
 
 
 
 
 
 
 
 

LÅT DET VÄXA FRAM 
– -EN KVALITATIV STUDIE OM 

UTOMHUSUNDERVISNINGS 
INVERKAN PÅ ELEVERS 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL HÅLLBAR 
UTVECKLING  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avancerad nivå 
Pedagogiskt arbete 

 
Tobias Johansson 

 
 

2016-LÄR1-3-M40 

 



 

Program: Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng 
Svensk titel: Låt det växa fram - en kvalitativ studie om utomhusundervisnings 
inverkan på elevers förhållningssätt till hållbar utveckling 
Engelsk titel: Let it grow - a qualitative studie about outdoor educational influence on 
students attitudes to enviromental sustainability 
Utgivningsår: 2017 
Författare: Tobias Johansson 
Handledare: Jan-Erik Svensson 
Examinator: Rita Foss-Lindblad 
Nyckelord: Hållbar utveckling, utomhusundervisning, naturorienterande ämnen. 
 __________________________________________________________________  
Sammanfattning 
Studien behandlar utomhusundervisningenss förhållande till ekologisk hållbar utveckling med 
inriktning på förhållningssättet hos elever i grundskolans tidiga år. Studien utgår från den 
pragmatiska lärteorin. 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur elever i grundskolans tidiga år upplever att 
undervisning utomhus påverkar deras förhållningssätt till ekologisk hållbar utveckling. 
Studien behandlar undervisning i de naturorienterande ämnena. 
I studien användes den kvalitativa metoden intervju med semistrukureade intervjufrågor för 
att svara mot studiens syfte. Urvalet bestod av åtta elever i grundskolans tidiga år från en 
skola i västra Sverige. 
Eleverna är positiva till att vistas i utomhusmiljöer och framförallt i skogsmiljöer. 
Undervisning utomhus är någonting de vill ha mer utav och de anser att det är positivt när 
innehållet handlar om fenomen som finns i utomhusmiljöer. De redogör för att det kan 
påverka deras intresse men att väderleken spelar roll. Respondenterna anger framförallt 
artkunskap som en utkomst av undervisning utomhus men att de även får kunskap från tv, 
radio, film och litteratur. Utifrån dessa källor når de även kunskap om vad de kan göra för 
naturen. Respondenterna redogör för vad som påverkar dem till att genomföra handlingar som 
är positiva för miljön och förmedlar hur medvetna de är gällande klimatförändringar både 
lokalt och globalt. Eleverna upplever att utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena 
påverkar deras lärande om naturmiljöer genom att de får en positiv känsla för naturen och 
kunskaper om växter och djur. De upplever även att utomhusundervisning påverkar deras vilja 
att bevara naturmiljöer. De främsta orsakerna om varför de ville bevara naturmiljöer som de 
redogjorde för var att naturen är vacker, djurliv och klimatpåverkan. 
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INLEDNING 
Under inledningen på 90-talet fick miljökunskaper en mer betydande roll i skolan som helhet 
och inte endast i de naturorienterande ämnena. Senare under samma årtionde framkom även 
att eleverna ska undervisas om miljö och hållbar utveckling (Björneloo 2007). Under de 
senaste åren har pedagogiken kommit att handla om hur och vad som kan göras för att 
utveckla människors levnadsätt på ett sätt som håller för framtiden snarare än enskilda 
handlingar (Öhman 2011). Det går inte endast att lära elever om hur de kan verka i olika 
situationer och räkna med att eleverna använder sig av det tankesättet i andra sammanhang 
(Ekborg 2003). 
 
I en rapport från naturvårdsverket beskrivs det hur barns naturkontakt kan påverka deras 
miljöengagemang Hållbar utveckling är något som är aktuellt och diskuteras i flera 
sammanhang vilket gör att det även är en naturlig del i den svenska skolan. Argumenten 
handlar om att individer som vistas i naturen ges goda förutsättningar för att nå engagemang 
och en vilja att bevara naturen (Lisberg Jensen 2011). Undervisning i utomhusmiljöer kan 
användas för att nå kunskaper om naturen samtidigt som insikter och den egna upplevelsen av 
den ökar. Detta är grundläggande för att en motivation till ett framtida miljöengagemang ska 
kunna växa fram (Lugg 2007). 
 
En avsikt med utomhusundervisning kan vara att stärka elevers insikter om omvärlden samt 
fånga och utveckla deras engagemang för miljön (Szczepanski 2007). Användningen av 
utomhusundervisning i autentiska miljöer som pedagogisk metod förväntas skapa positiva 
känslor för naturen hos eleverna. Kunskaper och förståelse av sambanden i naturen skapar 
förutsättningar för att individen ska utveckla ett förhållningssätt där engagemanget för miljön 
ökar (Öhman 2011).  
 
Det behövs mer fördjupad forskning om vilket lärande som uppkommer genom 
utomhusundervisning och framtida forskning bör därför inrikta sig på att undersöka kognition 
och lärande utifrån olika sammanhang (Rickinson et al. 2004).  
 
Begreppet hållbar utveckling är komplext då det består av tre delar som alla berör varandra. 
De tre delarna är ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet. I denna studie åsyftas främst 
ekologisk hållbarhet. Då området är komplext kan dock inte den ekonomiska- och sociala 
hållbarheten förbises. Inga tidigare studier har enbart fokuserat på hur elever i grundskolans 
tidiga år upplever att undervisning utomhus påverkar deras förhållningssätt till ekologisk 
hållbar utveckling. 
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SYFTE 
Syftet med arbetet är att undersöka hur elever i grundskolans tidiga år upplever att 
undervisning utomhus påverkar deras förhållningssätt till ekologisk hållbar utveckling. 
Studien behandlar undervisning i de naturorienterande ämnena. 
 
Frågeställning: 
 
 1. Hur upplever eleverna att utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena 
 påverkar deras lärande om ekologisk hållbarhet? 
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BAKGRUND 
Här lyfts framförallt litteratur och forskning inom området med avsikt att, under olika 
underrubriker, beskriva olika infallsvinklar på ekologisk hållbar utveckling och 
utomhusundervisning.  

Innebörden i begreppet hållbar utveckling 
Enligt Nationalencyklopedin (2016) fick begreppet hållbar utveckling stor spridning år 1987 
då det var centralt i den rapport beställd av Förenta Nationerna som brukar kallas 
Brundtlandsrapporten. Begreppet definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

Den definitionen kommer ha samma betydelse och innebörd fortlöpande genom hela arbetet. 

 
Björneloo (2007) beskriver att begreppet hållbar utveckling under de senare decennierna tagit 
en naturlig plats i internationella debatter. Förenta Nationerna har vid flera tillfällen uttryckt 
att det är utbildning på alla nivåer som är nyckeln till att utveckla samhället för att kunna nå 
begreppets innebörd. Hållbar utveckling vilar på tre grundpelare som är beroende av varandra. 
De tre pelarna är ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. Den 
ekologiska hållbarheten handlar om naturens förutsättningar att fungera. Alla levande ting 
kräver en natur som kan tillgodose de resurser som är livsviktiga för att överleva. Det är 
därför vikigt att naturens resurser inte urholkas. Naturen är även grunden för ekonomisk 
hållbarhet. Detta innebär att en balans måste finnas mellan förbrukning och bevarande av 
naturens resurser. Social hållbarhet handlar om att kunna tillgodose människans behov. 
Människans grundläggande behov samt mänskliga rättigheter är en grund till att varje 
människa ska kunna leva ett värdigt liv. För att nå hållbar utveckling måste samtliga tre 
grundpelarna tas hänsyn till. 
  
De tre grundpelarna bör enligt Lisberg Jensen (2011) även tas hänsyn till i diskussionen om 
barns vistelse i utomhusmiljöer. Det kan vara nyttigt att diskutera om anledningen till att barn 
ska vistas i naturen eller inte. Hon ställer frågan om det går att utgå från att utevistelsen leder 
till positiva eller negativa effekter och vad syftet med utevsistelsen egentligen är. 

Globala mål för en förändrad värld 
2015 antog Förenta Nationerna en ny global agenda för att påverka världen i en positiv 
riktning. Genom den nya agendan ska världens befolkning sträva mot en minskad 
miljöpåverkan, ökad jämlikhet samt utrotning av fattigdom. De 17 mål som FN har kommit 
överens om gäller fram till 2030. Målen kommer att finansieras och vara vägledande genom 
hela utvecklingsprocessen. De så kallade millenniemålen var den agenda som gällde från år 
2000 till 2015. Under den perioden genomfördes förbättringar gällande fattigdom, rent vatten, 
utbildning och dödlighet bland barn (UNDP 2015). 
 
Flera av de nya målen rör ekologisk hållbar utveckling, exempelvis vad gäller 
klimatförändringar, bevarande av ekosystem och biologisk mångfald. Mål 13 behandlar 
arbetet mot förändringar gällande klimatet samt de följder det för med sig. Klimatmålet ska 
nås genom anpassningar och arbete framförallt för och med de mindre utvecklade länderna 
och skapa hållbarhet för framtiden (UNDP 2015). 
 
Mål 15 handlar om bevarandet av biologisk mångfald. Genom ett ansvarsfullt användningssätt 
av naturens resurser samt varsamhet mot ekosystemen ska miljön skyddas från urholkning 
samtidigt som människor ska kunna leva utan fattigdom på både kort och lång sikt. För att nå 
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detta krävs utveckling för både ledande länder och utvecklingsländer. Genom att nå balans i 
utnyttjandet av naturens resurser, exempelvis vad gäller utsläppen och upptagen av koldioxid 
ska människor kunna leva utan att ge avkall på livsviktiga behov (UNDP 2015). 

Läroplanen i förhållande till ekologisk hållbarhet 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets (Lgr 11 2011) övergripande 
mål och riktlinjer beskrivs att undervisningen i skolan ska skapa förutsättningar för att 
individen utvecklar en respekt- och omsorgsfullhet mot den miljö de verkar i. Skolan har som 
uppgift att spegla samhällets behov och förse elever med den kunskap som behövs för att 
kunna verka i samhället. Eleverna ska även erbjudas undervisning för en ökad kunskap om 
hur goda förutsättningar för bevarande av miljöer skapas samt utveckla förståelse över hur det 
egna levnadssättet påverkar miljön. Under rubriken skolans uppdrag beskrivs det att eleverna 
genom ett miljöperspektiv erbjuds möjlighet att påverka samt ta ansvar för den miljö de 
verkar i. 
 
Under rubriken biologi (Lgr 11 2011) redogörs det för att eleverna med stöd i undervisning 
ska införskaffa kunskaper om miljö, natur och människan för att inverka på det egna 
levnadssättet för eget välmående samt för att medverka till en hållbar utveckling. Det beskrivs 
att kunskaper i biologi är väsentligt för att kunna vara med och påverka samhällets förändring 
i en positiv riktning gällande områden som exempelvis naturbruk och miljö. Enligt det 
centrala innehållet i de naturorienterande ämnena (Lgr 11 2011) ska eleverna få ta del av 
ämnesinnehållet genom att få genomföra enklare fältstudier samt observationer i naturen i 
närområdet. Eleven ska genom de egna upplevelserna kunna exemplifiera samt redovisa 
samband i naturen som de uppmärksammat. Tillsammans med undervisning och kunskaper 
utifrån egna upplevelser ska eleven ha goda grunder för att förstå ekologisk hållbarhet. 
Eleverna ska uppnå kunskaper genom att verka praktiskt, estetisk samt använda sig av flera 
sinnen och ska genom detta ges möjlighet till holistiskt lärande. 
 
