naturbaserade verksamheter. Repstad framhåller vidare fördelen med att ha en 

viss kännedom om och relation med de tilltänkta informanterna. Jag hade en förförståelse av 

att jag på den utvalda skolan skulle hitta en gemensam erfarenhets- och begreppsbas hos 

informanterna vilket jag ansåg, till viss del, skulle underlätta förberedandet och 

genomförandet av intervjuerna. Genom detta agerande var jag även garanterad att träffa en 

verksamhet som faktiskt praktiserade det som skulle undersökas. Detta medförde en ökad 

möjlighet att stöta på intresse och engagemang i fenomenet hos de intervjuade. Det fanns en 

medvetenhet om att detta medförde speciella fallgropar där det är lätt att på grund av närheten 

ta saker för givet samt förlora ”den akademiska distansen” (Kvale, 1997, s. 40). Bedömningen 

var dock att fördelarna vägde upp nackdelarna och att det i studien istället genom närheten 

fanns möjligheter att undvika missförstånd. Kvale (1997) framhåller beroendet av kontexten i 

det undersökta området för ett lyckat forskningsresultat och jag ansåg mig få ett mer 

homogent språkligt sammanhang genom valet av en känd skola. I Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (u.å.) påpekas vikten av att ingen informant ska stå i en 

beroendeställning till forskaren. Jag bestämde mig därför för att initiera samarbete med 

sådana informanter som på inget sätt kunde anses stå i en beroende ställning till mig. De 

fritidspedagoger och lärare som ingick i intervjun utgjorde ett representativt urval från olika 

verksamheter och yrkesgrupper. De elever som medverkade i intervjuerna medverkade utifrån 

eget medgivande samt föräldrars tillåtelse. För båda grupperna togs särskild hänsyn till att 

ingen informant skulle vara möjlig att identifiera (Forsman, 2011).  

 

4.4 Genomförande och etiska överväganden 

Jag genomförde intervjuer vid en grundskola (låg- och mellanstadium) i en mellanstor svensk 

stad och ville tillsammans med informanterna skapa beskrivningar av olika ”kvalitativa 

aspekter av de intervjuades livsvärld” (Kvale, 1997, s. 36). Intervjuerna ägde rum vid olika 

tillfällen från december 2012 till och med februari 2013. Intervjuer utfördes med elever från 

årskurs sex samt lärare och fritidspedagoger vilket var nödvändigt för att få en bred förståelse 

av det fält som skulle undersökas. Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska principer, var 

behjälpliga för att synliggöra etiska ställningstaganden under genomförandeprocessen. 

Tydliga etiska principer och förhållningssätt skulle gagna både undersökningens 

tillförlitlighet och validitet (Wibeck, 2010). Vid ett flertal tillfällen påmindes informanterna 

om möjligheten att kunna lämna undersökningen, när och om man så önskade utan förklaring 
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eller risk för negativa följder. Det kändes angeläget att följa regel tre som är uppställd av 

Vetenskapsrådet, ”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.” (u.å. s.10) för att försäkra mig om 

att samtliga deltagare verkligen var där på frivillig basis. För mig var detta även en försäkran 

om att en medverkan skulle upplevas som positiv (Kvale, 1997) vilket skulle kunna föra med 

sig en ”berikande upplevelse” (Kvale, 1997, s. 35) för informanten. I ett första skeende 

kontaktades rektor för att tillfrågas om samtycke (Kvale, 1997) och informeras om syfte samt 

upplägg samt för att få ta del av mitt PM. Rektorn för skolenheten accepterade min förfrågan 

och gick ut med information till arbetslagen i skolans regelbundet återkommande 

informationsbrev för personal. Där informerades även om vad deltagande i projektet skulle 

innebära och vilka villkor som gällde för deltagande. Enligt Vetenskapsrådets (u.å.) regel ett 

informerades intresserade lärare och fritidspedagoger muntligen om undersökningens syfte, 

etiska ramar och förutsättningar. I ett första skeende bestämde jag mig för att påbörja arbetet 

med intervjuerna i vilka lärare och fritidspedagoger deltog. I denna avsikt tillfrågades ett antal 

lärare och fritidspedagoger muntligen om de kunde tänka sig att delta i projektet, då det fanns 

ett behov av deras samtycke enligt vetenskapsrådets (u.å.) regel två. Studiens syfte och 

inriktning presenterades genom att dela ut en kopia av forsknings-promemorian. De etiska 

ramarna för uppsatsen presenterades muntligt och deltagarna blev varse om vad skulle gälla 

under arbetet. Särskilt betonades att deltagande var frivilligt och att deltagarna hade rätt att 

avböja vidare medverkan, när och om de så skulle önska utan närmare förklaringar eller 

motiveringar. Jag berättade även om att rektor önskade använda sig av mitt arbete i det lokala 

utvecklingsarbetet. Denna, högst rimliga önskan, ställde samtidigt ett etiskt noggrannhetskrav 

som viktigt med en långtgående avpersonifiering i materialet för att inte äventyra 

undersökningens reliabilitet (Kvale, 1997). Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) informerades det 

tydligt om de metoder som skulle användas och vilka verktyg som skulle komma till bruk för 

att dokumentera informationen. Jag berättade muntligen att det var frågan om en fokusgrupp 

och jag presenterade vad det skulle innebära att medverka. Då två fritidspedagoger och tre 

lärare tackat ja till medverkan fick de i god tid förbereda sig på fokusgrupperna genom att i 

förväg få studera mina temaområden och påbörja tankeprocessen kring dessa. Lärare och 

fritidspedagoger fick i god tid ta del av berättelsen som finns i prologen till denna uppsats. 

Prologen användes som en introducerande berättelse varifrån samtalet sedan skulle utgå. 

 

Eftersom eleverna var minderåriga kontaktades först deras vårdnadshavare skriftligen (bilaga 

1.) för information om intervjuns syfte, omfattning av intervjuerna samt för eventuellt 

samtycke enligt Vetenskapsrådets (u.å.) regel 2. Efter detta medgivande ville jag utesluta alla 

möjligheter till att någon elev skulle delta i den enskilda intervjun mot sin vilja och frågade 

dem därefter personligen muntligen om de var delaktiga i föräldrarnas medgivande.  Det 

visade sig att det var fem elever som i ett första skeende var intresserade av medverkande i en 

intervju. Enskilda intervjuer hölls med fem elever. Därefter infann sig en mättnadskänsla 

(Repstad, 2007) och intervjuernas syfte var därmed uppfyllt. Det fanns en strävan efter att 

hålla en vardaglig och avslappnad stämning i intervjuerna vilka förhoppningsvis skulle 

upplevas som ett vardagssamtal. Jag var noggrann med att försäkra mig om att det gick bra att 

spela in samtalen och att berätta för eleverna att de skulle vara anonyma i mitt material. 

Samtliga elever gick med på att samtalen skulle spelas in. Eleverna påmindes inledningsvis, 

genom att förevisas bilder från naturskolan då dessa porträtterade händelser från denna 

specifika erfarenhet. Därefter tillfrågades eleverna om de kom ihåg att de deltagit i 

verksamheten på naturskolan. Samtliga svarade jakande och hade påfallande klara 

minnesbilder av sina upplevelser. Eleverna kunde även tydligt komma ihåg relaterande 

lektioner i klassrummet. Under intervjuerna användes fotografier från ordinarie 
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lektionsverksamhet i skolans klassrum som ett material till jämförelse mellan de båda 

verksamheterna. Skaderisken för de medverkande var stor om bilderna skulle finnas med i 

uppsatsen varför dessa inte finns med. Till eleverna valde jag att ställa några färdiga frågor 

som samtalet sedan kretsade kring men frågorna var konkretiserade översättningar av mina 

intervjuteman. Dessutom fanns en beredskap för att utveckla samtalet med uppföljande och 

klargörande frågor till eleverna vilka i förväg var beredda. Tillfälle, plats samt intervjuernas 

tidsram och omfattning anpassades efter informanternas önskemål och de möjligheter som 

fanns för verksamheten att avvara tid. En del intervjuer gjordes enskilt samt registrerades 

genom ljudinspelning och förande av anteckningar. Fokusintervjuer utfördes i mindre grupper 

och dokumenterades genom ljudinspelning. Om någon informant inte ville spelas in var min 

inställning att respektera detta och därmed endast föra anteckningar vid intervjun enligt 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (u.å.). Ingen av deltagarna visade tendenser till eller 

uttryckte tankar om att vilja avbryta samarbetet. 

 

4.5 Databehandling 

Samtliga intervjuer spelades in på iPhone 4 och iPad 2. Jag förde även stödjande anteckningar 

före, under och efter intervjuerna. De transkriberades ordagrant med hjälp av Microsoft Word 

2010 (Windows 7) under februari samt mars 2013. Tabellerna, 5 och 5:1 är konstruerade med 

Microsoft Excel. I citaten hade jag, efter Brinkman och Kvales (2009) inrådan, velat renodla 

dessa så att de presenteras, så långt som det är möjligt, i skriftspråklig form dock utan att 

hemfalla åt att förstöra talspråkets särskilda karaktär och yttringar. Av denna orsak undviks i 

viss mån onomatopoetiska uttryck men avsikten är att så nära som möjligt bevara likheten 

med vad informanterna sa för att värna känslor och inlevelse i berättelserna. ”De” får därför i 

citaten heta ”dom”, för att nämna ett exempel. 

 

4.6 Källkritiska överväganden 

Det fanns en risk att informanterna gav svar som de trodde var önskvärda. Att vara en god 

intervjuare innebar enligt Kvale (1997) att man var expert på såväl intervjuns ämne som på 

mänskligt samspel. Det var därför inte möjligt att åberopa hög hantverksskicklighet 

(Brinkmann & Kvale, 2009) då jag inte kunde säga mig behärska intervjukonsten till fullo 

eftersom detta krävde mycket träning. Min begränsade förmåga att göra goda intervjuer men 

även att analysera kunde speglas i resultatet. Från arbetes början trodde jag att det skulle bli 

möjligt att genomföra regelrätta observationer som ett komplement till intervjuerna men 

tidsbrist gjorde att planerna fick revideras. Årstiden för genomförandet av observationer var 

dessutom inte den mest optimala för att iaktta utomhusverksamhet. En svaghet i studien var 

att den genomfördes utan arbetskamrat, vilket inte var riktigt kompatibelt med min 

relationella strävan i uppsatsen. Två par ögon ser bättre än ett och genom bristen på 

arbetskamrat kan viktig information, slutsatser och perspektiv i kodningen ha förbisetts. 

Genom bristen på arbetskamrat kan undersökningen förlorat i intersubjektiv reliabilitet. 

Reliabiliteten i arbetet var enligt Brinkmann och Kvale (2009) ett uttryck för möjligheten att 

kunna reproducera ett arbete. I detta perspektiv kunde man ställa sig frågande till om 

intervjufrågorna skulle leda till samma resultat i en annan intervjusituation och svarar med, 

med en viss tvekan, då enligt sistnämnde författare, varje intervjusituation är unik. Dock går 

samma fenomen att studera utifrån aktuella metodval samt forsknings och intervjufrågor men 

med möjligheten till olika svar i en annan kontext. Här kan nämnas att det i undersökningen 

uppstår problem med generaliserbarheten då möjligheten till omsättning mot en annan 

verksamhet måste anses som mindre i och med arbetets begränsade underlag av information. 

Validiteten uppfattade jag som god genom att användandet av kvalitativa metoder i en 

relationell frågeställning. Den omfattande teoribasen byggde en solid grund att arbeta utifrån. 

Fenomenet gick att studera samt att möjligheten för detta var acceptabel utifrån koherens 
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genom valet av meningskodning som metod. Valet föll från början på en pragmatisk 

inriktning, men huruvida denna har en social validitet (Kvale, 1997) för andra är omöjligt att 

avgöra. I mitt eget fall upplevdes frigörelse och nya ställningstaganden inför fenomenet. 

Upplevelsen och känslan av den goda kommunikationen med min handledare och dennes 

team samt kurskamrater gav hög korrespondens där validiteten prövades i en ständig dialog 

under hela processen. 

 

 

5. Resultatanalys 
Med de akademiska beskrivningarna i bakgrunden presenteras resultatet som även sorteras 

utifrån den aktuella analysprocessen. Jag finner fem teman som intressanta och signifikanta 

enligt nedanstående lista. 

 

1. Den egna upplevelsen av lärandet. 

2. Diskursivitet och makt. 

3. Lärandets artefakter. 

4. Miljöns betydelse. 

5. Specialpedagogiska möjligheter och problem. 

 

Dessa teman sammanfattar det meningsbärande stoffet, tjänar forskningsanalytiska ansatser 

och tangerar de olika sociokulturella teorierna som upplevdes vara användbara vid ingången 

av arbetet. Vid belysning av diskursen, eller talet om det relationella och det kategoriska 

perspektivet framstår med hjälp av meningskodningen en orientering om var särskild 

diskursivitet uppkommer. Då processen var hermeneutisk kan samma information hitta anslag 

i flera teman men lyftas fram ur olika perspektiv. 

 

 Hur erfar elever ett naturbaserat arbetssätt? (Tema ett)  

 Hur erfar lärare och fritidspedagoger ett naturbaserat arbetssätt? (Tema ett) 

 Hur kan samverkan mellan specialpedagogik och naturbaserade verksamheter förstås och 

problematiseras? (Tema två -fem) 

 

För att öka förståelsen av materialet väljer jag att infoga en nyckel (tabell 5, s.16) för att 

tydliggöra resultatet i de följande partierna. 

 
Tabell 5 Informanter 

Informanter 

Kodifierad form 
Förtydligande 

 

 

Flicka 1 Elev årskurs 6 

Flicka 2 Elev årskurs 6 

Pojke 1 

Pojke 2 

Pojke 3 

1KP 

2KP 

Elev årskurs 6 

Elev årskurs 6 

Elev årskurs 6 

Fritidspedagog 

Fritidspedagog 

KL 

KM 

Lärare lågstadiet 

Lärare mellanstadiet 

MM 

IL 

Lärare mellanstadiet 

Intervjuledaren 
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5.1 Resultat från meningskodning 

 
Tabell 5:1 Meningskodning   

Informantgrupper 
Individnivå Gruppnivå Organisationsnivå 

Kategoriskt 

perspektiv 

Relationellt 

perspektiv 

Kategoriskt 

perspektiv 

Relationellt 

perspektiv 

Kategoriskt 

perspektiv 

Relationellt 

perspektiv 

Fokusgrupp 

Fritidspedagoger 
6 6 1 22 11 0 

Fokusgrupp 

Lärare 
21 8 19 20 15 2 

Enskilda intervjuer 

Elever 
5 4 1 22     

 Totalt  32 18 21 64 26 2 

 

Sammanfattningsvis kan det nämnas att den större delen av informationen, och därmed 

uppmärksamheten för intervjuerna kom att beröra diskurser som har sin grund i ett 

sociokulturellt synsätt. Gruppen som lärande resurs, särskilt i ett specialpedagogiskt 

sammanhang med koppling till naturbaserade verksamheter kan antas vara betydelsefull och 

intresseväckande. Jag sammankopplar denna information med de olika temaområdena och 

finner att mycket talar för att de specialpedagogiska förtjänster som finns i samband med 

naturbaserade verksamheterna kan anas inom den relationella diskursiviteten där gruppen ofta 

betraktas som en viktig faktor för lärande. Den information vilken berör kategorisk 

diskursivitet problematiserar påfallande ofta individen. Den information vilken belyser 

organisationsnivån kan tolkas vara kategorisk och pekar på en diskursivitet som kan märkas 

genom bland annat styrningen av skolans tidsanvändning. På denna nivå finns stöd för 

rådande hegemonier samt maktstrukturer vilka kan tolkas som identitetsskapande ur ett 

maktperspektiv. Detta märks mest i talet om diagnoser samt lärares bedömning som 

företeelse. Makt framställs vara en diskursiv kraft vilken inte sällan formar läraren och 

fritidspedagogen in i bestämda yrkesroller. Däremot kan jag finna att den största möjligheten 

att bryta en negativ identitet samt konstruera en mer positiv självbild hos eleverna verkar 

finnas i det kulturella samspelet i gruppen. Framförallt i den språkliga interaktionen mellan 

elev och elev samt ökandet av möjligheten till elevers påverkan av lärandet. I dessa samtal 

berörde samtalen om gruppen påfallande ofta relationella perspektiv. Den informantgrupp 

som oftare ägnar sig åt kategoriska beskrivningar är lärarna medan fritidspedagoger och 

elever i högre utsträckning pekar på relationella fenomen. 

