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Sammanfattning 
 

Inledning: Utomhuspedagogik är tänkt att användas som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen i skolan och forskning visar hur utomhuspedagogik har visat sig ha positiva 

effekter som indirekt främjar lärandet. Många aktiva lärare förespråkar ett användande av 

utomhuspedagogik i sin ordinarie undervisningen men erfarenheter är ändå att det sällan 

används. Genom utomhuspedagogik får eleverna en möjlighet att använda sina erfarenheter 

och sinnen i sitt kunskapsskapande och enligt studiens använda teori bidrar detta till ett ökat 

lärande för individen. Det är därför intressant att se om elever lär sig mer med hjälp av 

utomhuspedagogiska inslag som ett komplement i den ordinarie undervisningen.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om elever lär sig mer genom att 

utomhuspedagogik används som ett komplement i undervisningen. Hypoteser görs gällande 

att utomhuspedagogiska inslag i undervisningen bidrar till ett ökat lärande.  

      

Metod: Undersökningen är en kvalitativ studie där en experimentell ansats har används för att 

undersöka om elever lär sig mer med hjälp utomhuspedagogik som komplement i 

undervisningen. I undersökningen ingår 18 elever fördelat på två olika grupper, en innegrupp 

och en utegrupp. Båda grupper har en gemensam lektion om lövträd följt av en 

skogspromenad som enbart utegruppen har. Några dagar efter genomför samtliga deltagare ett 

kunskapsprov. Detta kunskapsprov genomfördes med hjälp av intervjuer där samtliga 

deltagare fick svara på samma frågor. 

 

Resultat: Resultatet av det genomförda kunskapstestet visar hur utegruppen presterade bättre 

på testet i jämförelse med innegruppen. I en jämförelse med det förkunskapstest som eleverna 

deltog i innan den primära undersökningen genomfördes visade det sig att båda grupperna 

presterat betydligt bättre på det primära testet än på förkunskapstestet. Resultatet visade även 

att eleverna som ingick i utegruppen presterade närmare 30 % bättre än vad innegruppen 

gjorde. Sammanställningen av resultatet gav indikationer på att det förbättrade lärandet bland 

annat kunde bero på de sinnliga erfarenheter som utegruppen haft möjlighet att använda sig 

av.   
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Inledning 
Skolan är en viktig och central del i samhället och mycket av den undervisning som bedrivs 

inom skolans väggar sker oftast inomhus. Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (2011) är det lärarens uppgift att undervisningen anpassas utifrån varje 

enskild elevs förutsättningar och behov för att gynna deras lärande. En analys av läroplanen 

visar hur flera av ämnena för elever i alla åldrar inbjuder till att låta lärandet ske någon 

annanstans, än i klassrummet. Inte minst är detta tydligt i ämnen som naturvetenskap och 

matematik. Forskning visar hur elever som fått en möjlighet till utomhuspedagogik ökat sin 

motivation till att lära (Upadhyay & DeFranco 2008) men även hur den fysiska aktiviteten hos 

elever ökar när undervisningen bedrivs utomhus (Snelling et.al. (2015). Det finns även 

forskning som visar på hur elevers långtidsminne förbättras av utomhusundervisning 

(Fägerstam & Blom 2013). Trots tydliga fördelar med att bedriva undervisningen utomhus 

verkar det inte vara något som intresserar lärare. Forskning gjort i Turkiet visade att det finns 

en väldig okunskap hos lärarna kring varför och hur den bäst ska bedrivas.  

 

Elever gynnas bäst när de får möjlighet att använda sinnliga erfarenheter, detta trodde John 

Dewey, en författare och forskare som var starkt förknippad med pragmatismen (Säljö 2014).   

Det finns studier som stärker denna bild av lärande, där sinnliga erfarenheter gynnar elever i 

deras kunskapsskapade (Fägerstam & Blom 2012). Säljö (2014) lyfter upp andra 

förutsättningar för elevers lärande. För att elever bäst ska lära sig behöver de få tillgång till 

såväl den teoretiska aspekten av undervisningen som den praktiska (Säljö 2014). Författaren 

menar att en individ exempelvis inte praktiskt kan laga en bil utan att först ha den teoretiska 

kunskapen kring hur man ska göra.  

 

Utifrån egna och andra studenters erfarenheter av undervisningen i skolan är intrycket att 

utomhuspedagogiska inslag är något som förekommer sällan. Detta trots att majoriteten av 

pedagogerna förespråkar ett användande av utomhuspedagogik som ett komplement i sin 

ordinarie undervisning. Under min utbildning har det betonats ett användande av en varierad 

miljö för lärandet, främst i just matematik och naturvetenskap. I utbildningen för grundlärare 

F-3 i ämnet naturorientering har utomhuspedagogik varit representerat med alltifrån heldagar i 

skogsmiljöer, till kortare exkursioner vid sjöar och fågelskådning i naturreservat.  

 

Utifrån ovanstående forskning och tankar om lärande, i samband med den uppfattade bristen 

på utomhuspedagogik är det intressant att se om elever, baserat på vart undervisningen äger 

rum, kan lära sig mer. Undersökningen är också relevant att genomföra ur ett lärarperspektiv. 

Forskning har visat på en okunskap hos lärare när det kommer till utomhuspedagogik. En 

studie som visar på fördelar i elevers lärande skulle kunna göra utomhuspedagogik mer 

förekommande. Det är även intressant att se om individens sinnliga erfarenheter bidrar till ett 

ökat lärande. Syftet med studien är därför att undersöka om elever lär sig mer genom att 

använda sig av utomhuspedagogik som ett komplement i undervisningen.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att pröva om elever lär sig mer genom att utomhuspedagogik 

används som ett komplement i undervisningen. Hypoteser görs gällande att 

utomhuspedagogiska inslag i undervisningen bidrar till ett ökat lärande.  

Hypotes:  
1. Genom att använda utomhuspedagogik som ett komplement i undervisningen, lär sig 

eleven mer. 

2. Eleven kommer lära sig mer genom att denne ges möjlighet att använda sinnliga 

erfarenheter.  
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Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet presenteras vad utomhuspedagogik är för någonting. Det redovisas även 

hur läroplanen ses utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv samt sinnenas betydelse för 

lärande. Slutligen redogörs för de positiva effekter utomhuspedagogiken medför samt 

eventuella utmaningar med metoden.   

Definition av utomhuspedagogik 

Nationella centret för utomhusundervisning (NCU) vid Linköpings universitet har gjort en 

definition av utomhuspedagogik. Centret arbetar med att öka förståelsen för 

utomhusmiljöernas betydelse. Detta betonar även Szczepanski (2015) som förklarar platsens 

betydelse för lärandet som en av de viktigaste aspekterna när det rör sig om 

utomhuspedagogik. Såväl NCU som Szczepanski (2015) lyfter hur den mer praktiska platsen 

för lärande som utemiljön erbjuder blir ett fungerande komplement till det mer teoretiska 

lärandet som sker i klassrummet. NCU definierar utomhuspedagogik som ett arbetssätt där 

eleverna får möjlighet att genom praktiska inslag i undervisningen, lära sig i autentiska 

miljöer.  

 

NCU lyfter även fram tre viktiga aspekter av utomhuspedagogik. 

 

 Lärandet sker i andra miljöer än klassrummet, ex naturlandskap 

 Bokbildning och den sinnerliga upplevelsen samspelar 

 Platsen för lärande lyfts fram som viktig       

 

Utomhuspedagogik beskrivs som ett komplement till den vanliga undervisningen. Den är inte 

tänkt att ersätta undervisningen inomhus utan bidra till ett bredare lärande för eleverna där 

utevistelsen fungerar som en metod för att läroplanens mål ska uppfyllas (Mygind 2007; 

Ohlsson 2015,s.11). Den centrala idén med utomhuspedagogik handlar om samspelet mellan 

de upplevelser och förstahandserfarenheter utomhusrummet ger, i växelverkan med mer 

textbaserade informationskällor och andrahandserfarenheter som erbjuds i klassrummet 

(Szczepanski 2011,s.10).  

Utomhuspedagogiska idéer i ett historiskt perspektiv 
Ur ett historiskt perspektiv började idén om ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt att dyka 

upp för flera tusen år sedan i och med Aristoteles filosofi (300 f.kr) om sinnenas betydelse 

och praktiska erfarenheter (Szczepanski 2011). Utöver Aristoteles har det funnits flera viktiga 

förgrundsgestalter som bidragit till att ett användande av utomhuspedagogik kan bidra till 

barns inlärning.  

 

Några av dessa är Comenius (1592-1670) som lyfte upp sinnenas betydelse vid inlärning. Han 

menade på att med hjälp av sina sinnen och sitt användande av kroppen under ett lärande 

skulle människan ge kunskapen liv. Comenius lade även fokus på platsen för lärandet och hur 

den kunde påverka barnets utveckling på ett positivt sätt (Brügge & Szczepanski, 2011).    

 

Rousseau (1712-1784) utvecklade Comenius tänkande kring sinnenas betydelse och 

sinnesträning.  Till skillnad från Comenius betonade han även vikten av barns möte med sin 

verklighet (Szczepanski 2011). I Rousseaus bok ”Emile” beskrev Rousseau sinnenas 

betydelse. Szczepanski citerar:  
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”Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att 

ersätta dessa med böcker är inte att lära oss tänka förnuftigt; det är att 

lära oss lita på andras förnuft, att lära oss mycket och ingenting veta”  

(Szczepanski 2011,ss.16-17) 

 

En annan stark förespråkare av det praktiska inslaget i inlärningsprocessen var John Dewey 

(1859-1952). Dewey, precis som tidigare nämnda personer, betonade och lyfte fram hur 

viktigt sinnena var för att ta in kunskap och lära sig nya saker. Han beskrev hur barnets 

kroppsliga och mentala status är beroende av varandra och hur inlärningen hämmas av längre 

stillasittande aktiviteter i klassrummet (Szczepanski 2008).  

 

Det som sammanlänkar dessa personer och deras tankar om lärande är synen att lärandet sker 

bäst genom våra sinnen. Den lärande platsen och mötet med verkligheten är två andra centrala 

delar i deras inlärningsteori. 