Synsättet i Läroplanen (Lgr 11 2011) stärks av Paulus (2016) som i en nypublicerad review-
artikel menar att undervisning med fokus på hållbar utveckling i stor utsträckning är kopplat 
till deltagande. Paulus beskriver vikten av lika deltagande i lärandet för att samtliga ska få en 
möjlighet att vara delaktiga gällande beslut som ska fattas. Elevernas delaktighet i 
beslutsfattande är en viktig beståndsdel för att verka aktivt i samhället. Christensen och 
Knezek (2015) beskriver utifrån en studie som fokuserade på att granska respondenters 
attityder om mänsklig påverkan på miljö att individer som erkänner mänsklig påverkan på 
miljön är mer villiga att yttra avsikter att förändra sina handlingar för klimatets skull. 

Förändrad undervisning 
Björneloo (2007) beskriver hur undervisning om miljöfrågor och hållbar utveckling i skolan 
har utvecklats från 1960-talet. I läroplanen från 1962 redogörs det för att biologiämnet ska ge 
eleverna biologisk orientering samt att det ska utveckla elevernas respekt och känsla av 
ansvarstagande för naturen och levande varelser. I läroplanen från 1969 nämns ordet miljö för 
första gången och i den läroplan som gällde från 1980 börjar miljöundervisning synas under 
rubriken mål och riktlinjer samt i de enskilda ämnena. Exempelvis nämns återanvändning och 
att hushålla med jordens resurser. Det framgår även att eleverna ska stimuleras till 
fritidsaktiviteter där fokus gärna hamnade inom natur och miljövård. Med anledningen av att 
eleverna ska få en bättre överblick av helheten uppmuntras ämnesövergripande undervisning. 
Under inledningen på 90-talet fick miljökunskaper en mer betydande roll i skolan som helhet 
och inte endast i de naturorienterande ämnena. Senare under samma årtionde framkom även 
att eleverna ska undervisas om miljö och hållbar utveckling. 
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Lisberg Jensen (2011) redogör för att svenska lärare upplever att kunskaper om naturen har 
försämrats i de yngre generationerna. Hon menar att skolans undervisning om naturen har 
förändrats från att eleverna ska kunna återge vanligt förekommande arter i deras närområde 
till att de idag ska uppleva naturen utan krav om att de ska kunna peka ut arter. Lisberg Jensen 
lyfter även att unga lärare känner osäkerhet gällande kunskaper om naturen. 

Utevistelsens påverkan på elevers lärande 
Ballantyne och Packer (2002) redogör för en australisk undersökning som syftade till att 
undersöka vad eleverna ville lära sig om när de hade möjlighet att undervisas i 
utomhusmiljöer. Det som majoriteten av eleverna i åldrarna 8-17 helst av allt ville göra var att 
se vilda djur och befinna sig i miljöer där de fanns. Det fanns även ett stort intresse av att se 
och lära sig mer om skogen. Framförallt var eleverna intresserade av att lära sig mer om olika 
djur och deras levnadsvanor samt vad de kunde göra för att ta hand om dem. Eleverna 
uttryckte även intresse av skog och regnskog samt vad de kunde göra för att bevara den. Det 
som eleverna inte uppskattade under utomhusundervisningen var långa dialoger och att arbeta 
med arbetsblad. Andra negativa aspekter som lyftes var att behöva promenera till platsen för 
undervisningen, väderförhållande så som väta och hetta och riskerna med att bli bitna av 
ormar och spindlar. I studien framkom det att yngre elever var mer positiva till undervisning i 
naturen än de äldre eleverna. Elever som hade varit på platsen tidigare var mer positiva till 
aktiviteten än de elever som var nya för platsen. De elever som hade tagit del av förkunskaper 
om platsen innan undervisningen var mer positiva än de som inte tagit del av förberedande 
kunskaper. Utifrån ovanstående resultat lyfter författarna att en balans mellan kunskap om 
platsen samt tidigare erfarenhet av den är positivt för lärande i utomhusmiljöer.  
 
Lugg (2007) förstärker detta när hon redogör för att undervisning i utomhusmiljöer kan stärka 
kunskaper samt insikter om naturen samt deras egen upplevelse av den. Med detta som grund 
kan eleverna utveckla en motivation som leder till att deras kunskaper och ansvarskänsla för 
hållbar utveckling ökar. 
 
Skolans uppdrag är även att utveckla elevens förhållningssätt till miljöfrågor både i närmiljön 
och globalt (Lgr 11 2011). Jensen och Schnack (2006) lyfter direkta och indirekta åtgärder för 
miljöutveckling utifrån ett utvecklingsprojekt på danska skolor. De beskriver direkta åtgärder 
som en handling som gör en direkt påverkan medan indirekta åtgärder handlar om beslut som 
leder till påverkan i nästa steg. Författarna menar att det är den indirekta som används mest i 
skolorna och att det görs i form utav problemlösning på regional och internationell nivå. Vid 
de tillfällen som arbetet har handlat om direkta åtgärder så som exempelvis källsortering har 
det endast behandlats på en direkt lokal nivå. 

Problematik för att nå engagemang för hållbar utveckling 
Öhman (2011) beskriver att naturkontakten måste upplevas som positiv för att eleven i 
framtiden ska utveckla ett miljöengagemang. Strotz och Svenning (2004) lyfter att det som 
försvårar en positiv kontakt med naturen kan var väderleken samt antalet elever. Har eleverna 
inte kläder som är anpassade för väderleken och blir kalla eller blöta kan känslan för naturen 
påverkas därefter. 
 
Ekborg (2003) redogör i sin studie att undervisningstillfällen om miljön riskerar att fokusera 
för mycket på stora miljöfrågor vilket tenderar till att eleverna uppfattar det som för stort och 
därför inte når något miljöengagemang. Hon lyfter även problematiken med att undervisning 
om miljön i vissa fall endast handlar om specifika handlingar. Om fokus handlar om att 
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förändra beteende för att få elever att exempelvis källsortera eller att inte ha tv och dator på 
samtidigt leder det inte till att eleverna utvecklar sin tankegång om att ta medvetna beslut för 
miljöns skull. Almers (2009) lyfter en annan infallsvinkel på komplexiteten i sin studie. Hon 
redogör för att problematiken för att nå engagemang i undervisningen snarare handlar om att 
vissa undervisningsformer inte motiverat, innehåll som inte engagerat, oroligheter i 
klassrummet samt att elever inte fått möjlighet till talutrymme. 
 
Ekborg (2003) menar att undervisningen i ovanstående fall kan leda till att eleverna bara 
följer anvisningar utan att själv blir medveten om det holistiska sammanhanget. Handlingen 
blir isolerad från det stora sammanhanget. Ekborg redogör för skillnaden i att undervisa för att 
förändra elevers beteende mot att undervisa för att skapa handlingskompetens. Det går inte 
endast att lära elever om hur de kan verka i olika situationer och räkna med att eleverna 
använder sig av det tankesättet i andra sammanhang. Strotz och Svenning (2004) framhäver 
att läraren är en starkt bidragande orsak till elevernas engagemang. Läraren måste planera 
undervisningen och förlägga den i en sådan miljö att innehållet får en tydlig relevans på den 
valda platsen. Den attityd som läraren har gentemot uppgiften påverkar även i hög grad om 
eleven upplever tillfället som positivt eller negativt. 

Utomhusundervisning och hållbar utveckling 
Här relateras arbetsmetoden utomhusundervisning till hållbar utveckling. Lisberg Jensen 
(2011) beskriver i en rapport från naturvårdsverket hur barns naturkontakt kan påverka deras 
miljöengagemang. Argumenten handlar om att individer som vistas i naturen ges goda 
förutsättningar för att nå engagemang och en vilja att bevara naturen. Öhman (2011) menar att 
intresset och engagemanget för miljöfrågor ökade från mitten av 1900-talet. Öhman hävdar att 
friluftslivet började användas som en pedagogisk metod för att få unga att nå ett ökat 
miljöengagemang. Han lyfter även att det är engagemang och medvetenhet för miljön som är 
det främsta motivet i de läroplaner som skolan förhåller sig till. Fokus har dock förändrats 
under de årtiondena från att inledningsvis mestadels handla om att forma unga till att fungera i 
naturen till att hantera den på ett sådant sätt att den inte skadas. Detta fokus flyttades sedan till 
att handla mer om det som då sågs som det grundläggande problemet för miljön vilket var 
industrierna. Efterhand började diskussionerna istället handla om hur människans sätt att leva 
påverkade miljöns förutsättningar samt hur det utifrån de tre grunderna ekologi, ekonomi och 
socialt kunde utvecklas till att bli mer hållbart för framtiden. Öhman menar att pedagogiken 
under den senaste tiden kommit att handla mer om hur och vad som kan göras för att utveckla 
människors levnadsätt på ett sätt som håller för framtiden. 
 
Öhman (2011) lyfter att ett av utomhusundervisningens syfte är att skapa en 
förstahandsreferens till naturen och genom detta upprätta goda kontakter till miljön som utgår 
från egna upplevelser. Användningen av utomhusundervisning i autentiska miljöer som 
pedagogisk metod förväntas skapa positiva känslor för naturen hos eleverna. Kunskaper och 
förståelse av sambanden i naturen skapar förutsättningar för att individen utvecklar ett 
förhållningssätt där engagemanget för miljön ökar. Lugg (2007) förstärker detta när hon 
redogör för att undervisning i utomhusmiljöer kan stärka kunskaper samt insikter om naturen 
samt deras egen upplevelse av den. Med detta som grund kan eleverna utveckla en motivation 
som leder till att elevens kunskaper och ansvarskänsla för hållbar utveckling ökar. 
 
Manni et al. (2013) stärker detta när de redogör för att studier om miljöundervisning i 
utomhusmiljöer kan föra med sig positiva känslor för naturen samt att det möjliggör en ökad 
medvetenhet och ansvarskänsla. De lyfter även att kombinationen av intellektuella och 
känslomässiga aspekter i undervisningen är positiva inslag när det handlar om att nå 
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miljömedvetenhet i de naturorienterande ämnena. Rickinson et al. (2004) menar att en effekt 
av utomhusundervisning kan vara positiva värderingar och känslor för miljön. 
Det är inte endast innehållet i undervisningen som påverkar hur pass väl lärandet befästs hos 
mottagaren, platsen som undervisningen bedrivs på spelar även in. I miljöer där eleverna ges 
stor möjlighet till att aktivt utforska upplever de en högre känsla av ansvarsfullhet samt 
tillhörighet. Om innehållet och platsen samspelar ökar meningsfullheten hos mottagaren och 
kunskapen har bättre förutsättningar att befästas, kunskapen får en tydligare koppling till den 
enskilde individen samtidigt som möjligheterna ökas att sammanföra teori och praktik. Vid de 
tillfällen som undervisningen upplevs som mer meningsfull kan möjligheten till djupare 
kunskaper öka. Genom denna typ av inlärning blir flera sinnen aktiverade vilket kan leda till 
att mottagarens minne av kunskapen ökar samt att han/hon kan återge informationen på en 
djupare och mer detaljerad nivå (Sanderoth, Werner och Båth 2009).Szczepanski (2007) 
beskriver att avsikten med utomhusundervisning är att stärka elevers insikter om omvärlden 
samt fånga och utveckla deras engagemang för miljön. 
  