 

5.2 Tema ett. Den egna upplevelsen av lärandet 

Detta tema speglar steg ett, helheten i den hermeneutiska cirkeln som framförs av Brinkman 

och Kvale (2009). Temat visar den grundläggande erfarenheten, om naturbaserade 

verksamheter finns som upplevelse hos informanterna. Informationen är blandad från 

informanterna då avsikten var att åstadkomma en dialog runt de olika fenomenen. 

 

Eleverna uppfattar sig oftare under deltagande i naturbaserade verksamheter som 

konstruktörer av kunskap medan de i klassrummet oftare verkar uppfatta sig som mottagare 

av kunskap. Det är tankeväckande att eleverna i det här fallet, upplevde och räknade med att 

lärande ägde rum på naturens arena. Eleverna kunde därför oftast antas uppleva att de befann 

sig i skolan även fast denna bedrevs utomhus. 
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Flicka 1: Jag tycker att man lär sig bäst då man far ut på Naturskolan och så där. Det är 

bättre att få se en sak än att läsa om den i en bok. 

 

Följande elev uttrycker i början av intervjun att han känner större trivsel i klassrummet utifrån 

att han utomhus upplever att det uppstår osäkerhet om spelreglerna. Att byta arena i 

skolverksamheten kan eventuellt medföra effekten att det omkullkastar invanda mönster och 

spår. 

 
Pojke 3: Jag tycker att jag trivs bäst i klassrummet, det känns lugnast och tryggast där. Om 

jag är utomhus så är jag inte säker på vad man får göra och så där. Det beror på vad det 

handlar om, är det biologi så är det bättre ute men är det matte så är det bättre i 

klassrummet. Det beror ju på, vilket ämne. 

 

Eftersom intervjun framskrider gör samma pojke följande påstående. Vilket kan visa på att det 

fanns olika tolkningar och känslor inför nyttan med naturbaserade verksamheter. Detta utifrån 

dess anknytning i ett skolämne och utifrån den egna bakgrunden och tolkningen av begreppet 

skola. Det kan betyda att just denna elev känner en otrygghet med att arbeta i 

gruppverksamheter men att han ändå såg pedagogiska fördelar med metoden. 

 
Pojke 3: Jag tycker att det finns fler möjligheter att få bestämma själv, särskilt då vi arbetar 

i grupp utomhus, tillsammans med andra och då lär jag mig nog ändå mest. Utomhus är det 

nog lite friare. Utomhus får man, typ bestämma lite mer om vad vi ska jobba med. Utomhus 

vågar man prata lite mer och är inte lika rädd att säga fel. 

 

En lärare pekar på miljöns innebörd för de sociala roller som medlemmar i en grupp kan 

inneha samt att en förskjutning av dessa roller kan ha betydelse för lärandeprocesser. 

 
KM: När jag tänker på det så har ju dom som haft mina grupper på studiedagar, då har ju 

dom som haft bekymmer i mina grupper, då har jag fått höra att dom har ju varit suveräna 

elever, när de varit på träsket och jag inte varit med, dom har ju varit med och borrat och 

varit trevliga, och hållit dialog och visat att dom kunnat en hel del. 

 

Att en elev  radikalt fick uppleva nya möjligheter som läraren nedan beskriver antyder att 

valet av miljö och arena för den specialpedagogiska verksamheten är problematiskt. 

 
KM: Jag tänker så här att för den här eleven så är skolmiljön kanske inte positiv och att han 

ute i naturen känner han att det är en miljö som han har varit i och känner sig trygg i 

mycket och känner sig hemma och känner att han kan en del. Han kan ha fått en roll i 

skolan som kan vara den här stökiga och bökiga rollen och i den vanliga skolmiljön så 

försöker han leva upp till den. Det kanske finns inlärningssvårigheter som eleven försöker 

dölja genom ett negativt beteende.  

 

Då elever uttrycker tveksamhet inför naturbaserade verksamheter kan det ha sin grund i det 

lärarna beskriver som en förändring i barns vana att vistas i naturen. En del av den här 

informationen kan belysa ett paradigmskifte.  

 
MM: Ja det ja, men jag tycker ändå det att när jag började här, det var xx år sedan, då var 

det ju betydligt bättre. Nog var det dom som brast då men det var betydligt bättre med 

utrustning. Skulle man vara ute och man skrev kläder efter väder i brevet hem, då var det 

kläder efter väder, det var några som missade men nu är det, jag ska inte säga majoriteten 

men närmare hälften i alla fall som inte har… 

 

2KP: Förr då man var ute mycket så kunde dom leka och leka och leka. Nu då man går ut i 

skogen så hittar dom inget att göra. Åh det är ”äckligt” å det är blött, ja nog kan det vara det 
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men dom är inte vana hemifrån att vara ute i skog och mark. Barn har ju inte kläder i lika 

stor utsträckning för att vara utomhus. Dom har inte lärt sig grundläggande saker som hur 

man klär sig… lager på lager. Dom är klädda för tunt, fryser lätt och vill in. 

 

Nu är det inte bara barnen som tidvis visar en låg intressegrad för att arbeta i naturen. 

Åtminstone inte om man ska tro den här beskrivningen från en kollega om en annan. 

 
KL: Jag vet att när jag och X jobbade mycket ihop så tyckte hon, ja hon är en jätteduktig 

pedagog men hon är inte en utemänniska… hon sa, ”vad kul det är att fara ut så här 

tillsammans, det hade jag ingen aning om”… vi jobbade med myror eller vad det nu var. 

Att nog tror jag att det påverkar att man känner att det här kan jag, det här kan jag förmedla 

till dom. 

 

Att barn inte är rustade vare sig erfarenhetsmässigt eller med material för att kunna fungera i 

naturen kan ha många möjliga förklaringar. En möjlig förklaring är, vilket en pedagog 

framhöll, socioekonomiska. Då vi samtalar vidare om var barnen befann sig istället, och på 

vilka arenor som gemenskap uppstår i dagens samhälle görs andra påståenden. Samtalet kom 

att kretsa kring de nya mötesplatserna för barn som skulle kunna vara de elektroniska och 

mediala torgen som kräver kompetens i informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

istället. Att vistelsen i skog och mark har omvärderats samt bytts ut mot andra aktiviteter i 

barns livsvärld framstår hos de yrkesverksamma som en rimlig förklaring. Eleverna utvecklar 

en annan kompetens, främst inom IKT enligt de yrkesverksamma informanterna. Att barn i en 

total omfattning skulle uppskatta att tillbringa tid framför datorn är inte en rimlig ståndpunkt. 

Några av de tillfrågade eleverna framför att de finner en ro i att vara i naturen och att den ron 

var positiv för lärandet. En elev framför även i en del av sin berättelse att samspelet i gruppen 

och klassen gick bättre samt främjas av lugnet i utomhussituationen.  

 
Pojke 1: Det är lugnare utomhus, det brukar vara ganska skönt, då hör man varandra bättre, 

det är bättre att vara ute och diskutera lite grand. Det ger en lugn och ro att vara i skog och 

natur. Det var lugnare på Naturskolan än vad det är i klassrummet. 

 

Lugn och ro kan definieras olika samt behöver inte ses som en generell princip vilket bör 

eftersökas i information enligt Brinkman och Kvale (2009) då följande utsaga uttrycks av en 

flicka som berättade utifrån frågan om hon tyckte att lugn och ro hade betydelse för att man 

skulle kunna fungera i en lärande situation.  

 
Flicka 2: näe, inte lär man sig alltid bara för att det är tyst, det kan ju vara bra att tala med 

varandra 

 

Flickan verkar ta avstånd från en sådan tystnad där kommunikationen mellan elev och elev 

omöjliggörs. Det finns därför grund för att det förekommer olika bilder på lugnets värde 

beroende på vem som tillfrågas. Frågan är vad som menas med lugn och ro samt när det 

skulle vara önskvärt. Lärarna samt fritidspedagogerna återkommer vid några tillfällen under 

samtalen till tesen att de ser lugn och ordning som förutsättningar för lärande. Denna syn 

delas till viss del även av eleverna.  

 
Pojke 3: … om vi är ute så kommer ingen att lyssna på läraren om han säger till, dom gör 

som dom vill bara. Det är svårare att hålla ordning utomhus. 

 

Lärarna söker förklaringar till att elever reagerar positivt på naturupplevelsen genom att 

framföra konstruktioner vilka närmast kan ses som diskursiva. Exempelvis uttrycks följande 

då samtalet handlar om barn i behov av särskilt stöd vilka deltar i naturbaserade verksamheter. 
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Resultatet av denna naturupplevelse blir en mer harmonisk och intresserad elev vilket 

uppfattas som inte odelat positivt. 

 

KL: och då är det inte en skolsituation, eleven kanske inte upplever att han är i skolan. 

 

Samtidigt avslöjar en elevs uttalande att det finns en marginell tendens till att barnen ibland 

inte upplever utomhusvistelse som en skolverksamhet. Det finns olika uppfattningar och 

upplevelser hos elever angående fenomenet. 

 
Pojke 3: Det är skönt att fara till ut i skogen för då får man vila lite från skolan 

 

Lärarna framför tanken på att naturbaserade verksamheter skiljer sig från den ordinarie 

skolverksamheten i den utsträckningen att barn inte längre betraktar en skoldag utomhus som 

skolverksamhet som en logisk förklaring till att elever fungerar bättre utomhus. Detta kan 

innebära att läraren själv inte betraktar en naturbaserad verksamhet som skola, i ordets 

arketypiska mening. Eleverna ser miljön som en viktig faktor i lärandeprocesser Eleverna 

förknippar i samtalen genast skolverksamhet i skogen med gruppverksamhet. I 

frågeställningen till eleverna nämns aldrig inledningsvis begreppet grupp. Då eleverna 

utvecklar sitt resonemang kring detta fenomen kan detta vara egna slutsatser hos 

informanterna. 

 
Flicka 1: Jag tycker att man ändå får arbeta mer i grupp, tillsammans med dom andra i 

klassen då vi är utomhus. Det är lättare då man får prata med andra än att behöva tänka ut 

allt själv. 

 

Flicka 2: Utomhus får man arbeta i grupp och det är bättre. Det går bättre att förklara saker 

ute, typ. 

 
Pojke 3: Jag tror nog kanske ändå att man lär sig bäst då man arbetar i grupp tillsammans 

med andra, dom kan ju också saker, jag vet inte men då får du ju lära dig av dem. Ja vi har 

ju arbetat mycket ute på skolgården i NO med (läraren) XX, då får man lära sig mycket. 

 

Mead (1977) beskriver föreningen mellan kroppen och omgivningen samt att detta möte, 

denna kontaktyta, utgör en förening och integration mellan jaget och miljön. Vi blir vad vi 

upplever. 

 
Flicka 2: Ja, jag tycker att det är lättare att lära då jag far ut i skogen. Det är mer intressant 

utomhus, istället för att bara lyssna. Jag får göra saker, det är det som är bra 

 

Pojke 2: Om man är fler kanske någon har hittat svaret på ett annat sätt. Har en annan fått 

fram andra fakta kan man diskutera vilket som är rätt, det går lättast ute. Är man i ett 

klassrum så är man flera och det blir ganska högljutt och då hör man inte vad de andra vill 

säga, ute far ljudet bort, det är så öppet. 

 

Elever pekar på praktiska och organisatoriska fördelar med att använda naturen som klassrum. 

I talet om skolan förekommer ofta problematiseringar som syftar på den höga ljudnivån och 

bullerproblemen. Dessa elevers erfarenheter belyser att detta problem minskar vid 

naturbaserade verksamheter. En av de intervjuade fritidspedagogerna reflekterar över att 

praktiskt arbete och dess konsekvenser. 

 
1KP: med oss får dom lära på ett annat sätt… vi har kanske mera praktiskt då vi har dom i 

skolan… vi har kanske inte matte i boken…  
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I detta avspeglar sig två diskurser, den teoretiska diskursen vilken har klassrummet som arena 

och den praktiska vilken kan ha den naturbaserade verksamheten som uttryckssätt samt 

naturen som arena. Det är belysande att mycket kognitivt svåra moment i fysik och matematik 

anses gynnas av samspelet mellan det praktiska åskådliggörandet samt det kognitivt svåra. 

Detta innebär att det är möjligt att arbeta med abstrakta ämnen i en utomhusmiljö. 

 
MM: Det är ju lysande, avstånd och sånt där är ju perfekt att göra utomhus då man jobbar… 

då vi jobbade med rymden så hade vi den där solen som var målad på ena bollplanket och 

hade den som sol, då fick dom räkna på diametern på solen och relationen till den och den 

planeten och så ställde vi den i relation till solen på bollplanket, vi räknade utifrån solens 

riktiga diameter och hur stor skulle jorden vara i så fall och hur långt bort skulle den vara. 

Vi hamnade nere på ängen där borta med någon liten ärta, för att få den här, alltså… 

relationen… en referens. 

 

Det verkar finnas en tvekan hos lärare kring om de kunskaper som är förmedlade genom detta 

arbetssätt skulle kunna bedömas och mätas. Om de var valida. 

 
KL: Å sen är det den här bedömningsbiten också, det är samma då man är ute och gör något 

då är det sällan att de jobbar en och en, då dom är ute så jobbar dom i grupp och det är 

lättare för dom här att liksom ta ett steg tillbaka och hänga på dom andra… det är alltid 

någon som är drivande, det är ju i klassrummen som man jobbar som man ser vad man kan 

så. 

 

Fritidspedagogerna beskriver en högre intensitet och engagemang hos elever i lärande-

situationen då de använder sig av naturen som arena. Detta trots att bedömningen inte har en 

sådan framträdande roll i det speciella sammanhanget. En reflektion vid detta förhållande är 

att bedömning inte garanterar att det goda lärandet uppstår. Man är medvetna om och 

reflekterar kring att den egna yrkesrollen förändras beroende på valet av arena. Förutom detta 

påstår man att synen på elever intar andra nyanser då skolan växlar till naturbaserade 

verksamheter. 

 
2KP: Jag vet inte… du hjälper ju barnen på ett annat sätt, du känns, det är som att det är 

med mer glädje som dom vill lära sig. Ofta är det väl så… dom frågar. Dom blir lite 

ivrigare. Då är det roligare att hjälpa dom.  

 

1 KP: Man kanske ser barnen på ett annat sätt. 

 

Denna iakttagelse görs av en av fritidspedagogerna. Beskrivningen kan tolkas utifrån att makt 

förskjutits. Följande uttryck problematiserar möjligheten att generalisera ett förväntat lugn 

och att arbetsro inte med automatik uppstod i elevgrupper trots att naturbaserade 

verksamheter valdes som verksamhetsform. En lärare poängterade att goda resultat i en 

naturbaserad verksamhet krävde vana och medvetenhet. 

 
MM: Ja, man känner sig osäker men där kanske man ska ge det en chans och det kanske 

inte går bra de första två gångerna men tredje eller fjärde gången kanske det funkar. Då har 

man lärt sig, man lär sig av sina egna misstag också. Det här funkar inte om vi ska göra det 

här i den här gruppen 

 

Följande utsaga gäller elever i mötet med andra personer än utbildade lärare och 

fritidspedagoger där informanten gav erfarenheten ett stort värde på pedagogisk kompetens. 

 
KL: Jo… och då menar jag att då kanske man inte är van att vara i naturen och har ingen 

vana som pedagog men jag tror att det påverkar om du själv är van att vara ute, om du 

väljer att gå ut. 
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Vid intervjuerna med lärarna och fritidspedagogerna framstår under samtalens gång meningen 

att deltagarna kom till nya insikter om sin egen praktik samt varseblir nya möjligheter. De 

yrkesverksamma problematiserar den gällande ordningen samt tolkningen av uppdraget i 

mötet mellan naturbaserade arbetssätt och traditionell klassrumsverksamhet. De uppfattar till 

en del att kunskap och därmed lärande sorteras in i olika fack. Fritidspedagogerna beskriver 

en subtil disciplinering kring hur arbetet skulle organiseras och att tiden inte räcker till för 

kunskaper vilka viktades som mindre värda.  

 
2KP: Visst är det så, viss kunskap hör som ”mer ihop” med skolan… anses finare. 

 

1KP: Jag tycker att skolan har blivit mer pressade, nog tycker många att det är viktigt att 

jobba med sociala bitar men tiden räcker inte till. 