Didaktikens frågor 
Jämförs de didaktiska grunderna inom utomhuspedagogik med de didaktiska grunderna som 

präglar lärandet utifrån läroplanen så skiljer de väldigt lite. De didaktiska frågor som utgör 

grunden för allt lärande är: Vad, var, hur, när, varför. Inom utomhuspedagogik är det 

framförallt frågan ”var”, platsen för lärande, som anses vara väldigt viktig (Brügge & 

Szczepanski, 2011,s.26). 

      

Följande fem frågor spelar en central roll i valet av de utomhuspedagogiska inslagen. 

    

 Vad för undervisning kan ske utomhus istället för inomhus?  

 

 Var någonstans kan lärandet ske utifrån läroplanens mål för lektionen? Miljön där 

lärandet sker är viktigt. 

 

 Hur gör vi för att på bästa sätt komplettera undervisningen inomhus med 

tillämpningarna utomhus?  

 

 När är det bättre att placera undervisningen utomhus istället för inomhus?  

 

 Varför ska undervisningen placeras utomhus, utifrån vad forskning säger gällande det 

valda ämnet.  

 

(Brügge & Szczepanski, 2011,s.26). 

Läroplanen ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv 

Analyseras läroplanen (2011) utifrån ett naturvetenskapligt och utomhuspedagogiskt 

perspektiv går det att finna flera delar där utomhuspedagogik vore ett naturligt alternativ att 

använda sig av.     

 

I läroplanen under syftet för de naturorienterande ämnena beskrivs det hur elevernas 

undervisning ska bidra till ett intresse för naturen utifrån sin egen nyfikenhet. Eleverna ska få 

möjlighet att utifrån egna upplevelser ställa frågor som rör dem och naturen. Betoningen på 

egna upplevelser i måluppfyllelsen blir än tydligare då kunskapskraven i de 

naturvetenskapliga ämnena analyseras. Där framgår det hur eleven ska kunna beskriva 
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samband i naturen utifrån sina egna upplevelser och deras egen närmiljö i naturen (Lgr 

11,s.160). 

 

Genom observation av det centrala innehållet för de naturvetenskapliga ämnena går det att 

finna ett helt avsnitt som handlar om att undervisningsinnehållet i skolan ska behandla vad 

naturen är, dess egenskaper och liv. Dessa behandlar bland annat årstidsväxlingar, djur och 

växter i elevens närmiljö samt sambandet och förhållandet mellan jorden, solen och månen 

(Lgr 11,s.157). 

    

Förutom i ämnet naturvetenskap så är det endast i idrottsämnet det går att finna direkta och 

tydliga kunskaper kopplade till utomhusvistelse. Undervisningen ska utveckla ett intresse hos 

eleverna att vilja vistas i naturen och de ska få förmågan att vistas ute under olika tider på året 

(Lgr 11, s.48). Även om det naturvetenskapliga ämnet inbjuder till möjligheter vad gäller 

utomhuspedagogiska inslag så finns det kunskapsmål inom andra ämnen som med fördel 

skulle kunna nås med hjälp av utomhuspedagogik som en kompletterande 

undervisningsmetod. I såväl de samhällsorienterade ämnena som matematik finns det 

utrymme för utomhuspedagogiska inslag för att öka elevens kunskaper. 

Sinnesintryckens betydelse för lärande 

Sinnenas betydelse för lärandet är en central del vid all undervisning som bedrivs utomhus. 

Den sinnliga erfarenheten som vi får när vi skapar en relation till olika företeelser anses vara 

en förutsättning för vårt lärande. Möjligheten att utveckla dessa sinnliga erfarenheter är mer 

begränsade vid undervisning inomhus än vid undervisning utomhus (Szczepanski & 

Andersson 2015). De sinnliga erfarenheterna är en viktig del inom utomhuspedagogik. Enligt 

NCU är sinnliga erfarenheter, möjligheten för individen att uppleva med alla sina sinnen, en 

central del i vårt lärande.         

 

Alla olika intryck som tas in av våra sinnen är något som sker hela tiden, runtomkring oss och 

är till viss del anledningen till att vi känner saker som trötthet. Då våra sinnen har en central 

roll i vår inlärningsprocess är det också viktigt att hela tiden träna dem (Ohlsson 2015,s.17). 

Ladberg (2006,s.23) lyfter fram hur vår hjärnas arbete utgår från de signaler som våra sinnen 

sänder och att varje sinne stimulerar olika delar i hjärnan. De är viktigt att den lärande miljön 

innefattar platser där våra sinnen får möjlighet att utvecklas (Szczepanski 2007). Ohlsson 

(2015,s.17) beskriver hur barns lärande stimuleras om eleverna får möjlighet att använda alla 

sina sinnen i sin inlärningsprocess.  Eftersom närmare 80 % av de intryck som tas in av våra 

sinnen görs genom vår syn är det viktigt och lärorikt att läraren låter eleverna träna de andra 

fyra sinnena också. Inte minst då eleverna vid slutet av årskurs tre ska ha kunskap om 

människans sinnen och hur de kan användas (Lgr 11 2011,s.160). 

 

Resultatet av Fägerstam & Bloms undersökning gjord 2013 kunde påvisa de positiva 

effekterna av sinnliga erfarenheter. Forskarna undersökte under fem månaders tid fyra 

högstadieklasser. Syftet var att undersöka utomhusmiljöns påverkan. Eleverna fick svara på 

frågor några veckor in i kursen och sedan samma frågor igen några månader senare. Dessa 

resultat visade hur elever som haft undervisning utomhus gav bättre och tydligare svar än 

gruppen som varit inomhus. Studien kom även fram till att platsen för lärandet i samband med 

de sinnerliga erfarenheterna var en av de viktigaste orsakerna till att eleverna som haft 

lektioner utomhus kunde minnas lektionerna väl. Dessa elever kunde även påvisa djupa 

ämneskunskaper inom naturvetenskap. Detta resultat styrker tidigare forskning (Fägerstam & 

Samuelsson 2012) som påvisar hur elevernas lärande gynnas av en variationsrik omgivning 

där de sinnliga erfarenheterna används för att ta till sig kunskap. Fägerstam & Samuelsson 
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(2012) utförda studie på högstadieelever visade hur eleverna som hade undervisning utomhus 

presterade bättre. Forskarna trodde att detta bland annat berodde på elevernas möjlighet att ta 

till sig kunskap genom deras sinnliga erfarenheter.      

Utomhuspedagogiska faktorers påverkan på lärande 

Det har gjorts mycket forskning kring de fördelar och nackdelar utomhuspedagogik har på 

elever i skolan, utöver lärande. Resultaten har bland annat visat en ökning av motivation, 

stressminskning och fysisk aktivitets effekt på lärande och hälsa.   

Ökad motivation till lärande 
Elevens motivation spelar en viktig roll när det kommer till ett framgångsrikt lärande. 

Dahlgren (2011,s.42) beskriver hur motivation kan öka elevernas möjlighet till lärande. Det är 

viktigt att elevens motivation baseras på nyfikenhet och glädje snarare än en nödvändighet för 

att klara av något. Upadhyay & DeFranco (2008) genomförde en studie med hjälp av två 

årskurs 3 klasser för att bedöma elevernas ordförråd inom det naturvetenskapliga ämnet. Ena 

klassen arbetade på ett mer varierat sätt med utomhusaktiviteter och experiment medan den 

andra gruppen använde textbaserad undervisning följt av frågor. När eleverna intervjuades 

framgick det från båda grupperna hur den mer varierade undervisningen med experiment och 

utomhusaktiviteter var mer lustfyllt och gjorde eleverna mer motiverade av att lära sig. 

 

Fägerstam & Samuelsson (2012) genomförde under 10 veckor en undersökning bland fem 

högstadieklasser. Syftet med studien var att se huruvida utomhusundervisning kunde bidra till 

ett ökat lärande inom matematik. Samtliga fem klasser hade fyra matematiklektioner varje 

vecka. Under de 10 veckor som undersökningen genomfördes bedrevs en av dessa fyra 

matematiklektioner, för två av de fem klasserna, utomhus. Som en del i studien undersöktes 

även elevernas motivation till lärande. Resultatet av studien visade hur grupperna som hade 

bedrivit en del av sin undervisning utomhus visade upp en högre motivationsnivå än 

grupperna som enbart fått matematikundervisning inomhus. Forskarna förklarade att 

anledningen till resultatet skulle kunna bero olika undervisningsmetoder men även på lärarnas 

effekt på eleverna.   

 

Fägerstam & Blom (2013) genomförde en studie på elever i fyra klasser i högstadiet. Två 

grupper hade två stycken lektioner utomhus medan två klasser hade sex lektioner utomhus. 

Samtliga lektioner för båda grupperna var 60 minuter per gång. Studien lade även fokus på att 

undersöka deras inställning till inlärning utomhus i jämförelse med inomhus. Resultatet 

visade tecken på en tydlig ökning av motivation hos eleverna när det kom till viljan att lära. 

Anledningarna till detta trodde författarna bland annat berodde på att eleverna uppfattade 

utomhuslektionerna som mer variationsrika och grupparbeten var ett mer förekommande 

moment i utomhusundervisningen. Det kom även fram hur eleverna uppskattade de praktiska 

och interaktiva momenten som undervisningen utomhus erbjöd.              

Utemiljöns avstressande effekt gynnar elevers lärande  
Effekten av långvarig stress på människor har enligt tidigare forskning visat på tydliga 

negativa resultat och ses som en underskattad negativ faktor vid inlärning (Palmer 2013). 

Skogsmiljöer spelar en viktig roll för oss människor och en av fördelarna med att vistas i en 

utemiljö är den stressavlösande effekten det ger (Annerstedt van den Bosch et. al. 2015). 

Nelson (2011,s.106) förklarar hur stress just kan bero på förhållandet mellan personen själv 

och dennes omgivning.  