Szczepanski och Andersson (2015) beskriver att platsen för inlärningen är viktig för 
sammanhanget och att det kan vara positivt med inlärning utanför skolans lokaler. Om 
närområdet används som lärmiljö kan det bidra till att individen får en ökad anknytning till 
platsen vilket kan leda till att individens ansvarskänsla och förståelse för platsens ekologiska 
hållbarhet ökar. För att respekten för den aktuella platsen ska infinna sig krävs det att 
individen får en känsla för platsen och ser den som ett naturligt sammanhang för kunskapen. 

Miljöengagemang och handlingskompetens 
Almers (2009) har i sin doktorsavhandling undersökt processen i att utveckla 
handlingskompetens för hållbar utveckling. En av de saker som ligger till grund för att en 
individ tenderar att engagera sig i samt utveckla en handlingskompetens för hållbar utveckling 
är naturvistelse. Samtliga av dem som deltagit i studien uppger att deras naturupplevelser på 
ett eller annat sätt har bidragit till att de har utvecklat ett engagemang i frågor som rör hållbar 
utveckling. Almers menar dock att det inte nödvändigtvis är naturupplevelserna i sig som 
leder till engagemang och handlingskompetens, utan att naturvistelsen är en ingång till sociala 
gemenskaper. Dessa sociala gemenskaper påverkar sedan i sin tur individen till att utveckla 
handlingskompetens. Ytterligare en aspekt på hur naturvistelse indirekt fått dem som 
medverkat i studien att utveckla en handlingskompetens som främjar hållbar utveckling är att 
natur utifrån deras naturupplevelser har fått en positiv värdeladdning. Vidare beskrivs det att 
de genom den regelbundna vistelsen i naturen blivit medvetna om, och kommit att värdesätta 
den biologiska mångfalden ur både kulturella, estetiska och vetenskapliga aspekter. 
 
Resultatet i studien visar att den sociala gemenskapen har stor påverkan på hur individen 
utvecklar en handlingskompetens för hållbar utveckling. Deltagande i föreningsverksamhet är 
en av de faktorer som kan påverka då det kan bidra med en känsla av gemenskap och att man 
är en del i ett större sammanhang och genom det en känsla av att man kan bidra till helheten. 
Den sociala interaktion som föreningslivet kan erbjuda skapar möjlighet för samspel och 
diskussion med andra individer vilket kan leda till att rollerna inte blir statiska utan fortsätter 
att utvecklas, samt att individens självkännedom kan öka (Almers 2009). Almers menar att 
skolan även har kunnat fungera som ett nätverk för att hjälpa elever att komma i kontakt med 
föreningar och friluftsfrämjande. Skolan har kunnat bidra till att elevernas blivit mer kritiska i 
sina perspektiv samt till deras påverkningsförmåga. Genom grundläggande egenskaper som 
problemlösning och utvecklande av språket som uttrycksform har skolan även kunnat påverka 
elevers handlingskraft och kompetens. 
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Därutöver belyser Almers (2009) att skolan kan ha betydelse för individers förmåga att 
utveckla en handlingskompetens för hållbar utveckling. När eleverna fått möta kunskap 
genom direkt undervisning, fältarbete och miljöundersökningar kopplat till aktuella 
ämnesområden ökar förutsättningarna för att de blir handlingskraftiga. Dock har endast i 
sällsynta fall händelser under de första åren i skolan beskrivits ha någon påverkan på 
engagemang för hållbar utveckling. I sin undersökning har Almers (2009) beskrivit att lärare 
som uppfattats som engagerade och som kunnat ge en positiv bild om hur åtgärder för naturen 
faktiskt kan leda någonstans setts som viktiga för miljöengagemanget. Detta kan leda till att 
eleverna utvecklar förståelse om att individens val påverkar naturen positivt vilket kan bidra 
till att området känns mer meningsfullt. Christensen och Knezek (2015) redogör för vikten av 
att individen når övertygelse för att bli motiverad till att genomföra handlingar och att detta är 
grundläggande för att nå förändring. För att skapa goda förutsättningar för kunskaper om 
klimatet samt vad som kan påverka klimatet i positiv riktning är det viktigt att utveckla 
eleverna till att bli ansvarfulla och handlingskraftiga individer som grundar sina beslut på 
källkritisk kunskap. 
 
Almers (2009) sammanfattar att skolan, naturvistelserna, föreningslivet och hemmet har 
möjlighet att bidra till engagemang och handlingskompetens för hållbar utveckling men att 
det inte är det i sig som påverkar utan den sociala kontexten som får möjlighet att uppstå i 
dessa sammanhang. 
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TEORETISK RAM 

Pragmatismen 
Enligt Dewey, som är starkt förknippad med den pragmatiska teorin, är kunskap något som 
införskaffas genom att teori och praktik används tillsammans. Handlingar som människan 
genomför är inte enbart fysiska utan har uppkommit efter reflekterande av tidigare 
erfarenheter och tankar. Utifrån pragmatismen bör lärtillfället ha tydliga kopplingar mot 
mottagarens tidigare erfarenheter samt att mottagaren med fördel kan nyttja kunskapen i sin 
vardag. Genom praktiska handlingar i undervisningen ansågs mottagaren få möjlighet att 
aktivera fler sinnen och utifrån detta öka förståelsen av hur kunskapen kan omsättas i andra 
situationer. De sinnliga upplevelserna ger även förutsättning för ökad delaktighet men även 
ökad ansvarskänsla för det berörda området. Teoretisk och praktisk kunskap är något som ska 
läras i samspel och ska inte separeras som två olika delar. Genom att ställas inför utmaningar 
uppkommer situationer som kräver ny kunskap för att klara utmaningen (Säljö 2012). 
 
Skolan spelar enligt Dewey en viktig roll för att föra vidare samhällsnyttiga kunskaper. Han 
var dock kritisk till ett tillvägagångssätt som endest ledde till att eleverna blev mottagare av 
kunskap och inte brukare. Dewey ansåg att kunskap blev användbar först när den kunde 
användas i andra situationer i samhället. Lärtillfällen bör utformas på ett sådant sätt att 
eleverna blir delaktiga i att nå kunskapen samtidigt som de får möjlighet att se hur kunskapen 
kan användas i relevanta samhällssituationer. Kunskap vidareförs via språket men det bör ske 
i sammanhang som gör att den nya kunskapen kan sammanföras med de kunskaper och 
erfarenhet som individen besitter sedan tidigare (Säljö 2012). 
 
Dewey (2004) menade att vistelse i miljöer som är ändamålsenliga skapar förutsättningar för 
utvecklande av kunskaper och sammanhang. Genom att få agera i miljöer som är väl knutna 
till ämnets innehåll skapas goda förutsättningar för individens relation till ämnet. Skolan 
måste vara anpassningsbar och använda sig av det som är aktuellt i samhället genom inslag av 
praktiska handlingar för att kunna omsätta kunskaperna utanför skolan. 
 

Jag tror att mycket i den nuvarande undervisningen misslyckas därför att 
den försummar denna fundamentala princip om skolan som en form av 
samhällsliv. Den uppfattar skolan som ett ställe där viss information 
skall ges, där vissa läxor skall läras eller där vissa vanor skall 
grundläggas. (Dewey 2004, s. 49) 

Pragmatismen i förhållande till denna studie 
Grundläggande delar i den pragmatiska teorin syns i den svenska läroplanen. Den pragmatiska 
teorin har även kopplingar mot utomhuspedagogikens syn på lärande. I Läroplanens normer 
och värden (Lgr 11 2011) beskrivs det att skolan ska påverka elever till att följa samhällets 
gemensamma värderingar samt ge eleverna möjlighet till yttrande och handlingar. Vidare står 
det att eleverna ska kunna uppvisa respektfullhet mot miljön i sitt närområde och även i ett 
större perspektiv. Skolans mål (Lgr 11 2011) är att utbilda elever till att bli kreativa 
problemlösare som kan omvandla tankar till verklig handling. Eleverna ska uppvisa 
kunskaper om vad som krävs för att kunna verka för en hållbar miljöutveckling samt hur det 
egna levnadssättet kan påverka både miljö och samhället i stort. Enligt det centrala innehållet 
för ämnet biologi (Lgr 11 2011) ska eleverna lära om ämnet genom att bland annat studera 
och upptäcka samt undersöka närområdet i autentiska miljöer. 
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Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) redogör för att mottagaren genom 
utomhusundervisning får uppleva ämnesinnehållet i autentiska miljöer där teori och praktik 
får verka gemensamt i en kontext med ett tydligt sammanhang.  
 
Dewey (2004) menade att vistelse i miljöer som är ändamålsenliga skapar förutsättningar för 
utvecklande av kunskaper och sammanhang. Öhman (2011) lyfter att ett av 
utomhusundervisningens syfte är att skapa en förstahandsreferens till naturen och genom detta 
upprätta goda kontakter till miljön som utgår från de egna upplevelserna. 
 
Denna studie har som syfte att undersöka hur elever upplever att undervisning i 
utomhusmiljöer påverkar deras förhållningssätt till ekologisk hållbar utveckling. Det som 
binder samman syftet med utomhusundervisning och den pragmatiska teorin är den 
gemensamma synen på att upplevelser i autentiska miljöer skapar goda förutsättningar för 
lärande. 
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METOD 
En kvalitativ metod valdes för att för att kunna nå hur respondenterna upplevt tidigare 
undervisning samt hur det det påverkat deras lärande. Metodvalet gav även förutsättningar för 
att svara mot studiens syfte och frågeställning då följdfrågor kunde anpassas efter 
respondenterns svar. 
 
Kvalitativ metod 
Dalen (2015) menar att grunden i kvalitativa metodundersökningar handlar om att nå insikt 
om företeelser och handlingar utifrån respondentens upplevelser i relevanta sammanhang. 
Meningen med kvalitativa undersökningsmetoder är att nå en fördjupad kännedom om 
respondentens upplevelser i förhållande till deras förutsättningar. För att kunna nå 
upplevelserna på en djup nivå kan det enligt Dalen vara fördelaktigt att ha god kännedom om 
det aktuella området både i forskning och utifrån tidigare erfarenheter. Genom de kvalitativa 
intervjufrågorna kan elevers upplevelser av hur undervisning utomhus påverkar deras 
förhållningssätt till ekologisk hållbar utveckling undersökas och skillnader mellan olika 
individer kan uppmärksammas. Dalen (2015) menar att en undersökning som genomförts med 
kvantitativ metod inte hade kunnat redogöra för respondenternas tankegångar inom området 
och därav hade det varit svårt att svara mot studiens frågeställning. 