 

Informanterna arbetar mer med naturbaserade arbetssätt än vad de faktiskt trodde. Därmed ser 

jag spår av att min emancipatoriska strävan i intervjuerna kanhända gav frukt. 

 
KL: det var vi också ute och gjorde, ja men! vi är ju mycket ute i alla fall! (glatt). 

 

Generellt kan elever-, lärare- och fritidspedagoger dela min beskrivning i prologen, att 

naturbaserade verksamheter ibland skapar specialpedagogiska möjligheter medan det ibland 

finns problematiska inslag då skolan väl kommer sig till skott och förflyttar sig ut i naturen. 

Förberedelse-, medvetenhet- och kompetens (inte minst social) verkar vara några av 

ingredienserna då verksamheten upplevs som lyckad. Vidare beskriver informanterna den 

förskjutning som äger rum i kapital-, makt- och metodiska val vid byte av arena för 

skolverksamheten. Samtliga informantgrupper upplever att ändrade förhållanden av dessa 

faktorer äger rum vid naturbaserade verksamheter i förhållande till klassrumssituationen. 

 
MM: … båtar, och så mätte vi upp en sträcka i bäcken och så körde vi då och tog tid, nu 

gick dom lite på grund och flöt inte alltid så bra, men vi fick några som då… det är ganska 

praktiskt, det är tacksamt då man går ut, då blir det en liten happening 

 

Glädjen och entusiasmen hos läraren MM då denne talar om en upplevelse som görs vid en 

bäck som rinner fram en bit från den berörda skolan är markant. Berättelsen vittnar om en 

upplevelse av lärande som blev positivt trots att inte allt gick efter ritningarna. 

 

5.3 Tema två. Diskursivitet och makt. 

I det följande temat vill jag fortsätta att fördjupa analysen från tema ett angående diskursivitet 

och makt.  

 

I en del information anas en internalisering av NPM:s idéer hos lärare samt fritidspedagoger 

genom att effektivisering, bedömning och resultat har en självklar plats i deras 

yrkesmedvetande och diskurs. Den sistnämnda studien problematiserar att det i detta 

ekonomiska perspektiv, genom kvantifiering samt mätning sker en fokusering på läraren och 

eleven utifrån deras personliga egenskaper och kompetens, trots att skolans aktörer anser att 

relationer och miljö äger största betydelse för det goda lärandet. Diagnoserna som beskrivs 

har ett kontraproduktivt värde då de lägger den proximala utvecklingszonen på ett generellt 

plan för alla diagnosens bärare. Detta kan exempelvis medföra åsikten att den som fått en 

stämpel i form av ”autistisk” inte förväntas kunna lära i grupp, allra helst inte i naturen då 

denna färdiga identitet är förknippad med andra utrymmen. Diagnoserna fördelar olika 

identiteter som ”stök och bök” med därmed medföljande beteenderepertoar. Beroende på om 

diagnosen är en vardagsdiagnos (stök och bök) eller en ackrediterad diagnos (autism) ställer 
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den i det senare fallet större krav på individualisering och exkludering. De yrkesverksamma 

informanterna betraktar dock möjligheten att påverka den förstnämnda identiteten positivt 

genom att oftare välja naturbaserade verksamheter som stöd för specialpedagogiken. Jag erfar 

i dessa uttryck spår av kategoriska medicinska diskurser som färgar de specialpedagogiska 

tolkningsramarna. Främst handlar diskursen om huruvida eleven skall förbli eller inte förbli i 

sin ordinarie undervisningsgrupp. I meningskodningen uppstår en tydlig kategorisk 

diskursivitet kring individen främst hos lärare. I detta ljus ser jag det som nödvändigt att leta 

efter hur makt använder olika uttryck för att forma skolans verksamhet och hur detta upplevs 

som en aktivitet på olika nivåer. Genom meningskodningen framstår det som en rimlig 

slutsats att kategorisk makt utövas på organisationsnivå främst mot lärarna och 

fritidspedagogerna. Skolans styrmedel kan därför upplevas som problematiska då dessa oftare 

nämns utifrån ett kategoriskt perspektiv hos de yrkesverksamma samtidigt som talet om den 

bristfyllda tiden uppstår. Att dessa informanter utifrån den kategoriska diskursiviteten på 

organisationsnivå i vardagen styr verksamheten i en mer traditionell riktning blir därför ingen 

överraskning.  Detta kan ha en pragmatisk betydelse för valet att avstå från eller iscensätta 

relationella verksamheter. Man avstod ofta från relationella verksamheter som kunde ha 

inneburit att fler barn skulle uppnå godkända betyg, hitta vägar att fungera socialt och 

inkluderas i en lärandegemenskap. Men tiden upplevdes inte räcka till för det då den var 

intecknad indirekt genom styrdokumenten. 

 
MM: det är så otroligt många moment som ska hinnas med.  

 

KL: men man är rädd att inte hinna med kursen. 

 

Det finns några utsagor som direkt antyder att informanterna betraktar naturvistelsen som 

något som är berikande på ett medicinskt sätt. Detta får en förvånansvärt liten betydelse i 

samtalen. Det paradigmskifte som beskrivs i historiciteten, från sekelskiftet 1800-1900 som 

medicinens övertagande fann inte uttryckligen plats i så många berättelser. Åtminstone inte 

utifrån medicinskt positiva effekter. 

 
Pojke 1: ute får man vara lite mer fri, kan röra sig mera. Bättre för hälsan också. 

 

Flicka 2: Jag tror att man mår bättre av att vara utomhus. 

 

Pojke 2: Det är lugnast då man far ut. Det är som mer i naturen, I naturen är det skönt, man 

kan känna olika lukter, känna typ hur vinden blåser och så hör man havet eller sjön, man 

blir lugnare av det. Inomhus är det trängre och det är mer ljud, mer stressade. 

 

Senare, eftersom samtalen framskred fick intervjuerna med lärare och fritidspedagoger de 

inslagen som från första stund fanns hos eleverna, nämligen att gruppen med dess dynamik 

har den största betydelsen för lärandet. Fritidspedagogerna pekar på vikten av det sociala 

lärandet i grupp, företrädesvis utomhus, vid samtalet om hur yrkesrollen förändras. 

 
1KP: … och då kunde man… ja.(suckar), ja, vi hade mer lekar ute och lite mer social 

träning… att man hade mycket lekar. 

 

Lärarna såg många pedagogiska fördelar med att utöva skola utomhus och att arbeta i grupp. 

 
MM: men hade du något som engagerade så… vad lätt det var att få med hela gruppen 

 

Lärarna och fritidspedagogerna berördes av disciplinerande processer samt hur detta tog sig 

uttryck märks i hur de organiserade skolverksamheten samt hur de tolkar och iscensätter sina 
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yrkesroller. Framförallt finns i informationen en inte oansenlig stress över hur tiden skall 

räcka till för uppdraget. Tidsaspekten framträder i materialet som den mest problematiska 

faktorn hos lärare och fritidspedagoger. 

 
MM: det är bara så att det vi har hamnat i nu mer och mer tycker jag… det blir bara mer 

korvstoppning som blir nu, det är så otroligt många moment som ska hinnas med. 

 

Detta kan ibland märkas i informationen, att aktörerna organiserade verksamheten för att öka 

kontrollen över vad som gjordes och hur det gjordes. 

 
2KP: Du är ju den som ska hjälpa barnen och du är ju den som ska styra situationerna. 

 

1KP: … och leda… styra och leda… men man kanske leder på ett annat sätt när man är 

mycket ute 

 

KM: Jag tänker att, Gud vad jag… jobbigt… näe jag är ensam, jag hinner inte, näe det blir 

kaos, jag vill inte. (inför tanken att gå ut med eleverna i naturen) 

 

Och vidare… 

 
KM: Man är ju så där, att man inte står och väntar ut att det blir kaos utan man tar tag i det 

man ska göra. 

 

MM: Du ser vart det är på väg. Du styr ju om det… 

 

Känslan av att ha kontroll på situationen i gruppen är eftersträvansvärd hos de 

yrkesverksamma och klassrummet verkar uppfattas som den bastion där bedömning 

tillsammans med kontroll anses fungera bäst. 

 
KL: det är ju i klassrummen som man jobbar… som man ser vad man kan 

 

Individualisering betraktas inte av eleverna som specialpedagogiska processer då 

informanterna snarare upplever inkludering av alla elever och deras deltagande i en lärande 

gemenskap som betydelsefull för att gruppen ska lyckas. Meningskodningen belyser att 

elevernas diskursivitet oftare rör sig på gruppnivå utifrån ett relationellt perspektiv. Frågan 

vaknar, varför är det den traditionella tolkningen av uppdraget som ges företräde om det finns 

olika meningar om hur uppdraget skulle utföras i ett arbetslag? Vilken signal ger detta om 

möjligheten att anpassa arbetssätt inför barns olikheter och behov? Att ett hegemoniskt 

tillstånd råder mellan de olika perspektiven (relationellt och kategoriskt) kan speglas av 

nedanstående repliker. 

 
KM: Om man då är två stycken som brinner för samma sak, friluftsliv och natur då tror jag 

att det är så att det blir mer att gå ut… 

 

MM: … absolut… 

 

KM: … det blir att även om man inte har samma ämnen, om båda tycker att det är trivsamt 

så går man ut. Men är man inte riktigt lika i sitt arbetslag så blir man bromsad. 

 

Dessutom beskriver en lärare en närmast extrem situation där inget verkar gå enligt planerna 

trots aldrig så goda föresatser inför en naturbaserad verksamhet. Läraren beskriver elever som 

ger sig ut och simmar med kläderna på, som därefter kastar in en flaska med brännbar vätska i 

en eldstad med en närmast explosionsartad brand som följd. Elever försvann och vägrade lyda 

instruktioner samt tillsägelser.  
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MM: Ja, men det har man varit med om. Jag har varit med då det riktigt havererat och vi 

höll på att bränna ner hela XX (friluftsområde med eldplats, stuga och vindskydd). 

 

Slutsatsen i samtalet är betydelsefull och KM presenterar till en början en ansats till en 

relationell förklaring till händelsen. MM vilken är den som varit med om händelsen pekar på 

individerna som bärare och motor till incidenten. Återigen visas diagnosen upp som en trolig 

förklaringsmodell vilket belyses av meningskodningen vilket pekar på en kategorisk 

diskursivitet på individnivå uttryckt av de yrkesverksamma. 

 
KM: Ja men tror du att personen hade gjort samma sak om det inte hade varit en känd 

lärare, någon som personen du pratar om inte kände? 

 

MM: JA. Dom här individerna hade gjort det ändå. 

 

KL: Har du en diagnos så tror jag inte att det spelar någon roll. 

 

Utrymmet för andra verksamheter än sådana som kan hinnas med under den utmätta tiden för 

en lektion verkar minimalt. I det perspektivet finns ej utrymme för annat än traditionell 

undervisning på grund av den starka styrningen av tiden. Fritidspedagogerna anpassar sin 

yrkesidentitet och roll efter de ramar som hegemoniskt gynnar traditionella verksamheter. 

 
1KP: Det är tiden tycker jag. Man ska hinna med så mycket, man har så korta pass, då när 

man delar upp i halvklass. Man hinner inte ut. Tidigare då hade man ett ganska långt pass 

och då kunde man vara ute. 

 

Återigen märks i flera av lärarnas och fritidspedagogernas berättelser en återkommande 

känsla av att tiden till uppdraget var starkt styrd och disciplinerad på grund av stressen runt 

uppgiften att bedöma elevers kunskapsnivå. Elevernas tankegång om lärande beskrivs 

målande i uttalandet hos pojke tre som framför följande. 

 
Pojke 3: Ja vi har ju arbetat mycket ute på skolgården i NO med (läraren), då får man lära 

sig mycket. 

 

Utifrån den stress som flera av informanterna ger uttryck för målades ofta en bild av att 

lärarna och fritidspedagogerna känner en oro för att inte klara av det pedagogiska uppdraget 

om de ägnade sig åt något annat än traditionell skolundervisning. 

 
KL: Och sen är det den här bedömningsbiten också, det är samma då man är ute och gör 

något då är det sällan att de jobbar en och en, då dom är ute så jobbar dom i grupp och det 

är lättare för dom här att liksom ta ett steg tillbaka och hänga på dom andra… det är alltid 

någon som är drivande, det är ju klassrummen som man jobbar som man ser vad man kan 

så. Det är ju lite synd för säkert skulle dom här ju komma till sin rätt. 

 

Arbetssättet som samtliga elever i intervjuerna betraktar som betydelsefullt för lärandet är 

grupparbetet och dialogen. I meningskodningen uppstår en tangens till detta fenomen 

nämligen den att elevernas samtal berör relationella perspektiv i gruppen oftare utifrån 

frågeställningarna. Det lärande samtalet i gruppen ses av eleverna som betydelsefullt. Det 

lärande samtalet i grupp betraktas av lärarna som problematiskt då det inte upplevdes stå i 

paritet med lärarnas uppdrag att bedöma. Det märktes en förskjutning i samtalen med både 

lärare och fritidspedagoger. Lärarna poängterar att LGR 11 inte föreskriver några särskilda 

metoder men jag iakttar en styrning att utifrån sin tolkning av yrkesrollen välja vissa 

verksamheter före andra. Eftersom intervjun framskrider upplever jag att nya positioner intas 
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hos de yrkesverksamma. Det går att hos de sistnämnda finna uttalanden som speglar åsikten 

att ett sociokulturellt-, praktiskt- och naturbaserat arbetssätt upplevs som den bästa 

verksamhetsformen.  

 
KM: Jag vet inte det, jag vet att då tidigare så hade man betydligt mer praktisk matte, ja då 

det var vikt och volym så var det kannor. Man mätte och vägde, och var det längd var man 

ute och kröp i korridorerna… näe, (skratt.. trött) man stryker sånt. Näe det hinner jag inte, 

näe det hinner jag inte. Man har någon genomgång där framme och visar med dom men 

dom får inte laborera själv. 

 

MM: Men vi har mer kunskap och är utbildade… om att det fungerar bättre på det sättet 

(praktiska, naturbaserade arbetssätt), vi har mer utbildningar och vi har provat praktiskt, 

säkert alla och säkert skrivit och beskrivit allihopa att det funkar bättre på det viset (det 

naturliga, kulturella sättet) men vi gör det inte. 

 

Jag uppfattade det som att lärarna menar att valet av pedagogik till en större del faller till 

förmånen för traditionella tolkningar av skolverksamheten. Elever verkar mer säkra på att 

naturbaserade arbetssätt gynnade lärande på en social gruppnivå. Detta får specialpedagogiska 

kopplingar då eleverna och fritidspedagogerna anser att barn som har svårigheter med lärande 

gynnas av att skolan bedrivs i naturen. Hur påverkas elever i behov att särskilt stöd av att 

skolan framstod som mer benägen att välja ett mer kategoriskt, individorienterat arbetssätt? 

Jag ställde en imaginär fråga… 

 
IL: Om du tänker dig en fantasikompis som skulle ha det lite svårt med skolan och svårt för 

att lära sig, var tror du att denna skulle lära sig bäst? 

 

Pojke 2: Det skulle nog gå bättre ute, då får man känna på saker och man får göra saker, då 

lär man sig mer än om man läser. Jag tror att han skulle välja Naturskolan. Det tror jag. 

 

Nästa uttalanden är betydelsefulla ur ett makt och identitetsperspektiv. Rädslan för att göra 

bort sig kan inte lika påtagligt upplevas som hämmande för språket vid skolverksamhet som 

bedrivs utomhus.  

 
Pojke 3: Utomhus vågar man prata lite mer och är inte lika rädd att säga fel. 

 

KL: Sedan kanske du inte känner kravet att måsta lyckas, du kanske tänker att nu är jag i 

skogen och här behöver jag inte tänka på om det är rätt eller fel, som i klassrummet så 

måste man ju svara rätt för annars… ja, det är som förväntas litegrand.  

 

Processerna i klassrummet kan skapa en känsla av stigma och utanförskap. Bakgrunden till 

nästa citat hade sin grund i samtalet om diagnoser. Vi samtalade om barn med diagnoser och 

hur klassrummet formade en känsla hos barnen, en känsla av att vara annorlunda. 