 

Vistelse i utomhusmiljöer minskar risken för stress, något som annars har en negativ påverkan 

på vår förmåga att lära (Palmer 2013). Jönsson (2013) undersökte om och hur vistelse i 
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skogsmiljö kunde påverka stressnivån hos människor. Studien gick ut på att jämföra två 

grupper, där ena gruppen vistades i en skapande miljö, så kallad hantverksmiljö, och den 

andra gruppen vistades i skogsmiljö. Resultatet visade att båda grupper gynnades av dessa 

miljöer och minskade sina stressnivåer. Däremot visade resultatet att de deltagare som 

vistades i skogsmiljöer visade upp betydligt större positiva effekter. Den positiva känslan av 

att vistas utomhus höll även i sig betydligt längre än hos den andra gruppen.  

Fysisk aktivitets betydelse för lärandet  
Forskning visar hur individens förmåga och möjlighet att aktivera sig fysiskt har positiva 

effekter på såväl vårt lärande som på vår hälsa. Snelling et.al. (2015) genomförde en studie på 

elever med syfte att undersöka om det fanns något samband mellan fysisk aktivitet, mat, tv-

tittande och elevers prestationer i skolan. Studien kom fram till att de elever som presterade 

på topp i skolan var mer fysiskt aktiva än elever som presterade sämre. Samtidigt finns det 

forskning som visar på hur den fysiska aktivitetsnivån ökar vid undervisning utomhus. 

Mygind (2007) genomförde mellan åren 2000-2003 en undersökning på 19 barn i åldrarna nio 

till tio år i Danmark. Syftet var att undersöka skillnaden mellan elevers aktivitetsnivå en 

vanlig skoldag och en skoldag som bedrevs utomhus. Eleverna hade lektioner utomhus en dag 

varje vecka och mätningarna gjordes under denna dag. Resultatet av undersökningen visade 

hur de under dessa dagar visade upp betydligt högre aktivitetsnivåer än vid dagar det enbart 

förekom klassrumsundervisning. Mätningarna visade att aktivitetsnivåerna dessa dagar var 

lika höga som dagar med två idrottslektioner. Det framgick även hur elever som klassades 

som överviktiga var två till tre gånger mer aktiva i jämförelse med dagar som spenderades i 

klassrummet. 

Utmaningar med att bedriva undervisning utomhus 
När undervisningen bedrivs utomhus dyker det upp flera nya utmaningar och farhågor som 

inte existerar som ett orosmoment när undervisningen bedrivs inomhus. Dessa utmaningar 

beskrivs bland annat vara en rädsla och oro för elevernas hälsa och säkerhet men även 

lärarens egen osäkerhet kring undervisningen som ska bedrivas utomhus (Dahlgren & 

Szczepanski 2011; Öhman 2011). Öhman (2011) lyfter hur elever även kan känna oro över att 

lämna den bekanta miljön som skolan erbjuder, för att vistas i en miljö de är obekanta med 

och osäkra på. Ohlsson (2015) tar upp en annan utmaning, vädret och rätt kläder. Rätt kläder 

är en förutsättning för vistelse utomhus, framförallt under vintern. Vädret är något som även 

Dahlgren & Szczepanski (2011) lyfter fram som en utmaning för lärare. De beskriver enkla 

ting som att nedskrivning på papper inte är möjligt vid exempelvis regn utan ”tvingar” 

eleverna till att finna nya sätt att lära in.      

 

För eleven är lärarens allvetande kunskap inte det som anses som det viktigaste utan lärarens 

förmåga att intressera och motivera eleven. Lärarens brist på kunskaper, vad gäller naturen 

som en lärande plats, ska inte vara den bidragande orsaken till att vistelser utomhus, ur ett 

lärande perspektiv, sovras bort (Ohlsson 2015). Ändå visar forskning hur just bristen på 

kunskaper är en av orsakerna till att lärare inte bedriver undervisning utomhus. En studie i 

Turkiet undersökte lärares åsikt och tankar kring utomhuspedagogik. Det visade sig bland 

annat hur kunskap om utomhuspedagogik inte är vanligt förekommande. Det framgick också 

att lärarna visste ännu mindre om hur det kan användas för att komplementera den ordinarie 

undervisningen (Palavan, Cicek & Atabay 2016).  
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Teoretisk ram 

Undersökningens syfte är att pröva om eleven lär sig mer genom att utomhuspedagogik 

används som ett komplement i undervisningen. Studien vilar på John Deweys pragmatiska 

syn på lärande, där lärandet sker utifrån erfarenheter och med hjälp av våra sinnen (Säljö 

2014, ss.289-292). Deweys syn på lärande ligger i linje med det syfte och hypoteser som 

studien är tänkt att undersöka och besvara, vilket ligger till grund av valet av detta ramverk 

som teoretisk grund i studien. Nedanstående teoretiska utgångspunkter prövas i studien i 

relation till elevers lärande. Den teoretiska ramen används genomgående under arbetets gång. 

I upplägget av förkunskapstestet användes den för att få fram deltagarnas tidigare kunskaper. 

Utifrån förkunskapstestet planerades lektionerna så att eleverna skulle få möjlighet att 

använda sina sinnliga erfarenheter och uppleva förstahands- och andrahandserfarenheter. Den 

teoretiska ramen användes även för analysen av resultatet där det undersöktes om det lärande 

som de gav uttryck för kunde kopplas till något av de fem sinnena. 

 

Kunskap, sett ur ett pragmatiskt förhållningssätt, bedöms utifrån värdet den har och hur 

kunskapen används i människors liv. Enligt Dewey sker lärandet av denna kunskap bäst när 

undervisningen utgår från elevernas intresse, tidigare kunskaper och erfarenheter (Säljö 

2014,ss.287-78, Dewey 1980,s.15). Han menade att all kunskap ska utgå och baseras på 

individers erfarenheter och det är skolans uppgift att bygga vidare på dessa. Det är i 

utvecklingen av kunskaper, utifrån sina erfarenheter, som individen lär sig (Säljö 2014,ss.291-

292)        

 

Enligt Dewey finns det olika typer av erfarenheter, så kallade förstahands- respektive 

andrahandserfarenheter. Förstahandserfarenheter sker i autentiska miljöer med hjälp av 

praktiska och konkreta inslag i undervisningen medan andrahandserfarenheter syftar mer till 

det abstrakta lärandet som sker i klassrummet via exempelvis böcker. Han ansåg att lärandet 

sker i ett samspel med individens omvärld där både förstahands- och andrahandserfarenheter 

har sin plats i undervisningen (Szczepanski 2008).      

 

Enligt Dewey (1999,ss.189,196) är erfarenheter en av grunderna till vårt lärande. Med hjälp 

av våra erfarenheter och reflektion kring dessa skapar individen kunskap. Individen provar 

något, en hypotes. Misslyckas det så reflekterar individen över vad som gick fel och provar 

igen. Denna hypotes testas genom praktisk handling och ger oss antingen positiva eller 

negativa kunskaper, men kunskaper likväl. 

 

Dewey ansåg att varje individ utvecklar kunskaper genom samspel med sin omvärld och att 

det är detta samspel som lär individen förstå sammanhang, sociala regler och förståelse för 

omvärlden. Detta sätt att se på lärande, där eleven genom ett aktivt samspel med sin omvärld, 

praktiskt utvecklar sina kunskaper, är grunden till det begrepp som senare skulle benämnas 

som ”Learning by doing”. Genom att ge eleven möjligheter till att på egen hand 

experimentera och prova sig fram skulle hen kunna utveckla nya och nyttiga kunskaper 

(Dewey 1980, s.15).   

 

För att eleven ska lära sig mer behöver eleven få möjlighet till såväl teoretisk som praktisk 

undervisning. Det behövs praktiska situationer för att bättre förstå teorin runt ett fenomen och 

det behövs teori för att kunna förstå det praktiska. Genom att se de båda som två samspelande 

komponenter i ett lärande istället för två separata delar gynnas lärandet hos individen (Dewey 

1980,s.11; Säljö 2014, s.289).  
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Metod  
Efter att noga bedömt vilken metod som skulle passa undersökningen föll valet på att använda 

en experimentell ansats med en kvalitativ metod. 

 

Experimentella studier eller experiment används som en undersökningsmetod av forskare när 

fokus i studien ligger på att bedöma hur en sak påverkar en annan, orsak och påverkan. I stora 

drag består ett experiment av två delar. Forskaren måste först dela upp deltagarna i två olika 

grupper. Dessa grupper benämns ofta som en kontrollgrupp och en experimentgrupp 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängerud 2017,ss.338-339). Skillnaden mellan 

dessa grupper är att experimentgruppen får vara med om eller göra något extra som deltagarna 

i kontrollgruppen inte får. I den här studien fick båda grupperna tillsammans vara med på en 

lektion gällande svenska träd. Experimentgruppen fick sedan gå en kortare skogspromenad 

där de fick möjlighet att lukta, känna och se träden i deras riktiga miljö. Inputen av annan 

behandling eller situation för experimentgruppen anses vara den andra viktiga delen i en 

experimentell studie. (Esaiasson et. al. 2017,ss.338-339). Då studien grundar sig i en 

experimentell ansats användes ett deduktivt resonemang, något som är vanligt vid 

experimentella studier där hypoteser förekommer (Depoy och Gitlin 1999). Ett deduktivt 

resonemang innebär att forskaren försöker verifiera eller falsifiera undersökningens ställda 

hypoteser (Depoy och Gitlin 1999).    

 

Alternativet att enbart använda intervjuer, observationer eller enkäter valdes medveten bort då 

det hade varit svårt att få fram ett resultat som skulle visa effekten av undersökningens syfte. 

Om syftet med studien exempelvis är att få fram hur vanligt förekommande något är, används 

kvantitativa metoder som enkäter (Trost & Hultåker 2016,s.18). Genom att använda enkäter 

hade studien kunnat få fram hur stor andel av de tillfrågade eleverna som tyckte om 

utomhuspedagogik. Hade undersökningen använt en enbart kvantitativ avsats hade det 

däremot varit svårt och se om utomhuspedagogik verkligen bidrog till ett djupare och större 

lärande hos eleverna. Kvalitativa metoder används i studier där forskaren istället vill få 

förståelse för något eller hur människor resonerar i vissa situationer (Trost 2010,s.32). Genom 

att enbart intervjua elever hade undersökningen kunnat få fram hur de resonerar kring 

upplevelser och utmaningar kopplade till uppgifter utomhus. Däremot, utan att ha något att 

jämföra med, hade det blivit omöjligt att koppla specifikt lärande till just utomhuspedagogik.  