Intervju som redskap 
Då studiens syfte är att undersöka elevers upplevelser är redskapet intervju passande. Den 
intervjumetod som användes i studien är den semistrukturerade. De genomförda intervjuerna 
innehöll frågor som var bestämda från början men även spontana frågor för att nå djupare och 
utvecklade svar. Lantz (2013) redogör för att den semistrukturerade intervjuformen ger 
möjlighet till följdfrågor och undersökaren får en uppfattning om i vilken grad frågorna 
intresserar respondenten. Semistrukturerad intervju ger enligt Lantz (2013) undersökaren ett 
underlag som är djupt och kvalitativt. Ahrne och Eriksson Zetterquist (2015) menar att 
intervjuer ger förutsättningar för att kunna få insikt om hur olika fenomen upplevs och 
resonemang i ett på förhand valt område. Genom att intervjua kan samlas kunskaper och 
åsikter som grundar sig i den enskilde individens resonemang. 
 
Källström Cater (2015) lyfter att när syftet är att undersöka hur barn upplever olika fenomen 
är det en stor vinst att intervjua barn. Hon menar att det inte är tillräckligt att utgå från vuxna 
människors syn på barns upplevelser utan att förstahandsreferenser från barnen är nödvändigt. 

Urval 
Undersökningen genomfördes i en klass på en skola i ett samhälle i Västsverige under hösten 
2016. Undersökningen gjordes i en och samma klass beroende på att jag då kunde få elevers 
uppfattningar om händelser och fenomen utifrån deras gemensamma upplevelser. 
Urvalsgruppen valdes ut då de under tidigare tillfällen har använt utomhusmiljön i 
undervisningen för att nå kunskaper om ekologin i deras närmiljö. Författaren till studien har 
tidigare anknytning till den valda skolan. Syftet med studien är att undersöka hur elever i 
grundskolans tidiga år upplever att undervisning i utomhusmiljöer påverkar deras 
förhållningssätt till hållbar utveckling. Urvalsgruppen lämpade sig väl för att uppfylla 
ovanstående syfte. Intervju användes för att nå empiri om elevernas upplevelser och 
resonemang som sedan diskuterades. Lärarna som undervisar i klassen är behöriga inom de 
naturorienterande ämnena. Skolan som valdes ut för undersökningen har inga tydliga 
relationer till utomhusundervisning. De som valdes ut för intervju var åtta elever i i årskurs 
tre. Urvalsgruppen ansågs vara väl lämpad för studiens syfte. 
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Genomförande 
Studiens frågeställning samt tidigare forskning användes som grund för att formulera 
intervjufrågor (se bilaga 3) till intervjutillfället. Eftersom intervjuerna skulle genomföras med 
barn behövdes språket justeras för att vara anpassat till dem. Rektorn på den utvalda skolan 
kontaktades och föräldramedgivande för att delta i intervju samt informationsbrev bifogades 
till vårdnadshavare. Medstuderande granskade intervjufrågorna, föräldramedgivande samt 
informationsbrev och lyfte förslag på förändringar och tillägg innan de bifogades till rektor. 
Samtliga elva elever i klassen medskickades en blankett om föräldramedgivande (se bilaga 1) 
samt information (se bilaga 2) om undersökningen som sedan returnerades med godkännande 
om medverkan. Samtliga åtta elever som fått medgivande från vårdnadshavare om deltagande 
intervjuades. Intervjuerna genomfördes enskilt med en elev åt gången i den utvalda skolans 
lokaler under cirka tre timmar totalt fördelat på 15-20 minuter per elev. Efter den första 
intervjun granskade jag elevens svar för att se om intervjufrågorna fungerade väl för att 
uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställning. Eleverna delgavs information om 
deras rättigheter vid medverkan och fick därefter frågan om de godkände att intervjun 
spelades in. Intervjuerna genomfördes av författaren och transkriberades direkt efter att den 
sista intervjun avslutats. Då intervjuerna är gjorda vid ett och samma tillfälle på samma plats 
på en liten grupp elever går det ej att generalisera resultatet av intervjuerna på hela 
befolkningen (Lantz 2013). 
 
I direkt anslutning till att intervjuerna genomförts påbörjades arbetet med att transkribera 
materialet från inspelningarna. Dalen (2015) menar att det är värdefullt att genomföra 
transkriberingar i ett tidigt skede efter att intervjuerna är genomförda då intervjuaren redan är 
insatt i sammanhanget. För att få en övergripande uppfattning om transkriberingarnas innehåll 
skrev jag ut samtliga transkriberingar. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att det är viktig 
att få en överblick av sitt insamlade material och utifrån det börja ordna upp det efter innehåll. 
Utifrån de utskrivna transkriberingarna kunde sedan information som inte var relevant för 
studien sorteras bort. Lantz (2013) menar att det är viktigt att reducera data i ett tidigt skede 
för att sålla ut sådant som inte är av vikt för att besvara studiens frågeställning. 

Analys 
Transkriberingarna skevs ut i pappersform för att möjliggöra en god överblick av den 
insamlade empirin. Information med relevans för studiens syfte markerades sedan och den 
understrukna informationen soretarades sedan i tre olika kategorier. 
 
Kategorierna framkom utifrån de mönster och samband som synliggjordes i empirin. Detta 
gjordes genom att tidigare forskning som presenterats ställdes i relation till de mönster som 
framkom under analysarbetet. De rubriker som framkom utifrån kategorierna var attityder, 
kunskaper samt ansvarskänsla och engagemang. Transkriberingarna analyserades sedan en 
gång ytterligare med kategorierna som utgångspunkt. För att tydliggöra de olika kategorierna 
kodades empirin genom att betydelsebärande områden tydliggjordes. Empirin färgkodades 
med olika färger beroende på vilken kategori de ansågs tillhöra. Lantz (2013) menar att det 
kan vara fördelaktigt att färgmarkera texten för att sedan sammanföra de olika färgkoderna 
som samlade kategorier. Efter att kategorierna framkommit relaterades de i förhållande mot 
studiens teoretiska ram. 

Tillförlitlighet och giltighet 
Under nedanstående rubriker redogörs det för hur studien har tillgodosett validitet och 
reliabilitet samt hur individens rättigheter vid intervju har upprätthållits. 
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Validitet 
Innan undersökningen genomfördes på den utvalda urvalsgruppen kontrollerades 
intervjufrågorna och informationsbrevet av medstuderande. Justeringar gjordes i 
informationsbrevet och intervjufrågorna justerades för att lämpa sig väl mot urvalsgruppen 
vilket var fördelaktigt för validiteten i innehållet i undersökningen. Intervjufrågorna 
formulerades så att de kunde svara mot studiens syfte och frågeställning men de gav även 
möjlighet för flexibilitet med exempelvis följdfrågor och förtydligande. Kyhlén (2004) 
beskriver att validiteten i en studie behandlar värdet och meningsfullheten med 
undersökningen. Är intervjufrågorna formulerade så att de svarar mot studiens och 
frågeställning samt finns det delar som inte är relevanta för studien? Han beskriver att 
informella metoder som ger möjlighet till flexibilitet strukturellt skapar större förutsättningar 
för en ökad validitet. Kihlström (2012) lyfter att granskning av undersökningsinstrumentet 
kan ge upphov till kritik som i sin tur leder till justeringar till det bättre och därmed till ökad 
validitet. Dalen (2015) menar det är positivt att genomföra en pilotstudie före intervjuerna 
används skarpt. 

Reliabilitet 
Intervjutillfällena med eleverna spelades in med respondenterna medgivande vilket gav 
undersökaren möjlighet till att lyssna på samtalet i efterhand. Antalet frågor som ställdes 
under intervjutillfället samt hur de var formulerade lämpade sig för att besvara syftet i studien. 
Kyhlén (2004) redogör för att reliabiliteten behandlar undersökningens trovärdighet. Han 
beskriver vidare att en undersökning med hög reliabilitet har säker information och lågt 
slumpmässigt innehåll. Han beskriver att antalet frågor samt frågornas precision påverkar 
reliabiliteten. Kihlström (2012) lyfter inspelning av intervju som något som ökar reliabiliteten 
i studien. Det ger undersökaren möjlighet att kunna spela upp hela samtalet i sin helhet i 
efterhand och på så sätt inte missa viktig information. Det minskar även risken för egna 
tolkningar. 

Forskningsetik 
För att kunna genomföra forskning med respondenter finns vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer till för att skydda individen. De krav som undersökningen måste ta hänsyn till är de 
fyra huvudkraven informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  
 
I studien infrias informationskravet genom det informationsbrev som bifogades till 
respondenternas vårdnadshavare, informationsbrevet behandlade bland annat 
forskningsområdet samt respondenternas rättighet vid intervjutillfället. Samtyckeskravet 
uppfylls i studien genom att respondenterna informeras om studien samt att de medverkar av 
egen vilja samt genom godkännande från vårdnadshavare. Eftersom informationen från 
respondenterna förvaras på sådant sätt att den inte är tillgänglig för andra samt att deltagarna 
är anonyma i studien uppfylls konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet berör användningen av 
den informationen som respondenterna ger. Kravet infrias då informationen som 
respondenterna ger endast används för studien. 
 
För att följa informationskravet måste deltagarna i undersökningen informeras om vad syftet 
med undersökningen är samt att deras deltagande är frivilligt. Deltagarna ska även delges 
information om de har rätt att när som helst avbryta intervjun. Samtyckeskravet handlar om 
att respondenterna ska ha godkänt sitt deltagande i studien samt att de själva bestämmer om 
de vill delta eller inte. För att följa nyttjandekravet får inte informationen användas i något 
annat sammanhang än i vetenskapliga sammanhang. Konfidentialitetskravet behandlar 
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säkerheten för individen och dennes uttalanden. Det innebär att informationen ska bevaras på 
ett säkert sätt utan tillgång för obehöriga samt att respondentens identitet är anonym 
(vetenskapsrådet 2002). 
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RESULTAT 
Under denna rubrik redovisas det resultat som framkommit utifrån analys av de genomförda 
intervjuerna. De namn som tillskrivs olika uttalanden är fingerade. Resultatet redovisas under 
olika kategorirubriker för att belysa undersökningens olika infallsvinklar utifrån analyserad 
empiri. Kategorierna som framkommit är attityder, kunskaper samt ansvarskänsla och 
engagemang. 
 
Mellan vissa kategorier finns tydliga likheter då de kan innehålla flera gemensamma nämnare 
vilket gör området komplext. Genom att analysera empirin framträder elevernas positiva 
inställning till eget deltagande i undervisning i utomhusmiljöer. Respondenterna redogör för 
utomhusundervisningens fördelar när det handlar om att nå kunskap om fenomen i deras 
naturliga miljö samt hur de ska behandla den för att bevara den. 

