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Sammanfattning 
 
I studien undersöks hur elever i grundskolans tidiga år upplever att sinnesupplevelser 
påverkar deras lärande utomhus i de naturorienterande ämnena. I utomhusundervisning ses 
platsen som betydelsefull för lärandet då den kan erbjuda förstahandsupplevelser i autentiska 
miljöer. Den lärandeteori som varit utgångspunkt i studien är pragmatismen. Det kvalitativa 
undersökningsredskapet intervju användes i studien då det gav möjlighet till att få djupa 
kunskaper om hur eleverna upplever sitt lärande utomhus.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i grundskolans tidiga år upplever sitt lärande 
utomhus i de naturorienterande ämnena. Studien fokuserar på den roll som sinnesupplevelser 
har för elevernas lärande vid utomhusundervisningen i skolans närområde.  
 
För att besvara frågeställningen och uppfylla syftet i studien användes den kvalitativa 
metoden och semistrukturerade intervjufrågor. Urvalet bestod av 15 intervjuade elever i 
årskurs tre på en skola i västra Sverige och undersökningen genomfördes enligt de 
forskningsetiska principerna.  
 
Majoriteten av eleverna uppgav att platsen har betydelse för deras lärande eftersom de vill 
lära om fenomen i de naturorienterande ämnena i en autentisk miljö. Huvuddelen av eleverna 
nämner ovanstående som gynnsamt för deras lärande då de kan använda synen, hörseln, 
doften och känseln då de lär om fenomen i naturen. Vidare angav 12 av 15 elever att de 
upplever att de lär sig utomhus med hjälp av att kunna använda kroppen och känna på 
fenomen som de ska lära sig om. Några elever uttrycker även att detta hjälper dem att minnas. 
Huvuddelen av eleverna uppgav att utomhusundervisning var ett bra komplement till 
klassrumsundervisning. Några elever lyfter att de vill lära sig fakta om ett fenomen i 
klassrummet och sedan gå ut och se och undersöka det i verkligheten. Samtliga elever uppger 
att utomhusundervisning är roligt och att de gärna vill ha fler lektioner ute i de 
naturorienterande ämnena. Resultatet indikerar att elever i grundskolans tidiga år i denna 
studie upplever att sinnesupplevelser i autentiska miljöer påverkar lärandet och minnet 
positivt. En framträdande faktor som eleverna tar upp är möjligheten att kunna känna på 
fenomen i naturen.   
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INLEDNING 
Utomhusundervisning är inget nytt didaktiskt begrepp. Det är dock inte vanligt att 
undervisning bedrivs utomhus, vare sig i den svenska skolan eller i andra länder, trots att 
försök till att öka utomhusundervisningen görs. Det finns många orsaker till varför 
utomhusundervisning bör integreras i den vanliga undervisningen i närmiljön, dessa idéer är 
dock inte nya (Fägerstam & Blom 2013). Den amerikanske filosofen John Dewey (1859-
1952) menade för omkring hundra år sedan att autentiska sinnesupplevelser var viktiga för att 
skapa en kreativ och meningsfull inlärningssituation. Dewey ansåg även att teori, praktik, 
reflektion och upplevelser inte bör skiljas åt utan snarare bör ses som varandras 
förutsättningar för lärande (Dewey 2004). 
 
Lugg (2007) redogör för vikten av att eleverna får komma ut i naturen för att de då ges 
möjlighet att aktivera sina sinnen och koppla sinnesupplevelserna till platser i lärandet. 
Utomhusundervisning kan öka djupet av den sensoriska upplevelsen i lärprocessen som 
klassrumsundervisningen tenderar att begränsa. Lugg menar att utomhuslektioner erbjuder ett 
större sammanhang i lärandet där eleven ges möjlighet till ett direkt lärande genom sinnena 
för att nå kunskap om ett fenomen.  
 
Det finns ett flertal studier om undervisning utomhus i de naturorienterande ämnena. Dessa 
studier har dock framförallt fokuserat på undervisning långt ifrån skolan på olika tillrättalagda 
utbildningscentra och främst för äldre elever. Undervisningen blir då en upplevelse som 
eleverna väl kommer ihåg, kanske just för att platsen de undervisades på var så pass ovanlig 
för dem. Det finns dock få studier som undersöker hur eleverna upplever 
utomhusundervisningen i skolans närmiljö (Fägerstam & Blom 2013). I tidigare forskning 
beskrivs avsaknaden av studier som berör elevers lärande utomhus på skolgårdar och i 
närmiljön omkring skolan. Det nämns även att det finns behov av fler studier som berör 
elevers lärande i grundskolans tidiga år i utomhusundervisning omkring skolan (Rickinson et 
al. 2004 och Thorburn & Alison 2010 se Fägerstam & Blom 2013, s. 3).   
 
Av den tidigare forskning som tas upp i denna studie har det undersökts hur äldre elever 
upplever att de lär sig utomhus i de naturorienterande ämnena. Det således ingen som har 
undersökt hur elever i grundskolans tidiga år upplever att det är att lära sig i närmiljön 
utomhus i de naturorienterande ämnena. Även sinnesupplevelser påverkan på hur eleverna 
upplever sitt lärande saknas i den tidigare forskningen. Här valdes därför att göra en studie om 
hur elever i grundskolans tidiga år upplever att de lär sig utomhus i närmiljön och 
fokuseringen på sinnesupplevelser upplevda påverkan gjordes i hopp om att kunna bidra till 
ett delvis outforskat område. Den lärandeteori som är utgångspunkt för studien är 
pragmatismen då jag ser ett tydligt samband mellan Deweys syn på lärande och 
utomhusundervisning då elever ges möjlighet till att sammanföra teori och praktik med 
autentiska sinnesupplevelser. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i grundskolans tidiga år upplever sitt lärande 
utomhus i de naturorienterande ämnena. Studien fokuserar på den roll som sinnesupplevelser 
har för elevernas lärande vid utomhusundervisningen i skolans närområde.  
 
Frågeställning 
Hur upplever elever i grundskolans tidiga år att sinnesupplevelser påverkar lärandet vid 
utomhusundervisning i skolans närområde inom de naturorienterande ämnena?  
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BAKGRUND 
Bakgrundskapitlet är presenterat och sorterat med avseende på olika infallsvinklar utifrån den 
information som framkommit av litteraturfördjupningen i förhållande till studiens syfte.  

Sinnena 
Enligt Nationalencyklopedin (2016) är ett sinne förmågan att registrera en retning och sedan 
göra om den till en upplevelse. Varje sinne kan registrera en viss typ av retning och göra om 
den. Omvandlingen blir då till en upplevelse. Retning är tillika stimulus som är en signal som 
ett sinnesorgan uppfångar. Sinnena har utvecklats genom evolutionen. Genom att människan 
kan vara medveten om närmiljön och upptäcka exempelvis mat har den en fördel mot andra.  

Människan kan koppla ihop sinnesupplevelser för att skapa mening vilket kallas perception. 
Den information som inhämtas via sinnena bearbetas av hjärnan. Denna tolkning av 
sinnesupplevelser förefaller följa samma mönster som minnet i övrigt. Det sensoriska registret 
fångar upp de olika yttre sinnesintrycken genom visuella, auditiva och taktila stimuli (Imsen 
2006). Hattie och Yates (2014) menar att sinnligt lärande grundar sig i hur hjärnan inhämtar 
information från våra sinnesupplevelser. Sinnesupplevelser hjälper oss att minnas. Tidigare 
sinnliga erfarenheter kan exempelvis hjälpa oss att uppskatta rörelser och kraft. Tidigare 
sinnesupplevelser hjälper oss även med sensorisk igenkänning, att känna igen former och 
konsistenser.  

Kiefer & Trumpp (2012) redogör i en review-artikel att aktiviteter som hänt tidigare i vårt liv 
som förknippas med speciella händelser lagras i vårt episodiska minne, ett långtidsminne för 
aktiviteter. Det episodiska minnet är individuellt och lagrar händelser som är kopplade till 
platser och tidpunkter. När vi minns en aktivitet aktiveras och uppkommer sinneserfarenheter 
som vi samlat ihop under lär- och upplevelsesituationen. Tidigare händelser som vi kommer 
ihåg kan då vara starkt kopplade till sinneserfarenheter och inte enbart abstrakt kunskap. Det 
kan exempelvis hjälpa oss att koppla känslor och lukter till platser och händelser. Forskning 
visar att kognitionen styrs av sinnesupplevelser och handlingar där tankar är kopplade med 
sinnesupplevelser och icke enbart det abstrakta. 

Sinnesupplevelser och lärande 
Ladberg (2006) beskriver att hjärnan tar till sig information som den sedan skapar kunskap av 
utifrån sinnesintrycken från omgivningen. Dessa sinnesupplevelser är syn, hörsel, lukt, smak 
och känsel. Varje sinne skickar i sin tur signaler till hjärnan och antalet signaler som skickas 
till hjärnan påverkar i sin tur möjligheten till att lära och befästa kunskap. Hjärnan skapar 
kopplingar av dessa signaler som påverkas av hur aktiva sinnena är. Ju äldre barnen blir desto 
större roll spelar sinnena synen och hörseln för lärandet. Det är oftast de sinnena som spelar 
störst roll för att förmedla kunskap i skolan. I en studie framhäver däremot Szczepanski och 
Andersson (2015) framförallt att sinnesupplevelser och kroppens rörelse är viktiga delar i 
lärandet. När eleverna ges möjlighet att röra, dofta och se föremålet som de ska lära sig om 
stimuleras sinnena. Detta bidrar till ett gynnsamt lärande vilket belyser vikten av att använda 
alla sinnena, inte enbart syn och hörseln i lärandet. 
 
Genom att vi rör på oss skickas fler signaler till hjärnan vilket bidrar till att göra hjärnan mer 
aktiv. Människor skiljer sig åt huruvida information tas in och hur den behandlas. Olika 
människor föredrar att lära genom olika sinnen. Vissa lär mest effektivt genom att använda 
synen medan andra föredrar att använda hörseln eller hela kroppen. Hjärnans arbete utgår 
ifrån signaler från sinnena. Det sinne som är dominant hos människan är synen och innehåller 
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då flest sinnesceller. Merparten av sinnesupplevelserna som behandlas i hjärnan kommer ifrån 
synen. Luktsinnet påverkar oss på ett djupt plan och kan bidra till att eleverna gör emotionella 
kopplingar. Luktsinnet har även nära kopplingar till långtidsminnet (Ladberg 2006). Detta 
stärks av Sellgren (2009) som menar att sinnliga erfarenheter kan bidra till att eleven blir 
förtrogen med kunskap om ett fenomen. Den bakgrundskunskap som bildas med sinnliga 
erfarenheter är en form av tyst kunskap som kan vara svår att beskriva. Den blir till en 
kunskap som kan förknippas med olika sinnen, som exempelvis en plats och en doft. Sellgren 
menar att det är bäst att lära sig om naturen i naturen där lärandet kan ske i autentiska miljöer 
som gör att eleven blir förtrogen med ett fenomen via sinnliga erfarenheter.  
 
Lättman-Masch och Wejdmark (2011) beskriver att det är viktigt att eleverna erbjuds 
förstahandsupplevelser i sin lärprocess. Det finns annars risk att eleverna bara får ta del av det 
som andra människor skrivit kring upplevelsen. Genom undervisning utomhus får eleverna 
lära sig och skapa egna upplevelser utifrån sinnesupplevelser som kan leda till ny kunskap. 
Den traditionella klassrumsundervisningen erbjuder främst eleverna att lära genom synen och 
med hörseln. Lättman-Masch och Wejdmark menar att synen och hörseln inte används till sin 
fulla potential i klassrumsundervisning. De två sinnena används i stor utsträckning till att 
lyssna till redan befintliga faktatexter eller se på texter och bilder som är endimensionella.  
Detta stärks av Hedberg (2004) då han menar att verbalt överförd kunskap inte erbjuder den 
mängd relationer till tidigare kunskap som när fler sinnen aktiveras i lärprocessen. När elever 
i en lärsituation erbjuds att nyttja fler sinnen blir inte lärandet lika endimensionellt och 
eleverna kan relatera kunskapen till redan befästa kunskaper som kan sättas i personliga 
sammanhang för eleven.  