I denna studie användes intervjuer för att få fram tankegångar och resonemang hos elever 

under tiden de svarade på frågor kring vad de hade lärt sig. 

 

Esaiasson et. al. (2017,s.348) betonar vikten av att indelningen av grupperna, den så kallade 

randomiseringsprocessen, sker på ett slumpmässigt sätt. Den elev som hade lämnat in sitt 

underskrivna samtyckesbrev först blev indelad i grupp ett. Deltagaren som lämnade in sitt 

godkännande som nummer två blev indelad i grupp två, och så vidare. Genom att använda 

denna metod säkerställdes det att indelningen av grupperna skedde på ett randomiserat sätt. 

För att säkerställa undersökningen än mer fick den ansvariga läraren i klassen, utifrån hennes 

tidigare erfarenheter av elevernas kunskapsnivåer, Läraren fick ge synpunkter på huruvida de 

båda grupperna låg på en kunskapsmässigt likvärdig nivå, vilket hon menade att de gjorde. En 

analys gjordes av det förkunskapstest som senare genomfördes. Utifrån lärarens bedömning 

och analysen av förkunskapstestet gjordes bedömningen att grupperna inte behövde ändras.  

Urval 

Deltagarna i denna studie bestod av 18 elever som år 2017 gick i årskurs tre. Bland de 18 

deltagarna var sju av dem flickor och elva var pojkar. Valet att använda tredjeklassare som 

deltagare föll på att min framtida kompetens efter avslutad utbildning sträcker sig upp till 
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årskurs tre. Samtidigt var tron att en klass i årskurs tre skulle se mer jämn ut ur ett 

kunskapsperspektiv än klasser i de lägre åldrarna.  

Genomförande 

Ett missivbrev (se bilaga 1) sändes tidigt ut till den berörda klass som skulle delta i 

experimentet. Efter två veckor samlades missivbreven in och de båda grupperna bildades, 

utifrån de antal deltagare som fått tillåtelse att delta. Av 21 möjliga deltagare var det tre som 

inte deltog. Innan experimentet ägde rum gjordes ett kunskapstest där deltagarna fick svara på 

frågor kring lövträd. Detta gjordes för att åskådliggöra deltagarnas förkunskaper och för att 

fastställa att lektionens innehåll inte var på en för låg nivå.  

 

Utifrån svaren på förkunskapstesten bestämdes det att deltagarna skulle ha en lektion om tre 

vanligt förekommande lövträd i Sverige. Första lektionen skulle handla om klassiska 

kännetecken på träden som exempelvis löven, träden och knopparnas utseende. Efter samtal 

med ansvarig lärare togs beslutet att hela klassen skulle vara med under denna lektion. 

Lektionen startade med att vi tillsammans i helklass läste tre faktatexter om björken, eken och 

hasseln. Mellan varje text tog vi några minuter och sammanfattande vad vi precis hade läst. 

Efter att samtliga texter hade lästs fick eleverna skapa sin egen ”knoppis”. Denna knoppis 

bestod av toalettrullar, silkespapper och andra material som eleven tyckte passade in. 

Knoppisen skulle motsvara en av de tre knoppisar som vi i texterna hade gått igenom. Efter 

lektionens slut fick eleverna behålla dessa. Denna inomhuslektion pågick i 60 minuter. 

 

Senare samma dag hade deltagarna i experimentgruppen ett kompletterande moment utomhus. 

Detta moment genomfördes i form av en promenad i skogen där eleverna fick se träden i 

deras rätta miljö. De fick möjlighet att lukta, smaka och känna på lövträden och se deras 

knoppar. Utomhusmomentet pågick i 50 minuter.   

 

Några dagar efter att experimentet genomförts intervjuades de deltagare som deltagit. 

Deltagarna fick muntligt svara på kunskapsfrågor kring de träd som lektionen hade handlat 

om. De fick även berätta hur de tänkte under tiden de svarade på frågorna. Anledningen att 

eleverna fick svara muntligt på frågorna var så att det tydligare skulle framgå hur deltagarna 

tänkte när de svarade på frågorna.  

 

Efter att intervjuerna avslutats så sammanställdes och analyserades resultatet. 

Sammanställningen delades in i två delar, kontrollgruppens svar samt intervjuer och 

experimentgruppens svar och intervjuer. Intervjuerna användes som ett redskap för att få fram 

vad eleverna hade lärt och om detta skiljde sig åt mellan grupperna, alltså om det 

utomhuspedagogiska inslaget har bidragit till att eleverna i experimentgruppen har lärt sig 

mer eller om ett eventuellt positivt resultat kan bero på andra variabler.  

Utformning av lektionens innehåll 

Det första steget som togs var att bestämma innehållet i de lektioner som deltagarna skulle 

vara med i. Valet föll på en naturorienterad inriktning med fokus på några av Sveriges 

vanligaste lövträd. Eleverna delades in i två grupper med motsvarande nio elever i varje 

grupp.  

 

Innan lektionen utformades och innehållet skulle bestämmas togs beslutet att låta deltagarna 

få genomgå ett förkunskapstest (se bilaga 2). Resultatet av förkunskapstestet låg till grund för 

lektionens innehåll. Förkunskapsprovet visade på låga kunskaper om samtliga tilltänkta 

lövträd, något som var gemensamt för båda grupperna. Det inkom sammanlagt elva 
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kommentarer från eleverna angående deras kunskaper om lövträden. Fem tillhörde 

innegruppen och sex tillhörde utegruppen. Detta bidrog till att innehållet inte enbart skulle 

ligga på en lagom nivå utan lektionerna skulle enbart handla om tre träd istället för fyra.  

Lektionerna genomfördes senare under samma dag. Den första lektionen hölls i helklass för 

de som fått tillåtelse att vara med. Senare samma dag fick experimentgruppen vara med på en 

skogspromenad där innehållet speglade lektionen som hållits tidigare samma dag. Två dagar 

senare fick eleverna individuellt svara på frågor med hjälp av intervju (Se bilaga 3). Alla 

elever fick svara på samma frågor och alla frågor ställdes på samma sätt till samtliga elever. 

På några frågor fick eleverna en noggrann beskrivning av uppgiften, detta för att underlätta 

för eleven och för att undvika missförstånd eller att uppgiften på något sätt uppfattades på 

olika sätt för eleverna. Genom att använda intervju, istället för ett skriftligt kunskapstest för 

att åskådliggöra elevernas kunnande, var förhoppningen att få höra varför de svarade på ett 

visst sätt och därigenom kunna hitta eventuella skillnader i svaren hos deltagarna. Deltagarens 

bakomliggande anledning till valt svar skulle användas som argument för att bevisa om det 

utomhuspedagogiska inslaget haft någon påverkan eller inte.    

 

Önskan att se om ett samband mellan utomhuspedagogik och ett ökat lärande existerade eller 

inte, var det som gjorde att studien baserades på en experimentell grund. Experimentell studie 

som metod är ett av de bästa sätten att använda för att hitta en påverkan av något och orsaken 

bakom (Esaiasson et. al. 2017, s. 338).  

Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig studien är. Samma studie ska kunna utföras på exakt 

samma sätt igen och med samma resultat (Trost & Hultåker 2016). För att studien skulle ha en 

hög tillförlitlighet ställdes samtliga intervjufrågor till deltagarna på samma sätt. Frågorna 

ställdes på ett så enkelt sätt som möjligt så att samtliga elever skulle uppfatta frågorna på 

samma sätt. Valet av öppna frågor gav deltagarna en möjlighet att med egna ord berätta hur de 

tänkte. Samtliga svar sammanställdes på samma sätt. Genom att låta två personer göra 

tolkningar och komma fram till samma svar ökar objektiviteten i studien vilket höjer 

tillförlitligheten (Trost & Hultåker 2016). 

 

Validiteten i en undersökning avser att bedöma i vilken mån intervjufrågorna har bidragit till 

att svara på studiens syfte och hur trovärdig studien är (Trost & Hultåker 2016). Vid 

skapandet av intervjufrågorna diskuterades dessa tillsammans med andra för att säkerställa att 

resultatet av frågorna skulle bidra till att besvara studiens syfte.     

Etik 

Vid all typ av forskning ligger det ett ansvar på forskaren att hänsyn till de etiska principer 

som gäller för alla undersökningar. Dessa forskningsetiska principer har skrivits ned och 

sammanfattats till fyra så kallade huvudkrav. Dessa beskrivs som information-, samtycke, 

konfidentialitet-, samt nyttjandekravet (Hermerén 2011). 

 

Samtliga deltagare fick inför studiens undersökning information om att deltagandet var 

frivilligt och fick när som helst avbrytas. Då deltagarna var under 15 år fick föräldrarna till 

deltagarna godkänna deras barns medverkan. De elever som av föräldrarna fick delta fick 

sedan frågan om de ville medverka. Detta gjordes för att säkerställa att deras deltagande var 

frivilligt. För att säkerställa att konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tagits hänsyn 

till har deltagarnas och skolans namn kodats in anonymt när intervjuempirin sammanställdes. 

Deltagarna informerades om att den insamlade empirin endast skulle användas till denna 

studie.       
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Bearbetning och analys  

Kunskapstestet sammanställdes i ordprogrammet utifrån de olika frågor som ställdes till 

deltagarna under intervjun. Svaren som kom fram under kunskapstestet analyserades utifrån 

den fråga eleven svarat på. Då eleverna fick svara på olika kunskapsfrågor, där de antingen 

kunde ha rätt eller fel, blev analysen enkel. På en av frågorna ombeds eleverna beskriva med 

hjälp av ord eller bild berätta hur olika träd ser ut. Här analyserades svaret utifrån de antal 

delar på trädet som eleven kunde. Ett enklare analysverktyg skapades där eleven antingen 

bedömdes klara det, till viss del klara det eller inte klara det alls. Om eleven kunde berätta 

mer än en detalj kring träden, exempelvis hur trädens löv och stam ser ut, bedömdes det som 

godkänt. Om eleven klarade av att berätta något enstaka fakta om trädet, exempelvis enbart 

trädets stam, bedömdes det att eleven till viss del har klarat det. Om eleven inte kunde berätta 

någonting om trädet bedömdes det att den inte klarade det. Intervjumaterialet analyserades för 

att hitta kopplingar som antingen förstärkte eller försvagade studiens hypotes att det 

utomhuspedagogiska inslaget, med ett möjligt användande av sinnliga erfarenheter, på ett 

positivt bidrar sätt till ett ökat lärande. Kommentarer som framkommit i samband med 

kunskapstestet beskrivs under varje separat fråga. Utifrån svaren deltagarna angav på varje 

fråga, skapades sedan stapeldiagram för att på ett tydligt sätt redovisa resultatet. Varje grupp 

står separat och på frågor där svaren antingen är rätt eller fel finns båda delar med för att 

tydligt visa om samtliga elever klarat frågorna eller inte.    