Attityder  
I detta avsnitt framhävs det som kategoriserats som elevernas attityder till utevistelse generellt 
och sambandet mellan utomhusundervisning och lärande. Samtliga respondenter anger att de 
upplever utomhusvistelse som positivt. Respondenterna lyfter djurliv och att de gillar att 
befinna sig i naturmiljöer, som aspekter till deras positiva inställning. De naturmiljöer som 
respondenterna framförallt framhåller är skogsmiljöer. 
 

Jag var jättemycket ute när jag var mindre för då bodde vi vid en stor 
skog och jag älskar djur och då är det kul att vara ute. Nu är jag ute 
ibland jag är ganska mycket ute och cyklar och är ute i skogen ibland. 
Och i naturen. (Liam 9 år) 
 
Jag gillar att vara i naturen. Hemma klättrar jag mycket i träd. (Sara 9 
år) 
 

Respondenterna redogör för att de upplever att undervisning utomhus är roligt och bra. 
Anledningar till att de uppfattar utomhusundervisning som positivt när det handlar om att nå 
kunskaper om naturen är framförallt när det handlar om att utforska fenomen som finns i 
naturen. 

 
Bra om man ska lära sig om blommor om man är i naturen, jag lärde 
mig ganska mycket när vi hade lektion ute förra gången. (Erika 9 år) 

 
Fem av åtta elever redogör för att väderleken spelar in gällande när det är lämpligt att bedriva 
undervisning utomhus. Eleverna uppger att det är bra att ha utomhusundervisning när 
väderförhållandena av dem uppfattas som fint. De anger framförallt regn som ett hinder för 
undervisning i utomhusmiljöer. 
 

Jag gillar inte när det är vått och slask och sånt. men annars är jag det 
typ mycket och på sommaren är jag ute mycket, på vintern att åka 
skridskor och sånt och på sommarn typ bada (Stina 9 år) 
 
Det är roligt men det är inte så kul om det är ruskigt väder och 
ösregnar. (Mira 9 år) 
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Fyra av åtta respondenter anger att de kan bli mer intresserade av innehållet när 
undervisningen bedrivs i utomhusmiljöer. Anledningarna som respondenterna anger handlar 
om möjligheten att visualisera fenomenen i deras verkliga miljöer. 
  

Jag tror att om man är ute och verkligen ser saker om man kan de, det 
är nog...det är så intressant och när det är intressant lär man sig 
snabbare tycker jag. (Liam 9 år) 
 
Att så här man får vara utomhus då blir der mer intressant och jag 
tycker det är jättekul att vara ute och att man får verkligen se hur de ser 
ut på riktigt. (Mira 9 år) 
 

Samtliga respondenter anger att utomhusundervisning är positivt när det handlar om att lära 
sig om djur och växtlighet i deras omgivning. De lyfter även att de genom undervisning 
utomhus fått kunskaper om vad de behöver tänka på i naturmiljöer för att inte störa djurlivet 
samt vilka arter som är fridlysta. 
  

Jag vet inte riktigt. Bra om man ska lära sig om blommor om man är i 
naturen, jag lärde mig ganska mycket när vi hade lektion ute förra 
gången. Typ vilka blommor som var fridlysta och så. (Erika 9 år) 
 
Jag tror att det är bättre för att tillexempel i vissa böcker när vi ska titta 
på flugsvamp då kanske det inte ser exakt likadant i boken som i 
verkligheten. Jag tror man ser allting lite bättre i naturen. (Lina 9 år) 

 
För att sammanfatta är samtliga respondenter positiva till att vistas i utomhusmiljöer och 
lyfter framförallt skogsmiljöer i sina uttalanden. De är positiva till undervisning utomhus när 
innehållet handlar om fenomen i naturen. Respondenterna lyfter väderleken som en aspekt 
som kan påverka undervisningen i utomhusmiljöer. Fyra av åtta respondenter redogör för att 
deras intresse för innehållet kan bli högre vid utomhusundervisning. De lyfter kunskaper om 
naturliga fenomen samt kunskaper om hur de ska agera i naturen för att inte störa växt- och 
djurliv. 
 

Kunskaper 
I detta avsnitt läggs fokus på det som kategoriserats som kunskaper som elevernas upplevt 
kan bli resultatet av att undervisning bedrivs utomhus. Flertalet elever anger att 
utomhusundervisning ger upphov till kunskaper om naturen. Utifrån den undervisning de 
upplevt tidigare redovisar de kunskaper som de nått genom att undervisningen förlagts i 
naturen. De har nått kunskaper genom att få undersöka fenomenen i deras verkliga miljöer. 
De lyfter kunskaper om artkännedom samt vad de behöver för att kunna växa. De uppger även 
kunskaper om levnadsvanor hos djurlivet. 
 

Typ när man ska lära sig om växter, då kanske det är bra. (Edwin 9 år) 
 
Ja, jättemycket, jag har lärt mig mycket om hur djuren lever i naturen, 
för att vi har gått ut mycket och tittat. Vi har fått gå ut och spionera på 
djuren på avstånd, typ fågelbon och sånt och lärt oss jättemycket. Vi har 
också lärt oss om vad de har för fiender. (Tyra 9 år) 
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Respondenterna redogör för att att utomhusundervisning är positivt för att nå kunskaper om 
naturen. De lyfter att informationen och bilder i litteratur kan skilja sig mot hur fenomen ser 
ut i dess verkliga sammanhang. 
 

Det är bäst att vara ute i naturen. Böcker kan ljuga lite och i film kan de 
också, men i naturen så ser man det på riktigt (Stina 9 år) 

 
Förutom utomhusundervisning framkommer andra källor för att nå kunskaper om naturen. 
Filmer och tv-program framhävs som viktiga källor för att nå kunskap. Förutom detta nämns 
litteratur och skolundervisning över lag som viktiga kunskapskällor. 

 
Inte skräpa ner. Det är därför klimatet är som det är nu. Jag kollade på 
ett tv-program för en vecka sedan då var det en man som tog bilen när 
han bara skulle en liten bit och det var dumt för det påverkar väldigt 
mycket. (Tyra 9 år) 
 
Jag och pappa har kollat på program om djur och natur, det är ganska 
kul och man lär sig ganska mycket. (Liam 9 år) 
 

Respondenterna lyfter att de utifrån olika kunskapskällor erhållit kunskaper om vad de kan 
göra för att bevara naturen i sin omgivning. Samtliga elever nämner att de inte bryter grenar 
på levande träd samt att de säger till om de ser någon annan göra det. Tre elever av åtta 
uttrycker även att de oftast cyklar när de ska någonstans i närheten. En elev redogör för att 
hen inte använder mer papper än nödvändigt när hen ritar.  
 

Att man inte bryter av grenar och så, och inte förstör, skräpar ner. Cykla 
istället för att bli skjutsad. (Sara 9 år) 

 
Ja man säger till folk som knäcker grenar, och plockar blommor som är 
utrotningshotade, dem får man inte plocka. (Erika 9 år) 
 
Man kan måla på baksidan på pappret också eftersom att papper är 
gjort av trä och fäller man träd så blir det mindre träd i världen.(Edwin 
9 år) 

 
Sammanfattningsvis anger flertalet respondenter att undervisning utomhus kan bidra till 
kunskaper om naturen. Respondentern redogör för att utomhusundervisning är positivt för att 
nå kunskaper om naturen. De framhåller framförallt artkunskaper som något de lär sig. De 
lyfter även tv, radio och litteratur som andra vägar för att nå kunskap. De når även kunskap 
för hållbar utveckling från ovannämnda källor. Kunskaperna leder till att de inte bryter grenar, 
slänger skräp i naturen samt att de försöker att inte skrämma djurlivet.  

Ansvarskänsla och engagemang 
I detta avsnitt framhävs det som genom analysen framkommit om vad eleverna anser påverkar 
deras ansvarskänsla och engagemang för naturen i deras närområde och globalt. Samtliga 
respondenter uppger att det finns olika anledningar till att de vill göra saker för naturen. De 
påverkansfaktorer som framkommer i intervjuerna är den egna uppfattningen av att naturen är 
vacker och att de vill att den ska fortsätta vara det, andra faktorer är för att bevara djurlivet.  
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För det är någon annans hem, och det är ganska kul att vara ute i 
naturen för det är ju så att vår lärare sa till oss att förstöra och bryta 
sönder grejer i naturen är som att jag går hem till någon och bryter 
armen på dig hemma hos dig, bara traskar in för det är precis vad vi gör 
här, vi har byggt upp en skola i någon annans hem, då måste vi ta hand 
om det hemmet också, alltså oavsett om man inte bor här på riktigt så 
ska man ta hand om det, det är viktigt att alla gör sitt bästa för att 
hjälpa naturen. (Tyra 9 år) 
 

Två elever lyfter klimatpåverkan i världen som någonting som påverkar deras ansvarskänsla 
för naturen. De beskriver hur det blir varmare på jorden vilket gör att glaciärerna smälter och 
en av dem lyfter bensindrivna fordon och de utsläppen som det för med sig. 
 

Jag har hört iallafall att det blir ett varmare klimat på jorden, det har 
gjort att det blivit farligt för dem som bor där det är varmt och så kan 
det bli för varmt och isar och glaciärer har smält så man tänker lite på 
det. (Lina 9 år) 
 
Jag tror det, för att det är ju klimatförändringar och sånt med all bensin 
och sånt och då kan man ta såna bilar med solceller och sånt, då slipper 
det komma avgaser i naturen och så. (Liam 9 år) 
 

Sju av åtta elever upplever utomhusundervisningen som något de vill ha mer av. De  uttrycker 
att undervisning utomhus är ett bra sätt för att nå kunskap om naturen. 
 

Att vara ute mera och kanske för att när man är ute så lär man sig ju 
faktisk ganska mycket, om djur och hur det växer och om regler och 
sånt. (Liam 9 år) 

 
Majoriteten av respondenterna lyfter att handlingar som de gör eller inte gör påverkar naturen 
både i deras direkta närområde samt globalt. Fyra av åtta respondenter redogör för att de 
påverkar naturen i sitt närområde i både positiv bemärkelse genom att cykla till skolan och 
inte bryta grenar men även i negativ bemärkelse genom genom att bli skjutsade i andra 
sammanhang. De lyfter även att det är handlingar som kan påverka i ett mer globalt 
perspektiv. Två respondenter lyfter sopsortering och att äta närproducerad mat istället för att 
importera från andra länder. 
 

Det vet jag inte, vi slänger ju ganska mycket mat men jag vet inte om det 
påverkar andra länder. Man kanske ta användning av sakerna vi 
slänger. Återvinning gör vi det är bra. (Stina 9 år)  
 
Jag vet faktiskt inte exakt, äter man mindre kött behöver man inte slakta 
lika mycket djur, det kanske hjälper i andra länder. Det kanske gör att 
de kan äta köttet från sitt eget land. Man borde köpa kött från sitt 
hemland för att det inte ska bli så mycket transport, för att transport 
släpper ut massa avgaser och om t.ex. om olja kommer....om djur äter av 
sånt som är giftigt gör det att de skadas av det. (Liam 9 år) 
 

Några av respondenterna uttrycker att de känner ansvar för naturen och de förklarar hur de 
kan påverka för att bevara naturen samt sina känslor för den. De lyfter att de kan påverka 
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genom att dela med sig av sina kunskaper till andra samt att behandla naturen väl eftersom att 
det är djurens hem. 
 