 
1KP: …ja utan att det stör lika mycket. Som i ett klassrum, du är inne i ett rum. Då så är du 

annorlunda 

 

Därmed pekar dessa informanter på en inkluderande möjlighet i de naturbaserade 

verksamheterna. Man anser att barn i behov av särskilt stöd genom inkludering och förändring 

av habitus och roll kan ta del av aktuella lärandeprocesser utan att på något sätt vara föremål 

för någon exkluderande specialpedagogisk åtgärd. Eleverna framför att språket genom detta 

agerande skulle få en mer gynnsam dräkt och prägel. Lärarna är relativt positiva till att barn i 

behov av särskilt stöd skall delta i naturbaserade verksamheter men varseblir problem.  
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KL: Ta ett autistiskt barn, om man tänker på ett sådant till exempel, tror jag fungerar bäst, 

på sin plats, bakom en skärm, på samma ställe, där kan det bli helt kaos om du kommer ut 

på ett nytt ställe, det tror jag. Men vanliga, har du bara inlärningsproblem så tror jag absolut 

att det kan bli bäst utomhus.  

 

Till syvende och sist, uttrycker lärarna att under vissa omständigheter så fungerar 

bedömningen bättre utomhus. 

 
KM: Det är som när vi har varit på xx (naturskola), det är en guldgruva att vara i väg. Då 

när dom (personalen på naturskolan) har lagt upp och tar hand om programmet då är man 

mer som en stödlärare, då får man iaktta, då får man se hur… vanan och hur de kan lyssna 

på instruktioner, det är just där då de går igenom, det tycker jag är jättebra, det är uppskattat 

av eleverna att fara dit. 

 

Och vidare var följande dialog tänkvärd. 

 
KM: Det är lite det som du säger, nog är man som lite mer avslappnad när man kommer 

ut… det känns, ja det känns på ett annat sätt att vara utomhus. Man blir som på ett annat 

sätt man blir som en annan pedagog än då man är inne i klassrummet. 

 
MM: Du har egentligen ett bättre tillfälle att bedöma, därför att har du något som engagerar 

ute så är det så sällan du behöver vara den här läraren, du kan ju mer iaktta. 

 

Alternativa arbetssätt problematiserar den medicinskt diskursiva skolan då informanterna 

beskriver en positiv omvandling genom att lämna skolan som arena, åtminstone för ett tag. 

 
IL: Menar ni att det är skolans struktur och tolkning av sitt uppdrag som gör att detta (syftar 

på naturbaserade verksamheter) inte kan prioriteras? Har din yrkesroll förändrats så att du 

inte uppfattar detta som en väsentlig del i ditt uppdrag? 

 

1KP: Jo, det tycker jag, helt klart, det är stressigt och mycket som ska hinnas med… 

 
2KP: Eller är det vi själva som har format våra roller? 

 

 

5.4 Tema tre: Lärandets artefakter 

I det följande temat låter jag informanternas tal om med vilka medel som lärande uppstår och 

gynnas belysa specialpedagogik i interaktion med de naturbaserade verksamheterna.  

 

Att använda sig av pennan antas av KM vara den artefakt vilken signalerar till eleven att det 

pågår riktig skola. Pennan är det som kännetecknar skolprestation och uttryck för kunskap. 

Dialogen och samtalet som artefakt används i ett medierande syfte och funktion vilket i en 

viss utsträckning visar det enskilda kunnandet. Lärarna antar att detta inte uppfattas vara riktig 

skola av eleverna. Det skrivna ordet kan därför tolkas hegemoniskt före det talade beroende 

på vem som talar. Valet av det skrivna ordet och boken som artefakt kan finna sin orsak i 

bekvämlighetsskäl men kan också vara ett uttryck för att valet av pedagogiskt verktyg föll på 

det vilket identifieras med den rådande diskursen. Sådant som tolkas vara äkta och genuint i 

en skolkontext. 

 
KL: Det tar rätt så mycket tid, det är lättare att ha en läsebok (KM: jaaa!!) med färdiga 

arbetsuppgifter till. 

 

KM: Att i skolan är det nog pennan, att skriva… men här kanske man får bara vara sig själv 

och prata om det man kan, man behöver inte prestera. 
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Pennan får ibland böja sig för stenen som artefakt. 

 
KL: Ja, vi jobbade med det i höstas, vi var ute och arbetade med hävstång, på gården så 

hittade vi en perfekt sten 

 

Att involvera fler sinnen genom kulturella verktyg, vilket beskrivs av Tiller och Tiller (2003) 

som traditionellt används i slöjd pekar på att det naturbaserade arbetssättet kunde kopplas till 

många kunskapsområden 

 
MM… sedan har jag haft mina skogsprojekt och då har vi varit i skogen som man har här, 

då är det lätt att gå ut fyrtio minuter, mina fågelholkar sitter kvar ännu, de som jag satt upp 

genom åren och byggt och då har dom fått… ja då har man integrerat tekniken i biologin, 

då har dom fått rita själv och försökt få ihop dom och ta reda på hur stora hål som det ska 

vara och så har de fått sätta upp dom där och så har dom fått följa då fåglarna då de 

kommer, men innan det är någon riktig aktivitet så hinner vi gå på sommarlov (skratt från 

övriga). 

 

Fritidspedagogerna betraktar lärandet som en språklig process vilken inrymmer många 

möjligheter. Att prata och därigenom visa vad man kan anses däremot inte alltid som en 

prestation. Denna tanke kan inte anses vara generellt överförbar men det är ett betydelsefullt 

uttryck som visade på en hegemonisk struktur där vissa artefakter tillskrivs ett större värde.  

 
2KP: De (eleverna) resonerar sig fram till olika lösningar, barnen får tänka klart tankar och 

resonera sig fram genom att göra saker… ja, nog är det ju så… man kliver lättare undan och 

låter barnen… sedan är det viktigt… vad gör vi i skogen… ofta är det väl så att då man går 

ut i skogen, att man ger dom uppgifter som de ska göra tillsammans, som de ska resonera 

sig fram till. 

 

Elever och fritidspedagoger framhåller oftare att det var det praktiska mötet med objekt som i 

sin tur utvecklade språket. 

 
Flicka 1: Då får man ju som mer känna på saker och se hur det ser ut i verkligheten. Det är 

bättre att uppleva saker än att bara läsa om dom. 

 

Lärarna tillskriver det färdiga didaktiska materialet som finns inne i skolbyggnaden stor 

betydelse. Samtalet gäller huruvida det är möjligt att arbeta med matematik i större 

utsträckning utomhus. 

 
KL: Jag skulle inte klara det, jag vill ju ha det i klassrummet, när dom liksom kör fast så 

kan jag hämta dom där grejorna, och visa och bygga och… 

 

MM: Jo, men då man hade matte schemalagt i matteverkstan så var det så perfekt, om man 

skulle inleda bråk, så gick man in i matteverkstan så hade du färdiga boxar som var 

utprovade. Där låg allting, man behövde inte planera eller någonting, jag plockade fram 

dom där boxarna, allt material fanns där. Jag tyckte det var suveränt. 

 
MM: Vi använde ju mycket, i tekniken och NO överhuvudtaget, hela hösten, dom flesta 

demonstrationer körde man utomhus, därför att det är ju tacksamt, du har ju utrymme och 

så. Ska du visa moment, visa hur krafter fungerar, visa ljudets hastighet, jag gör alltid det 

ute. Det är inte specifikt i skogen… 
 

Informanterna beskriver möjligheten med att använda kontextualisering i många av skolans 

ämnen men framförallt har man erfarenhet från de naturorienterade ämnena.  
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Pojke 1: Man lär sig ju väldigt mycket om man ska t.ex. sopsortera, hur vårt samhälle 

fungerar och hur det förstörs med alla föroreningar så det är viktigt med att lära sig om 

miljö och det tycker jag är bra att göra i skogen. Jag tycker att det är bättre att gå ut i 

skogen, mycket lättare, att då kan man se, ta t.ex. en barkbit och jämföra olika grejor med 

den. 

 

Pojke 3: att se sakerna man arbetar med, att få undersöka det själv, inte bara läsa om det 

 

1KP: … man försöker jobba lite mera praktiskt, ska dom mäta så får dom göra sitt eget 

måttband, dom får mäta mot riktiga saker… lego, sten, lite sånt. Lite mera praktiskt. 

 

Fritidspedagogerna pekar på att mötet med materialet föder nyfikenhet och ger möjlighet till 

lärandeprocesser där man arbetar utifrån en multimodalitet där naturen och klassrummet 

används, inte som motpoler utan som en syntes 

 
1KP: Ja, ofta kunde man samla material med sig och så jobbade man vidare då man kom in 

i klassen, man ritade och skrev och då hade man ju upplevt och sett den. Jag tycker att ofta 

så är dom jätteintresserade då dom är ute i naturen, det har jag alltid upplevt. 

 

Det goda lärandet kan därför beskrivas som att bära med sig samma processer oavsett tid och 

rum. Klassrummet och naturen kan berika varandra samt gynna ett tematiskt innehåll vilket 

väcker intresse hos eleverna. Klassrummet och naturbaserade arbetssätt kan tillsammans 

gynna lärandet beroende på pedagogiskt perspektiv. Vinnare i ett sådant förhållningssätt blir 

barn i behov av särskilt stöd som gynnas av tydlighet- 

 

5.5 Tema fyra: Miljöns betydelse 

I detta tema problematiserar jag miljöernas betydelse för lärandet och den specialpedagogiska 

verksamheten.  

 

En omtolkning av den egna identiteten uppstår samt en förändring i beteendemönstret 

beroende på valet av arena. 

 
Pojke 1: Klasskompisarna byter väldigt mycket stil, i klassrummet låter de ”åhhhh, ska vi 

göra det”, då man är ute så klagar de som högst på att de är lite hungrigare. Det blir man ju 

i naturen, dom gnäller nästan aldrig utomhus. 

 

Denna trend är inte generell och man kan inte framföra eller hävda att blotta naturupplevelsen 

garanterar att konflikter ska utebli eller upphöra.  

 
Pojke 3: 

Jag tycker att det är lugnast i klassrummet för om vi är ute så kommer ingen att lyssna på 

läraren om han säger till, dom gör som dom vill bara. Det är svårare att hålla ordning 

utomhus. 

 

Vad lärare och fritidspedagoger påpekar är att naturbaserade verksamheter behöver samma 

omsorgsfulla förberedelse samt reflektion som någonsin en klassrumslektion. Dessutom 

hävdar lärare och fritidspedagoger att naturbaserade verksamheter kräver mer tid i anspråk till 

förberedelse samt att detta skapar stress inför planering och genomförande av aktiviteten då 

den kommer på kontrakurs med skolans andra göranden. Ett underlåtande att förbereda sig 

och en brist i kompetensen att placera verksamheten på rätt nivå i den proximala 

utvecklingszonen ger oro och dåligt lärande, enligt en beskrivning av en särskild verksamhet 

som inte involverar fritidspedagoger.  
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MM: … men då den här som skulle ha om vatten, dom skulle hämta vatten och fylla vatten 

och testa hur mycket… det funkade inte alls och det berodde då på personen. 

 

IL: Så, man kan alltså inte tro att det bara är att knata ut i naturen så löser sig allt… 

 
MM: ABSOLUT INTE! Eleverna mådde inte bra av det, eleverna kom ju och sa att det 

”inte var roligt att vara där”, ”det är ingen ordning där”, dom där göra bara det, och det och 

det, ingen vet vad dom ska göra. 

 

Att eleverna upplevde att de lärde sig på ett bra sätt i naturen betonas återigen i berättelserna 

som en återkommande erfarenhet. 

 
Flicka 1: Jag tycker att man lär sig bäst då man far ut på Naturskolan och så där. 

 

Flicka 2: Det går bättre att förklara saker ute, typ. 

 

Upplevelsen av att andras identitet förändras iakttogs hos eleverna av de yrkesverksamma vid 

utövandet av naturbaserad verksamhet. 

 
2KP: … det är ju både och, och visst är det dom elever som är stökiga inne som fortsätter 

att vara stökiga ute. Men dom kan lättare förändra rollen. 

 

KM: Han kan ha fått en roll i skolan som kan vara den här stökiga och bökiga rollen och i 

den vanliga skolmiljön så försöker han leva upp till den. 

 

Lärarna problematiserar eleverna samt beskriver sin egen trygga yrkesidentitet som en garant 

för att ordning och reda i skolan skulle uppehållas. 

 
KL: Jag tror alltså att det är pedagogens förhållningssätt, när du själv är van att vara ute i 

naturen och känner att man är trygg, ja men jag kan faktiskt lite grand, då blir det helt 

annat… 

 

KM: Man visar ju andra signaler åt barnen också när man är trygg i sig själv, man är mer 

auktoritär man låter inte. ”vi kanske ska göra så här (vek röst)”… då tar ju barnen över. 

 

Eleverna gör samma iakttagelser av lärare och fritidspedagoger. Eleverna upplever att lärarna 

ändrade identitet vid byte av arena. På min fråga om detta svarade eleverna enligt nedan. 

 
IL: Tycker du att lärarna uppträder olika beroende på om dom är utomhus med klassen eller 

på skolan? 

 

Flicka 1: Jaaa…(tänker) tror det. Dom tillåter mer saker om man är utomhus och är mindre 

stressade och mer avslappnade utomhus. 

 

Pojke 1: Ja, dom brukar låta oss vara lite mer fria utomhus, man får röra sig mer. 

 

Pojke 2: Lärarna ändrar också på sig, dom har också lite kul. Lärarna blir mindre stressade. 

När området är så litet (pekar på klassrumsbild) och det är många barn så blir dom så typ 

stressade och försöker få ordning, då blir dom ännu mer stränga och så. 

 

Pojke 3: Nej, då vi är utomhus så är dom lite snällare och låter oss göra vad vi vill, typ. 

Men då vi är i skolan så är dom lite mer noga med vad vi ska göra typ. Det är mer frihet 

ute. 

 

En elev uppfattar inte så stor skillnad i lärares sätt att vara beroende på val av arena. 
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Flicka 2: Lärarna är ungefär likadana. 

 

Den här informationen pekar på att samtliga aktörer i skolan berörs och påverkas i ganska så 

stor utsträckning av miljöbytet. En lärare problematiserar den vanliga skolmiljön och 

konstaterar att den inte är positiv för alla elever. En fritidspedagog beskriver förändringen av 

den egna yrkesrollen genom att vara mer benägen att tillåta elevernas autonomitet utomhus. 

Praktiken utomhus innehåller i sin tur berikande förstärkningar för tillgängliga artefakter som 

gynnar språket. 

 
2KP… resonerar sig fram till olika lösningar, barnen får tänka klart tankar och resonera sig 

fram genom att göra saker… ja, nog är det ju så… man kliver lättare undan och låter 

barnen… 

 

5.6 Tema fem: Specialpedagogiska möjligheter och problem 

I detta tema koncentreras den specialpedagogiska diskursen i informanternas berättelser. Jag 

lyfter här fram uttalanden som direkt bär en specialpedagogisk anknytning.  

 

Konkreta utsagor från elever-, lärare- och fritidspedagoger vittnar om att naturen betraktas 

vara en reell möjlighet för att placera elever med svårigheter i en mer gynnsam position. Det 

som kom att tydligt betonas angående naturbaserade verksamheter är 

 

 Praktiska framtoningen i verksamheten och kopplingen mellan stoff och verklighet, fler 

redskap för lärande (artefakter).  

 Språklig dräkt och framtoning som präglar de naturbaserade verksamheterna, ett mer 

demokratiskt språkrum uppstår. Möjlighet för fler elever att delta i diskurserna om de 

olika ämnena. Kontextuella förstärkningar av språket. 

 Den interagerande gruppen framträder, att samverkan mellan individerna blir mer 

märkbar. Fokus lämnar individnivå och hamnar på gruppnivå i ett relationellt perspektiv.  

 Möjlighet att omkonstruera både elevers och lärares identitet genom att diskursiv 

kategorisk makt i större utsträckning är kopplad till klassrummet. Byte av arena kan ändra 

på negativa maktförhållanden. 