 

De sinnliga erfarenheter som framgick under intervjun analyserades utifrån hur eleverna 

beskrev att de kunde besvara frågor på kunskapstestet. Kunde någon elev koppla sitt görande 

till en sinnlig erfarenhet som exempelvis lukten av något, tolkades detta som en sinnlig 

erfarenhet kopplat till lärande. Det skapades en tabell längst bak i resultatavsnittet där 

kommentarerna som berör sinnliga erfarenheter eller praktiska situationer sammanställts.   
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Resultat 
I avsnittet nedan kommer resultatet av det insamlade materialet redovisas. Innan 

undersökningen kunde genomföras fick samtliga deltagare göra ett så kallat förkunskapstest 

för att bedöma elevernas förkunskaper. Testet (se bilaga 2) bestod av sex stycken öppna 

frågor där eleverna ombads att skriva ner allt de kunde om fyra olika lövträd och två barrträd. 

Sammanställningen av resultatet visade att elevernas förkunskaper kring dessa träd var väldigt 

begränsade. Sammanlagt skrev eleverna ner 11 olika kommentarer där fem av kommentarerna 

tillhörde utegruppen och sex stycken tillhörde innegruppen. Majoriteten av svaren löd 

”Björken är svart och vit”. Andra kommentarer handlade om att hasselns knoppar är ätbara 

och att eken kan vara ett stort träd.  

 

Resultatet är indelat utifrån kunskapstestets frågor. Kontrollgruppen kommer under 

resultatavsnittet benämnas som innegruppen och experimentgruppen kommer benämnas som 

utegruppen. Samtliga frågor besvarades av arton elever där varje grupp bestod av nio stycken.  

Elevernas kunskaper om trädens utseende 

Eleverna fick med hjälp av teckningar och egna beskrivningar berätta hur träden ser ut. Svaret 

bedömdes sedan utifrån en mall (se bilaga 4). På denna fråga fanns även bedömningen ”till 

viss del” som innebar att eleverna till viss del kunde beskriva det specifika trädet.  

Elevernas beskrivning av trädet björk 

En av frågorna under intervjun behandlade lövträden och deras utseende. Eleverna fick i 

uppgift att, med egna ord eller med teckningar, beskriva hur de olika lövträden ser ut. Först ut 

var uppgiften att beskriva björken.  
 

Figur 1. Fråga: Kan du med hjälp av bilder eller text, rita eller berätta hur björken ser ut? N=18  

Stapeldiagrammet i figur 1 visar i vilken mån eleverna i de båda grupperna klarade av att 

beskriva björken. Diagrammet visar hur majoriteten (sju av nio elever) i innegruppen till viss 

del kunde beskriva hur björken ser ut. Det främsta kännetecknet som användes för att beskriva 

björken var att den var svart med vita fläckar eller vit med svarta fläckar. En av eleverna 

kunde även beskriva med hjälp av bild hur björkens form är ovalformad med spetsiga blad. 

En elev hade ingen aning om hur en björk såg ut. Stapeldiagrammet i figur 1 visar även hur 

utegruppen svarade. Diagrammet visar hur fler elever (tre stycken) kunde beskriva hur en 

björk ser ut. Likt svaren från innegruppen så hade majoriteten (sex elever) kunskaper om att 

björkens stam är svart och vit. Tre elever kunde på ett mer utvecklat sätt beskriva björken och 

två av dessa stycken drog kopplingar till skogspromenaden som genomfördes. En berättade: 
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Det var det där första trädet där knoppen inte gick att elda på och grenen hängde så långt ner 

så jag nästan fick den i ansiktet. Den andra eleven sa såhär: Det var det där trädet vi gick 

förbi på väg tillbaka när jag frös. Jag kommer ihåg det för det såg rätt roligt ut. Det framgår 

även att två av eleverna inte kunde berätta något om hur en björk såg ut medan lite drygt 

hälften till viss del kunde det.        

Elever i utegruppen visade kopplingar till sinnliga erfarenheter när de beskrev situationer som 

var kopplade till lektionen som bedrevs utomhus. Den sinnliga erfarenheten är i det här fallet 

synen, ett sinne som även användes vid inomhuslektionen,      

Elevernas beskrivning av trädet ek 

Eleverna fick även i uppgift att med hjälp av bilder och ord beskriva hur eken ser ut. 

 
Figur 2. Fråga: Kan du med hjälp av bilder eller text, rita eller berätta hur eken ser ut? N=18 

 

Stapeldiagrammet i figur 2 visar i vilken mån eleverna i de båda grupperna klarade av att 

beskriva eller berätta hur en ek ser ut. Stapeldiagrammet i figur 4 visar hur tre av eleverna i 

innegruppen kunde berätta hur en ek ser ut. Tre elever kunde till viss del beskriva hur en ek 

ser ut medan tre elever uppgav att de inte hade en aning om hur en ek såg ut. Till 

beskrivningen som några av eleverna gjorde hörde hur: eken är väldigt stor, mycket större än 

de andra två träden. De kunde även berätta hur: eken är brunfärgad och en av eleverna visade 

även hur bladen kan se ut, följt av kommentaren: de är lite konstiga, de ser nästan ut som små 

gubbar med stora huvuden. Stapeldiagrammet i figur 4 berättar också hur utegruppen har 

svarat. Mer än hälften (fem elever) kunde inte beskriva hur en ek ser ut. Två stycken kunde 

berätta något enstaka fakta om ekens utseende, bland annat hur barken och trädkronan ser ut. 

Två elever kunde med mer detaljer berätta hur eken ser ut. En av eleverna i utegruppen 

berättade följande om eken: trädet är ett väldigt stort träd som är typ lite grå när den är liten 

men när den är gammal är den brun. Alla grenar och löv gör att den nästan ser ut som en 

buske.  
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Elevernas beskrivning av trädet hassel 

Det sista trädet som eleverna fick i uppgift att beskriva var hassel.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Fråga: Kan du med hjälp av bilder eller text, rita eller berätta hur hasseln ser ut? N=18  

 

Stapeldiagrammet i figur 3 visar i vilken mån eleverna i de båda grupperna klarade av att 

beskriva eller berätta hur hassel ser ut. Diagrammet visar resultatet över hur innegruppen har 

svarat kring hur ett hasselträd ser ut. Det framgår hur det är flest elever som inte kan berätta 

eller beskriva hur ett hasselträd ser ut. Tre av nio elever kan berätta något om hassel och två 

elever kan berätta mer än något enstaka fakta om trädet. Den dominerande kommentaren 

handlar främst om hasseln stjälk som olikt många andra ser ut att ha skägg. Någon elev sa: 

Det var det där skägg-trädet va? Den är väl grön och så som alla andra träd. De två elever 

som kunde beskriva trädet mer utförligt hade båda med färg, storlek och en ungefärlig 

beskrivning på hur löven ser ut. 

 

Diagrammet visar resultatet över hur utegruppen svarat kring hur ett hasselträd ser ut. Mer än 

hälften (fem av nio) kunde berätta hur ett hasselträd ser ut. En tredjedel av eleverna kunde till 

viss del berätta och endast en elev visste inte någonting om hassel. Alla elever som kunde 

beskriva hasseln mer utförligt beskrev den som ett mindre träd som brukar vara brun eller grå. 

En elev sa: Jag tror det var det där trädet som inte såg ut som ett träd först, med massa små 

buskar som satt tillsammans. Den var som en stor buske. ***** vågade ju inte gå nära för 

han trodde han var allergisk. En annan elev beskrev: Det är en massa små träd ihop som ser 

ut som en buske. Det var ju den knoppen som jag inte vågade smaka på.    

En elev drog även jämförelsen till björkens blad: Det är svårt med lövet, jag tycker det ser 

nästan likadant ut som björkens. Sådär annorlunda och kantigt. En följdfråga ställdes för att 

försöka klargöra vad hen menade med annorlunda och kantigt. Eleven visade då hens 

tankegångar med hjälp av en bild som visade hur björkens blad såg ut följt av en bild på 

hasselns. 

 

Elever i utomhusgruppen drog paralleller till aktiviteten som bedrevs utomhus. Kopplingen 

till kompisen som inte vågade gå nära på grund av en eventuell allergi gjorde att just den 

eleven kunde förklara hasselns utseende. Den andra eleven drog egna paralleller till en 

situation som handlade om att smaka. Diagrammet visar hur utegruppen visade bättre resultat. 

Kommentarerna från eleverna i utegruppen visar på kopplingar till sinnliga erfarenheter under 

skogspromenaden. Dessa delar är centrala när det kommer till den pragmatiska synen på 

lärande som är det ramverk som denna studie bygger på.        
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Elevernas kunskaper om de tre lövträden 
Eleverna fick nio olika bilder på träd. Av de nio bilderna så var tre av dem på björken. De 

föreställde björkens stam, en helhetsbild av björkträdet samt en bild på björkens blad. Tre av 

bilderna bestod av bilder på hassel. De föreställde hasselns frukt, hasselns blad samt en 

helhetsbild på hasseln. De sista tre bilderna var bilder föreställande olika delar på eken. Det 

var en helhetsbild på eken samt på ekens frukt och blad. På pappret fanns det även, i text, 

skrivet ”Ek”, ”Hassel” och ”Björk”.  