Ja tillexempel jag har ju en lillasyster och hjälpa henne så att hon inte 
ska såhära slänga saker i naturen och sånt. (Edwin 9 år) 
 
Jag vill att naturen ska må bra och att det ska finnas mycket skog, det är 
tillexempel som att man bryter av en gren som att jag går hem till 
någons hem och bryter av deras arm för grenen blir ju som trädets 
armar och det betyder mycket för mig eftersom att det är en skog och att 
den lever ändå fastän det kanske inte alltid märks men den lever och 
förstör vi den förstör vi också djurens hem. Det är samma sak som att 
jag går hem till någon och skräpar ner och förstör allt. Har man inte 
tillstånd att göra något så är det inte okej, då kan det vara jättefarligt 
för våran natur. (Mira 9 år) 
 

Majoriteten av eleverna anger att de vill ha mer utomhusundervisning. Respondenterna anger 
framförallt att naturen är vacker samt att de vill bevara djurlivet som orsaker till att de vill 
göra något för miljön. De lyfter att de kan påverka genom att dela med sig av sina egna 
kunskaper till andra samt genom att ta hand om naturmiljöer. De anger även att de bidrar 
positivt genom att cykla till skolan och inte bryta grenar i naturen men även negativt genom 
att bli skjutsade med bil. De anger att detta kan påverka i både närmiljön och globalt. 

Sammanfattning av resultaten 
I resultatet framkommer att respondenterna är positiva till att vistas i utomhusmiljöer och 
framförallt i skogsmiljöer. Undervisning utomhus är någonting de vill ha mer utav och de 
anser att det är positivt när innehållet handlar om fenomen som finns i utomhusmiljöer. De 
redogör för att det kan påverka deras intresse samt att väderleken spelar roll. Respondenterna 
anger framförallt artkunskap som en utkomst av undervisning utomhus men att de även får 
kunskap från tv, radio, film och litteratur. Utifrån dessa källor når de även kunskap om vad de 
kan göra för naturen. Respondenterna redogör för deras åsikt om att naturen är vacker samt att 
de vill bevara djurlivet som anledningar till att de vill göra något för miljön. Några elever 
lyfter även medvetenhet om klimatförändringar på både lokal och global nivå som 
anledningar. Eleverna upplever att utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena 
påverkar deras lärande om naturmiljöer genom att de får en positiv känsla för naturen och 
kunskaper om växter och djur. De upplever även att utomhusundervisning påverkar deras vilja 
att bevara naturmiljöer. De främsta orsakerna om varför de ville bevara naturmiljöer som de 
redogjorde för var att naturen är vacker, djurliv och klimatpåverkan. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Attityder 
I resultatet framkommer det att samtliga av de intervjuade eleverna upplever naturvistelse 
som något positivt. Öhman (2011) menar att en positiv upplevelse av naturen är 
grundläggande för att eleverna i ett senare skede ska kunna utveckla ett engagemang för 
miljöfrågor. Detta överensstämmer med Lisberg Jensens (2011) redogörelse, hon beskriver att 
vistelse i naturen möjliggör framtida miljöengagemang och känslan av att vilja bevara 
naturen. Almers (2009) styrker detta ytterligare när hon beskriver att naturvistelse är en 
grundläggande faktor för att en individ ska utveckla handlingskompetens för hållbar 
utveckling. Almers menar även att regelbunden vistelse i naturen skapar förutsättningar för 
medvetenhet om att bevara biologisk mångfald.  
  
Eleverna i studien upplever att undervisning i utomhusmiljöer är positivt och de framhäver 
kopplingen mellan plats och ämnesområde som viktigt. Flera elever i undersökningen anger 
att undervisning i utomhusmiljöer kan öka deras intresse för innehållet. Den främsta 
anledningen som lyfts är möjligheten att kunna se fenomen i dess verkliga miljö och på så sätt 
känna igen det. Öhman (2011) redogör för att ett av utomhusundervisningens huvudsyften är 
att skapa direkta kontakter med naturen och att den egna upplevelsen blir grundläggande för 
att förankra kunskap. Han menar även att utomhusundervisning i autentiska miljöer väntas 
framkalla positiva uppfattningar om naturen. Dewey menar att kunskaper förmedlas verbalt 
men att sammanhangen mellan kunskapen och upplevelsen är viktig samt att kunskapens 
användningsområden även tydliggörs (Säljö 2012). 
 
I resultatet framkommer det att samtliga respondenter ser undervisning utomhus som positivt 
för att nå kunskaper om djur och växtlighet i sitt närområde. Öhman (2011) menar att miljön 
där lärandet sker påverkar hur väl individen kan befästa kunskapen. Om lärmiljön ger upphov 
till att undersöka aktivt skapas ett högre ansvar mot uppgiften och området. Han menar att 
miljöer som sammanför teori och praktik är positiva för att kunna befästa kunskaper då de 
upplevs som meningsfulla. Paulus (2016) menar att delaktigheten är viktig när det gäller 
undervisning för hållbar utveckling. Hon beskriver att delaktighet och deltagande i 
undervisning och beslutsfattande som viktigt för att kunna vara delaktig i samhällsutveckling. 
I Läroplanen (Lgr 11 2011) för ämnet biologi beskrivs kunskap i biologi som betydande för 
att kunna vara med och påverka samhället gällande exempelvis naturbruk och miljö. Det 
redogörs även för hur undervisningen ska ge förutsättningar för eleven att nå kunskaper om 
hur den egna livsstilen påverkar miljön samt vad de kan göra för att sträva efter hållbar 
utveckling. Fältstudier och observationer av närmiljön är arbetsätt och metoder som ska 
användas för att nå kunskaper inom området.  
 
Respondenternas åsikter om när det är bra att använda sig av undervisning utomhus kan 
jämföras med eleverna i Ballantyne och Packers (2002) studie där elever anger vilka 
kunskaper de vill nå när de undervisas i utomhusmiljöer. Eleverna i den australiska studien 
ville framförallt lära sig om djurlivet i skogen samt att få information om de olika djurens 
levnadsvanor. Utöver kunskaper om djurlivet var de även intresserade av skogen samt få reda 
på vad de själva kunde göra för att bevara den.  
  
En av respondenterna anger att hen når kunskap oavsett om undervisningen bedrivs inomhus 
eller i autentiska miljöer men att hen föredrar undervisning utomhus. Samma respondent 
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anger att det är fördelaktigt att nå kunskap genom att både använda sig av litteratur och att 
visualisera fenomen i autentiska miljöer. Dewey menade att teori och praktik inte ska ses som 
två skilda handlingar utan att de är två delar som är beroende av varandra. Han menade att 
varje handling grundade sig i både teori och praktik (Säljö 2012). Sanderoth, Werner och Båth 
(2009) lyfter att kombinationen mellan autenticiteten och innehållet ökar förutsättningarna för 
ökad kunskapsbefästning samtidigt som det möjliggör för att teori och praktik kan 
sammanföras på ett naturligt sätt.  
 
Några av respondenterna lyfte vädret som en förutsättning som påverkar upplevelsen av att 
bedriva undervisning utomhus. De lyfter framförallt regn som en negativ påverkansfaktor. 
Strotz och Svenning (2004) menar att väderleken kan vara en aspekt som gör att eleven får en 
dålig upplevelse av naturen och därför inte når intresse för den och därmed inte heller något 
större engagemang för hållbar utveckling. Om de inte har möjlighet att anpassa klädseln efter 
vädrets förutsättningar kan undervisningstillfället kopplas till något negativt. 
Väderförutsättningar lyfts även i Ballantyne och Packers studie (2002). De australiska 
eleverna redogjorde för att väta och hög värme var negativt för upplevelsen. Utöver detta lyfte 
de rädslor av att bli bitna av framförallt ormar och spindlar. Rädslan av att bli bitna av djur 
var ingenting som lyftes i bland respondenterna i denna studie. 
 

Kunskaper 
Respondenterna upplevde att de nått kunskaper om arter, vad de arterna behöver för att 
existera samt hur de bör agera för att inte störa djurlivet genom att undervisningen bedrivits i 
utomhusmiljöer. I Läroplanen (Lgr 11 2011) för ämnet biologi beskrivs det att eleverna ska 
nå kunskaper om natur och miljö och människan för att nå insikt i sina egna levnadsvanor 
samt hur de kan påverka för hållbar utveckling. Öhman (2007) menar att kunskaper och 
förståelse för naturen är viktigt för att nå miljöengagemang. Lugg (2009) menar även att 
undervisning utomhus kan stärka kunskapen, insikter om naturen samt höja elevernas 
upplevelse av lärtillfället. Dewey (2004) menar även att relationen till ämnet förbättras av att 
undervisningen bedrivs i ämnesanpassade lärmiljöer.  
 
Lisberg Jensen (2011) lyfter hur undervisningen förändrats under de senare decennierna till 
att fokusera mindre på artkunskap och istället fokusera mera på uppleva naturen mer kravlöst. 
Hon menar även att unga lärare känner högre osäkerhet gällande kunskaper om naturen. 
Almers (2009) redogör för att skolan även kan påverka elevernas intresse för hållbar 
utveckling i negativ bemärkelse. De tillfällen som påvekar elevernas intresse i negativ 
bemärkelse handlar om att undervisningsformen inte upplevts som motiverande och därmed 
inte engagerat, oroligheter i klassen samt att eleverna inte fått tillräckligt talutrymme. 
 
Respondenterna uppger att undervisning i utomhusmiljöer är positivt för att nå kunskaper om 
naturen med anledningen av att de då kan identifiera fenomen i deras naturliga sammanhang 
istället för att bara se dem på bilder i litteratur. De redogör dock även för att film, litteratur 
och övrig undervisning erbjuder positiva vägar för att nå kunskaper om naturen och hållbar 
utveckling. Lugg (2007) menar att undervisning i utomhusmiljöer kan stärka kunskaper och 
insikter om naturen. Ekborg (2003) menar dock att utomhusundervisning om enskilda 
fenomen kan leda till att eleverna ser på det som just enskilda fenomen och blir då inte 
medvetna om hur de kan använda informationen för andra situationer och sammanhang. 
Eleverna måste kunna ta till sig kunskapen och använda den genom handlingar för att kunna 
påverka samhället i ett senare skede. Hon lyfter även avgränsningar som en viktig del i 
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undervisningen, hon syftar då framförallt på att frågor om global miljöpåverkan kan uppfattas 
som för stort och därmed inte når ett miljöengagemang.  
 