Utomhusundervisning och autentiska sinnesupplevelser 
Öhman (2011) redogör i rapporten Den nyttiga utevistelsen? från Naturvårdsverket att 
undervisning som flyttas ut i autentiska miljöer är något som eleverna minns en lång tid 
framöver. Det finns dock möjlighet för eleverna genom undervisning utomhus att sammanföra 
det emotionella och det kognitiva och det kan i sin tur leda till ett djupare lärande. Öhman 
beskriver även utifrån rapporten att ett effektivt lärande sker då undervisning utomhus 
kombineras med undervisning i klassrummet och att lärande utomhus sedan relateras till det 
teoretiska arbete som främst sker inomhus. Öhman menar dock att bara för att undervisningen 
flyttas ut i autentiska miljöer har det nödvändigtvis inte skett ett meningsfullt lärande bara för 
att det är något som eleverna minns. 
 
Dahlgren (2007) menar å andra sidan att en kraftfull stimulering av sinnena under en 
lärprocess verkar positivt på elevernas lärande då det kan bidra till att eleverna kommer ihåg 
det som ska läras långsiktigt. Att lära i en utomhusmiljö som är autentisk mot lektionens syfte 
ger eleverna en möjlighet att lära genom ihopsatta sinnesupplevelser. Detta överensstämmer 
med Fägerstam och Bloms (2013) studie som visar att elever som undervisats utomhus 
mindes bättre samt presterade bättre eller lika bra på kunskapsprov. Dahlgren (2007) 
beskriver vidare att luktsinnet exempelvis efter många år kan bidra till att vi kan minnas 
tidigare upplevda miljöer och företeelser som lukten är sammankopplad med. 
Utomhuspedagogikens byggstenar, att lärande ska ske i autentiska miljöer kan bidra till att 
eleverna får ett direkt samband mellan situationen och det som ska läras. Elever som lär sig 
om naturen i naturen erbjuds i större utsträckning att lära sig helheten om det som ska läras 
medan klassrumsmiljön erbjuder eleverna kunskapsinlärning i icke autentiska miljöer som 
inte främjar lärandet mellan teori och praktik. Dahlgren menar att vid lärande utomhus kan 
platsen både vara innehållet för lärandet men även platsen för lärandet. Dahlgren menar även 
att den mest gynnsamma möjligheten till lärande sker då eleverna ges möjlighet att utveckla 
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sina kunskaper samt ta till sig nya kunskaper genom att väva samman boklig bildning och 
sinnliga erfarenheter. 
 
Sanderoth, Werner och Båth (2009) redogör för att elever upplevde ett djupare lärande när de 
undervisades utomhus i närområdet när de aktivt fick arbeta med alla sinnen vid undervisning 
i de naturorienterande ämnena. Eleverna uppgav att de kunde förklara undervisningsinnehållet 
på ett bättre sätt i efterhand och att de mindes lektionsinnehållet bättre. När elever får lära sig 
utomhus ges de möjligheter att öka autenticiteten i undervisningen. Platsen utomhus bidrar då 
till att öka autenticiteten i undervisningen för eleverna och kan bli själva målet för 
undervisningsinnehållet. Platsen kan även bidra till att sinnena aktiveras i större utsträckning 
än vid inomhusundervisning. Platsen kan även hjälpa eleven att notera sammanhangen i 
naturen samt kopplingen mellan praktik och teori när de berörs av sinnesupplevelser.  
 
Szczepanski (2007) menar att utomhusundervisning handlar om att kunna dra nytta av det 
platsrelaterade och upplevelsebaserade lärandet. Detta ska ske i samverkan med det teoretiska, 
exempelvis böcker. Genom att ge sig ut i naturen för att lära om naturen ökas autenticiteten i 
undervisningen och eleverna ges möjlighet att lära genom att aktivera alla sinnen. Genom att 
ta sig till en autentisk miljö där lärandet om naturen ska ske ges eleverna möjlighet till en 
fysisk kontakt med det som ska läras, samt att språkliga begrepp om naturen förenas genom 
en direkt samverkan med det som ska läras. Lugg (2007) redogör i en review-artikel för 
vikten av att eleverna får komma ut i naturen för att de då ges möjlighet att aktivera sina 
sinnen och koppla sinnena till platser i lärandet. Utomhusundervisning kan öka djupet av den 
sensoriska upplevelsen i lärprocessen som klassrumsundervisningen tenderar till att begränsa. 
Lugg menar att utomhuslektioner erbjuder ett större sammanhang i lärandet där eleven ges 
möjlighet till ett direkt lärande om det fenomen som ska läras. 
 
Szczepanski och Andersson (2015) menar i en studie att det är viktigt att eleverna ges 
möjlighet att lära sig om naturliga fenomen i dess autentiska miljö, snarare än att titta på 
bilder, eftersom eleverna då ges möjlighet till kroppsliga relationer till fenomenet. Detta 
stärks av Jordet (2007) som i sin doktorsavhandling menar att undervisningen ska syfta till att 
förbereda eleverna att kunna möta verkligheten i samhället. Jordet menar att undervisning i 
skolan endast kan förmedla delar av den komplexitet som verkligheten i samhället består av. 
Genom att flytta undervisningen utomhus till naturen menar Jordet att eleverna erbjuds en mer 
varierad undervisning i mer autentiska situationer och kan erbjuda eleverna sammanhang till 
lärfenomenet. Detta överensstämmer med Deweys (2004) syn på lärande där eleverna måste 
ges möjlighet att lära i autentiska aktiviteter genom att undersöka och utvecklas i samspel 
med samhället. Han menade även att skolan och samhället måste föras närmare varandra för 
att göra undervisningen mer verklighetsanknuten och på så sätt ge eleverna chans att lära 
genom att väva samman teori och praktik i lärandet. 
 
Szczepanski (2007) beskriver att eleverna i skolan sällan ges möjlighet att praktiskt prova det 
som de lärt sig något om och att skolan då snarare skiljer på teori och praktik istället för att se 
dem som varandras förutsättningar för att ta till sig och befästa kunskap. Genom att gå ut och 
göra naturen till en lärmiljö erbjuds eleverna alternativa sätt att lära sig på och att kunna 
återknyta till sinnena då huvuddelen av vår kommunikation inte sker verbalt. Szczepanski 
menar även att en kraftfull stimulering av sinnena som utomhuspedagogik kan erbjuda ökar 
antal impulser till hjärnbarken samt elevens möjlighet att minnas kunskapen. Detta är en 
viktig del för lärandet, ju fler impulser som skickas från det limbiska systemet till hjärnbarken 
desto högre blir medvetandegraden.  
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Mårtensson (2004) beskriver i sin avhandling att barn blir mer aktiva när de är utomhus. Hon 
menar att barns naturmöten gör dem aktiva och bidrar till att fler sinnen öppnas. Den fysiska 
kontakt som barn skapar till naturen görs genom att barn upptäcker miljön med kroppen och 
alla sinnen samt blir emotionellt exalterade av att vistas i naturen. Mårtensson redogör för att 
de minnen som äldre vuxna människor bär med sig mestadels kommer från en miljö utomhus. 
De minnena beskrivs vara starkt kopplade till händelser utomhus där kroppen fick massiva 
sinnesintryck. Szczepanski (2009) redogör för resultatet i sin licentiatavhandling där det 
framgår att utomhusundervisning kan bidra till att eleverna skapar minnen genom kroppsliga 
rörelser. Resultatet visar även att utomhusundervisning kan stärka autenticiteten genom att 
skapa förstahandsreferenser till lärfenomenet samt bidra till att eleverna får en massiv 
stimulering av sinnena. I resultatet framgår det att de ämnen som är fördelaktiga att undervisa 
i utomhus är de naturorienterande ämnena samt matematik. Szczepanski redogör för att det 
kreativa lärandet kan stärkas då sinnena och det teoretiska samverkar.  

Didaktik i de naturorienterande ämnena 
Jordet (2007) har i sin doktorsavhandling undersökt hur undervisning i de naturorienterande 
ämnena påverkas av att undervisning flyttas utomhus. Resultatet visar att kroppen och sinnena 
har en stor roll i hur elever lär sig i utomhusundervisning. Resultatet visar även att 
utomhusundervisning öppnar nya sätt för eleverna att koppla ihop teori och praktik i 
undervisningen och att den erbjuder varierande sinnesupplevelser. Genom 
utomhusundervisning ges eleverna möjlighet att lära sig om de vetenskapliga ämnena genom 
praktiska och kroppsliga upplevelser i skolans närmiljö. Han menar även att skolan måste 
använda sig av den yttre verkligheten och då knyta undervisningen till elevernas egna 
erfarenheter och närmiljö. Elfström (2014) framhäver däremot framförallt att 
naturvetenskapligt arbetssätt går att jämföra med ett undersökande och utforskande där arbetet 
oftast startar med en upptäckt, fråga eller något problem som eleven upptäcker i fysisk 
kontakt med ett fenomen. De yngre eleverna använder kroppen samt sinnen genom att studera 
platsen genom sina sinnen: lukt, syn, smak, hörsel och känsel. De äldre eleverna tenderar mer 
att använda synen och hörseln för att lära medan de yngre barnen mer använder alla sinnen 
och kroppen. Elfström beskriver att elever kan göra naturvetenskapliga fynd vid 
undervisningen utomhus då eleverna ges möjlighet att undersöka naturen och dess omgivning 
genom att observera och undersöka med alla sinnen. Genom undervisningen i de 
naturorienterande ämnena utomhus ska eleverna ges möjlighet att få kunskap om 
naturvetenskap och teorikopplingar genom ett undersökande arbetssätt. Den didaktik som 
Elfström beskriver för undervisning i de naturorienterande ämnena överensstämmer med Hus 
och Grmek (2011). Hus och Grmeks forskningsresultat som baseras på en studie på 141 lärare 
visar att didaktiken inom de naturorienterande ämnena bör utgå från att eleverna får lära 
genom ett undersökande arbetssätt, problemlösning och upplevelser.    

Läroplanen i de naturorienterande ämnena 
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11 2011) vilket är 
det styrdokument som grundskolan ska förhålla sig till ska skolan verka för att elever 
utvecklar en livslång lust att lära. Detta genom att få en harmonisk utveckling med varierade 
arbetsformer och de intellektuella, praktiska och sinnliga aspekterna får möjlighet att 
samverka. Skolan ska bidra till att alla elever i sitt arbete ges möjlighet att upptäcka de 
sinnliga, praktiska, intellektuella och estetiska aspekterna.  I det centrala innehållet i 
kursplanen för årskurs 1-3 för de naturorienterande ämnena (Lgr 11 2011) beskrivs att 
eleverna ska ges möjlighet till enkla fältstudier och observationer i närmiljön. Vidare beskrivs 
det att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att kunna redogöra för några sinnen.  
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Genom undervisningen och utforskandet av närmiljön ska eleverna kunna redogöra för enkla 
samband i naturen utifrån egna förstahandsupplevelser. Eleverna ska med hjälp av de olika 
sinnena få uppleva ljud, smak, doft, ljus och temperaturer i undervisningen. Genom 
undervisningen ska eleverna genom egna upplevelser erbjudas möjlighet att ställa frågor om 
naturen. Wickman och Persson (2015) beskriver naturvetenskapen som en viktig del i 
samhället som vi människor stöter på i vardagen. Det är nödvändigt att ha goda kunskaper om 
naturvetenskap om människan ska kunna delta i diskussioner som rör samhället. I Läroplanen 
(Lgr 11 2011) beskrivs kunskaper inom biologi, kemi och fysik vara viktig för 
samhällsutvecklingen.  Sellgren (2004) beskriver att skolan har förändrats stegvis från att ha 
fokuserat på teoretisk faktainlärning till att gå mot en kunskapssyn där sinnliga erfarenheter 
betonas. I Läroplanen beskrivs att kunskap inte är ett entydigt begrepp utan att kunskap 
kommer till uttryck på olika sätt. I Läroplanen beskrivs fyra olika begrepp som förutsätter att 
de samverkar med varandra, dessa begrepp är fakta, förtrogenhet, färdighet och förståelse. 
Sellgren (2004) menar att den förtrogna kunskapsformen är starkt kopplad till tidigare 
sinnesupplevelser.  