 

Figur 4. Fråga: Framför dig ligger det nio bilder på olika träd samt namnet på tre träd. Kan du vara snäll och 

dra streck från varje bild till namnet på trädet som bilden tillhör ek, björk och hassel. N=18  

 

Stapeldiagrammet i figur 4 visar i vilken mån grupperna har lyckats para ihop rätt bild till rätt 

träd. Stapeldiagrammet visar i vilken utsträckning eleverna i inne- och utegruppen lyckats 

med att koppla bilderna till de olika träden. Åtta av nio elever i såväl innegruppen som 

utegruppen kunde påvisa hur björkens stam ser ut. Åtta av nio elever i innegruppen visade att 

de kunde urskilja björken som just björk medan samtliga elever i utegruppen klarade detta. 

Figuren visar hur just kunskaper om björken var det som innegruppen hade bäst koll på. 

Tillsammans med de olika frukterna på eken och hassel var det dessa delar som mer än 

hälften av eleverna i innegruppen klarade av att para ihop med rätt träd.  

Eleverna i utegruppen visade upp en hög frekvens av rätt när det kom till att para ihop 

bilderna med rätt träslag. Mer än hälften av eleverna lyckades svara rätt på samtliga delar i 

uppgiften bortsett från när det kom till att kunna urskilja björkbladen från hasselbladen. 

Förmågan att kunna koppla rätt blad till rätt träd var för båda grupperna något som utifrån 

diagrammet uppfattades som svårt. De båda grupperna hade minst antal rätt svar när det kom 

till just de olika bladen. 

 

Under intervjuerna med eleverna framkom inga kommentarer som kunde koppla lärandet till 

sinnliga erfarenheter eller praktiska situationer under denna fråga. Eleverna i innegruppen 

hade svårt att kommentera till varför de gjorde sina val. Någon elev yttrade: Jag tror att det 

där är hasselnötter för det där är ekollon.           

Eleverna i utegruppen hade lättare för att berätta hur deras tankegångar gick. Framförallt 

gällde det hasselns utseende. En elev beskrev: Det där måste vara hassel för du har sagt att 

hassel även kan vara buskar och den ser inte så stor ut. En annan elev använde 

uteslutningsmetoden: En hassel kan ju vara både ett träd och buske. Det här är ju en buske 

och de andra två är träd så då måste det här vara hassel. 
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Elevens kunskaper om trädens knoppar 

I samband med intervjuerna efter lektionerna fick eleverna bilder på fyra olika trädknoppar 

där tre av dessa tillhörde knoppar som hade behandlats under lektionerna. Frågan gick ut på 

att de skulle berätta vilken knopp som tillhörde vilket träd.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Fråga: Framför dig ligger det bilder på fyra olika trädknoppar. Kan du utifrån bilderna peka på vilken 

knopp som tillhör eken, björken och hasseln? N=18 

 

Figur 5 visar antal elever ur varje grupp som kunde para ihop rätt knopp till rätt träd och de 

elever som inte klarade detta. Stapeldiagrammet visar att två elever från innegruppen kunde 

visa hur ekens knopp ser ut. En elev ur innegruppen visste hur björkens knopp såg ut och två 

elever visste hur hasselns såg ut. Fyra elever i utegruppen kunde urskilja hur ekens knopp ser 

ut. Lika många kunde även urskilja björkens knopp och fem elever visste hur hasselns knopp 

såg ut. Några av eleverna i utegruppen kommenterade följande under tiden de svarade på 

frågor om knopparna: 

Det där är ekens knopp, för de sitter mer ihop än de andra. Plus att jag minns när vi tittade 

på den i skogen och jag fick en vattendroppe i pannan.  En annan elev från samma grupp sa: 

Hasseln såg ju hårig ut! Men ändå så kändes det inte som hår när man tog på den.  

Av de elever som tillhörde innegruppen så var det någon som sa: Jag minns när vi jobbade 

med våra knoppgubbar så hade hassel skägg på sig. Samtliga elever hade under 

inomhuslektionen fått göra sina egna trädknoppar, så kallade ”knoppisar”. Det var dessa 

knoppgubbar som eleven syftade på. Just reflektionen av att hasselträdets knopp ofta 

förknippas med att ha skägg, tack vare sina körtelhår, var något som flera elever i båda 

grupperna nämnde. 

I en jämförelse mellan de båda gruppernas kommentarer visar utegruppen indikationer på ett 

användande av sinnliga erfarenheter som enligt Dewey är en central del i elevers lärande. 

Eleverna i utegruppen gjorde kopplingar som berörde känsel.   
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Björkknoppens annorlunda egenskap 
Eleverna fick under intervjun en fråga om vilken av de tre trädens knoppar som den tidigare 

lektionen behandlat som blir klibbig efter att man hållit den i handen ett tag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 6. Fråga: En av de tre trädens knoppar har en annorlunda egenskap, den blir nämligen klibbig när du 

hållit den i handen ett tag. Kan du berätta för mig vilken knopp det är? N=18 

 

Figur 6 visar hur eleverna i de respektive grupperna har svarat.  Stapeldiagrammet visar hur 

en av de tillfrågade eleverna i innegruppen svarade att björkens knopp som har egenskapen att 

bli klibbig. Resterande åtta elever i gruppen svarade antingen fel eller valde att inte svara för 

att de sa att de inte kunde svaret. Sex av de åtta eleverna svarade att det var ekens knopp som 

var klibbig. Ingen av eleverna kunde berätta vad de grundade sina svar på. Stapeldiagrammet i 

figur 6 visar även hur eleverna i utegruppen valde att svara. I denna grupp var det två 

tredjedelar (sex av nio) som svarade att det var björkens knopp som var rätt svar. Två elever 

sa: Det var den där knoppen som var för blöt att elda med och jag tyckte luktade typ bränt till 

slut. En av dessa elever minns även: efter att vi försökt elda en liten stund och vi såg att det 

inte skulle fungera nämnde du något om att den också var klibbig. 

 

Andra kommentarer som nämndes av eleverna i utomhusgruppen syftade på situationer och 

minnen som kopplades till skogspromenaden men även situationer som skedde under 

lektionen som bedrevs inomhus. Någon elev i utomhusgruppen sa: det var ju det där trädet 

som stod vid vägen medan en elev från innegruppen sa: det var den där lille björk som vi fick 

göra på lektionen. Eleverna i utegruppen drog kopplingar till de sinnliga erfarenheter de varit 

med om under skogspromenaden. En elev kopplade lärande till hur björkens knopp luktade 

när utomhusgruppen försökte värma den. Den sinnliga erfarenheten som bidrog till lärande 

hos eleven var alltså lukt.   
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Elevens kunskaper om trädens frukter 

Under lektionen som föregick intervjun fick eleverna bland annat lära sig vad trädens olika 

frukter hette. Frågan som ställdes under intervjun gick ut på att eleverna skulle kunna berätta 

vilken frukt som tillhörde vilket träd.  
 

Figur 7. Fråga: Både eken och hasseln har frukter i sitt träd, kan du berätta vad de heter? N=18 

 

Figur 7 visar hur många eleverur varje grupp som kunde svara på vad ekens och hasselns 

frukter heter.    Stapeldiagrammet visar att fem av nio elever i innegruppen svarade att ekens 

frukt heter ekollon, i jämförelse med utegruppen där fyra av nio elever visste detta. Däremot 

visade det sig att utegruppen presterade bättre när det gällde vad hasseln frukt heter i 

jämförelse med innegruppen. I utegruppen var det fem elever som visste svaret medan det var 

tre stycken från innegruppen som angav det svaret. En elev från innegruppen försökte förklara 

varför ekens frukt heter ekollon: Jag kommer ihåg att jag hört att grisar gillar ekollon och 

ekollon låter som att de kommer från en ek. 

 

Under intervjun ställdes även en fråga om vad frukterna kan användas till. 

Ekollon 
Två av eleverna i innegruppen beskrev hur ekollon är en frukt som ekorrar gillar. Eller som en 

elev sa: Ekorrar gillar ju ekollon men jag vet inte riktigt varför. De är ju inte ens goda 

eftersom vi människor inte äter dem. Att just människor inte äter ekollon utan används mest 

av andra djur var även en vanligt förekommande kommentar hos tre elever i utegruppen. 

Detta diskuterades inte specifikt under skogspromenaden utan endast i klassrummet, vilket 

skulle kunna förklara varför det var elever från både innegruppen och utegruppen som gjorde 

denna koppling 

Hasselnöt 
Två elever angav att vi människor kan äta hasselnötter och att ”den går att använda i mat för 

den är väl saftig tror jag”. Likt eleverna i innegruppen beskrev två elever i utegruppen hur 

hasselnöten brukar ätas av människor och att den även går att använda vid matlagning. 
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Kunskapstestets sammanlagda resultat 

En sammanställning gjordes för att tydligt se skillnaden mellan hur inne- respektive 

utomhusgruppen presterat på kunskapstestet. Sammanställningen visar även de felaktiga svar 

som framkommit av intervjuerna med eleverna.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Stapeldiagrammet visar sammanställningen av kunskapstestet som genomfördes i samband med 

intervjuerna. N=18 

Stapeldiagrammet visar sammanställningen över hur de olika grupperna presterade under 

deras kunskapstest. Diagrammet går att avläsa på två olika sätt. Räknar vi endast andelen rätta 

svar ges sammanställningen en bild där innegruppen hade 99 rätta svar medan utegruppen 

hade 133 stycken rätta svar. Utgår vi från delen svar som anses ”till viss del” vara rätt (13 

stycken för innegruppen och 9 för utegruppen) har innegruppen 112 rätta svar gentemot 

utegruppen som då har 142 rätta svar. Med ”till viss del” rätta svar avses de bedömningar som 

gjordes på uppgiften som handlade om att beskriva eller rita de tre olika träden. 

Stapeldiagrammet visar också att innegruppen hade 68 felaktiga svar medan utegruppen 

uppgav 38 stycken felaktiga svar.    

Nedan följer en sammanställning över de sinnliga erfarenheter och praktiska situationer som 

eleverna själva kopplat till under intervjun av kunskapstestet. Med praktiska situationer menas 

de situationer där eleverna gjort någon egen koppling till ett praktiskt moment.    