 

Det framträder ett genusperspektiv på naturbaserade verksamheter hos de yrkesverksamma 

vilket gör gällande att det är ”grabbarna” som njuter i naturen. Men i elevernas svar märks 

inte denna skillnad då både flickor och pojkar uppskattar vistelsen utomhus. Utifrån samsynen 

i elevernas svar var det svårt att lyfta fram de naturbaserade verksamheterna som tillhörande 

ett särskilt genus (kön). Tvärtom så finner både flickor och pojkar att både språket samt den 

praktiska förstärkningen är betydelsefulla och naturbaserade verksamheter kan tolkas som 

gynnsamt för alla elever. Diagnostiserade elever betraktas inte av lärarna som självklart 

hjälpta av att välja naturen som arena och man kan finna flera uttalanden vilka krockar med 

andra uttalanden som görs tidigare i intervjun, särskilt hos lärare. Detta tyder på att mina 

forskningsfrågor var komplexa och inte helt självklart kunde besvaras. Meningskodningen ger 

information om att skolan oftare beskrivs på individnivå utifrån ett kategoriskt perspektiv 

belyst från lärares berättelser.  

 
KM: Jag tror att det är sällan det är några strulputtar som det blir helt kaos för. Jag vet inte, 

jag tycker att många av de här strulisarna mår bättre…(utomhus). 

 

KM: Sedan är det ju så här, att det här friare arbetssättet, då faller ofta stök och bök 

eleverna igenom, det är ju så, i alla fall är det som jag har upplevt det. Att de som har 

svårigheter eller någon bokstavskombination måste… många ha det så strukturerat och det 

här friare… ja (låter tveksam, skeptisk) 
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Vissa diagnoser tolkas som mer komplexa av lärarna. Den kategoriska diskursiva 

makten runt dessa företeelser framstår tydligt i materialet. 

 
KL: Ta ett autistiskt barn, om man tänker på ett sådant till exempel, tror jag fungerar bäst, 

på sin plats, bakom en skärm, på samma ställe, där kan det bli helt kaos om du kommer ut 

på ett nytt ställe, det tror jag. Men vanliga, har du bara inlärningsproblem så tror jag absolut 

att det kan bli bäst utomhus.  

 

Återigen belyste ett motsatt svar problematiken med naturbaserade verksamheter. Ett 

svar som ger relationella anknytningar. 

 
2KP: mmm… det är lite olika från barn till barn men jag tror nog att det är överlag lättare 

för dom (barn i behov av särskilt stöd) att smälta in (utomhus). 

 

Eleverna får i intervjuerna tänka sig en fiktiv kamrat som har svårigheter med att lära sig 

saker i skolan. Jag framför den direkta frågan där jag undrar över i vilken miljö som denne 

bäst kan lära sig. Svaren innehåller en tendens. Upplevelsen och dialogen kom i fokus. 

 
Flicka 1: jag tror att hon (en fiktiv kompis som har det svårt i skolan) skulle gilla bäst där 

(pekar på bild från Naturskolan). Då får man ju som mer känna på saker och se hur det ser 

ut i verkligheten. Det är bättre att uppleva saker än att bara läsa om dom. 

 

Flicka 2: Det beror på vilket ämne det skulle handla om. Kanske matte, det beror på vad 

man just gör. 

 

Pojke 1: om man går ut i naturen kanske man får lära sig lite lättare på vissa håll, det beror 

nog på vad det handla om och så, oftast är ju biologi lättare utomhus. 

 

Pojke 2: Det skulle nog gå bättre ute, då får man känna på saker och man får göra saker, då 

lär man sig mer än om man läser. Jag tror att han skulle välja Naturskolan. Det tror jag. 

 

Pojke 3: En som var lite tyst och sådär skulle nog ha det lättare utomhus, då vågar man 

prata lite mer. 

 

Gemenskapen i gruppen kan tolkas som betydelsefull för elever i behov av särskilt stöd. 

 
IL: Då tänkte jag på den första frågan ”kan naturen bidra och berika till att elever med 

särskilda behov gynnas i sitt lärande vid naturbaserade verksamheter? 

 

1KP: Ja, nog tror jag att det kan… ja nog tror jag att det kan, förut var man ganska mycket 

ute, nu är man inte lika mycket ute, ofta när jag hade halvklass så gick man ut i naturen och 

man fick som en särskild gemenskap i gruppen kunde man känna. När man gick ut, man 

fick bra kontakt med barnen. Och jag tänkte på pojken i berättelsen (Vad hände 

egentligen?), att är dom intresserade så finns det många inlärningsmöjligheter. 

 

Den goda kontakten samt relationen mellan elever och fritidspedagoger och/eller lärare anses 

som en viktig faktor för att väcka intresse för stoffet och öka möjligheterna till inlärning för 

barn i behov av särskilt stöd utan att exkludera dem från gemenskapen. I det perspektivet kan 

en elev med bekymmer förbli i sin praxisgemenskap om miljön kan anpassas. 

Specialpedagogik i en exkluderande betydelse blir problematisk utifrån behovet av relationer. 

 

5.7 Resultatsammanfattning 

Det finns en samstämmighet hos alla informanter att lärandeprocesser som rör sig på 

gruppnivå, där samtalet samt den konkreta upplevelsen, (gärna i naturen) var och är en 
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framgångsfaktor för ett effektivt specialpedagogiskt lärande. Det finns många berättelser vilka 

talar för att språket blir berikat då verksamheterna bedrivs utomhus och att det lärande 

samtalet, elev till elev får ett större utrymme utomhus.  

 
Flicka 1: Jag tycker att man ändå får arbeta mer i grupp, tillsammans med dom andra i 

klassen då vi är utomhus. Det är lättare då man får prata med andra än att behöva tänka ut 

allt själv. 

 

Flicka 2: Utomhus får man arbeta i grupp och det är bättre. Det går bättre att förklara saker 

ute, typ. 

 

Pojke 3: Jag tror nog kanske ändå att man lär sig bäst då man arbetar i grupp tillsammans 

med andra, dom kan ju också saker, jag vet inte men då får du ju lära dig av dom.  

 

Lärarna beskriver oftare en mer iakttagande och relationell inställning till yrket om 

skolverksamheten är naturbaserad. I den meningen kan det antas att de yrkesverksamma 

lättare kan frigöra sig från invanda roller och mönster då skolan byter scen. Kategorisk 

diskursivitet framstår tydligt på organisationsnivå (se även meningskodningen) hos lärarna 

och fritidspedagogerna. En tolkning kan vara att denna diskurs är mer bunden till 

klassrummet. Att lämna klassrummet ger oro hos de yrkesverksamma över möjligheten att 

klara kraven på bedömning. Men inte desto mindre iakttar samt bejakar yrkesverksamma 

uppkomsten av gynnsammare specialpedagogiska effekter då byte av miljö de facto äger rum. 

Detta gynnar elever i behov av särskilt stöd då informanternas berättelser styrker bilden av att 

en demokratisering av språket uppstår vid naturbaserade verksamheter. Demokratisering och 

fördelning av makt gynnar barn i behov av särskilt stöd som därmed får del av det lärande 

språket i gemenskapen. Elever som i klassrummet visar på sociala svårigheter kan finna en 

annan positivare identitet och roll i gruppen då den är utomhus. Den kategoriska fördelningen 

av rollerna kan mista en del av sin diskursiva makt då skolan byter arena då makten verkar i 

hög utsträckning vara investerad i klassrummet. Detta skapar i sin tur de olika repertoarerna 

som är tillgängliga i ett klassrum. Makten delar ut passande habitus till alla. Eleverna är inte 

bara ”allmänt glada” och tacksamma för att undkomma skolan en stund då man söker sig ut i 

naturen utan man framför aspekter av kompetens och möjlighet att visa kunskaper i en högre 

utsträckning då verksamheten bedrivs utomhus. Undersökningen visade på att motsatsen även 

var synbar men inte i lika hög utsträckning, nämligen då utflykten blir en negativ upplevelse. 

Naturbaserade verksamheter kan därför inte betraktas som en generell lösning på 

specialpedagogiska problem men den öppnar en dörr för möjligheter som inte finns i 

skolbyggnaden och erbjuder möjlighet till byte av perspektiv och omkonstruktion av roller. 

Jag observerar att ingen elev kan påminna sig ett tillfälle då skola utförs i naturen och 

utvecklas till en negativ upplevelse med undantag för vid inslag av spratt från väderfenomen. 

Det kontextuella mötet, situerat i naturen mellan stoff och verklighet hjälper till att 

konkretisera kognitivt svåra sammanhang i fysik-, ekologi-, biologi-, kemi- och matematik. 

Jag får intrycket av att lärare samt fritidspedagogers erfarenhet är att detta hjälper elever till 

att lättare förstå helheter. Två specialpedagogiska perspektiv existerar parallellt i 

verksamheten och erbjuder olika konstruktioner av roller och identiteter hos samtliga 

informanter. Undersökningen visar att perspektiven har olika tolkningsföreträden. Om det 

framträder en minoritet som föredrar traditionell verksamhet får detta alternativ företräde. 

Exempelvis genom att skolan, trots en märkbar övertygelse om att en verksamhet som gynnar 

språk och lärande på gruppnivå är det bästa för barnen, oftare väljer mer individuellt inriktade 

verksamheter med fokusering på bedömning. Detta går att iaktta i följande utsaga. 

 
MM: Men vi har mer kunskap och är utbildade… om att det fungerar bättre på det sättet 

(praktiska, naturbaserade arbetssätt), vi har mer utbildningar och vi har provat praktiskt, 
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säkert alla och säkert skrivit och beskrivit allihopa att det funkar bättre på det viset (det 

naturbaserade arbetssättet) men vi gör det inte. 

 

Jag anar en problematik kring lärarnas och pedagogernas dubbla yrkesidentiteter som uppstår 

genom den diskursiva makten på organisationsnivå. Som stöd för den diskursiviteten 

påminner jag även om resultatet i meningskodningen (tabell 5:1, s.16). Denna diskursiva makt 

verkar skapa både oro och otillfredsställelse över en arbetssituation där bättre vetande och 

erfarenheter får bli underordnade maktens disciplinering av vad tiden skulle användas till, 

nämligen bedömning. Jag anar en relationell och en kategorisk yrkesidentitet som kommer till 

uttryck i informationen. Makt på organisationsnivå är den tydligaste faktorn som bestämmer 

detta förhållande och hur yrkesidentiteterna skapas och blir problematiserade i vardagen. I ett 

specialpedagogiskt ljus innebär detta att elever i behov av särskilt stöd kom till skada i en 

kategorisk tolkning av uppdraget då en sådan tolkning mer tycks permanenta diagnoser och 

negativa självbilder hos eleven. De yrkesverksamma väljer i detta kraftfält hellre att arbeta 

med färdigförpackade kunskapsbitar i ett ämneslärarsystem där ansvaret begränsas till 

bedömning. Undersökningen pekar på att naturbaserade verksamheter kan fungera som en bro 

vilken kan hjälpa till med att förflytta skolverksamheten in på, ur ett relationellt 

specialpedagogiskt perspektiv, mer fruktsamma marker. Det behöver nämnas att då 

naturbaserade verksamheter finns på dagordningen är det inte en garanti för att de ovan 

beskrivna positiva effekterna med automatik ska framträda. Det kategoriska perspektivet kan 

nedpackas i ryggsäcken (habitus) samt tas ut i skog och mark. Dock med den för perspektivet 

försvårande omständigheten att det inte har med sig det disciplinerande rummet och de 

traditionella artefakterna som ofta förknippas med kategorisk verksamhet. Därmed kan 

relationella effekter uppnås trots en kategorisk ansats.  

 

Att det som skapar svårigheter och problematiserar ett relationellt lärande i hög utsträckning 

kan härledas till organisationsnivån av skolan är något som framkommer i min undersökning. 

Då individen blir problematiserad på organisationsnivå genom kravet på bedömning ställer 

makten sådana anspråk att behov uppstår på individnivå hos den enskilde eleven vilken blir 

mottagare av den diskursiva makten. Då lärare och fritidspedagoger har tillräckligt många 

incitament att tolka och leva upp till en kategorisk yrkesroll är detta precis vad som inträffar.  

 

 

6. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultat samt görs kopplingar mellan informanternas berättelser 

och teori. Diskussionen relaterar till syftet samt forskningsfrågorna och strävar efter att 

beskriva kärnan av undersökningen (6.1). I 6.2 och 6.3 berörs tema ett. I 6.4.1-4 

problematiserar och diskuteras de ur resultatet framkomna teman två till och med fem. I 

avdelning 6.5 koncentrerar samt problematiseras kärnan i syftesanalysen. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Det finns avvikelser i mitt resultat vilket tydligt pekar på att studiens frågor kan uppfattas 

olika beroende på vem som tillfrågas. Elever med bakgrunder från andra kulturer kan mycket 

väl uppfatta naturen väsensskilt mot den rådande hegemoniska uppfattningen i Sverige, att 

naturen är bra för alla. Inte desto mindre ger jag mig på att försöka göra en sammanfattning av 

en huvudfåra som jag upplever framstod tydligt i materialet. Naturbaserade verksamheter kan 

inte uppfattas vara ett allenarådande svar på den specialpedagogiska frågan då min 

undersökning inte under några som helst villkor utesluter andra relationella initiativ i vare sig 

klassrum eller på andra arenor. Jag uppfattar det som att informanterna genom intervjuerna 

besvarade mina forskningsfrågor på ett öppet och välvilligt sätt. Min forsknings PM samt 
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intervjufrågorna anser jag som fungerande samt väl avpassade i situationen då samtalen kunde 

hållas med en vardaglig ton och med flyt. I fokusgrupperna kom alla till tals och jag kunde 

iaktta (Wibeck, 2010) att positioner ändrades under samtalets gång. Valet av fokusgrupp och 

enskilda intervjuer utifrån behovet av metod upplever jag därför som fruktsamt då jag ansåg 

att syftet med studien kunde uppfyllas utifrån mina pragmatiska, teoretiska samt etiska 

föresatser. Utifrån min upplevelse från intervjutillfällena bevaras den relationella inriktningen 

i samtalen och jag fann svaren från samtliga informanter som ärliga och genuina. Genom 

teorianalysen, den kritiskt hermeneutiska inriktningen samt meningskodningen upplevde jag 

att materialet kunde tolkas kvalitativt samt att kraven på validitet och reliabilitet kunde 

uppfyllas. Min undersökning är i första hand tillämpbar i den kontext som utgjorde min 

avgränsade undersökning, utifrån de då rådande förhållandena. Generaliseringar kan med 

försiktighet göras mot andra verksamheter utifrån empati och egen erfarenhet. Jag finner de 

valda teoribildningarna och historiebeskrivningen vara viktiga faktorer för att uppnå syftet 

med undersökningen. 

 

6.2 Elevers erfarenheter av ett naturbaserat arbetssätt  

Elevernas tankar och funderingar är mestadels relationella och gruppinriktade. De uppfattar 

naturen samt upplevelsen i denna som en möjlighet till språkliga möten i vilka de ser lärandet 

som centralt. Genom detta tänker sig elever att naturbaserade verksamheter mycket väl kan 

användas i en specialpedagogisk kontext. De pekar på inkludering som en möjlighet för 

klasskamrater som behöver hjälp med anpassning av miljön för att lyckas i skolan. Detta 

framförs av Vygotsky (1999) då det i kopplingen mellan språk och tänkande framställs att 

intelligens konstrueras inte enbart av intrapersonella, kognitiva processer. Att insikt och 

kunnande föds då språket, genom interpersonella möten formar minne samt betingar 

neurologiska processer som resulterar i att eleven minns information. Mead (2001) ansluter 

sig till uppfattningen att i interpersonaliteten formas personligheten. Att därför arrangera, 

underlätta och konstruera möten med språket som meningsbärande verktyg är en möjlighet för 

skolans personal om målet med skolan är att arbeta med effektivt lärande som dessutom är 

fruktsamt för eleven i konstruktionen av dennes självbild. I denna mening är inkludering 

nödvändig då den medför effekter som är eftersträvansvärda. Att problematisera 

skolverksamheten blir en uppgift på framförallt organisationsnivå då det enligt intervjuer och 

meningskodning är där den diskursiva makten tydligast blir utövad.  