Elevers upplevelser av utomhusundervisning  
Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) redogör i en artikel för att 
klassrumsundervisning ofta ger ett ytinriktat lärande då undervisningen ofta är textinriktad 
istället för att det är själva fenomenet som är lärandeobjektet. De menar att en skola som 
framhäver kunskap i undervisningen bör ha ett platsrelaterat perspektiv. Undervisning 
utomhus i autentiska miljöer och som bygger på sinnliga erfarenheter har möjligheten till ett 
mer djupinriktat lärande för eleverna. Genom förstahandsupplevelser och autentiska möten 
med lärobjekten ges eleverna möjlighet till ett kreativt lärande. Szczepanski et al. menar att vi 
lär genom att använda alla sinnen, inte enbart syn- och hörselsinnet. De menar även att 
utomhusundervisning ger eleverna möjlighet att lära genom att observera genom 
förstahandsupplevelser. I autentiska situationer när elever ges möjlighet att fysiskt beröra 
fenomen underlättar det för eleven att koppla ihop fenomenet med språkliga begrepp där teori, 
praktik och känslor kan kopplas ihop. Författarna menar även att lärarna bör försöka skapa 
lärtillfällen där eleverna ges möjlighet att lära genom sinnlig erfarenhet och teori. Detta kan 
enligt Szczepanski et.al. göras genom att klassrummet förflyttas utomhus i närmiljön eller att 
lärmiljön flyttas till tillrättalagda platser som ändå kan erbjuda eleverna 
förstahandsupplevelser av fenomenet som ska läras, exempelvis parker och växthus. Detta 
stärks även av Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU, Linköping universitet 2016) 
som beskriver att utomhuspedagogik bör vara ett komplement till den vanliga 
klassrumsundervisningen. Platsen blir viktig i utomhuspedagogik då den kan förstärka 
verklighetskopplingen i lärandet och koppla samman sinnlig upplevelse och teori. 
Szczepanski et.al. (2006) redogör för resultatet i artikeln där det framkommer att undervisning 
utomhus ökar verklighetsanknytningen till det som ska läras, bidrar till att aktivera fler sinnen 
samt en bättre koppling mellan teori och praktik för eleverna.  
 
Fägerstam och Blom (2013) redogör för sin studie som fokuserar på lärandets påverkan i 
undervisningen i utomhusmiljö. I studien deltog lärare och elever från fyra högstadieklasser 
där halva gruppen undervisades utomhus medan den andra undervisades inomhus i de 
naturorienterande ämnena under cirka fem månader. I studien framgår det att lärande utomhus 
fungerar som ett bra komplement till den traditionella undervisningen. De som undervisades 
utomhus klarade även kunskapsfrågor lika bra eller bättre än de som undervisades inomhus. 
Vidare visar resultatet i studien att de sinnliga erfarenheterna i autentiska situationer mot 
lektionens syfte utomhus var en bidragande orsak till att eleverna kunde minnas 
kunskapsinnehållet och de aktiviteterna som genomfördes under utomhuslektionerna. 
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Eleverna som undervisades utomhus i de naturorienterande ämnena uppvisade och kunde då 
redogöra för djupa ämneskunskaper. Dillon et al. (2006) menar dock att bara för att vi minns 
betyder inte det att ett effektivt och djupt lärande har skett.  
 
Dahlgren och Szczepanski (2004) menar att lärande i naturen kan bidra till att eleverna får en 
helhetsbild av det som ska läras genom att de ges möjlighet att sammankoppla erfarenheter 
och reflektion via sinnlig stimulering. De menar även att undervisning utomhus verkar 
positivt på elevernas möjlighet till autenticitet och sinnliga upplevelser i skolan. De menar 
även att utomhusmiljön bidrar till att eleverna erbjuds sinnliga upplevelser och en starkare 
kontext till det som ska läras än vad klassrummet kan skapa i form av boklig kunskap. 
Dahlgren och Szczepanski menar att undervisning utomhus när eleverna ska lära om naturen i 
naturen ger mer autentisk erfarenhet och lärande genom sinnlig erfarenhet än vad 
klassrumsundervisning kan erbjuda. De menar att kärnan i utomhusundervisning är att flytta 
undervisningen från det traditionella läranderummet, klassrummet. Genom att flytta 
lärandeprocessen utomhus ges eleverna möjlighet att verklighetskoppla 
undervisningsinnehållet genom kroppsliga och sinnliga upplevelser i autentiska situationer. 
När eleverna får använda sinnena och då exempelvis fysiskt beröra och agera i lärprocessen 
ökar autenticiteten i undervisningen. Eleverna får då större möjlighet till sinnligt 
kunskapsskapande genom utomhusundervisning.   
 
Dillon et al. (2006) redogör för resultatet i en studie där 150 olika forskningsresultat 
sammanställts angående lärande utomhus där det framgår att högstadieelever minns 
utomhuslektioner och utomhusvistelse under många år. I studien framgår det även att av en 
grupp på 128 barn och vuxna kunde 96 % minnas utomhuslektioner under de tidiga skolåren. 
Men att enbart kunna minnas visar inte att ett effektivt lärande har skett. Vidare redogör 
Dillon et al. för ett resultat där elva skolor från Kalifornien medverkat. Skolorna fokuserade 
på undervisning utomhus och resultatet visade att eleverna presterade bättre i 72 % av fallen 
gällande akademiska uppgifter som läsning, matematik, närvaro och i de naturorienterande 
ämnena än elever från skolor som inte hade utomhusundervisning som fokus. Vidare 
framkom det att upplevelser i autentiska situationer vid undervisning utomhus var mer 
effektivt för att utveckla kognitiva färdigheter än klassrumsundervisning. Eleverna ser dock 
möjligheten till olika undervisningsformer som en viktig del i sitt lärande. För att 
undervisningen utomhus ska bli så effektiv som möjligt bör lärare noggrant planera och följa 
upp utomhusundervisning. I lärarnas planering bör elevers tidigare erfarenheter, fobier och 
vilka sätt som eleverna föredrar att ta till sig kunskap på tas i beaktande. I studien redogör 
Dillon et al. även för att platsen är viktig för att förstärka elevernas lärande i autentiska 
situationer utomhus. 
 
Utomhusundervisning kan bidra till en mer oförutsägbar och spännande undervisning för 
eleverna då lärandesituationer om naturen spontant kan uppkomma. När eleverna lär sig 
utomhus finns chansen för dem att se lärandeobjektet i en större kontext. När eleverna får 
delta i att skapa ekologiska kunskaper, att vara en del i lärprocessen som innefattar sinnena, 
skapas bra förutsättningar för lärande hos eleven som inte enbart boklig kunskap kan ersätta 
(Helldén 2015). 
 
Ballantyne & Packer (2009) redogör för en interventionsstudie som gjorts på 199 
mellanstadie- och högstadieelever från 16 klasser i Australien. Där framgår det att 57 % av 
eleverna uppgav att det upplevelsebaserade lärandet i autentiska situationer hade hjälpt dem 
att lära sig. 23 % uppgav att de lärde sig bäst genom undervisning då de styrdes av lärare med 
arbetsblad och anteckningar och 20 % uppgav att de lärde sig bäst genom att kombinera de 
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båda. I resultatet framkom det även att det upplevelsebaserade lärandet hade gett eleverna mer 
långsiktiga kunskaper än när läraren tilldelade dem informationen. I studien framkom det 
även att utomhusundervisningens styrkor var att kunna involvera fler sinnen i lärandet, göra 
den verklighetsbaserad samt skapa sammanhang. Vidare framkom det upplevelsebaserade 
lärandet och elevernas möjlighet att använda synen, hörseln, lukten, känseln som en viktig del 
i hur eleverna kunde ta till sig av kunskap och minnas den. En annan infallsvinkel på sinnenas 
betydelse för lärandet framhävs av Ladberg (2006) som menar att framförallt synen och 
hörseln är de sinnen som är viktigast när elever ska lära sig i skolan. Hon menar samtidigt att 
olika människor föredrar att lära med olika sinnen. Ballantyne och Packers (2009) resultat 
indikerar att de största fördelarna med utomhusundervisning är det upplevelsebaserade 
lärandet i autentiska situationer. Klassrumsundervisningens vikt förnekas dock inte av 
resultatet, de bästa inlärningssituationerna för eleverna är när lärare kan implementera det 
teoretiska i dess naturliga miljöer. 

Begränsningar i undervisning utomhus 
Dillon et al. (2006) redogör för en världsomfattande studie där det beskrivs att 
utomhusmiljöer kan uppfattas som farliga av unga elever. Några farhågor som uppfattas som 
begränsningar av eleverna är naturen, andra människor, djur, giftiga växter, att komma bort 
och ett allmänt obehag. Däremot beskriver Strotz och Svenning (2004) att elevers 
uppfattningar om begränsningar i skandinaviska miljöer främst handlar om väder. Där skiljer 
sig elevers uppfattningar åt då Strotz och Svenning ej nämner faktorer som djur och rädsla för 
att komma bort. Dillon et al. menar dock att det finns andra begränsningar som påverkar 
elevernas lärande utomhus, exempelvis huruvida läraren är van att undervisa utomhus eller ej, 
kraven i läroplanen och tidsbrist. Om läraren är ovan vid att undervisa utomhus finns risk att 
undervisningen inte sker i en autentisk situation (Dillon et al. 2006). Detta stärks av Dyments 
(2005) studie som gjorts i Kanada där han menar att lärares bristande erfarenhet och kunskap 
av utomhusundervisning gör att många lärare känner att de kliver ur sin säkra zon som är 
klassrummet när de undervisar utomhus. Dyments beskriver även i sin studie att skolans 
tillgång till autentiska lärmiljöer för lektionens syfte påverkar om lärare bedriver 
utomhusundervisning eller inte. Finns det inte autentiska lärmiljöer i närområdet krävs det 
någon transport till lämplig lärmiljö vilket är mycket tidskrävande.  
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TEORETISK RAM 
Studien vilar på John Deweys (1859-1952) pragmatiska lärandeteori.  

Pragmatismen 
Den pragmatiska lärteorin förknippas särskilt med tre namn som alla var verksamma i USA. 
Dessa var John Dewey, Charles Sanders Peirce (1839-1914) och William James (1842-1910). 
Den av dessa tre som gjort störst avtryck och inflytande på skola och utbildning är tveklöst 
Dewey. Han var en forskare och filosof vars eget huvudintresse låg i att utveckla en skola som 
verkade för ett demokratiskt samhälle (Säljö 2012).  
 
Dewey (2004) menade att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att arbeta med verkliga 
problem som de kan stöta på i samhället. Han beskriver att skolan och samhället måste föras 
närmare varandra för att samhället styr skolan och dess innehåll. Undervisningen måste 
således bli mer verklighetsanknuten. 
 

Jag tror att skolan måste representera livet så som det levs för 
närvarande- ett liv som för barnet skall vara lika verkligt och vitalt som 
det liv barnet lever i hemmet, i grannskapet eller på lekplatsen. (Dewey 
2012, s. 48) 

 
Dewey (2004) var emot uppdelningen av teori, praktik, upplevelser och reflektion. Dewey 
redogjorde att linjen mellan praktik och teori måste brytas och att de är varandras 
förutsättningar för lärande. Han menade att pedagoger ska hjälpa elever att växa som 
individer genom att eleverna får observera och undersöka ett samhälle i progression. Elever 
måste enligt Dewey ges möjlighet till att lära i en aktivitet genom att undersöka och utvecklas 
i samspel med samhället, då i autentiska situationer. Genom att verka i en autentisk miljö som 
undervisningen syftar till, exempelvis i samhället, finns enligt Dewey stor möjlighet att 
eleverna blir intresserade och utvecklar kunskap. Sundgren (2011) beskriver att Dewey såg en 
tydlig koppling mellan undervisning, individ och samhället för en lyckad pedagogik. Dewey 
såg skolan som en reflektion av samhället fast i förminskning och skolan bör då inte enbart 
tilldela eleverna abstrakt kunskap som inte eleverna ser som verklighetsförankrade och 
meningsfulla i samhället.  
 
Säljö (2012) redogör för att pragmatismen ofta kopplas ihop med Dewey, som menade att när 
ett lärmoment erbjuder eleverna att arbeta praktiskt och teoretiskt, ökar elevernas 
sinnesanvändning vilket bidrar till att eleverna kan känna samhörighet och koppling till 
samhället. Vidare framhäver Dewey att elever ska tillägna sig kunskap genom att teoretiska 
delar får ta plats i praktiska moment och vice versa. Genom att införa praktiska moment i 
undervisningen bidrar det i sin tur till att vakenhetsgraden och fler sinnen aktiveras i 
undervisningen. Utifrån det ökar möjligheten för eleven att tillägna sig kunskap samt se 
kunskapens nytta i samhället. En av utgångspunkterna i pragmatismen är att kunskapen ska 
kunna användas i samhället samt kopplas till individers tidigare upplevelser och erfarenheter. 
Kunskap skapas även när en individ ställs inför ett verkligt problem som måste lösas, eleven 
får hitta egna vägar till kunskapen i en aktivitet. Med det menas ett problembaserat lärande 
och individer försöker i sin lärprocess skapa en bro mellan problemet, egna upplevelser och 
förståelser. När en individ gör något praktiskt finns alltid enligt pragmatismen individens 
tidigare erfarenheter och reflektioner i beaktande. Säljö redogör vidare för Deweys tankar där 
denne menade att skolan ofta tilldelade kunskap till eleverna i form av ett mekaniskt sätt att 
memorera kunskap som blir till segmenterade bitar utan verklighetsanknytning. Det gjorde att 
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gapet mellan skola och samhälle ökade. Vidare framhäver Dewey att klassrumslektioner som 
enbart är faktalektioner, inte kan ersätta de lektioner som bedrivs i autentiska situationer på 
autentiska platser. Han menade då att kunskap om exempelvis djur och natur bäst förvärvas i 
autentiska situationer som berör eleverna under en lång tid framöver samt utvecklar elevens 
tänkande. 