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Tabellen visar de antal kommentarer från eleverna som går att koppla ihop med antingen sinnliga 

erfarenheter eller praktiska situationer. Detta är uppdelat utifrån grupp. N=18  

 

Tabellen visar de praktiska och sinnliga kopplingar som innegruppen respektive utegruppen 

gjorde under kunskapstestet och intervjun. Den visar hur elever i utegruppen vid 14 tillfällen 

kopplade något lärande till en eller flera av de sinnliga erfarenheterna medan inte någon av 

eleverna i innegruppen gjorde denna typ av koppling. Tabellen visar även hur utegruppen 

gjorde åtta kopplingar till praktiska moment medan innegruppen gjorde tre stycken.  

Intervjuer ang. 

kunskapstestet 

Sinnliga 
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Sammanlagt 

Innegrupp 0 3 4 

Utegrupp 14 8 22 
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Som en avslutande fråga under intervjun fick eleverna betygsätta utifrån hur roligt och 

intressant de tyckte att de olika lektioner som de varit delaktiga i var. Innegruppen fick 

bedöma hur deras lektion inomhus hade varit och utegruppen fick bedöma inomhuslektionen 

men även hur de uppfattat utomhuslektionen. Eleverna ombads bedöma lektionen från 

siffrorna 1-5 där en etta skulle representera en väldigt tråkig lektion medan en femma skulle 

representera en väldigt rolig lektion.  

 

Åsikt om 

lektion 

Inomhuslektion 

1-5 

Snitt inomhus Skogspromenad 

1-5 

Snitt 

skogspromenad 

Innegrupp 3,3,3,3,4,4,4,4,4 3,55 -------------------- -------------------- 

Utegrupp 3,3,3,4,4,4,5,5,5 4 4,4,4,5,5,5,5,5,5 4,67 
Tabell 2. Tabellen visar elevernas åsikter kring hur de uppfattade de olika momenten. Eleverna i 

inomhusgruppen bedömde inte skogspromenaden då de endast hade lektion inomhus. N=18 

 

Tabell 2 visar hur samtliga elever i innegruppen uppfattade inomhuslektionen som en lagom 

rolig lektion med ett snitt på 3,55. Utifrån tabellen går det att tolka som att utegruppen 

uppfattade inomhuslektionen som mer lustfyllt än innegruppen med ett snitt på 4. Eleverna i 

utegruppen tyckte att skogspromenaden var ännu mer lustfylld och gav den lektionen ett snitt 

på 4,67 som innebär att två tredjedelar av eleverna ansåg att momentet utomhus var riktigt 

rolig. Flera av eleverna i utegruppen kommenterade skogspromenaden som väldigt rolig då de 

fick möjlighet att använda sina sinnliga erfarenheter. Några av kommentarerna var: Åh det är 

kul att komma ut! Det är mycket roligare att göra saker utomhus. Andra kommentarer 

handlade mer om lektionen i sin helhet där många av eleverna i utegruppen var väldigt 

positiva: Det är mycket roligare utomhus, då ser man allt på riktigt. Jag vill vara ute mer, jag 

känner mig så mycket gladare då.  
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Diskussion 
Under detta kapitel presenteras diskussionen av resultatet samt en diskussion om den metod 

som använts. Kapitlet innehåller även didaktiska konsekvenser och förslag om framtida 

forskning på ämnet. 

Resultatdiskussion 

I denna del diskuteras studiens resultat och hypoteser kring orsaker bakom undersökningens 

resultat. Resultatdiskussionen är indelad i två avsnitt där den ena delen berör 

utomhuspedagogikens betydelse för elevers lärande och den andra berör de sinnliga 

erfarenheternas betydelse för elevers lärande. Indelningen är gjord för att underlätta för 

läsaren och baseras på studiens två hypoteser. 

Utomhuspedagogikens betydelse för elevers lärande 
Resultatet av elevernas genomförda kunskapstest visade hur eleverna i båda grupperna ökat 

sina kunskaper men att eleverna i utegruppen, som varit delaktiga i ett utomhusmoment, 

presterade bättre än eleverna i innegruppen. Detta trots att förkunskapstestet visade att de 

båda grupperna innan kunskapstestet låg på samma nivå. Resultatet av studien stödjer 

hypotesen att elever med utomhuspedagogik som ett komplement i undervisningen lär sig 

mer.       

 

En orsak till studiens resultat skulle kunna vara elevernas olika möjligheter till första- 

respektive andrahandserfarenheter vid undervisningstillfället. Eleverna i utegruppen fick inte 

bara möjlighet till förstahandserfarenheter utan även fler tillfällen av andrahandserfarenheter.  

Inom utomhuspedagogiken betonas platsen för lärande som viktig (Szczepanski & Andersson 

2015). Det anses att utomhuspedagogiken ska ses som ett komplement till undervisningen där 

eleven får tillgång till både inomhus- och utomhusundervisning som bidrar till ett bredare 

lärande (Mygind 2007; Ohlsson 2015).  Det finns även tidigare studier som styrker 

utomhuspedagogikens syn på lärande där studier har genomförts med inslag av inomhus- och 

utomhusundervisning och hur ett samspel av de båda har bidragit till ett ökat lärande 

(Fägerstam & Blom 2013; Fägerstam & Samuelsson 2012).  

Dewey (1980) betonar hur användandet av förstahand- och andrahandserfarenheter är viktiga 

för individens lärande. Utifrån teori och forskning är det därför troligt att första- och 

andrahandserfarenheter har bidragit till studiens resultat.       

 

En annan orsak som kan ha bidragit till att utegruppen ökat sina kunskaper mera än 

innegruppen kan vara att utegruppen kan sägas ha fått två lektionstillfällen ett inne och ett ute 

i samband med skogspromenaden, det vill säga ett mer än innegruppen. Detta skulle därför 

kunna påverka resultatet. Vid tidigare forskning på ämnet (Fägerstam & Blom 2013; 

Fägerstam & Samuelsson 2012; Upadhyay & DeFranco 2008) fick deltagarna samma mängd 

undervisning, skillnaden var mängden undervisning som bedrevs inomhus respektive 

utomhus. Det är troligt att mer undervisning har främjat lärandet för eleverna i utegruppen.    

 

Elevernas motivation och intresse för att lära skulle kunna vara en annan orsak som styrker 

studiens resultat. Resultatet av undersökningen visar att eleverna i utegruppen bedömde 

lektionen inomhus och momentet utomhus som mer intressanta och mer lustfyllda än vad 

innegruppen gjorde. Enligt lgr11 (2011) ska undervisningen i skolan bidra till ett eget intresse 

för naturen och få möjlighet att uppleva naturen. Detta faller in väl med vad Dewey ansåg 

viktigt för individens lärande (Dewey 1980,s.15). Han ansåg just att individer lär sig bäst om 

undervisningen utgår från deras intresse och erfarenheter. Samtidigt finns det mycket 
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forskning som visar på ökad glädje, intresse och motivation till att lära hos elever som fått 

möjlighet till undervisning utomhus (Fägerstam & Blom 2013; Upadhyay & DeFranco 2008).   

Utegruppens motivation och intresse går därför att bedöma, utifrån teori och tidigare 

forskning, som en trolig orsak till studiens resultat. 

Sinnliga erfarenheters betydelse för elevers lärande 
En sammanställning av de sinnliga erfarenheter som framkommit under intervjuerna med 

eleverna visade hur eleverna i utegruppen gjorde fjorton kopplingar till sinnliga erfarenheter i 

jämförelse med innegruppen som inte gjorde någon. Detta förstärker studiens hypotes att 

elever som får en möjlighet att använda sinnliga erfarenheter lär sig mer. 

 

Att utegruppen gjort fler sinnliga kopplingar faller in väl med utomhuspedagogikens syn på 

lärande. Analyseras det sammanlagda användandet av sinnliga erfarenheter, i relation till 

mängden frågor som besvarades av grupperna, visar det sig dock att eleverna använde det 

ganska lite. Forskning visar hur sinnliga erfarenheter bidrar till att elever mindes mer 

(Fägerstam & Blom 2013).  Det finns även forskning som visar att de sinnliga erfarenheterna 

bidrar till ökat lärande (Fägerstam & Samuelsson 2012) och att lärandet stimuleras ju fler 

sinnen individen får möjlighet att använda (Ohlsson 2015). Individens lärande gynnas när 

individen ges möjlighet att använda sina sinnliga erfarenheter (Dewey 1980). Utifrån 

forskning och teori är det troligt att de sinnliga erfarenheterna som eleverna i utegruppen 

uppgett vid intervjutillfället har bidragit till ett ökat lärande för denna grupp.             

 

En anledning till att studiens resultat visar skillnader när det gäller kopplingar till de sinnliga 

erfarenheterna, som kan ha bidragit till utegruppens prestation på kunskapstestet, skulle kunna 

vara elevernas olika möjligheter till ett användande av dessa sinnliga erfarenheter. Enligt 

(NCU, Linköpings universitet 2017) lägger utomhuspedagogiken en stor vikt till att individen 

får möjlighet att använda sinnliga erfarenheter.  

 

Det finns en intressant aspekt som skulle motsäga den ovanstående faktorn. Om man 

analyserar i vilket sammanhang de olika sinnliga erfarenheterna förekommer i resultatet dyker 

det upp något intressant. Det visar sig att de sinnliga erfarenheter som är kopplade till 

utegruppens svar är kopplade till lärande som skedde såväl inomhus som utomhus. Detta 

innebär att de sinnliga erfarenheterna som kom fram under intervjun med eleverna inte 

nödvändigtvis är direkt kopplade till just utomhusmomentet.        

Sammanfattning 
Undersökningen finner ett visst samband mellan utomhuspedagogik som komplement till den 

ordinarie undervisningen och förbättrade kunskaper inom det naturvetenskapliga 

undersökningsområdet. Sammanställningen av resultatet visar tydliga indikationer på att 

utegruppen visat bättre resultat på kunskapstestet och de kommentarerna som framkom under 

intervjuerna indikerar att de sinnliga erfarenheterna var en bidragande orsak till resultatet. 