Utifrån de olika kunskapskällorna anger respondenterna att de erhållit kunskaper om vad de 
kan göra för att påverka naturen i positiv bemärkelse. De lyfter att de inte skräpar ner och 
förstör i naturen och framförallt i skogsmiljöer. Några respondenter framhäver även att de 
påverkar positivt genom att cykla istället för att åka bil. Christensen och Knezek (2015) 
belyser att individen måste nå övertygelse om att handlingarna som han/hon bör genomföra är 
positiva för att det i slutändan ska ske en förändring. Individen måste nå denna övertygelse för 
att kunna förändra och därmed börja påverka miljön i positiv bemärkelse. Detta skapar 
förutsättningar för att eleverna blir ansvarsfulla, handlingskraftiga samt miljöengagerade och 
fattar beslut grundade på fakta som leder till en förbättrad miljö.  

Ansvarskänsla och engagemang 
Respondenterna anger att det finns faktorer som påverkar dem till att vilja göra positiva saker 
för naturen. Framförallt lyfter de att de anser att naturen är vacker och vill att den ska fortsätta 
vara det, utöver det så lyfter de bevarandet av djurlivet. Två respondenter anger att 
information om klimatförändringar påverkar dem till att vilja ta hand om naturen. Lugg 
(2007) menar att kunskaper och insikter kan stärkas genom att undervisning bedrivs i 
utomhusmiljöer. Hon menar att detta är av stor vikt för att eleverna i nästa stadium ska nå 
ansvarskänsla för hållbar utveckling. I Läroplanens (Lgr 11 2011) övergripande mål beskrivs 
det att undervisning ska ge elever kunskaper om naturen för att de ska utveckla omsorg och 
respekt för sin närmiljö. Under rubriken skolan uppdrag (Lgr 11 2011) redogörs det 
ytterligare för att eleverna ska få möjlighet att påverka och ansvara för närmiljön. Eleverna 
ska genom möjlighet till påverkan och ansvarstagande utveckla förhållningssätt för 
miljöfrågor på både global och lokal nivå. Jensen och Schnack (2006) beskriver att skolorna 
framförallt arbetar med indirekt påverkan i undervisningen för hållbar utveckling vilket 
skapar förutsättningar för att nå miljömedvetenhet på både global och lokal nivå. Vid de 
tillfällen som arbetet handlar om direkta åtgärder så som sopsortering, blir området kopplat 
till en mer lokal nivå och möjligheterna till miljömedvetenhet blir inte lika stora. 
 
I resultatet framkommer det att respondenterna anser sig påverka naturen i både positiv och 
negativ bemärkelse. De redogör för att återvinning och att äta lokalproducerad mat är saker de 
kan göra för att inte påverka naturen mer än nödvändigt. Några respondenter anger även att de 
cyklar till skolan istället för att bli skjutsade med bil. De anger även att de påverkar naturen i 
negativ bemärkelse när de blir skjutsade till skolan och när de slänger mat. Christensen och 
Knezek (2015) menar att individer som nått förståelse om att deras handlingar påverkar 
naturen har större förutsättningar att vilja göra förändringar i sina handlingar för att minska 
klimatpåverkan. De hävdar att det är av stor vikt att skapa handlingskraftiga elever som med 
hjälp av goda kunskaper om vad som påverkar naturen kan fatta beslut på säkra källor för 
naturens skull. Enligt den pragmatiska teorin (Säljö 2012) är sinnliga upplevelser av naturen 
något som ger förutsättningar för ökade känslor för närområdet och ansvarstagandet kan öka. 
Öhman (2011) menar att utomhuspedagogik ger förutsättningar för att skapa goda kontakter 
till naturen utifrån egna upplevelser.  
 
Respondenterna redogör för deras ansvarskänslor för naturen. En respondent trycker på att 
naturen är djurens hem och att det måste respekteras. En annan aspekt som lyfts är att de ska 
hjälpa sina yngre syskon att inte skräpa ner i naturen. Lugg (2007) redogör för att 
undervisning utomhus kan stärka elevernas kunskaper och insikter om naturen och att detta 
påverkar elevernas upplevelse av naturen. Hon menar att detta blir grunden för att senare 
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utveckla ansvarskänslor för hållbar utveckling. Detta stärks av Manni et al. (2013) som menar 
att undervisning om miljö förlagd i utomhusmiljöer kan ge upphov till positiva känslor och att 
det ökar möjligheten till att nå ansvarskänslor och medvetenhet för naturen. Strotz och 
Svenning (2004) framhåller istället läraren som främsta påverkansfaktor för elevernas 
möjlighet att utveckla ett miljöengagemang. I Almers (2009) studier framhålls istället främst 
undervisningsformer och social faktorer. Szczepanski och Andersson (2015) menar att lokal 
anknytning till platsen kan leda till ökade ansvarskänslor för platsen samt känslan av att vilja 
bevara den. För detta krävs det att sammanhanget mellan kunskapen och platsen blir tydlig.  

Sammanfattande resultatdiskussion 
I resultatet framkommer det att samtliga av de intervjuade eleverna upplever naturvistelse 
som något positivt. Detta är enligt Öhman (2011), Lisberg Jensen (2011) och Almers (2009) 
grundläggande för att eleverna ska kunna nå engagemang för hållbarhetsfrågor gällande miljö. 
Samtliga eleverna uppger att de är positiva till undervisning i utomhusmiljöer samt att det kan 
öka deras intresse när ämnet är väl kopplat till platsen vilket även går i linje med Szczepanski 
och Andersson (2015) samt Sanderoth, Werner och Båth (2009). Öhman (2011) lyfter att 
utomhusundervisningens syfte är att förankra kunskaper genom tydliga kopplingar mellan 
lärande och plats vilket även stärks av den pragmatiska (Säljö 2012) synen på att autentiska 
miljöer framkallar positiva uppfattningar för platsen. Enligt Läroplanen (Lgr 11 2011) för 
ämnet biologi beskrivs det att kunskaper i biologi är viktiga för att kunna påverka samhället 
gällande miljö.  
 
Vädret kan vara en faktor som påverkar upplevelsen av undervisning i utomhusmiljöer. Strotz 
och Svenning (2004) redogör för att vädret kan påverka elevernas intresse för undervisningen 
vilket även stärks av Ballantyne och Packers (2002) studie. Eleverna anger att de nått 
kunskaper om arter samt hur de bör agera i skogsmiljöer för att inte skrämma djurlivet genom 
att undervisning bedrivits i utomhusmiljöer. De anger även att det ger dem möjlighet att 
visualisera fenomen i deras naturliga kontext. Öhman (2007) redogör för att kunskaper och 
insikter om naturen är nödvändiga för att kunna nå miljöengagemang. Almers (2009) menar 
att skolan har en viktig roll för att uppehålla intresset för att utveckla engagemang för miljö. 
Ekborg (2003) menar att det är viktigt att undervisningen har tydliga avgränsningar för att 
området inte ska uppfattas som för stort och därmed inte leda till miljöengagemang hos 
eleverna. 
  
Eleverna anger att de påverkar naturen i olika bemärkelse och att deras handlingar kan göra 
skillnad. Christensen och Knezek (2015) redogör för att individer som nått insikt om att deras 
handlingar påverkar har större möjlighet att vilja förändra sitt beteende för miljöns skull. De 
menar att handlingskraftiga elever med goda kunskaper om vad som påverkar naturen kan 
påverka utvecklingen i positiv riktning. Eleverna anger att naturens skönhet, att det är djurens 
hem samt klimatförändringar som faktorer som gör att de vill ta hand om naturen. Lugg 
(2007) menar att undervisning i utomhusmiljöer kan stärka kunskaper och insikter och att 
detta i nästa led kan leda till att de når miljöengagemang. 
 
Eleverna uttrycker hur de känner ansvar för naturen t.ex. genom att de vill behandla djurens 
hem med respekt. Manni et al (2013)menar att undervisning i utomhusmiljöer kan stärka 
ansvarskänslan genom att förmedla kunskap som senare kan leda till positiva känslor och ökat 
ansvar för naturen. Szczepanski och Andersson (2015) menar att anknytning till platser där 
kunskap förmedlas kan leda till att eleverna uppnår ansvarskänslor för platsen. 
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I resultatet är en framträdande faktor elevernas upplevelse av att utomhusundervisning i de 
naturorienterande ämnena påverkar deras lärande om naturmiljöer. Detta då de uppger att de 
genom sin utevistelse får en positiv känsla för naturen och kunskaper om växter och djur 
vilket även överensstämmer med Öhman (2011) och Luggs (2007) redogörelser. Det framkom 
även i resultatet att eleverna upplever att utomhusundervisning påverkar deras vilja att bevara 
naturmiljöer. De främsta orsakerna om varför de ville bevara naturmiljöer som de redogjorde 
för var att naturen är vacker, djurliv och klimatpåverkan vilket även framkom som faktorer i 
Ballantyne och Packers (2002) studie. 
 
Eleverna redogör att de generellt är positiva till att undervisning bedrivs i utomhusmiljöer 
samt att de kan nå kunskaper om naturen genom denna arbetsform. De redogör även för att de 
upplever att denna kunskap kan påverka deras förhållningssätt för ekologisk hållbarhet. Det 
resultat som framkommit går inte endast att koppla till utomhusbedriven undervisning. 
Eleverna redogör för vilka kunskaper och tankar de har inom området men undersökningen 
kan inte med säkerhet visa på att det är utomhusbedriven undervisning som har skapat 
förutsättningar för kunskaperna och förhållningssättet. 

Metoddiskussion  
För att svara mot syftet med studien valdes en kvalitativ metod med motiveringen att kunna 
nå respondenternas svar med resonemang. Syftet med studien var att undersöka hur elever i 
grundskolans tidiga år upplever att undervisning utomhus påverkar deras förhållningssätt till 
hållbar utveckling. Fokus i studien är på de naturorienterande ämnena. Dalen (2015) redogör 
för att kvalitativa metoder synliggör handlingar och insikter utifrån sammanhang. Dalen 
(2015) menar att det är fördelaktigt att använda kvalitativ metod framför kvantitativ då 
kvantitativ metod inte ger förutsättningar för att nå respondenternas resonemang vilket var 
grundläggande för att kunna svara mot syftet med studien. 
 
Det valda undersökningsredskapet intervju lämpade sig väl för att svara mot syftet med 
studien eftersom elevernas tankar och upplevelse var grundläggande. Den semistrukturerade 
intervjuformen var lämpad då det möjliggjorde att frågorna förtydligades samt gav möjlighet 
till följdfrågor. Lantz (2013) menar att semistrukturerade intervjuer skapar förutsättningar för 
ett djup underlag. Vid intervju med slutna frågor finns ingen möjlighet att förtydliga och ställa 
följdfrågor vilket hade gett studien ett mindre rikt underlag. Följdfrågorna gav respondenterna 
större möjlighet att breda ut sina resonemang.  
 
Under intervjuerna fanns det vissa frågor som krävde en hel del förtydliganden för att 
eleverna skulle uppfatta dem. Det hade varit fördelaktigt att genomföra en pilotstudie innan 
jag besökte den aktuella skolan eftersom att jag då hade haft mer tid till att förändra 
frågeformuleringarna för att nå svaren på frågeställningen i studien samt göra dem mer 
anpassade mot urvalsgruppen. Det var fördelaktigt att spela in intervjuerna då det gav 
möjlighet till att transkribera innehållet i dess helhet i efterhand vilket Kihlström (2012) 
menar stärker reliabiliteten då det minskar risken för fria tolkningar.  
 