 

Då yrkesverksamma lärare och pedagoger tolkar sitt uppdrag som i huvudsak 

individualiserande och bedömande står detta följaktligen i kontrast mot betydelsefulla röster i 

pedagogiken samt sociologins historia. Att skolan som institution och dess personal väljer 

denna typ av konstruktioner bör kanske inte tungt belasta den enskilde individen medan att 

belysa problematiken på organisationsnivå skulle kunna vara fruktsamt. Foucault (1975) 

hävdar att makt ställer sina anspråk på hur tiden och rummet skall användas varför jag inte 

kan betrakta den kategoriska skolan som en slumpartad organism. Närvaron av ett kategoriskt 

perspektiv med hegemonisk makt kan ge upphov till många svårigheter, i synnerhet för elever 

med specialpedagogiska behov. I förlängningen kan det kategoriska perspektivet medföra att 

negativa roller och självbilder blir mer fixerad i den traditionella verksamheten. Det 

demokratiska perspektivet framhålls som viktigt hos de tillfrågade eleverna och de menar att 

tillträde i det gemensamma språkliga utrymmet är betydelsefullt för lärande. Eleverna 

beskriver en ökad känsla av delaktighet i skoldagens utformande om skolan är situerad i 

naturen. Bourdieu (1995) hävdar att socialt kapital samt sociala värden kan förändras genom 

förändrade relationer. Genom naturupplevelsen realiseras det samtidigt en klassresa, där mer 

jämställda spelregler tycks råda, en möjlighet till byte av socialt habitus uppstår. Då eleverna 

beskriver relationella förändringar innebär detta att sådana sociala värden kan skiftas och 
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därmed finns ytterligare en möjlighet att omkonstruera låsta negativa roller med hjälp av en 

verksamhet som främjar positiva relationsbindningar. Eleverna iakttar en förändring i lärares 

och pedagogers beteenden och flera av informanterna berättar om en mer avslappnad, 

tillåtande läraridentitet som kan anas i naturen. Mead (2001) framställer komplexiteten i 

mötena människor emellan, att vi omförhandlar våra Jag och förändrar uppfattningen om oss 

själva i ljuset av andra människors berättelser. Om bilden av en själv är en diagnos av 

exempelvis märket autism så bör andra aspekter kunna lyftas in i identiteten än den redan 

distribuerade genom att byta rum. Om rummet för mötet därmed betonar en viss sorts 

berättelse så är det av högsta vikt att i skolan sträva efter miljöer där det goda mötet uppstår. 

Då jag uppfattar att lärare och pedagogroller framstod starkt bundna till klassrummet är det 

kanske i en viss mening dessa grupper som har störst möjlighet till en omstart om man valde 

naturbaserade verksamheter då elever verkar i betydligt större utsträckning leva i en 

relationell dynamik. ”Vi >>är>> inte reflekterande, men vi kan bli det, vara det, då den 

sociala situationen erbjuder oss denna möjlighet.”(von Wright, 2000, s. 109). 

 

6.3 Lärare och fritidspedagogers erfarenhet av ett naturbaserat arbetssätt  

Hos lärarna uppstår två olika konstruktioner av elever i behov av specialpedagogiskt stöd. 

Talet om eleven, den diagnosticerade eleven, vilken i så stor grad var problematiserad att 

naturen inte stod till buds som en lärande resurs för denne. Eller talet om eleven med 

möjligheter som, trots svårigheter och vardagsdiagnoser av typen ”stök och bökelev”, 

beroende på relationer samt miljö uppnår nya nivåer i lärande. Lärarna uppfattar sig oftare 

som lärandets distributörer medan fritidspedagoger oftare uppfattar sig som lärandets 

medkonstruktörer. Grahn (1991) gör gällande att parker och gröna ytor hjälper människan att 

sortera och förstå sin omvärld genom den symbolik som finns i anläggningarna. Elever kan 

erbjudas samma hjälp till sortering av omvärlden genom naturbaserade arbetssätt enligt nyss 

nämnda författare och den fysiska ytan blir något mer än ett grönt rum, den blir ett språkligt 

rum för kunskap och gemenskap. Detta är de mest tydliga betoningarna i meningskodningen, 

att olika informantgrupper ägnar sig åt olika former av diskursivitet. Att byta arena i 

skolverksamheten kan medföra effekten att det omkullkastar invanda mönster och spår. Ibland 

skapar det otrygghet inför det okända och en del av dessa känslor kan härledas till en 

förändring i barns fritid där naturen inte i lika stor utsträckning ingår i repertoaren. Vygotsky 

(1997) menar att det färdigbearbetade och fragmentariska lärandet inte på ett tillräckligt sätt 

stimulerar hjärnas behov av utmaningar. Människan behöver ställas inför utmaningar samt 

problem för att fokusera och lära. Utifrån elevperspektivet är det kanske inte anmärkningsvärt 

att lärarna och fritidspedagogernas erfarenheter rör sig inom två dimensioner, mot individen 

där en kategorisk diskursivitet aktiveras mestadels utifrån uppdraget att bedöma och mäta 

individen. Samtidigt uppskattar man generellt de möjligheter vilka finns i naturen med 

relationella grupprocesser som grund för lärande. Detta, uppfattar jag som att det på samma 

gång ges upphov till en relationell yrkesidentitet samt en kategorisk. Det framstår även som 

att det kan vara de olika miljöerna vilka fungerar som en stimulus samt ”triggar” den ena eller 

den andra identiteten eller yrkesrollen. Genom vilken mekanism inträffar detta? Många 

förklaringar finns att tillgå men ett svar kan erfaras i den hierarkiska ordningen vilken 

framförs av Foucault (1975). Var och en sorteras in på sin plats i produktionsapparaten och 

till denna sortering behöver makten redskap som kan utföra kontrolluppgifter som verkar 

disciplinerande. Det paradoxala är att de kontrollerande redskapen i sin tur blev utsatta för 

kontroll och disciplinering i det egna utövandet av makt. I detta ljus är bedömningen ett 

tveeggat svärd vilket lika mycket utövade makt över den som höll i det.  

 
Här har vi ett utkast till en anstalt av ”växelundervisningstyp”, där man i ett och samma 

arrangemang, bakat in tre processer: själva undervisningen, förvärvandet av kunskaper 

genom utövandet av en pedagogisk verksamhet och slutligen en ömsesidig och 
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hierarkiserad observation. En definierad reglerad övervakning ingår i själva hjärtat av 

undervisningen (Foucault, 1975, s. 177) 

 

Detta kan tolkas som att maktens krav på kategorisering inte blir lika kännbar i den 

relationella naturbaserade verksamheten. Då skolan byter till ett rum där maktstrukturer inte 

är lika självklara försvinner även strukturernas effekter. Lärarna och fritidspedagogerna dras 

därför i sammanhanget märkbart mellan två yrkesidentiteter samt yrkesrepertoarer som inte 

alltid befinner sig i harmoni med varandra. Att inte kunna uppfylla sitt uppdrag att bedöma 

elever tolkas som ett avsteg i läraridentiteten. Att inte bistå lärarna i denna bedömning 

tenderar som ett avsteg från fritidspedagog-identiteten. Man mister då, enligt en fri tolkning 

av Bourdieus teori (1995) därmed delar av sitt habitus. Att mista delar av sitt habitus 

äventyrar i sin tur ställningen i den sociala grupp man tillhör. Detta kan vara en del av 

förklaringen till att det påfallande ofta inte är traditionella varianter av skolan som får stryka 

på foten då man som fritidspedagoger och lärare vill behålla sina regalier samt 

maktpositioner. Denna föreställning om den viktiga bedömningen och dess självklara 

utrymme finner troligtvis en förklaring i läroplanens påbud om att så måste ske. I samma 

läroplan finns relationella ansatser varför det inte är underligt att vi ser denna brottningskamp 

mellan de båda perspektiven inom de yrkesverksammas identitet. Teoretiskt sett bör detta 

kunna framkalla mycket oro och ångest inför fritidspedagog och läraryrket då den egna 

övertygelsen många gånger ställs emot vissa delar i uppdraget. Att perspektiven dessutom var 

teoretiskt dikotomiska ger vid en internalisering en komplex roll och yrkesidentitet. Svaret på 

att slippa denna inre konflikt kan vara att resolut ställa sig med båda fötterna i den kategoriska 

myllan samt utifrån den positionen värja sig från relationella anspråk. Detta märks i 

berättelsen om lärarna som bestämmer sig för att nästa år bli ”ämneslärare” för att genom 

denna position i lugn och ro få koncentrera sig på det vilket tolkades som huvuduppdraget, 

bedömning och betyg. 

 

Att fokusera på att undervisa utifrån fragment utan att tordas ge sig ut på okända marker 

gynnar inte lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv ”Where he is simply setting forth-

prepared bits and pieces of knowledge, there he has ceased being a teacher” (Vygotsky, 1997, 

s. 339). Svårsmälta ord kanhända men dock från en auktoritet på området. Vetskapen om de 

nödvändiga relationerna finns dock där genom utbildning och erfarenhet. Därför anas i denna 

strävan mot högstadiestrukturer, mer en yrkesman eller yrkeskvinnas försök att freda sitt 

samvete. Den troligaste förklaringen är att genom en sådan manöver tolka in ett uttryck av 

stress orsakad av kraftfull disciplinering och makt, snarare än intagen pedagogisk position. 

Hur skall miljön te sig för ”svaga” elever om de redan i mellanstadiet möter denna form av 

uppdelning som finns på landets högstadier? I det perspektivet kommer inte ropet efter 

diagnoser att tystna. 

 

6.4 Samverkan mellan specialpedagogik och naturbaserade verksamheter  

I följande underavdelningar diskuteras resultatet i hermeneutiska teman två till och med fem. 

 

6.4.1 Diskursivitet och makt 

Diagnoserna som beskrivs är problematiska då de generaliserar elevers möjlighet till lärande 

och skapar exkludering. Jag finner i sådana uttryck spår av kategoriska medicinska diskurser 

som färgar de pedagogiska tolkningsramarna. Meningskodningen visar att kategorisk 

diskursivitet uppstår på organisationsnivå vilket problematiserar den enskilda eleven. Likt de i 

historiebeskrivningen redovisade fenomenen söker man även på mikronivå att skapa ett 

förhållande mellan olika miljöer och vissa diagnoser. Olika elever tillskrivs i ett 

maktperspektiv olika rum i verksamheten. Utifrån min redogörelse av historien tolkar jag det 

som att det kategoriska perspektivet har skapat spår i den pedagogiska jordmånen i den 
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undersökta verksamheten. Talet om elever i behov av särskilt stöd får sin giltighet och mening 

i undersökningen genom kontextuella tolkningar av den rådande diskursiviteten. Talet om 

diagnoser samt deras giltighet betraktar jag som uttryck för att den kategoriska diskursen 

iklätt sig medicinska och psykologiska titlar. Detta lierande med medicinen ger det 

specialpedagogiska kategoriska perspektivet makt-, legitimitet- och manöverutrymme.  

 
Our nerve matter is, in all likelihood, the most plastic of all forms of nerve matter known in 

nature. Consequently, it can develop like nothing else the capacity to undergo changes and 

to store the imprints of these changes and predisposition to these changes, which is what 

constitutes the foundation of memory (Vygotsky, 1997, s. 135) 

 

Lärande uppstår i förändring och utmaning där eleven lockas till fokus och intresse för att 

undersöka ett fenomen. Lärande blir en aktiv handling snarare än ett sväljande av färdiga 

portioner. Vidare framhåller Vygotsky (1997) fantasin som en viktig faktor i minnets 

utveckling och i detta perspektiv blir en fantasi och lek-lös skola ett reellt hot om 

nedmontering av elevers kognitiva förmåga. Detta hot uppstår om betoning på reproduktion 

och avstämning mot punkter i läroplaner i för stor utsträckning skall efterfrågas. 

 
Om människans aktivitet inskränkte sig till att återskapa det gamla, då vore hon en varelse 

som bara var inriktad på det förgångna och hon skulle bara kunna anpassa sig till framtiden 

i den mån som denna återskapade det förgångna. Det är just människans kreativa aktivitet 

som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt 

förändrar sin nutid (Vygotsky, 2006, s. 13) 

 

Det finns försök till medicinsk diskursivitet inom de naturbaserade verksamheterna där man, 

vilket Niemi (2010) framför är en diskursiv tolkning av naturbaserade verksamheter. Nyss 

nämnda forskare hävdar att detta innebär ett allmänt försanthållande som hävdar att naturen är 

bra för alla och en hälsokälla. Enligt Dahlgren, et al. (2006) pekar studier på att många 

positiva saker händer i våra kroppar vid utomhusvistelse. Det är både uppmuntrande och 

inspirerande då mycket talar för att så är fallet. Det kan vara på sin plats att problematisera 

denna sida av myntet då en fokusering utifrån detta perspektiv kan leda in i koloniala 

effektivitetssträvanden i syfte att utvinna och effektivisera naturen men nu i en 

specialpedagogisk ambition. Vad jag förstår så är det inte klarlagt om det är förbättringen av 

de sociala och relationella värdena i en elevgrupp som leder till hälsoeffekterna eller om det 

var naturen i sig? Kanske finns här en lyckosam kombination? 

 

6.4.2 Lärandets artefakter 

I undersökningen går det att observera de teoretiska ämnen vilka viktas, samt ges större 

betydelse än praktiska. Reflektionen uppstår kring att artefakter som anknyter till teoretiska 

ämnen, av lärare och till viss del fritidspedagoger, värderas högre än de praktiska uttrycken 

och verktygen. Datorns entré har i skolvärlden problematiserat pennan som kunskapens 

främsta redskap (regalier) och den förstnämnda kan kanske upplevas som ett hot. Att inte 

längre vara den självklara auktoriteten i hanteringen av den förnämsta artefakten kan 

problematisera den egna yrkesrollen och återigen varseblir vi ett äventyrat habitus. Gamla 

paradämnen i skolans arsenal som exempelvis välskrivning blir genom datorns framfart 

ifrågasatta. Att pennan i denna utsträckning tillskrivs högsta position problematiserar det 

talade språket vilket i praktiken inte bedöms vara lika högt rankat då det kom till att redovisa 

kunskapsnivåer. Artefakten pennan och den makt vilken är investerad i denna blir därför en 

viktig symbol för i vilket sammanhang i vilket lärande tolkas som effektivt. Om pennan i 

huvudsak används till att kopiera redan skapade erfarenheter stimuleras inte den kognitiva 

utvecklingen hos barnet. Detta framstår som ett ofruktsamt förhållande då Vygotsky hävdar 

att ”tänkandets utveckling är beroende av språket som ett tänkande verktyg, och av barnets 
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sociokulturella erfarenheter” (Vygotsky, 1999, s. 165). På samma sätt problematiserar 

naturbaserade verksamheter pennan då naturen genom sin materialrikedom erbjuder andra 

artefakter vilka medierar lärande på ett lustfyllt och belysande sätt. Kombinationen av 

multimodalitet, IKT och naturbaserade verksamheter är intressant samt framställer ett nytt 

spektrum av direkt lärande med tillgång till hela Internets kunskapsresurs i realtid i den nära 

upplevelsen av objekten. Artefakter är därför, enligt min mening, länkade till makt och 

kontrollen över vilken kunskap vilken bedöms som legitim. ”Kapital i Bourdieus mening är 

inte bara något som utbytes i största allmänhet, kapital är något vars värde erkännes, något för 

vilket det existerar en marknad” (Broady, 1998, s. 11) och utifrån detta påstående menar jag 

att kampen om artefakterna och deras giltighet samtidigt handlar om kampen mellan 

yrkesgrupper och enskilda elevers habitus. För vem är den pedagogiska marknaden 

konstruerad? I vilket syfte håller man fast vid vissa redskap hellre än andra inom skolan? 

Finns det ekonomiska vinster att hämta ut ur skolsystemet genom kopplingen mellan vissa 

diagnoser och vissa läromedel?  