Studien och pragmatismen  
De tankar ur den pragmatiska lärteorin som redovisats ovan stämmer väl överens med delar ur 
skolans värdegrund och uppdrag (Lgr 11 2011), exempelvis att skolan ska erbjuda eleverna 
varierade konstellationer och arbetsformer där de sinnliga upplevelserna, det praktiska och 
teoretiska kan samverka. Genom arbetet i skolan ska eleverna ges möjlighet att upptäcka och 
utveckla de intellektuella, sinnliga och estetiska aspekterna.  I det centrala innehållet i 
kursplanen för årskurs 1-3 för de naturorienterande ämnena (Lgr 11 2011) ska eleverna ges 
möjlighet till observationer i närmiljön och redogöra för enkla samband i naturen utifrån 
förstahandserfarenheter. Eleverna ska genom undervisningen få erfara och uppleva ljud, smak 
temperaturer med mera genom sina sinnen och de ska kunna redogöra för och beskriva några 
sinnen och hur de fungerar. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att stöta på 
problem och skapa frågor utifrån egna upplevelser i naturen vilket är i linje med Deweys 
tankar om ett problembaserat lärande i autentiska situationer. Dewey menade att 
faktalektioner i klassrummet inte kan erbjuda eleverna de sinnesupplevelser som lärande i 
autentiska situationer kan då teori och praktik kan vävas samman. Även Jordet (2007) belyser 
vikten av att variera undervisningen genom teori och praktik vilket utomhusundervisning kan 
göra. Jordet (2007) och Lugg (2007) framhäver även att undervisning utomhus även kan 
erbjuda eleverna sammanhang till lärfenomenet då eleverna lär i direktkontakt till fenomenet.   
 
Denna studie har undersökt hur elever i grundskolans tidiga år upplever sitt eget lärande i 
undervisning utomhus samt hur eleverna upplever att sinnesupplevelser påverkar deras 
lärande. Studien ansluter väl till dess teoretiska ram då det i både Deweys pragmatiska lärteori 
och inom utomhusundervisning framhålls att lärande sker genom sinnliga upplevelser. Vidare 
att platsen har stor betydelse för lärandet och att lärande bland annat sker när teori och praktik 
kopplas samman.   
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METOD 
Då studien syftar till att ta reda på hur elever upplever sitt eget lärande i närmiljön samt hur 
sinnesupplevelser påverkar deras lärande i utomhusundervisning i de naturorienterande 
ämnena har en kvalitativ metod valts. Den kvalitativa metoden och det valda 
undersökningsredskapet lämpar sig väl utifrån studiens syfte och frågeställning och kan bidra 
till att få en bred och djup förståelse för respondenternas åsikter inom ett område.  

Kvalitativ undersökningsmetod 
Kvalitativ metod kan bidra till att sätta individers åsikter och normer i ett sammanhang. Syftet 
med en kvalitativ metod är att få ökad förståelse om individers åsikter om fenomen. Genom 
kvalitativ metod ökar möjligheten att få en djupare förståelse och kunskap om individers 
åsikter om upplevelser och livssituationer. Med hjälp av en kvalitativ metod ges intervjuaren 
möjlighet att få respondentens syn på upplevelserna och då inte enbart få ämnesområdet 
beskrivet för sig vilket kan ge en djupare förståelse av ett fenomen. Detta genom att 
resonemangen framkommer. Kvalitativ metod lämpar sig väl då syftet är att hitta mönster som 
kan beskrivas som de gemensamma nämnare som synliggörs i analysarbetet. Kvalitativ metod 
kan även bidra till att få en ökad förståelse kring en individs upplevelser och tankar (Dahlen 
2008). Ahrne och Svensson (2015) beskriver den stora skillnaden mellan kvantitativ och 
kvalitativ metod.  Kvantitativ metod beskrivs bäst genom att den visas som statistik och i 
numerisk form medan kvalitativa data främst framkommer genom intervjusamtal. Den 
kvalitativa metoden kan bidra till att beskriva upplevelser och händelser. Genom kvalitativa 
undersökningar vill den som undersöker ett fenomen få fram data som inte går att få via 
standardiserade enkätfrågor och undersökningar.  
 
Genom att en kvalitativ metod valdes gav det större möjlighet att uppfylla studiens syfte och 
besvara frågeställningen. Detta då det möjliggjorde att få en förståelse för hur eleverna tänkte 
samt deras motivering till svaren. Det hade inte varit möjligt att uppfylla studiens syfte och 
besvara frågeställningen med en kvantitativ metod då respondenternas tankegångar inte fått 
möjlighet att redogöras för.  

Intervju som redskap 
I studien användes undersökningsredskapet intervju med semistrukturerade intervjufrågor (se 
bilaga 1). Det fanns ett specifikt område som skulle undersökas utifrån studiens syfte och 
frågeställning där undersökningsredskapet intervju passade väl. Semistrukturerade 
intervjufrågor användes då det gav möjlighet till bestämda intervjufrågor och spontana 
följdfrågor, vilket Lantz (2013) beskriver är en fördel med semistrukturerade intervjufrågor.  
 
Jag gjorde en pilotstudie innan de skarpa intervjuerna för att få en uppfattning om frågornas 
kvalitet. Efter pilotstudien gjorde jag inga förändringar av intervjufrågorna. Utifrån 
pilotstudien och de svar jag fick gjorde jag bedömningen att använda samma frågor till de 
skarpa intervjuerna. Bryman (2011) menar att det kan vara bra att utföra en pilotstudie före de 
skarpa intervjuerna för att säkerhetsställa frågornas kvalitet och om det är något som behöver 
förtydligas. Utifrån pilotstudien kan frågor ändras eller tas bort samt att intervjuaren kan få en 
uppfattning om de kommande svaren från respondenterna.  
 
Intervju som undersökningsredskap lämpar i studien då syftet är att få en uppfattning om 
enskilda personer åsikter och deras tankar om ett specifikt fenomen. Genom intervju kan jag 
ställa frågor och följdfrågor som ger mig möjlighet till en djup förståelse för respondenternas 
svar. Lantz (2013) beskriver att den semistrukturerade intervjun kan bidra till att 
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respondenterna kan framföra sin åsikt utifrån intervjuarens bestämda frågor och eventuella 
följdfrågor. Bryman (2011) beskriver att respondenterna genom semistrukturerade frågor har 
möjlighet att forma svaren på sitt sätt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter att 
intervjuer och de svar som intervjuaren får skildrar tankar och åsikter i stunden, då icke 
kopplat till andra situationer utanför samtalet. Intervjuer som är korrekt utförda kan bidra till 
att få information. Det räcker dock inte med att intervjua ett fåtal individer för att få ett 
resultat som icke är beroende av individers egna upplevelser och uppfattningar. För att göra 
det bör helst sex till tio individer intervjuas. Vid intervjuer från en viss grupp bör antalet 
respondenter vara cirka 15 stycken för att intervjuaren ska kunna se mönster i svaren och det 
kallas att intervjuaren uppnått en mättnad. När dessa mönster uppdagas brukar det inte löna 
sig för intervjuaren att intervjua flera respondenter inom samma område. Var exakt 
antalsmättnaden är går aldrig att förutspå.  
 
Då studien undersöker elevers upplevelser valdes det att intervjua just elever. Källström Cater 
(2015) menar att intervjuer med barn kan vara av stor vikt för att få förståelse för hur barn 
tänker inom olika områden samt deras erfarenheter. I vissa frågor som rör barnens åsikter är 
det otillräckligt att intervjua lärare eller vuxna kring barnen för att få kunskap om barnets 
tankar. På grund av detta är det viktigt att intervjua barnen när det rör vissa frågor. När barn 
blir intervjuade ger det dem en känsla av att bidra och få erfarenhet. En intervjusituation kan 
även bidra till att eleverna känner att deras röst räknas, alltså att deras åsikter är viktiga i 
sammanhanget. Att intervjua barn skiljer sig från att intervjua vuxna. Barn är omyndiga varpå 
det behövs godkännande från båda vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna känner barnet bäst och 
kan då bedöma intervjuns nackdelar och förtjänster utifrån barnet. Det kan finnas risk att 
föräldrarna påverkar barnet och hur de svarar om ett ämne utifrån vårdnadshavarnas 
egenintressen. Barnet ska även själv få bestämma om hen vill medverka efter att intervjuaren 
förklarat syftet med intervjun, vilket kan vara svårt att få fram på ett förståeligt sätt till barn. 
Källström Cater lyfter att det även finns normer i skolan och i samhället att barn ska lyda de 
vuxna vilket är något för intervjuaren att ta i beaktande då intervjuaren frågar om barnet vill 
medverka. Viktigt är även att intervjuaren informerar barnen om att det inte finns några rätta 
eller felaktiga svar på frågorna. Det är av stor vikt att söka kunskap om hur barns erfarenheter 
ser ut samt deras upplevelser inom olika ämnen, det kan ge ett annat perspektiv på ämnen än 
att intervjua vuxna.  

Urval 
Kontakt togs med en skola i en mellanstor stad i Västsverige under hösten 2016. Det är även 
där undersökningen är genomförd då tillfrågad lärare var positivt inställd till att hens elever 
skulle medverka i studien. Undersökningen är genomförd i en klass i grundskolans tidiga år 
som vid flera tillfällen undervisats utomhus. Valet att intervjua elever som går i samma skola 
och i samma klass grundas i att de då har varit med om samma aktiviteter vilket gör att 
skillnader och likheter i deras upplevelser kan jämföras. Det medför således att variationen i 
svaren inte baseras på undervisningens variation. Eleverna gick vid undersökningstillfället i 
tredje klass med en jämn blandning mellan könen av 20 elever. Av dessa 20 elever valdes 16 
stycken ut för att medverka i undersökningen utifrån samtycke av elevernas vårdnadshavare. 
Skolan där undersökningen är genomförd på har inte en utomhuspedagogisk inriktning i 
undervisningen. Eleverna som intervjuades hade en lärare som hade lärarlegitimation. 
Urvalsgruppen lämpar sig väl mot studiens syfte och frågeställning då eleverna går i 
grundskolans tidiga år samt har undervisats utomhus vid flera tillfällen i de naturorienterande 
ämnena. Urvalsgruppen möjliggjorde att undersöka hur elever i grundskolans tidiga år 
upplever att sinnesupplevelser påverkar lärandet vid utomhusundervisning i närområdet inom 
de naturorienterande ämnena.  
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Genomförande 
Utifrån studiens syfte och frågeställning gjordes en litteraturfördjupning. Detta gjordes bland 
annat genom att söka efter artiklar och litteratur. Utifrån bakgrundsinformationen och studien 
syfte och frågeställning bestämdes undersökningsredskap. Undersökningsredskapet som 
valdes var intervju, genom kvalitativ metod. Intervjufrågorna utformades så att de kunde 
svara mot studiens syfte och frågeställningar. Då intervjufrågorna var semistrukturerade gav 
det mig goda förutsättningar att höra respondenternas resonemang på de ställda frågorna.  
 
Kontakt togs med en klasslärare som vid flera tillfällen undervisat eleverna som medverkat i 
studien utomhus. Pedagogen var positivt inställd till att låta hens elever medverka i studien. 
Därefter skickades via klassläraren 20 missivbrev (se bilaga 2) och 20 samtyckesblanketer (se 
bilaga 3) ut som vårdnadshavarna skulle ge sitt godkännande på. Missivbrevet och 
intervjufrågorna granskades av medstuderande och handledare innan utskick och intervju.  
Genom missivbrevet fick eleverna och vårdnadshavarna information om vilket 
undersökningsredskap som skulle användas, de forskningsetiska principerna samt studiens 
syfte. Ungefär två veckor senare samlades 16 blanketter av 20 in. Utifrån de 16 insamlade 
samtyckesblanketterna planerades senare ett intervjutillfälle in med klassläraren. Innan 
intervjuerna gjordes en pilotstudie på en av de 16 eleverna i klassen. Utifrån den gjorde jag 
bedömningen att ej förändra frågorna till de riktiga intervjuerna. Svaren från pilotstudien 
räknades ej med i resultatet och jag intervjuade således de resterande 15 elever vars 
vårdnadshavare hade gett medgivande. 
 