Däremot är det svårt att argumentera för exakt hur utegruppen presterat bättre. En del av de 

troliga orsakerna bakom resultatet, som exempelvis synen på utomhusmomentet som en 

lektion eller när sinnliga kopplingar användes för att beskriva något, kan alltid argumenteras 

mot och till viss del avfärdas tack vare det.  

 

Det är svårt att säga om fortsatta undersökningar skulle ge ett annat resultat. Skulle samma 

studie göras igen är det möjligt att den studien skulle fått samma resultat. Det är även troligt 

att undersökningen skulle visa på ett sämre resultat än den 30 procentiga förbättring som 

utegruppen visade vid denna undersökning. Detta grundas på urvalets storlek.     
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Det är troligt att vidare undersökningar, med fler deltagare och fler lektioner fortfarande 

skulle ge stöd för hypoteserna men inte till den grad som denna studie har. Utifrån tidigare 

forskning och studiens teoretiska grund är resultatet ändå väntat där utegruppen presterade 

bättre än innegruppen. 

Metoddiskussion 

Att använda en experimentell ansats för att undersöka utomhuspedagogikens effekt på lärande 

gynnade den här studien. Valet att ha lektioner följt av ett kunskapstest gjort det enkelt för 

mig att bedöma elevernas kunskaper. Genomförandet av lektionerna gick bra men det tog tid 

att skapa lektionerna, trots att ett förkunskapsprov gjordes. Mycket tid lades ner för att säkert 

veta att innehållet i lektionerna matchade och tog upp vad kunskapstestet senare skulle 

bedöma.        

 

Att använda ett förkunskapstest för att bedöma deltagarnas tidigare kunskaper innan 

undersökningens primära lektion skulle genomföras var i efterhand väldigt bra. Tack vare den 

kunde lektionerna genomföras på en nivå som matchade elevernas kunskaper. Då 

undersökningen genomfördes i form av, för eleverna, en vanlig lektion var det inget som för 

eleverna uppfattades som annorlunda. Detta faktum, att alla deltagare sedan tidigare var 

bekanta med de delar som experimentet innehöll, gjorde att experimentet inte uppfattades som 

obekant och därför inte påverkade deras deltagande och engagemang på något sätt.  

Eftersom själva kärnan i intervjuerna bestod av att eleverna skulle svara på kunskapsfrågor 

istället för tydliga eller öppna intervjufrågor så hamnade fokus på att kunskapsfrågorna 

utformades på ett tydligt och bra sätt. De kunskapsfrågor som användes kändes relevanta 

utifrån de lektioner som eleverna fick vara delaktiga i och svaren från eleverna bidrog till att 

kunna besvara mitt syfte och mina hypoteser.   

 
Den mall som hade skapats som en hjälp till en av frågorna fungerade väl. Den användes 

endast vid en av frågorna men bidrog till att sammanställningen av frågorna gick lättare. Det 

var ett bra beslut att spela in intervjuerna. Den ökade inte bara studiens validitetet utan 

underlättade vid sammanställningen av resultatet. En farhåga var att eleverna skulle bli 

nervösa eller ängsliga över det faktum att de spelades in. Detta var till slut inget som störde 

intervjun.  

Didaktiska konsekvenser 

Utifrån studiens resultat finns det anledning och tro att utomhuspedagogiska inslag i 

undervisningen som berör lövträd gynnar elevers lärande inom det naturvetenskapliga ämnet. 

Resultatet av undersökningen visade ett resultat där gruppen som fick möjlighet till ett 

utomhuspedagogiskt inslag i undervisningen presterade närmare 30 % bättre än gruppen som 

var utan. Samtidigt är studien för liten för att kunna dra större generella slutsatser. Resultatet 

visade så pass stora skillnader mellan grupperna när det kom till kunskapstestet vilket borde 

ge indikationer till framtida lärare om att utomhuspedagogik kan vara ett framgångsrikt 

komplement att använda sig av. Det framgick även under tiden arbetet skrevs hur platsen för 

lärande spelar en stor roll i den utomhuspedagogiska undervisningen.  

 

Resultatet av undersökningen ger mig som snart nybliven lärare en förhandsvisning av de 

fördelar som utomhuspedagogiken bidrar med. Det är viktigt för oss lärare att inte vilja ersätta 

den ordinarie undervisningen med utomhuspedagogik. Tanken med utomhuspedagogik är ju 

att komplettera den redan fungerande undervisningen. Jag som snart färdig lärare kommer 
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försöka ha detta komplement som ett återkommande inslag i min undervisning, mycket tack 

vare studiens resultat men också beroende på de externa effekter som utomhuspedagogiken 

har visat bidra med, så som möjligheten till mer fysisk aktivitet och framförallt förhöjd 

motivation till att lära.  

 

Vidare forskning 

Det intressanta resultat som framkommit av studiens undersökning är värt att forska vidare 

kring. Det krävs större och fler undersökningar innan något resultat går att generalisera, något 

som hade kunnat vara möjligt om studien haft mer tid. En intressant aspekt av fortsatt 

forskning hade varit att göra undersökningen i en mycket större skala. Den här 

undersökningen använde sig av en klass. Med fördel skulle flera klasser kunna användas för 

att även få fram om resultatet berodde på den deltagande klassen eller om samma samband 

existerar vid ett deltagarantal som är betydligt större. En annan aspekt som hade varit 

intressant hade varit att utöka mängden lektioner.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Missivbrev 

Informationsbrev     17-04-01  

 

Till vårdnadshavare med barn på *************** 
 

Jag heter Fredrik Sverker och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 

Högskolan i Borås, 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 det naturvetenskapliga ämnet. Jag kommer genomföra en 

rad lektioner med fokus på växter/träd i närmiljön samt namnen och kännetecken på några av 

dessa. Eleverna kommer sedan att bli intervjuade med hjälp av bandspelare.   

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande:  

 

 Den information som framkommer under intervjun kommer enbart att användas i mitt 

examensarbete. Elevernas svar kommer att avidentifieras så att ingen obehörig kan ta 

del av vem som svarat vad. När mitt examensarbete är färdigt kommer 

intervjumaterialet förstöras och inspelningarna att raderas.  

 De uppgifter som framkommit under min undersökning kommer enbart användas i mitt 

examensarbete.  

 I mitt examensarbete används fiktiva namn på elever, lärare och skola. Detta så att de 

inblandande i arbetet inte ska kunna identifieras   

 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 in blanketten till 

************** 

   

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på 

***********@hotmail.com  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Fredrik Sverker  

  

mailto:***********@hotmail.com


29 

 

Bilaga 2  

Förkunskapstest 
Hej! 

 

Som ni vet kommer jag att genomföra en lektion i er klass och den lektionen kommer handla 

om några av de träd som finns i Sverige.  

 

Nedanför här har Du några frågor jag gärna vill att du svarar på. De handlar om olika svenska 

lövträd och barrträd. Jag vill att du inte ser det här som något prov utan jag vill endast se vad 

du kan. Svaren jag får kommer hjälpa mig när jag ska planera min lektion tillsammans med er 

så att innehållet blir så roligt och spännande som möjligt.   

 

Några av Sveriges vanligaste lövträd är hassel, ek, björk och lönn. Men vad kan Du om dem?  

Skriv ner det du kan om de olika träden och skulle det vara så att du inte kan svaret så låt den 

raden stå tom. Förslag på vad du kan skriva med kan vara: Vad har trädets stam för färg och 

utseende? Hur ser bladen ut? Vart växer trädet och varför växer det just där? Hur ser trädets 

knoppar ut? Längst bak finns det ett tomt papper, där får du väldigt gärna rita hur de 

olika träden och bladen ser ut.   
P. S ***** kommer inte se eller bedöma detta, den enda person som kommer se vad du svarar 

är jag.  

 

Det här kan jag om eken:____________________________  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Det här kan jag om björken: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Det här kan jag om lönnen: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Det här kan jag om 

hassel:______________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Förutom lövträd så finns det även barrträd i Sverige. De vanligaste är gran och tall. Jag vill 

gärna att du skriver vad du kan om dessa också. Även här får du gärna använda det tomma 

pappret till att rita hur granen och tallen ser ut. 

 

Det här kan jag om granen:  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Det här kan jag om tallen: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen! Mvh Fredrik 

  



31 

 

Bilaga 3  

Intervjufrågor 
Intervjufrågor/kunskapstest: 

1, Framför dig ligger det bilder på fyra olika trädknoppar. Kan du utifrån bilderna peka på: 

A, ekens knopp B, hasselns knopp C, björkens knopp 

 

2, Både ek och hassel har frukter i sitt träd, kan du berätta vad de heter? Kan frukterna 

användas till något?  

 

3, Kan du med hjälp av bilder eller text, rita eller berätta hur:  

a, eken ser ut  b, hasseln ser ut c, björken ser ut 

 

4, En av de tre trädens knoppar har en annorlunda egenskap, den blir nämligen klibbig när du 

hållit den i handen ett tag. Kan du berätta för mig vilken knopp det är? 

 

5, Framför dig ligger det nio bilder på olika träd samt namnet på tre träd. Kan du vara snäll 

och dra streck från varje bild till namnet på trädet som bilden tillhör en: 

A, björk  b, ek  c, hassel 

 

6, Om du får bedöma lektionerna vi hade om de olika lövträden, där siffran 1 är väldigt tråkig 

och 5 är väldigt rolig, vad hade du gett lektionerna för siffra? 
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Bilaga 4  

Bedömningsmall 

Bedömningsmall för bedömning av uppgiften: beskriva de olika lövträden 
 

Mallen används för att bedöma om eleven klarat av att beskriva något av, eller alla, de tre 

lövträden. 

 

Bedömningsmall Ja Till viss del Nej 

 Eleven klarar av 

att, med egna ord, 

eller bilder 

beskriva minst två 

detaljer på trädet. 

Förslag på dessa 

kan vara utseende, 

färg, storlek, 

form.    

Eleven klarar av 

att, med egna ord 

eller bilder 

beskriva en detalj 

på trädet. 

Eleven klarar inte 

av att beskriva 

någon detalj på 

trädet. 
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