 

I ett specialpedagogiskt perspektiv problematiseras vilka artefakter som anses höra ihop med 

elever i behov av särskilt stöd? Jag erkänner många fördelar med IKT men kan inte låta bli att 

fundera över vem som vinner vad i uppsjön av program och apparater som landar i de 

specialpedagogiska verksamheterna. Då det medicinska, kategoriska perspektivet är i fokus så 

är det ofta i skepnaden av en medicinsk diskurs som gärna föreslår åtgärder vilka skulle 

”bota” individen istället för att placera individen i en funktionell miljö. Det är problematiskt 

att det ofta var ekonomiska värden länkade till medicinen som gav transaktioner och handel 

legitimitet om vi tittar på historiebeskrivningen. Det går att iaktta hur särskilda institutioner 

byggs upp runt diagnoserna. I dessa institutioner finns särskilda artefakter som anses 

nödvändiga för botandet av den onormale. Här krävs ekonomiska resurser för att leva upp till 

medicinens förväntningar på apparatur som kopplas mot diagnoserna, Natur och miljö kan få 

denna negativa koppling om ett kategoriskt hälsoperspektiv för påträngande betonas i 

naturbaserade verksamheter. Makt blir i detta perspektiv betydelsefullt för förståelsen av 

varför och i vems ficka skolans resurser hamnar. Om vi återigen tillskriver de botande 

åtgärderna större värde än språket och sociala effekter tror jag att vi, i alla fall utifrån 

Vygotskys resonemang, kan missa målet och dessutom skapa förutsättningarna för en 

ekonomiskt åderlåten skola. Att språket framstår som det viktigaste redskapet i lärandet 

hävdas av Vygotsky (1999) och han menar att det skrivna språket kom till och med att 

förändra människans sätt att tänka. Därför poängteras av Vygotsky att det skrivna språket är 

viktigt men det talade språket i ett socialt sammanhang kan därmed inte bortses. Hur vi 

samtalar om objekten är viktigt då denna dialog öppnar upp aspekter av begreppen och vidgar 

förståelsen. Monolog är däremot ofruktsamt då det i monologens natur ligger ett 

passiviserande och ett utdelande av rollen som mottagare. Att informanterna tillskriver 

dialogen generellt stor betydelse är viktigt att uppmärksamma då det beskriver en erfarenhet 

hos mycket unga individer. Språket och dess kontextualitet påverkar tänkandet och är den 

faktor som gör att vi lättast tillgodogör oss nya erfarenheter. Ett språk som används i en miljö 

där inte lek, jämställdhet och kreativitet råder blir ofruktsamt, ett paradnummer inför en 

hänförd publik. Ska språket vara fruktbärande måste scenen samt rollerna fördelas på ett 

demokratiskt vis enligt en flicka i min undersökning som påstår ” inte lär man sig alltid bara 

för att det är tyst, det kan ju vara bra att tala med varandra”. 

 

6.4.3. Miljöns betydelse-kontextuellt lärande 

Vygotsky (1997) målar upp att det situerade lärandet är viktigt. Lärande föds i en kulturell 

och historisk kontext. Makt vill enligt Foucault (1975) effektivisera lärande och föredrar 

produktivitet varför viss kultur gynnas och viss historia förstärks. Då historiciteten förstärks 



39 

 

blir den till habitus och föder kapital i olika situationer. Bilden av klassrummet som primär 

kunskapsproducent är därmed målad och tillskrivs närmast mirakulösa egenskaper. Inte desto 

mindre påstår jag att produktivitet föds under vissa betingelser vilka gynnas beroende på val 

av situation och rum. Lek beskrivs utifrån ett produktivt perspektiv som ett slöseri av tid och 

resurser. Denna syn framkommer ibland i min undersökning och uttrycks som en legalitet för 

att effektivt prioriteras bort. Lek är bra ibland men tolkas ofta som förspilld tid då ”högre” 

mål skulle uppnås. Enligt Vygotsky (2006) är leken en mycket betydelsefull faktor för 

inlärning i alla åldrar och kulturer då det är i denna vi kan skapa oss en förberedelse för de 

variabler vilka kan möta oss i livet. Mead (2001) framför leken som en viktig faktor i 

konstruktionen av identiteten. Något som tydligt framkommer i undersökningen var att 

lekfullheten hade påbörjat sin sorti ur många av de verksamheter som mina informanter kom 

ifrån. Tröttheten och stressen har tagit över och nu ligger högstadiesystemet som en hotande 

skugga över verksamheten i produktivitetens och effektivitetens namn. Allvaret i bedömning 

har tolkats på ett förstenande sätt vilket producerar klassrum där lek och glädje, de viktigaste 

motorerna för lärande, är mindre frekvent förekommande. Det är tänkvärt att en av eleverna i 

min undersökning gör följande reflektion om vilken lärarroll som frodas i olika miljöer. 

 
Lärarna ändrar också på sig, de har också lite kul. Lärarna blir mindre stressade. När 

området är så litet (pekar på klassrumsbild) och det är många barn så blir de så typ 

stressade och försöker få ordning, då blir de ännu mer stränga och så (Pojke 2) 

 

I en miljö där lek finner utrymme tenderar felen och misstagen att inte tillskrivas lika stor 

betydelse. Att i naturen få möjlighet att åskådliggöra många begrepp genom att eleverna 

praktiskt får pröva och vara med är betydelsefullt. Att få vara med och konstruera, resonera, 

känna, titta, lyssna och samtidigt lära är en möjlighet i naturen. Återigen får samma elev tala 

om en erfarenhet. 

 
Det är lugnast då man far ut. Det är som mer i naturen, I naturen är det skönt, man kan 

känna olika lukter, känna typ hur vinden blåser och så hör man havet eller sjön, man blir 

lugnare av det. Inomhus är det trängre och det är mer ljud, mer stressade. (Pojke 2) 

 

6.4.4. Specialpedagogiska möjligheter och problem 

Konkreta utsagor från elever, lärare och pedagoger framför naturen som en reell möjlighet för 

att placera elever med svårigheter utifrån lärandet mer gynnsam position. Det vilket tydligt 

betonas som möjligheter är 

 

 Praktisk framtoning 

 Språklig dräkt  

 Den interagerande gruppen  

 Möjlighet att omkonstruera både elevers och lärares identitet.  

 

Det som främst kom att betonas som problem är den diskursiva makt vilken kan iakttas i 

nedanstående punkter och fenomen. Makt problematiserar skolan genom följande sex punkter. 

 

 Elevers exkludering. Att alla elever inte anses som jämställda och därmed ej legitimt 

delaktiga.  

 Diagnoser problematiserar elever. 

 Elevers brist på tillgång till det språkliga rummet. Att elevers lärande samtal mellan 

varandra inte får tillräckligt stort utrymme. 

 Att lärare och pedagogers användning av tid och rum i betydande grad utsätts för styrning. 

 Att lärare och fritidspedagoger har en dubbel yrkesroll. 
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 Att det kategoriska perspektivet har en tydlig hegemonisk ställning förstärkt genom 

dagens strävan efter produktivitet och effektivitet. 

 

6.5 Avslutande reflektioner 

Syftet med min studie är att belysa och problematisera samspelet mellan naturbaserade 

arbetssätt och specialpedagogik.  

 

Det finns i studien en teoretisk dikotomi, nämligen det relationella och kategoriska 

perspektivet som närvarande i verksamheterna och i informanternas livsvärldar. I realiteten är 

det kategoriska perspektivet hegemoniserat då det framställs som den produktivaste vägen i 

realisering av maktens arketypiska bild av skola. Lärarna berättar att de är i begrepp med att 

försöka renodla skolan i den riktningen där bedömning och avprickning av läroplanens mål 

antogs fungera bäst. Det behöver poängteras att detta inte verkar vara deras egentliga 

övertygelse om potent lärande utan de erfar det mer som ett bekymmer, att det inte verkar 

finnas, framför allt… tid, för att förverkliga andra idéer om lärande. Det kategoriska 

perspektivet finner tolkningsföreträde även om en demokratisk ordning i teorin bör medföra 

ett större genomslag för relationella inslag. I lärarnas berättelser kom det fram att en närmast 

total koncensus i ett arbetslag är nödvändig för att andra strömningar skulle få komma till tals 

än en kategorisk uppfattning om skolan. Det är intressant att en minoritet ändå kan få 

majoritet genom att hävda traditionella arketypiska uppfattningar om hur skolan skall 

regisseras. Genom alla dessa faktorer minskar kraften, glädjen samt inspirationen hos lärare 

och fritidspedagoger i yrkesutövningen. De relationella inslagen är mer att likna som ett 

mindre antal öar i ett annars kategoriskt hav. I realiteten skapas en pragmatisk konstruktion 

där relationella inslag kan uppstå i denna annars så kategoriska arkipelag. Relationella 

verksamheter anses dessutom som eftersträvansvärda men blir i praktiken svåra att uppnå. 

Främst finns inslagen av de relationella konstruktionernas nytta i en medvetenhet och 

erfarenhet hos elever-, lärare- och fritidspedagoger. Man framför att relationella och 

sociokulturella verksamheter är effektfulla för lärandet och även för bedömning. Trots detta 

faller man lättare in i hegemoniserade mönster där exempelvis klassrummet och vissa 

artefakter, företrädesvis pennan står som garant för att ett kvalitetssäkrat lärande utövas. Detta 

avtecknar sig som problematiskt då verksamheter som bygger på kultivering av den kognitiva 

förmågan i sociala sammanhang och miljöer får en underordnad betydelse. Makt är tydligt 

verksamt för att disciplinera lärarna samt fritidspedagogerna i deras användning av tid och 

rum. Alla dessa effekter gör att lärare och fritidspedagoger får splittrade yrkesroller och 

identiteter. En identifikation dras starkt till att förverkliga maktens krav på yrkesrollen att i 

kvalitetens namn konstruera skolan för att uppnå målen. Den andra identifikationen stod för 

ett bättre vetande om lärandets ursprung och betingelser.  

 
Det är också enklare att individualisera undervisningen när den bedrivs informellt utan 

”väggar” runt rummet. Det är tillåtet att vara annorlunda – att ramla, att snubbla, att göra en 

egen liten iakttagelse vid sidan av stigen eftersom restriktionerna är få och inte begränsar. 

(Brodin, 2011, s. 457) 

 

Brodin belyser att elever intog andra roller utomhus men denna insikt saknar i ett 

maktperspektiv möjlighet att realiseras, därmed känner lärare och fritidspedagoger att de ofta 

saknar möjlighet att tillgodose elevernas relationella behov. Främst beror detta på en 

upplevelse av stress som spirar fram genom en känsla av brist på tid. En orsak till detta är 

troligen resultatet av att det kategoriska, punktuella perspektivet blir stärkt i sin hegemoni 

genom en annan hegemoni, nämligen NPM. Detta leder fram till att idéer från näringslivet, 

vilka innehåller föreställningar om produktivitet och effektivitet ger auktoritet åt pedagogiska 

åskådningar som anknyter till dessa uppfattningar om mål och resultat vilket påpekas av 
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Gardelli och Hertting (2012). Effekten är en tydlig ekonomisering av talet kring eleverna där 

vinster i form av högre måluppfyllelse-, bedömning- och betyg värderas högt. I den 

ekonomiska fartblindheten har man sorterat bort grundläggande sanningar om lärandet eller 

reducerat det till kopiering istället för erfarenhet och konstruktion. Den kopierande skolan är 

en ”grund” skola som i detta ljus arbetar med ytinlärning. 

 

Lärares och fritidspedagogers yrkesidentitet gick, ej oproblematiskt, att påverka genom 

medvetna val. Att välja naturbaserade verksamheter ger en möjlighet att växla spår och öka 

det relationella inslaget i skolan. Detta ger inkludering, kontextualitet och helhet i elevernas 

livsvärld vilket är betydande specialpedagogiska möjligheter som tillkommer vid byte av 

perspektiv. Naturbaserade verksamheter fungerar därmed som en bro och en 

specialpedagogisk potential. Naturbaserade verksamheter kan pragmatiskt användas som en 

brygga för att lättare transportera skolsituationen ut ur kategoriska hegemonier och låsta 

tolkningar av uppdraget. I kölvattnet av sådana skiften kan det uppstå positiva 

specialpedagogiska möjligheter med framför allt en ökad kontextualitet som resultat. Språket 

får en mer konstruerande prägel än en repeterande. Att transportera skoluppdraget in i miljöer 

där maktens attribut inte är lika påtagligt konstruerade blir en relationell möjlighet för 

specialpedagogiken. Då elever i behov av särskilt stöd blir problematiserad på 

organisationsnivå genom kravet på bedömning ställer makten sådana anspråk att 

problematisering även uppstår på individnivå hos den enskilde eleven som blev objekt för den 

diskursiva makten. Då lärare och fritidspedagoger utsätts för tillräckligt mycket makt i syfte 

att konstruera och leva upp till en kategorisk yrkesroll är detta precis vad som kommer att 

inträffa. Diagnoser kommer att efterfrågas, kategoriska skolmiljöer kommer att bevaras och 

förstärkas, multimodalitet kommer att försvåras i och med att tunnelseende uppstår av den 

höga farten mot produktivitet. I studien uppstod inte övertygelsen om att skolan in absurdum 

ska förläggas i naturen. Däremot fanns åsikten att detta inte är önskvärt ur både praktiska-, 

mänskliga-, specialpedagogiska- och klimatmässiga perspektiv. Insikt om problematiken med 

att söka sig till naturen i en kolonial anda och därigenom löpa risken att upprepa misstagen 

från historien innebär att arbetssättet inte bör användas oreflekterat. Att försöka sig på att 

integrera specialpedagogiken med naturbaserade verksamheter i ett kategoriskt perspektiv 

framstår, i mina ögon som fruktlöst. Grahn (1991) beskriver parker och de olika upplevelser 

två olika personer kan göra i dessa men det handlar om en kvalitativ värld som kan tolkas 

olika men ändå erbjuder grundläggande värden av frihet, lek och vila samt möjligheter att 

tolka sin omvärld. Det är problematiskt att elevers livsvärldar så drastiskt förändrats under de 

sista åren att naturbaserade verksamheter inte längre är en självklar erfarenhet hos dagens 

elever. Det framstår, utifrån informanternas berättelser, att alla elever idag inte är 

socioekonomiskt rustade för att på ett fungerande sätt delta i naturbaserade verksamheter med 

tanke på basutrustning och kläder varför hänsyn behöver tas. Saknas kläder och rätt utrustning 

hos eleven kan detta förhållande förta utflykten dess pedagogiska potential samt orsaka 

lidande. Lärande och samverkan är om man fryser och blir blöt en sekundär prioritering. 
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7. Fortsatt forskning 
Klassrummet är en mänsklig företeelse och som sådan möjlig att påverka genom mänsklig 

aktivitet. En skola som bär med sig processer i tid och rum är en historisk och kulturell 

möjlighet som framförs av Jannok Nutti (2011) samt Tiller och Tiller (2003). Vidare 

forskning skulle kunna ägnas åt möjligheten att implementera ett relationellt arbetssätt i den 

svenska grundskolan. Att utifrån de erfarenheter och berättelser som kan hittas i de 

naturbaserade verksamheterna fundera över vilka förutsättningar som behövs för att föra det 

sociokulturella perspektivet in i skolans vardag. Att naturen antas vara bra för alla kan vara en 

hegemoni som lever kvar från sekelskiftet 1800-1900. I själva verket kanske det råkar vara 

den sociala kontexten som förändras vid byte av arena för skolan och att det är därigenom 

välbefinnande uppstår. Det finns många röster idag som hävdar exempelvis 

utomhuspedagogikens självklara medicinska värde för elever med särskilda diagnoser men 

detta är en konstruktion som kan ifrågasättas då den har förmågan att inta kategoriska 

positioner. Att talet om diagnoserna och hanteringen kring dessa uppstår i den 

utomhuspedagogiska diskursen vittnar om visst kategoriskt inflytande och det är olyckligt om 

verksamheter konstrueras runt hegemonier istället för runt vetenskapliga studier.  

 

Enligt de teoribildningar som jag fått kännedom om under skrivandet av uppsatsen syns andra 

förklaringar än endast medicinska till att barn mår bra av ett naturbaserat arbetssätt. 

Medicinska fördelar bör inte avskrivas men en kvalitativ longitudinell studie, kanske med 

etnologisk karaktär skulle utifrån en bred bas av informanter kunna ge tydlighet i frågan. Det 

borde kunna förtydligas huruvida kopplingen mellan naturbaserade verksamheter och hälsa är 

rent biologiskt evolutionär eller sociokulturellt betingad. Kanske finns här en möjlighet till en 

syntes där båda synsätten gemensamt kan komma elever till gagn. Med fördel bör i en vidare 

studie hermeneutiska metoder föredras och självklart kan dessa metoder kompletteras med 

medicinska. Att många människor upplever naturen som meningsfull och främjande för hälsa 

kanske inte kan betvivlas men då det handlar om något så viktigt som barn i behov av särskilt 

stöd finns det en poäng i att veta vad som är hönan eller ägget. 

 

 

  



44 

 

Källförteckning 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. Andra upplagan. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Bourdieu, P. (1995). Praktiskt förnuft: Bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Daidalos. 

 

Brinkman, S. & Kvale, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Andra upplagan. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Broady, D. (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala: Skeptron 

Occasional Papers. 

 

Brodin, J. (2011). Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Personer med  

intellektuella funktionsnedsättningar. Socialmedicinsk tidskrift. No.5, 2011, pp. 445-458. 