De 15 intervjuerna gjordes på en dag. Intervjuerna genomfördes på en plats som garanterade 
lugn och ro vilket gjorde att intervjuerna flöt på bra utan avbrott. Intervjuerna varade mellan 
10 och 20 minuter. Innan intervjuerna startade informerades eleverna om deras rättigheter, att 
de har rätt att välja själva om de vill medverka eller svara på frågorna. Alla elever som 
intervjuades fick innan intervjuerna startade ta ställning till om de ansåg att de var bekväma 
med att intervjun spelades in, vilket alla elever var. De enda som medverkade under 
intervjuerna var intervjuaren samt en respondent. Efter intervjuerna genomförts 
transkriberades inspelningarna och utifrån transkriberingarna gjordes kategoriseringar utifrån 
intervjudatan.  

Analys  
I analysarbetet har studiens teoretiska ram med Deweys lärandeteori tagits hänsyn till. Detta 
genom att valda delar med relevans för studiens syfte beaktades när empirin kategoriserades. 
Det möjliggjordes genom att studiens syfte och frågeställning är utformade på ett sådant vis så 
att synen på lärande inom pragmatismen visade sig i resultatet.  
 
När intervjuerna var genomförda med samtliga elever transkriberades de 15 olika 
inspelningarna dagen efter. Dalen (2007) menar att det är viktigt att i ett så tidigt skede som 
möjligt transkribera intervjuerna för att skapa närhet till svaren vilket kan stärka analysarbetet. 
För att på ett enkelt sått få en överskådlig bild över insamlade data skrevs de 15 
transkriberingarna ut i pappersform. Det medförde också att jag på ett enkelt sätt kunde 
markera på samtliga papper. Jag läste sedan de enskilda transkriberingarna flera gånger för att 
försöka skapa mig en ökad uppfattning om svaren och eventuella gemensamma nämnare. 
Sedan ringade jag in all information som svarade mot studiens syfte och frågeställning för att 
analysera vidare. Lantz (2013) menar att vid första materialbearbetningen ska relevant 
information mot studiens syfte och frågeställning plockas ut för vidare analys. Vidare 
beskriver Lantz att datareduktion är viktig för det fortsatta analysarbetet då det är 
svåröverskådligt att arbeta med löpande texter. Lantz menar även att vid datareduktion går 
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information förlorad, det viktiga är dock att information som har relevans för studien är kvar. 
Sedan hittades teman och kategorier i transkriberingarna. Utifrån de fyra kategorier jag hittade 
som var autenticitet, minne, variation och upplevelser analyserande jag empirin vidare för att 
finna mer information om varje kategori och på så vis analysera empirin på ett djupare plan. 
Detta gjordes genom att varje kategori markerades med en enskild färg och att en kategori 
analyserades i taget. Lantz menar att analysarbetet av kvalitativt material bör ske i en process 
där relevant data urskiljs för att hitta mönster i informationen och sammanställa den.  Utifrån 
de kategorier som analyserats fram relaterades sedan informationen mot studiens teoretiska 
ram.  

Tillförlitlighet och giltighet  

Validitet 
Genom att handledare och medstuderande granskade intervjufrågorna och missivbrev bidrog 
det till att förändringar kunde göras innan pilotstudien. Genom att korrigera intervjufrågor 
bidrog det till att studiens innehållsvaliditet ökade. Validiteten i studien ökade även genom att 
en pilotstudie genomfördes. Den genomfördes på elev i samma årskurs som övriga 
intervjuade elever. Under pilotstudien prövades intervjufrågorna vilket gav möjlighet till 
förändring till de riktiga intervjuerna. Några förändringar gjordes dock inte efter den. 
Undersökningsredskapet valdes och intervjufrågorna skapades utifrån att studiens 
frågeställning och syfte skulle besvaras. Intervjufrågorna skapades så att det för 
respondenterna skulle vara enkelt att förstå frågorna. Kihlström (2012) menar att studiens 
giltighet ökar om en pilotstudie gjorts för att minimera eventuella problem och oklarheter till 
den riktiga undersökningen. Validiteten beskrivs som hur väl studien lyckats med att 
undersöka det som syftet och eventuella frågeställningar efterfrågade.  

Reliabilitet 
Ett undersökningsredskap valdes ut för att svara mot studiens syfte och frågeställning, vilket 
var intervju. Intervjuerna spelades in vilket ökade reliabiliteten i studien då allt som sagts 
under intervjun kom med vilket kan vara svårt när intervjuaren enbart antecknar svaren vilket 
även Kihlström (2012) menar. Genom att spela in kunde jag i efterhand lyssna om jag ställt 
ledande frågor. Det bidrog även till att jag fick distans till respondenternas svar då de 
transkriberades under ett senare skede. Kihlström (2012) menar att reliabiliteten ökar i en 
studie då intervjun spelas in och kan transkriberas i efterhand samt att den ökar ju fler 
individer som medverkat i studien. Genom att 15 respondenter intervjuades är reliabiliteten 
större än om jag exempelvis intervjuat fem stycken. Detta då det ger möjlighet att se 
gemensamma nämnare i svaren vilket Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver ger 
en mättnad.  

Forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav som skall tas hänsyn till när forskning ska 
planeras och genomföras. Under studiens gång samt efteråt är det min plikt att följa dessa fyra 
huvudkrav som är nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet och 
konfidentialitetskravet.  

Informationskravet innebär att den som ska göra undersökningen informerar de berörda 
personerna om syftet med studien och vad som förväntas av dem i undersökningen. De som 
ska medverka i studien ska även informeras om sina rättigheter, att det är frivilligt att delta 
och att de har rätt till att inte svara på frågor eller avbryta när så behagas. Vidare ska de som 
deltar i undersökningen informeras om namnet på den som är forskningsansvarig samt 
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institutionsanknytning (Vetenskapsrådet 2002). Genom missivbrev i pappersform blev 
respondenterna informerade om studiens syfte, forskarens namn, institutionsanknytning samt 
att deltagande var frivilligt vilket gjorde att informationskravet uppfylldes i studien.  

Med samtyckeskravet menas att de som ska medverka i studien själv har rätt att bestämma om 
de ska medverka eller ej. Om de som ska medverka i studien är under 15 år ska 
samtyckesblankett inhämtas från båda vårdnadshavarna (Vetenskapsrådet 2002). Genom att 
samtyckesblanketter från vårdnadshavare lämnades ut och samlades in samt att 
respondenterna blev informerade om att de själva fick bestämma ifall de ville medverka, 
uppfylldes samtyckeskravet i studien.  

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna om alla inblandade personer ska 
handhas på ett säkert sätt så att endast behöriga personer kan ha åtkomst till dem, alltså med 
största möjliga sekretess (Vetenskapsrådet 2002). Genom att respondenterna i studien fick 
fiktiva namn och att de inspelade intervjuerna raderades efter transkriberingarna, uppfylls 
konfidentialitetskravet i studien.  

Med nyttjandekravet menas att den informationen som framkommer i undersökningen endast 
får användas i forskningssammanhang och inte för kommersiella syften (Vetenskapsrådet 
2002). Respondenterna informerades om att den data som framkommer under intervjuerna 
enbart kommer att användas för forskningens syfte och inte nyttjas av obehöriga. Genom att 
den insamlade data enbart nyttjades för studiens syfte och att jag inte lämnar vidare den gör 
att nyttjandekravet uppfylls i studien.  
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RESULTAT 
Nedan redovisas resultatet från de 15 intervjuade eleverna. Alla namn på eleverna som 
redovisas är fiktiva. Utifrån analysen och med beaktande av studiens teoretiska ram framkom 
det fyra kategorier vilka är autenticitet, minne, variation och upplevelser. De rubriker som 
används är de samma som de kategorier som framkom i analysarbetet. Då 
undersökningsområdet berör lärande blir lärande återkommande i alla kategorier. 
Undersökningsområdet är komplext, varpå kategoriernas information kan tendera att beröra 
samma faktorer.  

Autenticitet 
Kategorin autenticitet har genom analysen framkommit utifrån att eleverna uppgett att 
utomhusundervisning ger en verklighetsanknytning och förstahandsupplevelser, vilket kan 
bidra till att öka autenticiteten i lärandet.  
 
Av det analyserande resultatet framkom det att majoriteten av eleverna ansåg att det är bra att 
vara utomhus när de ska lära sig om fenomen i de naturorienterande ämnena. Eleverna angav 
att den autentiska kontakten mellan lärfenomenet och eleven var av stor vikt för deras lärande. 
Några elever säger att lektionerna kan bli mer på riktigt ibland. Sju av 15 elever uppger att de 
anser att djur, väder och oro för att komma bort, är faktorer som gör att de känner att det kan 
vara en begränsning att vara utomhus och ha lektion. Det som tydligast framkommer när det 
gäller väder är att det upplevs som obekvämt att vistas utomhus när det regnar och är kallt.  
 

Asså om vi är utomhus och lära oss om naturen kan man gå och känna 
på typ träd, det kan man inte göra i klassrummet. (Elise) 
 
Men asså, om man ska lära om naturen kan det vara bra att vara i en 
skog.  Där finns träden och sakerna man jobbar med på riktigt.  (Oskar)  
 
Jag vet inte, man får se på mer saker om man typ ska lära sig om björk 
får man se och känna de dem.  Bra att läsa inomhus först och sen gå ut 
och titta. Lite läskigt att man kan komma bort. (Oliver) 
 

Det var dock fyra elever som angav att platsen inte har betydelse när de ska lära sig om 
fenomen i de naturorienterande ämnena. Majoriteten av eleverna utryckte även att 
undervisningen blir roligare och intressantare när den förläggs utomhus i en miljö som kan 
erbjuda förstahandsupplevelser. Huvuddelen av eleverna vill gärna ha fler lektioner utomhus i 
de naturorienterande ämnena. En elev uttryckte en önskan för fler utomhuslektioner då det är 
kul att komma ut.  
 

Inte ofta. Fler vill jag ha för man lär sig mer ute och det är kul. (Anton) 
 
Jag tyckte att det är roligare utomhus. Jag får veta lite mer hur det ser 
ut i verkligheten, inte på bild. (Joel) 
 

12 av 15 elever angav att de upplever att de lär sig utomhus med hjälp av att kunna använda 
kroppen och känna på fenomen som de ska lära sig om, vilket några elever uttrycker hjälper 
dem att komma ihåg. 
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Jag tycker det är väldigt kul, man lär sig mycket ute. Jag tycker det är 
lättare att lära sig, och snabbare. Det bara blir mycket lättare att lära, 
man har naturen med sig. Jag kan känna på saker, man kan höra om det 
prasslar. (Oskar) 

 
För att sammanfatta angav huvuddelen eleverna att var undervisningen hålls påverkar deras 
lärande. Huvuddelen av eleverna ansåg att om syftet med lektionen är att lära sig om fenomen 
i naturen är det bra och göra det ute i naturen i en autentisk miljö. Det var dock fyra elever 
som inte ansåg att det spelade någon roll var de hade lektion inom de naturorienterande 
ämnena.  

Minne 
Kategorin minne har genom analysen framkommit utifrån det eleverna uppgett om hur 
utomhusundervisning bidrar till att de kan minnas. 
 
Trots att alla elever uppgav att de sällan undervisas utomhus i de naturorienterande ämnena 
kunde ändå alla elever redogöra för någon lektion som de haft utomhus i de naturorienterande 
ämnena. En orsak som sju av 15 av de eleverna lyfte till varför de tror att de minns den 
utomhuslektion som de redogjorde för, var att de sällan har utomhuslektioner vilket gjorde det 
till ett speciellt tillfälle.  
 

Vi gick ut och tog kort på ett träd och tittade på trafikskyltar. Vi sprang 
runt och kände och tittade på saker när vi lärde oss, lärde oss med 
kroppen. Tror jag minns för att det var speciellt och roligt när vi lärde 
oss. Det hände mycket runt mig. (Liam) 
 
Vi läste en saga och lekte en lek. En annan gång hade vi en trädlek, en 
ropade och de andra skulle ta personens plats. Jag kommer nog ihåg 
utelektionen för vi är inte ute så ofta. Jag har lärt mig vad olika träd 
heter och hur man kan komma ihåg hur de ser ut. Man kan typ använda 
kroppen när man lär sig. (Oliver) 

 
Majoriteten av eleverna angav att det hände mycket runt omkring dem på den 
utomhuslektionen de redogjorde för vilket de sa hjälpte dem att minnas lektionen. Vissa 
nämner att de blev osams med någon och vissa nämner att de fick röra sig mycket. De nämner 
exempelvis att de fick känna på saker och använda kroppen när de lärde sig genom lekar samt 
att undersöka fenomen i naturen. Majoriteten av eleverna uppgav att de kommer ihåg någon 
utomhuslektion och i deras redogörelse för lektionen, finns i majoritetens svar en beskrivning 
av hur något, luktade, såg ut, hördes och kändes.  
 