Urvalsgruppen lämpade sig väl mot den åldersgrupp som studien ämnade att undersöka. De 
stämde även väl in då de använde sig av undervisning i utomhusmiljöer vid olika tillfällen.  
Det var positivt att i direkt anslutning till transkriberingarna läsa igenom det samlade 
resultatet för att få en övergripande syn på det insamlade resultatet. Detta stärks av Rennstam 
och Wästerfors (2015) som menar att det är fördelaktigt för att senare kunna ordna resultatet i 
olika områden. Det hade varit fördelaktigt att fundera över ordningen på intervjufrågorna då 
det försvårade kategoriserandet eftersom samma information lyftes vid olika tillfällen. För att 
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nå en högre trovärdighet för arbetet hade det varit positivt att kunna intervjua fler elever. 
Genom att komplettera studien med att observera eleverna vid tillfällen där de undervisats 
utomhus hade fler infallsvinklar kunnat redovisats och ytterligare ett perspektiv utöver 
elevernas på hur utomhusundervisningen påverkar elevernas förhållningssätt till ekologisk 
hållbarhet hade kunnat synliggöras. Det var positivt att färgmarkera de olika kategorierna men 
problem uppstod när information passade in under olika kategorier. 
 
Genom att låta andra granska intervjufrågor ökade validitet för studien. Eftersom att 
intervjuerna var semistrukturerade ökade möjligheten för att nå djupare svar hos 
respondenterna och då ökade även validiteten i studien. Genom att intervjuerna spelades in 
och kunde transkriberas utan egna tolkningar ökade reliabiliteten i studien. Kihlström (2012) 
menar att detta är fördelaktigt för att inte missa relevant information. 

Didaktiska konsekvenser 
Eleverna i studien anger att de är positiva till att undervisning bedrivs i utomhusmiljöer. De 
uttrycker även att de vill ha utomhusundervisning oftare. Den slutsats jag drar utifrån detta är 
att lärare kan ta detta i beaktande då de planerar lektioner med syfte att förmedla kunskaper 
om ekologisk hållbar. Almers (2009) menar att det är viktigt att få vistas i naturmiljöer för att 
skapa medvetenhet för biologisk mångfald samt nå handlingskompetens för hållbar 
utveckling. Detta styrks även av Öhman (2011) då han menar att positiva upplevelser av 
naturen är avgörande för att nå ett framtida engagemang för frågor om hållbar utveckling. 
 
Eleverna i studien lyfter att undervisning i utomhusmiljöer kan öka deras intresse och 
kunskaper för innehållet främst på grund utav den tydliga kopplingen mellan fenomen och 
lärmiljö. Eleverna lyfter framförallt kunskaper om växtlighet och djur i naturen. Jag drar 
slutsatsen att yrkesverksamma lärare kan nyttja närområdet för att nå en hög autenticitet mot 
ämnesområdet och på så sätt öka intresset för innehållet. Almers (2009) lyfter att skolan kan 
påverka elevers förhållande till hållbar utveckling genom att skapa undervisning som blir 
motiverande samt att det finns talutrymme för eleverna. Öhman (2011), Sanderoth, Werner 
och Båth (2009) samt Lugg (2007) beskriver att utomhusundervisning syftar till att skapa 
förstahandsupplevelser mot naturen där den egna upplevelsen hjälper eleven att befästa 
kunskapen. Dewey (Säljö 2012) styrker att sammanhanget mellan kunskap och upplevelse är 
av stor vikt. I Läroplanen (Lgr 11 2011) beskrivs det kunskaper i biologi är av stor vikt för att 
kunna påverka det egna levnadssättet och samhället i stort gällande miljö. Det beskrivs att 
fältstudier och observationer i närmiljön är vägar som ska användas för att nå kunskaper och 
insikter. Paulus (2016) lyfter delaktighet och deltagande som viktiga aspekter för att kunna 
vara med och påverka samhället.  
 
Eleverna anger att undervisning utomhus är en källa för att nå kunskaper om naturen samt vad 
de kan göra för naturen men de lyfter även tv-program, litteratur och övrig undervisning som 
lämpliga källor. Lugg (2007) och Öhman (2011) redogör för att undervisning utomhus ger 
förutsättningar för att elever ska nå insikter och kunskap om naturen samt att positiva känslor 
för naturen kan leda till ett framtida engagemang för miljöfrågor. Christensen och Knezek 
(2015) lyfter att eleverna måste nå övertygelse för att genomföra förändringar i sitt 
handlingsmönster och på så sätt påverka för hållbar utveckling. Jag drar slutsatsen att 
undervisning i utomhusmiljöer kan användas för att nå ett miljömedvetet förhållningssätt men 
att även andra källor kan användas för att nå eleverna.  
 
Eleverna i studien lyfter att vädret kan påverka deras intresse i både positiv och negativ 
bemärkelse. Eleverna lyfter framförallt väta som en negativ påverkan. Utifrån detta kan det 
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vara nödvändigt för läraren att ta väderaspekten i beaktande gällande vilka tillfällen 
undervisning i utomhusmiljöer leder till positiva känslor. Strotz och Svenning (2004) lyfter att 
vädret kan påverka elevens upplevelse som negativ vilket kan leda till att de inte når intresse 
för platsen och därmed inte heller når engagemang för att bevara platsen. Åsikterna om vädret 
stärks även av Ballantyne och Packers (2002) studie där elever angett regn som något som 
påverkar upplevelsen negativt. 
 
Eleverna i studien lyfter att naturen är vacker samt bevarandet och omhändertagandet av 
djurlivet som viktiga motiv för att vilja göra handlingar för miljön. Några elever lyfter även 
att information om klimatförändringar påverkar deras tankesätt. Jag drar slutsatsen att 
yrkesverksamma lärare kan involvera eleverna i undervisning utomhus för att öka deras 
delaktighet för att det leder till ökad ansvarskänsla för närmiljön. Enligt skolans uppdrag (Lgr 
11 2011) beskrivs det att eleverna ska få möjlighet till delaktighet och ansvar för deras 
närmiljö och i uppgifter på global nivå. Christensen och Knezek (2015) menar att det är 
viktigt för individen att nå insikter i att ens egna handlingar påverkar miljön för att vilja göra 
förändringar. Manni et al. (2013) redogör för att undervisning i utomhusmiljöer kan skapa 
positiva känslor till naturen samt att det ökar möjligheten till att nå ansvar för platsen. 
Szcsepanski och Andersson betonar sammanhanget mellan platsen och kunskapen för att 
skapa ansvarskänslor mot platsen. I den nya agendan för hållbar utveckling beskrivs det att 
världens befolkning ska sträva mot minskad miljöpåverkan (UNDP 2015) 
 
Eleverna upplever att utomhusundervisning påverkar deras vilja att bevara naturmiljöer. De 
främsta orsakerna om varför de ville bevara naturmiljöer som de redogjorde för var att 
naturen är vacker, djurliv och klimatpåverkan. Enligt Läroplanen (Lgr 11 2011) för ämnet 
biologi redogörs det att eleverna ska nå kunskaper om natur och miljö samt sina egna 
levnadsvanor för att kunna påverka för en hållbar utveckling. Lugg (2007) Manni et al. (2013) 
och Öhman (2011) menar att grundläggande kunskaper och insikter om naturen är avgörande 
för att nå ett miljöengagemang. Christensen och Knezek (2015) menar att det skapar 
förutsättningar för att eleverna ska bli handlingskraftiga, ansvarsfulla individer som kan fatta 
positiva beslut för miljön utifrån säkra källor.  

Slutsats 
Inga tidigare studier har enbart fokuserat på hur elever i grundskolans tidiga år upplever att 
undervisning utomhus påverkar deras förhållningssätt till ekologisk hållbar utveckling. 
Studien har behandlat undervisning i de naturorienterande ämnena och elevers upplevelse av 
ekologisk hållbarhet i naturmiljöer vilket inte tidigare forskning inom området enbart 
fokuserat på. Denna studie bidrar därför till att föra forskningsområdet framåt. Eleverna 
uppger att de genom utomhusundervisningen får en positiv känsla för naturen och kunskaper 
om växter och djur. Det framkom även att utomhusundervisning påverkar elevernas vilja att 
bevara naturmiljöer positivt. De främsta orsakerna till varför de ville bevara naturmiljöer som 
de redogjorde för var att naturen är vacker, de vill värna djurlivet och minska klimatpåverkan. 
Jag drar slutsatsen att utomhusundervisning med fördel kan användas för att öka yngre elevers 
intresse och kunskap för naturen samt för att stimulera deras vilja att bevara den. 
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          BILAGA 1 
 
Föräldramedgivande 
Examensarbete, avancerad nivå  

 

 

 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare  

Tag med och lämna till klassföreståndare  

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

 

_______________________________ 

Barnets namn 

 

_______________________________________________________________________ 
Underskrift vårdnadshavare   Namnförtydligande  

 

_______________________________________________________________________ 
Underskrift vårdnadshavare   Namnförtydligande  

 

Datum:_________________________  



 

 
 

          BILAGA 2 
Informationsbrev 
Examensarbete, avancerad nivå 
  

 

 

 

 

Informationsbrev         

Till vårdnadshavare med barn på ......skolan 

 
Jag heter Tobias Johansson och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 
Högskolan i Borås, Campus Varberg, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Jag har valt att fokusera på hur elever upplever utomhusundervisning. Jag 
kommer att använda mig av intervju som undersökningsredskap.  

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen 
kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla 
uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. 
Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. 
Fiktiva namn på barn, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 
Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför 
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna tillbaka till skolan.  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på 
sXXXXXX@student.hb.se eller mobilnummer 07XX-XXXXXX 

Med vänliga hälsningar 

Tobias Johansson  

 



 

 
 

          BILAGA 3 
 
Intervjufrågor 
 

• Hur ofta har ni lektioner utomhus? 
• Vad har du för inställning till utevistelse? - Brukar du vistas i naturen?  
• När tror du att det är bra att ha lektioner utomhus? 
• Hur tror du att du bäst lär dig om naturen? 
• Påverkar utomhusundervisning dina kunskaper om naturen? - hur då? 
• Vet du vad du kan göra för att ta hand om naturen? - Vad påverkar dig till att vilja ta 

hand om  naturen i din närhet? - hur har du lärt dig det?  
• Vad har du lärt dig av att ha NO-lektioner utomhus? 
• Vet du hur ditt sätt att leva påverkar naturen? 
• Var får du reda på vad du kan göra för naturen? 
• Vad gör ni i skolan när det handlar om naturen? - Finns det något som skolan kan göra 

för att du ska lära dig mer om naturen? 
• Vad innebär begreppet hållbar utveckling för dig? 
• Vad vet du om hur dina handlingar påverkar naturen i andra länder? 
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