 

Cole, M. (1988). The zone of Proximal Development: Where culture and cognition create 

each other. Cambridge/New York: Cambridge university press. 

 

Cornell, J. (1998). Sharing nature with children, Nevada City: DAWN publications. 

 
Dahlgren, L. O., Malmer, K., Nelson, N. & Szczepanski, A. (2006): Utomhuspedagogikens särart 

och möjligheter ur ett lärarperspektiv: En interventionsstudie bland lärare i grundskolan. 

Didaktisk Tidsskrift, Vol. 16, No. 4, 2006, pp. 90-106. 

 

Egelund, N., Haug, P. & Persson, B. (2006). Inkluderande pedagogik i skandinaviskt 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

 

Forsman, B. (2011). Forskningsetik, en introduktion. Malmö: Studentlitteratur. 

   

Foucault, M. (1975). Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag. 

 

Gardelli, Å. & Hertting, K. (2012). Teachers´s Reflections on Students Stories about 

Educational Conditions- Guidance for Professional Development? International journal of 

humanities and social science. Vol. 2, No. 23, December 2012, pp. 28-36. 

 

Goffman, E. (1959). Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik. Smedjebacken: 

Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Grahn, P. (1991). Om parkers betydelse: parkers möjligheter att underlätta och berika 

föreningsverksamhet och arbete på daghem, skolor, servicehus och sjukhus. Diss. Alnarp: 

Sveriges lantbruksuniversitet. 

 

Hultén, M. (2008). Naturens kanon. Stockholm: Pedagogiska institutionen. 

 

Isling, Å. (1988). Kampen för och mot en demokratisk skola, Del 2. Stockholm: Sober förlags 

AB. 

 

Jannok Nutti, Y. (2011). Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik: Lärares perspektiv på 

transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola. Luleå: LTU. 

 



45 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindfors, K. (2003). Sommarkolonier, en samhällsfråga. Luleå: LTU. 

 

Mead, G. H. (1977). George, Herbert Mead: on social psychology. London: The University 

of Chicago press ltd. 

 

Mead, G. H. (2001). Essays in social psychology. New Brunswick: Transaction publishers. 

 

Niemi, M. (2010). Naturbaserade aktiviteter i daglig verksamhet och gymnasiesärskolan.   

Göteborgs universitet: Institutionen för socialt arbete.  

 

Olsson, T. (1995). Skolgården-det gränslösa uterummet. Stockholm: Liber Utbildning AB. 

 

Persson, B. (2001). Elevers olikheter. Stockholm: Liber AB. 

 
 

Repstad, P. (2007). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 

studentlitteratur.  

 

Røren, O. (2007). Idioternas tid- Tankestilar inom den tidiga idiotskolan 1840–1872. 

Stockholm: Intellecta Docusys. 

 

Skolverket. (2011).  LGR11. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Stockholm: Fritzes förlag. 

 

Skolverket. (2013). Hämtad 12 april 2013. Ett utvidgat textbegrepp. Tillgänglig på Internet. 

http://www.multimedia.skolverket.se/upload/3393/Ett%20utvidgat%20textbegrepp.pdf 

 

Skrtic, T. (1991).  The special education paradox. Equity as the way to excellence. Harvard 

college. 

 

Stockholms Universitet. (2013) Hämtad den 5 maj 2013. New public management. Tillgänglig 

på Internet. New public management. http://www.fek.su.se/sv/IKE-

start/Forskningsomraden/New-Public-Management/ 

 

Tiller, R. & Tiller, T. (2003). Den andra dagen. Stockholm: Runa förlag.  

 

Utbildningsdepartementet. (1988:655).  Grundskoleförordningen. 5 kap 14 §. 

 

Vetenskapsrådet (u. å.). Hämtad den 8 mars 2013. Tillgängligt på Internet. 

Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. http:// 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Von Wright, M. (2000). Vad eller vem? Göteborg: Daidalos AB. 

 

Vygotsky, L. (1997). Educational Psychology. Boca Raton: CRC Press LLC. 

 

http://www.multimedia.skolverket.se/upload/3393/Ett%20utvidgat%20textbegrepp.pdf
http://www.fek.su.se/sv/IKE-start/Forskningsomraden/New-Public-Management/
http://www.fek.su.se/sv/IKE-start/Forskningsomraden/New-Public-Management/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


46 

 

Vygotsky, L. (1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

 

Vygotsky, L. (2006). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 

 

 

 

 



 

Bilagor 
 

Bilaga 1. Brev till föräldrar 

 

 

2013-01-29 

 

 
         Till föräldrar i klass 6 A och 6B  

 

 

Hej! Jag heter Rickard Nordberg och arbetar till vardags som pedagog på xxxxskolan. För att utveckla mig i mitt yrke läser 

jag specialpedagogik vid Luleå tekniska universitet och skriver därför en vetenskaplig uppsats i ämnet. Jag skulle vilja be om 

din hjälp genom att få tillåtelse från dig som vårdnadshavare att göra en intervju med ditt barn.  

Syftet med min studie är att problematisera och belysa om det finns specialpedagogiska möjligheter med ett naturbaserat 

arbetssätt? Är det roligare och lättare för elever att lära om skolan, i större utsträckning än idag, använder sig av 

utomhusmiljön? Som t.ex. då eleverna följer med skolan på friluftsdagar eller då man går ut på skolgården och får arbeta 

konkret med matematik eller teknik.  

Blir det lättare för eleverna att få bättre skolresultat om de mer regelbundet vistas i skog och mark? Finns det något som talar 

för att skolan i större utsträckning skulle variera arbetssätt och de miljöer där man förlägger undervisningen?  Hur blir t.ex. 

relationerna i klassen då man följs åt ut i naturen? Jag är mycket intresserad av att lyssna till hur barnen ser på de här sakerna 

då de helt säkert har många intressanta upplevelser och kloka tankar i ämnet. Barnen är experter på sina egna världar. 

Forskningsarbetet sker med rektors tillåtelse. Genom att delta i denna intervju så bidrar man även till att utveckla 

xxxxskolans arbete då uppsatsen kommer att komma rektor och skolledningen till del. 

Jag garanterar att forskningsetiska principer ska följas genom att eleverna, föräldrar, lärare, klass och skola självklart blir 

avpersonifierade. Detta betyder att ingen utomstående ska kunna läsa uppsatsen och förstå att den handlar om dig eller ditt 

barn. 

Intervjun sker vid ett tillfälle, enskilt eller i grupp och kommer att ta högst 20-30 minuter. Samtalet kommer att spelas in och 

blir sedan ombearbetat till text. Ljudoriginalet kommer att förvaras säkert. Om man inte vill bli inspelad går det bra att delta 

ändå. Man är givetvis alltid välkommen att höra av sig till mig om det är något som man funderar över på telefonnummer 

nedan. 

 

Det är självklart frivilligt att delta.  

Man kan utan förklaring hoppa av intervjun och arbetet närhelst man skulle vilja det, man står inte under något tvång. 

 

Jag är tacksam om ni kunde samtala om detta i hemmet. Vill ni delta så fyller ni i nedanstående talong och skickar den 

tillbaka till skolan med ert barn senast måndag 4/2. 

 

Tack för er medverkan! 

 

Rickard Nordberg (ort + telefonnummer) 

 

 

 

Ja, vi kan tänka oss att delta i Rickards intervju. 

 

 

Elevens namn: __________________________________                 Datum:_____________________ 

 

 

Vårdnadshavarens namnteckning:_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Frågor till elevintervjuerna 

 

1. Vilka fördelar/nackdelar kan du tycka finns med att lära sig om naturen utomhus, som 

t.ex. på Naturskolan/I klassrummet? (var tycker du att det är lättare att lära?) 

 

2. Finns det något annat tillfälle då du tycker att du har lärt dig mycket vid en 

utomhuslektion? Varför var det så tror du? 

 

3. Var tycker du att det är lugnast att lära utomhus, som t.ex. Naturskolan/I klassrummet? 

 

4. Var tycker du att det är roligast att lära, utomhus som t.ex. Naturskolan/I 

klassrummet? 

 

5. Tycker du att lärarna uppträder olika beroende på om de är utomhus med klassen eller 

på skolan? 

 

6. Ändras reglerna för klassen beroende på om ni är på utflykt eller i klassrummet? 

 

7. Ändras klasskompisarnas sätt att vara beroende på om de är i skolan, eller är utomhus  

t.ex. på Naturskolan? Varför i så fall? 

 

8. Om du tänker dig en fantasikompis som skulle ha det lite svårt med skolan och svårt 

för att lära sig, var tror du att denna skulle lära sig bäst? 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3. Intervjuteman och spaningsområden för c-uppsats 

 

 

Syftet med min studie är att belysa och problematisera samspelet mellan naturbaserade 

arbetssätt och specialpedagogik. 

 

 Hur erfar pedagoger ett naturbaserat arbetssätt?  

 Hur erfar elever ett naturbaserat arbetssätt? 

 Hur kan samverkan mellan specialpedagogik och naturbaserade verksamheter förstås, 

problematiseras och gestaltas?  

 

 

 

 

 

 

 

Hermeneutiska cirklar.  
 

 

 
 

  

Eget lärande 
och 

Metakognition 

Maktstrukturer 
och lärande 

Lärandets 
artefakter 

Miljöns 
betydelse 

Kontextuellt 
lärande 



 

 

Hur erfar elever ett naturbaserat arbetssätt? 

Eget lärande: Hur elever erfar sin egen lärstil-hur lär eleven sig bäst-praktik-teori o.s.v.? 

Tankar om sitt eget lärande. 

 Eleven måste få komma till tals och berätta om hur denne ser på sitt eget lärande-egna 

upplevelser och gärna exempel. Finns det fördelar resp. nackdelar med att förlägga 

skolan utomhus som t.ex. utflykt till naturskolan. Relatera till om det finns en skillnad 

mellan upplevelsen i skogen eller upplevelsen i klassrummet. Hur beskriver och tolkar 

eleven? 

 Var är lärandet roligast? 

 

Maktstrukturer och lärande: Hur eleven uppfattar maktstrukturer och deras betydelse för 

lärande? Hur/om dessa förändras beroende på arena? 

 Känner eleven att denne har inflytande över det egna lärandet, i vilken utsträckning 

och var är inflytandet störst? Har vistelsen i skog och mark betydelse? Ökar inslaget 

av demokrati utomhus? Varför-varför inte? Erfar eleven detta som positivt för 

lärande? Går trygghet hand i hand med maktstrukturer och gynnas positiva sådana av 

vistelse i skogen? 

 Maktdiskurser utomhus och inomhus, synliga, osynliga. 

 

Lärandets artefakter: Vilka medierade föremål erfar eleven som gynnsamma för lärande?  

 Är den praktiska upplevelsen av ett träd mer lärande än att se trädet på film i 

klassrummet? På vilket sätt kan dessa upplevelser berika varandra? Uppfattar eleven 

att denne lär sig bättre om fler sinnen är inkopplade? 

 

Miljöns betydelse: Hur tänker och erfar eleven angående miljöns betydelse för det egna 

lärandet på individ och gruppnivå? På vilket sätt skulle lärande kunna gynnas av att det äger 

rum utomhus? 

 Finns det hälsoeffekter i och med att en skolgrupp vistas i skogen? Elever som verkar 

ha det svårt med koncentrationen (eller den egna koncentrationen), blir den bättre? 

 Uppstår lugn i skogen? 

 Uppstår lärande utmanande situationer där eleven erfar att denne uppmuntras och 

utmanas till eget tänkande och lärande? 

 Vilka lektioner kommer eleven bäst ihåg, de som var inomhus eller utomhus? 

 Kan man lära sig ”svåra” saker i skogen? Matte? 

 Får eleverna andra roller beroende på var lärande äger rum? 

 

Kontextuellt lärande: I vilka kontextuella sammanhang erfar eleven att lärande uppstår, 

påverkas dessa av om lärandet äger rum utomhus eller inomhus. 

 Accentuerar miljön lärandet (och gynnas det av var det är situerat?) 

 Spår av diskursivitet 

 

Utifrån upplevelser vid kommunens miljöskola. 

 

Nu har vi arbetat med natur och miljö på lite olika sätt. Dels har vi varit i klassrummet samt 

varit till naturskolan. 

 

Kan du berätta för mig om hur du tycker det är att arbeta med miljö 

 



 

1. Vilka fördelar/nackdelar kan du tycka finns med att lära sig om naturen utomhus, som 

t.ex. på Naturskolan/I klassrummet? (var tycker du att det är lättare att lära?) 

 

2. Finns det något annat tillfälle då du tycker att du har lärt dig mycket vid en 

utomhuslektion? Varför var det så tror du? 

 

3. Var tycker du att det är lugnast att lära utomhus, som t.ex. Naturskolan/I klassrummet? 

 

4. Var tycker du att det är roligast att lära, utomhus som t.ex. Naturskolan/I 

klassrummet? 

 

5. Tycker du att lärarna uppträder olika beroende på om de är utomhus med klassen eller 

på skolan? 

 

6. Ändras reglerna för klassen beroende på om ni är på utflykt eller i klassrummet? 

 

7. Ändras klasskompisarnas sätt att vara beroende på om de är i skolan, eller är utomhus  

t.ex. på Naturskolan? Varför i så fall? 

 

8. Om du tänker dig en fantasikompis som skulle ha det lite svårt med skolan och svårt 

för att lära sig, var tror du att denna skulle lära sig bäst? 

 

 

Hur erfar pedagoger ett naturbaserat arbetssätt? 

 

Personalen fick i förväg ta del av berättelsen som finns i prologen av detta arbeta. Utifrån 

denna berättelse startade samtalet. 

 

Frågor till personal! 

Naturbaserade verksamheter är… 

Jag använder begreppet Naturbaserade verksamheter (härefter NB) (Niemi 2010) då detta 

ramar in alla de fasetter av skolans möte med naturen, allt från lägerskolan, 

utomhuspedagogik, utflykten, friluftsdagen till rasten på skolgården. Jag inkluderar även de 

tillfällen då skogen genom de olika diskurserna följer med in i klassrummet. Naturbaserade 

verksamheter (Ibid.) är verksamheter som innehåller såväl kulturella som evolutionära inslag. 

Den kulturella verksamhetsformen innehåller enligt Mariella Niemi (2010) en tonvikt på 

kultur, pedagogik samt en socialdimension. Den evolutionära diskurstypen innefattar tre 

inriktningar: ”naturen för alla, naturen som medicin och trädgården som socialbehandling” 

(Ibid., s.166). De två diskurserna, kulturell och evolutionär diskurs samverkar och 

kompletterar varandra i det som skolan bl.a. definierar som utomhuspedagogik, 

naturpedagogik, äventyrspedagogik, biologi, exkursion och naturvetenskap men även som 

utelek, rast, idrott, friluftsdag och lägerverksamhet.  

 

Frågor. 

Den egna inställningen till NB verksamheter 

Hur upplever du att det är att vistas med en barngrupp i naturen? 

Är det något du gärna söker dig till? 

Hur ofta?  

Om du söker dig ut i naturen med en elevgrupp, vad är orsaken/orsakerna till detta (sociala, 

pedagogiska, hälsobefrämjande? ) 



 

På vilket sätt ser du att det är positivt med naturvistelse för eleverna/elevgruppen? Vilka 

fördelar uppnår du? 

Något du tycker att du behöver för att nå målen för verksamheten? 

Tycker du att du tillbringar tillräckligt med tid i naturen?  

 

 

Pedagogiska fördelar? (Oavsett hur ofta du vistas i skogen) 

Vilka fördelar kan du se med att bedriva verksamhet i naturen?  

Kan det finnas fördelar med naturvistelser, att de t.ex. hjälper till med att konkretisera lärande 

situationer? Hur? 

Hjälper NB verksamheter till med att anpassa lärande till varje elev? Hur? 

Hjälper NB verksamheter barn som upplevs hamna i koncentrationssvårigheter? Hur? 

Hjälper NB verksamheter barn som upplevs hamna i inlärningssvårigheter? Hur? 

 

Sociala fördelar? 

 

Något särskilt koncept? 

 

Tid 

Upplever du att utflykter/naturbaserade verksamheter är en gynnsam satsning då det gäller 

verksamhetens tid? 

 

 

Lärandet: Var äger det bäst rum? 

Maktstrukturer, kapital betydelse för lärande. 

Artefakterna 

Miljöns betydelse (Fokusintervju) 

Kontextuellt (situerat) lärande- en eller flerfaldigt. 

 

 

 