Ute gjorde vi en lektion om knoppar, man fick ett knoppapper och fick 
leta upp den och ta kort, sedan gå tillbaka och se efter några dagar. Jag 
kommer ihåg att jag ramlade ner i en buske. Jag lärde mig hur 
knopparna växte, man kunde se på dem och känna på bladen, bladen var 
buckliga. Jag tror att jag kom ihåg dagen för att det hände mycket då.    
(Joel) 
 
A, vi gick och tog kort på träd och plockade löv. Jag kommer ihåg 
sakerna jag lärde mig för att man kanske får träna på det och att det 
kanske var skoj och då kommer man ihåg det. Vi är inte ute så ofta 
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heller. Jag lärde mig på att känna på löven och allt luktar inte samma 
heller. (Svea) 
 
Att man typ skulle gå och leta efter en grej och ta kort på den, det var 
knoppar. Jag kanske minns för att jag gillar att vara ute och att det 
kanske händer mer ute. Asså, man hör grejer mer utsläppt. Är mer fri, 
känner jag. Eh, bra och roligt. Jag kommer ihåg att jag kände på en 
knopp, den var hård och vass. (Jens) 

 
För att sammanfatta angav majoriteten av eleverna att det hände mycket runt omkring dem 
samt att de fick använda lukten, synen, hörseln och känseln i lärmomentet som något 
bidragande till att de minns utomhuslektionen som de redogjorde för. En annan faktor som 8 
av de 15 nämner som en bidragande orsak till att de mindes lektionen som de redogjorde för 
var att lektionstillfället blev speciellt. Detta då de inte har utomhuslektioner i de 
naturorienterande ämnena särskilt ofta.  

Variation 
Kategorin variation har genom analysen framkommit utifrån att eleverna uppgett att 
utomhusundervisning ger en variation i lärandet. 
 
Alla intervjuade elever uppgav att de såg samspelet mellan att inhämta och att skapa kunskap 
om naturen i naturen. Majoriteten av eleverna angav att utomhusundervisning i de 
naturorienterande ämnena kan vara ett bra komplement till klassrumsundervisningen. Några 
elever nämner att det kan vara bra att se på film inomhus eller läsa om fenomenet först och 
sen gå ut och se och känna på det i verkligheten för att gynna lärandet. 
 

Det är kul, nej man lär sig mycket om typ träd och sånt. Man kan känna 
på dem eller så kan man kolla på video inne och sen gå ut och kolla och 
känna på sakerna och hur det doftar. (Astrid) 
 
Jag tycker det är bra att man kan läsa om något inne och sedan gå ut 
och se i verkligheten. Asså, det blir bara lättare att lära sig. (Oskar) 

 
11 av 15 elever uppgav att de ansåg att det var bra att först lära sig inne och sedan gå ut och 
titta på det i verkligheten för att gynna deras lärande om ett fenomen i de naturorienterande 
ämnena. De uppgav att de gärna skulle lära sig fakta inomhus och sedan gå ut och upptäcka 
och utforska själva om det de läst stämmer. Detta uppgav några elever som en bidragande 
orsak till att de lärde sig mer och snabbare om ett fenomen i de naturorienterande ämnena. En 
elev beskriver ett tillfälle då eleven läst om trädknoppar inomhus och sedan gick ut för att titta 
på dem, varpå eleven blev förvånad.  
 

A, de var träden, vi skulle. Man kanske mindes för det liksom man får 
mer luft och får utforska att knopparna var större ute, det kommer jag 
ihåg. Typ what is this, så stora trodde jag inte att knopparna var, jag 
minns att de var kletiga. (Maria) 
 

För att sammanfatta uppgav majoriteten av eleverna att utomhusundervisning var ett bra 
komplement till inomhusundervisning.  Några elever uppgav att de lär sig snabbare och 
enklare om man först läser om ett fenomen inne och sedan går ut och tittar och känner på det 
och ser efter om det de läst om ett fenomen stämmer överens med verkligheten.  



 

20 
 

Upplevelser 
Kategorin upplevelser har genom analysen framkommit utifrån att eleverna uppgett att 
undervisning i utomhusmiljöer kan möjliggöra lärande genom upplevelser.  
 
Majoriteten av eleverna uppgav att utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena 
bidrog till att de genom sinnesupplevelser kunde lära sig om fenomen i naturen. Majoriteten 
av eleverna angav även att när de lärt sig utomhus genom sinnesupplevelser kunde det bidra 
till att de mindes lektionen och lektionsinnehållet. Några elever nämner att de kommer ihåg 
att vissa trädknoppar var klibbiga.  Majoriteten av eleverna nämner att synen, hörseln, lukten 
och känseln hjälper dem att lära sig utomhus. En elev (Oskar) nämner att han kommer ihåg en 
lektion utomhus när de skulle lära sig om träd med hjälp av olika lekar. Han sa att 
upplevelserna hjälpte honom att komma ihåg namnen på träden.   
 

Jag kommer ihåg en lektion där jag lärde mig om träd, och vi lekte då. 
Vi har inte utomhuslektioner så ofta, kanske därför jag kommer ihåg. 
Jag fick mycket upplevelser då, jag lärde mig namnen på träd och 
kommer ihåg träden, björk, gran och rönn. Vi lekte olika lekar, då såg 
jag och fick använda kroppen. (Oskar) 
 
Det är kul att se hur olika djur lever. Kul att vara ute för man lär sig 
mycket. När man sitter inne och kanske jobbar med SO då sitter man 
bara still på en stol. Där ute kan man använda alla sinnen och så. 
(Maria) 
 

Majoriteten av eleverna uppgav även att utomhuslektioner bidrar till att det händer mycket 
omkring dem under lektionen vilket några elever nämner som en positiv påverkan till varför 
de minns utomhuslektionen. Huvuddelen av eleverna uppgav att en stor fördel med att vara 
utomhus och lära sig i de naturorienterande ämnena var de att kunde känna på fenomenet i 
dess verkliga kontext.  
 

Ehm, jag lär ju mig genom att min fröken säger vad det är, ute lär jag 
mig också mer om naturen, jag lär mig typ om hur granens barr ser ut 
och så. Jag lär mig genom att höra, se och att ta på grejer. (Astrid) 

 
Samtliga elever angav att de tycker att utomhuslektioner är bra i de naturorienterande ämnena. 
Detta nämner majoriteten av eleverna bidrar till att lektionerna kan bli intressanta. Majoriteten 
av eleverna uppger att de tycker det är roligt att lära sig om naturen.   
 

Eh, det är kul och jag tycker att det är typ speciellt. Ja, för att man är 
inte inne och håller på med pennor, man kan lyssna mer och inte skriva 
så mycket. (Elin) 

 
För att sammanfatta uppgav majoriteten av eleverna att sinnesupplevelser var gynnsamt för 
lärandet då eleverna kunde se, höra, lukta och känna på fenomen vilket även bidrog till att de, 
enligt några mindes utomhuslektionerna och undervisningsinnehållet väl.  

Sammanfattande resultat 
Majoriteten av eleverna uppgav att platsen har betydelse för deras lärande då de ska lära om 
fenomen i de naturorienterande ämnena i en autentisk miljö. Huvuddelen av eleverna nämner 
utomhusundervisning i närmiljön som gynnsamt för deras lärande då de kan nyttja synen, 
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hörseln, doften och känseln när de lär om fenomen i naturen. Vidare angav 12 av 15 elever att 
de upplever att de lär sig utomhus med hjälp av att kunna använda kroppen och känna på 
fenomen som de ska lära sig om vilket några elever uttrycker hjälper dem att minnas. Det 
framkom även att sju av eleverna uppger att de anser att djur, väder och en oro för att komma 
bort, är faktorer som gör att de känner att det kan vara en begränsning att vara utomhus och ha 
lektion. Huvuddelen av eleverna uppgav att utomhusundervisning var ett bra komplement till 
klassrumsundervisning. Elva av eleverna lyfter att de vill lära sig fakta om ett fenomen i 
klassrummet och sedan gå ut och se och undersöka det i verkligheten. Samtliga elever uppger 
att de anser att utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena är roligt och att de gärna 
vill ha fler lektioner ute. 

Slutsats 
Resultatet indikerar att elever i grundskolans tidiga år i denna studie upplever att autentiska 
sinnesupplevelser i närmiljön påverkar lärandet och minnet positivt. En framträdande faktor 
var möjligheten att kunna känna på fenomen i naturen.  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen relateras och diskuteras hur studiens frågeställning besvaras genom 
undersökningens resultat, tidigare forskning och den teoretiska ramen för studien. De 
underrubriker som redovisas går delvis i varandra och är desamma som i resultatavsnittet.  

Autenticitet 
Resultatet i studien visar att majoriteten av de intervjuade eleverna anser att det är bra att vara 
utomhus när de ska lära sig om fenomen i naturen. Eleverna uppgav att en autentisk miljö och 
möjligheten till direkt kontakt mellan lärfenomenet och eleven som en viktig del i deras 
lärande. Szczepanski och Andersson (2015) samt Sanderoth, Werner och Båth (2009) menar 
att det är viktigt att eleverna får lära sig om fenomen i naturen vilket bidrar till att öka 
autenticiteten i undervisningen. De menar vidare att autenticiteten i undervisningen bidrar till 
att sinnliga upplevelser och kroppsliga kontakter kan skapas till fenomenet. Detta stärks även 
av Ballantyne och Packers (2009) studie samt av Jordet (2007) som i sin doktorsavhandling 
menar att undervisning i autentiska situationer ger eleverna möjlighet att skapa sammanhang 
till lärfenomenet. Detta går även i linje med Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU, 
Linköping universitet 2016) som menar att om undervisningen förläggs utomhus kan 
autenticiteten öka och kan då erbjuda eleverna att koppla ihop sinnliga upplevelser och teori i 
lärsituationen. Några elever uppger att de anser att lektionerna kan bli mer på riktigt när 
lektionen hålls utomhus när de ska lära om fenomen i naturen. Detta menar Dahlgren och 
Szczepanski (2004) samt Dillon et al. (2006) att utomhuslektioner på autentiska platser kan 
bidra med då eleverna får möjlighet att verklighetskoppla lektionsinnehållet genom sinnliga 
och kroppsliga upplevelser.  
 
Huvuddelen av eleverna uppgav att utomhusundervisningen i de naturorienterande ämnena är 
roliga och att de gärna skulle vilja ha fler. Dewey (2004) menar att undervisning i autentiska 
situationer där elever kan undersöka och lära i aktiviteter kan öka elevernas intresse och att de 
utvecklar kunskaper. 4 av 15 elever ansåg att var de lärde sig om fenomen i naturen inte 
spelade roll för deras lärande medan majoriteten av eleverna uppgav att undervisningen blir 
intressantare om den kan erbjuda förstahandsupplevelser till lärfenomenet. Lättman-Masch 
och Wejdmark (2011), Szczepanski et al. (2006) samt Läroplanen (Lgr 11 2011) belyser 
vikten av att eleverna erbjuds förstahandsupplevelser i lärprocessen för att få skapa egna 
upplevelser samt egna erfarenheter kring det som ska läras.  
 
Dillon et al. (2006) redogör i studien för att utomhusundervisning kan uppfattas och kännas 
som farliga och obekväma. Några begränsningsfaktorer som nämns av eleverna i studien är 
naturen, att komma bort, andra människor och djur. Strotz och Svenning (2004) beskriver 
däremot att elever i Skandinavien främst ser väder som begränsningar för 
utomhusundervisning. I resultatet framkommer det att 7 av 15 elever ibland upplever någon 
form av rädsla eller begränsning vid utomhusundervisning. Dessa elever uppger att djur, 
väder och att komma bort som faktorer som gör att de känner att det kan vara en begränsning 
att vara utomhus att ha lektion. Detta är faktorer som Dillon et al. och Strotz och Svenning 
tagit upp som skilda begränsningar medan det i resultatet däremot framkom att eleverna både 
såg väder, djur och komma bort som begränsningar i utomhusundervisning. Således skiljer sig 
de begränsningar som framkommer i Dillon et al. och Strotz och Svennings studier medan det 
i denna studie redovisats för samtliga faktorer.  
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Huvuddelen av de intervjuade eleverna uppgav att om de skulle lära sig om naturen ville de 
helst vara i naturen för att det ökar autenticiteten i undervisningen. Szczepanski et al. (2006) 
beskriver att när klassrummet flyttas ut kan elever fysiskt beröra fenomen vilket underlättar 
elevernas lärande då eleven kan skapa kopplingar mellan teori, praktik och känslor. Detta går 
i linje med Deweys (2004) syn på lärande. 12 av 15 elever uppgav att de upplever att de lär 
sig genom kroppsliga rörelser och framförallt genom att känna på saker i 
utomhusundervisning. Ladberg (2006) framhäver att elever främst lär sig genom att använda 
synen och hörseln då de ska lära sig i skolan. Szczepanski och Andersson (2015) menar att 
kroppens rörelse och att eleverna ges möjlighet att känna, lukta och se på fenomenet som ska 
läras som en gynnsam faktor för deras lärande.  

Minne 
Samtliga elever uppgav att de sällan har undervisning i de naturorienterande ämnena utomhus. 
Trots detta kunde alla elever redogöra för tidigare undervisningstillfällen utomhus. Dillon et 
al. (2006) och Mårtensson (2004) redogör för att utomhuslektioner är något som eleverna 
minns under många år. Detta kan delvis bero på att eleverna inte har utomhusundervisning 
särskilt ofta vilket några elever nämner kan bidra till att göra det till ett speciellt tillfälle. En 
annan faktor som eleverna uppgav som något de ansåg hjälpa dem att minnas var att det 
hände mycket runt omkring dem under lektionen. Kiefer och Trumpp (2012) beskriver att 
sinnesupplevelser som vi samlat på oss under lär- och upplevelsessituationen hjälper oss att 
minnas, då tidigare kunskap kan vara starkt kopplade till sinnesupplevelser. De menar att när 
vi minns något aktiveras och uppkommer sinneserfarenheter. En elev (Joel) nämner 
exempelvis att han minns en utomhuslektion. Han berättade att han ramlade ner i en buske 
under lektionen. Han mindes även att han lärde sig hur knopparna växte. Han nämnde även att 
han kom ihåg att han kunde känna på blad som han skulle lära sig om och nämner att bladen 
var buckliga. Fägerstam och Blom (2013) beskriver att sinnliga upplevelser i en autentisk 
situation kan vara en orsak till att elever minns händelser och kunskapsinnehåll. Detta stärks 
även av Hattie och Yates (2014) som menar att autentiska sinnesupplevelser hjälper oss att 
minnas. Dillon et al. (2006) och Öhman (2011) menar däremot att bara för att vi minns 
säkerställer inte att det har skett ett meningsfullt lärande.  
 
Eleverna uppger att på den utomhuslektion som de mindes använde de kroppen när de skulle 
lära sig genom att de fick känna på fenomen samt lära genom aktiviteter. Sanderoth, Werner 
och Båth (2009) redogör för att elever arbetade aktivt med sinnena i lärprocessen. I efterhand 
uppgav de det som en bidragande faktor till varför de mindes lektionsinnehållet. De använde 
då sinnen i autentiska situationer och lärde sig med lukt, syn, hörseln och genom att känna på 
fenomen i naturen. Szczepanski (2007, 2009) beskriver att utomhusundervisning kan bidra till 
en massiv sinnessimulering och att eleverna blir mer aktiva. Det kan öka antalet impulser som 
skickas till hjärnan vilket kan hjälpa dem att minnas. Eleverna kan då skapa minnen genom 
kroppsliga rörelser som bidrar till att minnas aktiviteter och lektionsinnehåll. Detta samband 
stärks även av Dahlgren (2007) samt av Fägerstam och Blom (2013). 

Variation 
Huvuddelen av de intervjuade eleverna angav att utomhusundervisning kan vara ett bra 
komplement till klassrumsundervisning, vilket Öhman (2011) beskriver som en viktig del i 
lärandet för att skapa djupa kunskaper. 11 av 15 elever nämner att det kan vara bra att lära sig 
fakta om ett fenomen inomhus och sedan gå ut och se och känna på det. Det går i linje med 
det resultat som Fägerstam och Blom (2013) redovisade då elever ansåg att 
utomhusundervisning kan vara ett bra komplement till undervisning inomhus för att skapa 
autentiska sinnliga erfarenheter i lärsituationen. 
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En elev beskriver att han lärt sig om trädknoppar inomhus. De fick sedan gå ut och titta och 
undersöka knopparna i verkligheten. Eleven blev förvånad för att knoppen inte var som han 
trodde utifrån det han lärt sig inomhus. Szczepanski (2007) beskriver att det är viktigt att 
eleverna ges möjlighet att relatera den teoretiska kunskapen med verkliga fenomen vilket 
även går i linje med Deweys och pragmatismens tankar som Säljö (2012) redogör för.  
 
Majoriteten av eleverna uppgav att det kan vara bra att lära sig fakta inomhus för att sedan gå 
ut och utforska, upptäcka och känna på fenomenet i verkligheten. Detta uppgav majoriteten 
som något gynnsamt för deras lärande. Detta stämmer överens med Deweys (2004) syn på 
lärande då han menar att det är viktigt att eleverna stöter på verkliga problem. Ett 
undersökande arbetssätt stämmer väl överens med den didaktik som Elfström (2014) samt 
Hus och Grmek (2011) förespråkar inom de naturorienterande ämnena. Även i Läroplanen 
(Lgr 11 2011) framkommer det att elever ska ges möjlighet att utforska samt undersöka 
närmiljön och fenomen utifrån förstahandsupplevelser. 

Upplevelser 
Huvuddelen av eleverna menade att autentiska sinnesupplevelser var gynnsamt för deras 
lärande i de naturorienterande ämnena. Detta beskriver majoriteten av eleverna i Ballantyne 
och Packers (2009) interventionsstudie som en bidragande faktor till att lära sig och minnas 
kunskapen på ett djupt plan i de naturorienterande ämnena. Detta stämmer väl överens med de 
intervjuade elevernas svar då majoriteten uppgav att sinnesupplevelser bidrog till att de kunde 
lära sig och minnas utomhuslektionen och dess innehåll i efterhand. Några elever minns 
exempelvis att vissa knoppar var klibbiga och vassa samt hur några trädblad kändes. Sellgren 
(2009) menar att de sinnliga upplevelserna bidrar till att eleverna kan bli förtrogna med och 
minns kunskap genom att kunskap kan relateras till olika sinnen. Det stärks vidare av Lugg 
(2007) som redogör för att utomhusundervisning kan öka djupet av sinnesupplevelser till ett 
fenomen. En elev (Oskar) angav att upplevelser hjälpte honom att komma ihåg det som han 
lärde sig under en utomhuslektion i de naturorienterande ämnena. Majoriteten av eleverna 
nämner att synen, hörseln, lukten och att känna på fenomen hjälper dem att lära sig och 
komma ihåg lektionsinnehåll. Det stärks av Hedberg (2004) som beskriver att de 
sinnesupplevelser som eleverna ges möjlighet till i lärsituationen utomhus kan bidra till att 
eleverna skapar personliga sinnesupplevelser. Det kan i sin tur leda till ett djupt lärande som 
kan sättas i individuella sammanhang. Detta bidrar enligt Hedberg samt Lättman-Masch och 
Wejdmark (2011) till att lärandet inte blir endimensionellt som klassrumsundervisning 
tenderar till att bli.  
 
Helldén (2015) menar att utomhuslektioner kan bidra till att lektionerna blir mer intressanta 
för eleverna. Detta genom att lektionerna kan bli oförutsägbara och att lärsituationer spontant 
kan uppkomma genom att exempelvis elever upptäcker sin omgivning. Samtliga eleverna 
uppgav att utomhuslektioner kan öka intresset för att lära sig.  
 
Huvuddelen av eleverna uppgav att en stor fördel med att vara utomhus och lära sig i de 
naturorienterande ämnena är att kunna känna på fenomenet i dess verkliga kontext. 
Szczepanski (2009) menar utifrån resultatet i sin licentiatavhandling att det är fördelaktigt att 
lära sig om de naturorienterande ämnena utomhus då eleverna ges möjlighet till 
förstahandsupplevelser till lärfenomenet samt att det bidrar till en massiv stimulering av 
sinnena. I Läroplanen (Lgr 11 2011) beskrivs att eleverna bör få möjlighet att upptäcka och 
ställa frågor till ett fenomen utifrån egna förstahandsupplevelser. Huvuddelen av eleverna 
angav att utomhuslektioner i de naturorienterande ämnena bidrar till att de upplever mycket 
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då det händer mycket omkring dem. Detta beskriver Mårtensson (2004) att naturmöten bidrar 
till, då hon menar att barn blir aktiva utomhus och upptäcker miljön med alla sinnen.  

Sammanfattande resultatdiskussion 
Huvuddelen av de intervjuade eleverna angav att de vill lära om naturliga fenomen i 
autentiska miljöer i de naturorienterande ämnena. Majoriteten uppger deras ökade möjlighet 
att använda hörseln, synen, doften och känseln som gynnsamt för deras lärande. Detta är 
något som Jordet (2007) och Szczepanski et al. (2006) lyfter som positiva faktorer på 
lärandet. Majoriteten eleverna lyfter att sinnesupplevelser i autentiska lärsituationer hjälpte 
dem att lära sig och att komma ihåg lektionsinnehållet i efterhand. Denna koppling mellan att 
lära sig och minnas i autentiska situationer i de naturorienterande ämnena gör även Ballantyne 
och Packer (2009), Fägerstam och Blom (2013) samt Szczepanski (2009). 12 av 15 eleverna 
upplever att de lär sig utomhus genom att använda kroppen och framförallt känna på 
fenomen. Detta uppger eleverna som bidragande faktorer till att de minns tidigare 
lektionsinnehåll vilket även Kiefer och Trumpp (2012), Szczepanski och Andersson (2015) 
och Dahlgren (2007) nämner som gynnsamma faktorer för lärandet. Majoriteten av eleverna 
nämner att utomhusundervisning kan vara ett bra komplement till inomhusundervisning. 11 
av 15 elever nämner att det kan vara bra att lära sig fakta om ett fenomen inne och sedan gå ut 
och se och känna på det i verkligheten. Att utomhusundervisning kan vara ett bra komplement 
nämns även av Öhman (2011), Szczepanski (2007) och Dillon et al. (2006). De menar att 
utomhusundervisning ger eleverna möjlighet att koppla ihop det teoretiska med verkliga 
fenomen genom autentiska sinnesupplevelser vilket går i linje med Deweys syn på lärande 
som Säljö (2012) redogör för. Sju av de 15 intervjuade eleverna uppgav att de kan känna 
obehag och ibland vara rädda vid utomhuslektioner. Dessa faktorer var väder, djur och att 
komma bort, vilket även Dillon et al. (2006) och Strotz och Svenning (2004) tar upp som 
eventuella begränsningar vid utomhuslektioner. Således skiljer sig de begränsningar som 
framkommer i Dillon et al. och Strotz och Svennings studier medan det i denna studie 
redovisats för samtliga faktorer. I resultatet framkom det att elever i grundskolans tidiga år i 
denna studie upplever att autentiska sinnesupplevelser i närmiljön påverkar lärandet och 
minnet positivt. En framträdande faktor som 12 av 15 elever tar upp är möjligheten att kunna 
känna på fenomen i naturen. Detta resultat går även i linje med tidigare forskning som berör 
äldre elever (se t.ex. Fägerstam & Blom 2013 och Jordet 2007). I denna studie framträder 
dock framförallt möjligheten att känna som viktig för lärandet vilket inte lika tydligt 
framkommit i studier gjorda på äldre elever.  

Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte och frågeställning valdes den kvalitativa metoden och 
undersökningsredskapet intervju. Detta gjordes för att undersökningen syftar till att ta reda på 
hur elever i grundskolans tidiga år upplever att sinnesupplevelser påverkar lärandet vid 
utomhusundervisning. Dahlen (2007) beskriver att om syftet med en undersökning är att ta 
reda på individers olika upplevelser av specifika situationer är den kvalitativa metoden att 
föredra. Genom att undersökningsredskapet intervju valdes gav det mig möjlighet att fördjupa 
mig om individers åsikter och upplevelser genom intervjufrågor samt följdfrågor. Jag valde att 
använda undersökningsredskapet intervju vilket var det redskap som jag ansåg skulle hjälpa 
mig att uppfylla syftet och besvara frågeställningen i studien väl. I planeringsfasen övervägde 
jag att ha intervjuer med flera barn samtidigt men valde att ha enskilda intervjuer för att jag 
ansåg att det fanns risk att eleverna skulle svara som klasskompisarna istället för att ge sina 
egna synpunkter. Under intervjuerna tänkte jag löpande på att inte ställa ledande frågor men 
samtidigt styra intervjun så att det handlade om intervjuns syfte. Urvalet visade sig vara 
lämpligt då de intervjuade eleverna vid tillfället gick i grundskolans tidiga år och studiens 
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frågeställning kunde besvaras genom de semistrukturerade intervjuerna. Då undersökningen 
är gjord på en grupp elever i en liten stad i västra Sverige går det inte att generalisera 
resultaten på nationell nivå vilket även Lantz (2013) belyser. Valet att intervjua elever som 
går i samma klass grundas i att de då har varit med om samma aktiviteter, vilket gör att 
skillnader och likheter i deras upplevelser kan jämföras. Det var fördelaktigt då jag kunde få 
intervjusvar utifrån upplevelser av samma aktiviteter, samt att variationen i deras svar inte 
berodde på variationen i undervisningen. Däremot ser jag även att det hade varit värdefullt att 
intervjua elever i olika klasser med varierande erfarenheter. Urvalsgruppen lämpade sig väl 
och möjliggjorde att undersöka hur elever i grundskolans tidiga år upplever att 
sinnesupplevelser påverkar lärandet vid utomhusundervisning i närområdet inom de 
naturorienterande ämnena.  
 
Tack vara de semistrukturerade intervjufrågorna fick jag en bra möjlighet att få svar på 
frågeställningen. De gav mig även möjlighet att fördjupa mig om respondenternas svar med 
eventuella följdfrågor vilket gav mig ett rikt analysunderlag vilket Lantz (2013) menar att de 
semistrukturerade intervjuerna kan bidra med. Det hade antagligen inte givit mig ett lika rikt 
underlag om jag ställt slutna frågor som inte gav eleverna möjlighet att förtydliga sina 
tankegångar. Hade jag istället valt en kvantitativ metod hade det varit svårt att få en djup 
förståelse om respondenterna svar och deras upplevelser vilket även Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015) lyfter. Innan pilotstudien lät jag medstuderande och handledare granska 
intervjufrågorna vilket medförde att jag gjorde små ändringar vilket ökade validiteten i 
studien. Utifrån pilotstudien gjorde jag bedömningen att ej ändra några frågor till de riktiga 
intervjuerna då jag ansåg att de besvarade mitt syfte och frågeställning väl. Kihlström (2012) 
menar att validiteten i en undersökning ökar om en pilotstudie genomförts. Nu i efterhand kan 
jag vara lite självkritisk till intervjufrågornas utformning och tydlighet, då jag känner att de 
hade gått att förtydliga ytterligare eftersom jag intervjuade barn. En positiv aspekt var att jag 
valde att spela in intervjuerna, då det gav mig möjlighet att vid ett senare skede sammanfatta 
intervjuerna i dess helhet, vilket hade kunnat vara svårare med enbart minnesanteckningar. 
Om studien hade kunnat kompletteras med observationer kring hur eleverna lär sig utomhus 
hade studien resultat kunnat fördjupas då insamlad empiri kommit från olika infallsvinklar. 
Då tiden var en begränsning för studien fanns det inte förutsättning att använda olika 
undersökningsredskap utan jag fick nöja mig med att intervjua eleverna.  
 
En förbättringspunkt nu i efterhand hade varit att jag i analysarbetet hade valt en annan metod 
för att markera de olika kategorierna. Då jag markerade de olika kategorierna i färger var det 
besvärligt när information i kategorierna skulle märkas om och flyttas. För att göra det enklare 
och förtydliga för mig i analysarbetet hade jag kunnat klippa ut relevant information för att 
sedan flytta runt. En positiv aspekt på analysarbetet var bland annat att jag skrev ut 
transkriberingarna vilket gav mig en bra överblick över materialet för vidare analys.  
 
Det lyfter även Kihlström (2012) som en viktig del i att öka reliabiliteten i en studie då 
intervjuaren kan gå igenom intervjun i sin helhet när den ska transkriberas. Kihlström menar 
även att reliabiliteten i en studie ökar ju fler som är med i den. Jag valde att försöka få med 
cirka 15 elevintervjuer i min studie vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter som 
ett antal som bör intervjuas när intervjuerna sker i en och samma grupp. De lyfter även det 
antalet för att få ett resultat som inte är beroende av enskilda individers uppfattningar. 
Intervjuerna genomfördes på en plats som erbjöd enskildhet och tystnad som medförde att 
intervjuaren och respondenter kunde koncentrera sig.  
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Didaktiska konsekvenser 
I studiens resultat framkom det att majoriteten av eleverna vill lära sig om naturliga fenomen i 
dess autentiska miljö. Undervisningen i de naturorienterande ämnena kan med fördel ske 
utomhus. Då får eleverna möjlighet till de autentiska sinnesupplevelser som eleverna nämner 
som gynnsamma faktorer för lärande och minne. Jag drar då slutsatsen att undervisning i 
grundskolans tidiga år inom de naturorienterande ämnena med fördel kan förläggas utomhus 
för att kunna erbjuda eleverna sambandet mellan det teoretiska och det praktiska. Detta går i 
linje med Deweys (2004) pragmatiska lärandeteori där teori och praktik inte ska skiljas åt. 
Majoriteten av de intervjuade eleverna uppger att möjligheten till att använda sinnena i 
autentiska lärsituationer är gynnsamt för deras lärande. Detta styrks av Jordet (2007) och 
Szczepanski et al. (2006) som lyfter autentiska sinnesupplevelser som något som kan gynna 
lärandet. Detta kan med fördel tas i beaktande då undervisning ska planeras i de 
naturorienterande ämnena av verksamma lärare. 
  
I resultatet framkom det att eleverna upplevde att undervisning utomhus kan ses som en 
begränsning. Några faktorer som 7 av de 15 eleverna lyfte som begränsningar var väder, djur, 
andra människor och en rädsla för att komma bort. Forskning som tagits upp tidigare av 
Dillon et al. (2006) och Strotz och Svenning (2004) visar sammantaget att dessa faktorer kan 
vara en begränsning vid utomhusundervisning. Det kan vara bra att som verksam lärare känna 
till dessa faktorer då undervisning i de naturorienterande ämnena ska planeras. Detta för att 
undvika att göra eleverna rädda eller obekväma vilket i sin tur kan påverka undervisningen 
och lärandet negativt.  
 
En framträdande faktor som 12 av 15 elever nämner om hur de upplever lärandet utomhus i 
närmiljön, är att de får känna på fenomen. Det tas även upp i tidigare forskning om äldre 
elever av Kiefer och Trumpp (2012) samt Szczepanski och Andersson (2015). En didaktisk 
aspekt på detta är att de intervjuade eleverna som går i grundskolans tidiga år upplever att 
kunna känna på fenomen som en gynnsam faktor på lärandet, vilket då kan tas i beaktande vid 
lektionsplaneringar. I bakgrundskapitlet lyfter Ladberg (2006) att eleverna främst lär sig med 
synen och hörseln i skolan medan Szczepanski och Andersson (2015) lyfter kroppens rörelse, 
möjligheten att se, känna och lukta på fenomen som gynnsamma faktorer på lärandet. I denna 
studie framträder framförallt möjligheten att känna som viktig för lärandet vilket inte lika 
tydligt framkommit i studier gjorda på äldre elever. En slutsats av detta utifrån studiens 
resultat är att undervisningen bör förläggas där det finns möjlighet till att skapa 
förstahandserfarenheter till det som ska läras genom sinnliga upplevelser. För de yngre 
eleverna kan det vara möjligheten att känna på fenomen som spelar större roll på lärandet. 
 
I resultatet framkom det att utomhusundervisning kan bidra till att lektionerna blir roliga och 
intressanta vilket Helldén (2015) och Dewey (2004) menar att utomhusundervisning kan bidra 
till. Detta genom att utomhusundervisningen kan erbjuda ett undersökande och ett spontant 
lärande i autentiska situationer vilket även beskrivs att eleverna ska ges möjlighet till enligt 
Läroplanen (Lgr 11 2011). Att erbjuda eleverna ett undersökande arbetssätt kan vara något att 
ta i beaktande vid lektionsplanering. Majoriteten av eleverna uppgav att utomhusundervisning 
i de naturorienterande ämnena kan vara ett bra komplement, då 11 av 15 elever säger att det 
kan vara bra att läsa fakta inne och sedan gå ut och titta och undersöka i verkligheten. Detta 
går i linje med Deweys (2004) syn på lärande, Dillon et al. (2006) och Öhman (2011). 
 
I resultatet framkom det att huvuddelen av eleverna minns någon utomhuslektion i de 
naturorienterande ämnena. Majoriteten beskriver att de minns hur något kändes, hördes, såg ut 
och luktade. Sellgren (2009) beskriver att den bakgrundskunskap som sinnliga upplevelser 
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skapar kan vara svår att beskriva, en form av tyst kunskap som beskrivs som en förtrogen 
kunskap i Läroplanen (Lgr 11 2011). I Läroplanen (Lgr 11 2011) beskrivs det att kunskap 
uttrycks genom fakta, förtrogenhet, förståelse och färdighet och att dessa bör samverka. 
Utifrån det kan verksamma lärare med fördel arbeta för att erbjuda eleverna autentiska 
sinnesupplevelser för att erbjuda eleverna att ta till sig information genom den förtrogna 
kunskapsformen. Genom det ökar chansen att eleverna erbjuds ett balanserat lärande där 
förtrogenhet, fakta, förståelse och färdighet samverkar för att skapa kunskap. Studiens resultat 
indikerar att elever i grundskolans tidiga år i denna studie upplever att sinnesupplevelser i 
autentiska miljöer påverkar lärandet och minnet positivt. Med det framkomna resultatet, 
redogjorda delar från Läroplanen (Lgr 11 2011) och Deweys (2004) lärandeteorin i beaktande 
kan med fördel lektioner i de naturorienterande ämnena förläggas utomhus regelbundet i 
grundskolans tidiga år. 

Sammanfattande slutsatser  
Resultatet indikerar att elever i grundskolans tidiga år i denna studie upplever att autentiska 
sinnesupplevelser i närmiljön påverkar lärandet och minnet positivt. En framträdande faktor 
som majoriteten av eleverna tar upp, är möjligheten att kunna känna på fenomen i naturen. I 
denna studie framträder framförallt möjligheten att känna som viktig för lärandet vilket inte 
lika tydligt framkommit i studier gjorda på äldre elever. Studien bidrar till 
kunskapsutvecklingen då den fokuserat på hur elever i grundskolans tidiga år upplever sitt 
lärande utomhus i närmiljön med fokus på sinnesupplevelser, vilket inte har fokuserats på i 
tidigare forskning.   
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BILAGA 1 
Intervjufrågor 
 

• Hur ofta har ni utomhuslektioner? 
 

• Vad tycker du om att lära dig om saker ute?  
 

• När tror du det är bra att ha utomhuslektioner i naturorienterande ämnena?  
 

            Varför? 
  

• Kan du beskriva hur du lär dig när du är utomhus? 
 

• Spelar det någon roll vart ni är när ni har lektioner i de naturorienterande ämnena? 
 

• Vad tycker du om att ha utomhuslektioner i  de naturorienterande ämnena? 
 

• Hur upplever du ditt lärande med sinnena vid utomhusundervisning?  
 
Vad tycker du är bra och dåligt med utomhusundervisning? Ser du några 
begränsningar? 

 
• Vad gjorde ni på den utomhusundervisningen som du minns?  

 
Varför tror du att du minns? 

 
• Kan du berätta om ett tillfälle då du lärt dig i utomhusundervisning i de 

naturorienterande ämnena? 
 
 Hur upplevde du den? Vad minns du?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

BILAGA 2 
 

Examensarbete, avancerad nivå 

  

 

 

 

 

Informationsbrev        161111 

Till vårdnadshavare med barn på …..skolan  

 
Jag heter Dennis Olsson 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 den roll som sinnesupplevelser har för elevernas 
upplevelser av utomhusundervisningen. Jag kommer att använda mig av 
undersökningsredskapet intervju.  

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 07xxxxxxxx  

Med vänliga hälsningar  

Dennis Olsson  



 

 
 

BILAGA 3 
 
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:_________________________  
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