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Sammanfattning 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som bland annat innebär att platsens betydelse för 

lärandet lyfts fram. Denna undersökning syftar till att ta reda på om det är någon skillnad i 

elevers lärande i de naturorienterande ämnena beroende på om de blir undervisade inne i 

klassrummet eller utomhus. Mycket av den tidigare forskningen kring utomhuspedagogik och 

lärande är kvalitativ och utgår från lärares perspektiv. Denna undersökning är kvantitativ, 

utgår från elevernas perspektiv och består av två delar. Dels en enkät som syftar till att ta reda 

på hur eleverna själva upplever sitt lärande när det gäller utomhuspedagogik, och dels en 

lektion som utvärderas via ett kunskapstest, för att ta reda på om elevernas lärande blir 

annorlunda med hjälp av utomhuspedagogik. Resultatet av undersökningen visar att elevers 

lärande blir bättre med hjälp av utomhuspedagogik. 

 

Abstract 

Outdoor education means, inter alia, that the importance of the place for learning is 

highlighted. This survey aims to find out if there is any difference in pupils' learning in the 

nature-orientated subjects depending on whether they are taught in the classroom or outdoors.  

Much of the previous research on outdoor education and learning is qualitative and based on 

teachers' perspectives. This survey is quantitative. And based on the pupils' perspective it 

consists of two different parts: a questionnaire aimed at finding out how the pupils 

themselves experience their learning in outdoor education, and a lesson that is evaluated 

through a knowledge test, to find out if the pupils' learning is different with the aid of outdoor 

education. The results of the survey show that learning is improved through outdoor 

education. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Denna uppsats är skriven och genomförd i par. Vi har valt att utföra samtliga steg i arbetet 

tillsammans. Erica har fokuserat mer på de inledande delarna av arbetet, såsom inledning och 

bakgrund, medan Sophie har tagit mer ansvar för metoddelen av arbetet samt de teoretiska 

utgångspunkterna. Vi har dock båda varit involverade i alla steg, och de övriga ej nämnda 

delarna i arbetet har vi helt utformat tillsammans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Inledning 1 

1.1 Disposition 2 

1.2 Syfte och frågeställningar 2 

1.3 Definition av begrepp 2 

2. Bakgrund 3 

2.1 Ett autentiskt lärande 3 

2.2 Motivation för lågpresterande elever 3 

2.3 Utomhusundervisning kontra klassrumsundervisning 4 

2.4 Svårigheter och hinder 4 

2.5 Utomhuspedagogik och hållbar utveckling 5 

3. Teoretisk utgångspunkt 5 

3.1 Pragmatismen 5 

3.2 Det sociokulturella perspektivet 7 

4. Metod 7 

4.1 Urval 7 

4.2 Genomförande 8 

4.3 Analysarbete 9 

4.4 Etiska förhållningssätt 10 

4.5 Reliabilitet och validitet 10 

5. Resultat 11 

5.1 Enkäten 11 

5.2 Kunskapstestet 12 

6. Diskussion 14 

6.1 Sammanfattning av huvudresultat 14 

6.2 Resultatdiskussion 14 

6.3 Metoddiskussion 16 

6.4 Praktisk relevans samt förslag på vidare forskning 17 

Referenser 19 

Bilaga 1 21 

Bilaga 2 22 

Bilaga 3 23 

Bilaga 4 24 



1 
 

1. Inledning 

De tidiga skolåren spelar en viktig roll för elevernas naturvetenskapliga allmänbildning och 

ekologiska förståelse. Många barn är nyfikna och intresserade av att lära sig om fenomen i 

naturen och som lärare är det viktigt att fånga upp elevernas intresse och utveckla deras 

förståelse (Helldén, 2015, s. 6). Skolan ska enligt Skollagen (SFS: 2010:800) och Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, s. 10) främja alla elevers 

utveckling och skapa en livslång lust att lära. I de naturorienterade ämnena (2011, s. 156) är 

syftet bland annat att undervisningen ska väcka elevernas nyfikenhet och intresse för att lära 

sig mer om naturen och omvärlden. Men hur lär sig elever om naturen och omvärlden på 

bästa sätt? Har platsen för undervisningen betydelse för elevernas lärande? 

 

Våra erfarenheter utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning är att många lärare väljer att 

bedriva undervisningen i de naturorienterande ämnena inomhus, medan mycket forskning 

pekar på att utomhuspedagogik har en positiv inverkan på elevers lärande. Szczepanski 

(2013) menar att utomhuspedagogik ger eleverna möjlighet till ett autentiskt lärande vilket 

resulterar i att de lättare kan se samband och befästa ämnesspecifika begrepp. En studie av 

Carrier, Tugurian och Thomson (2013) visar dessutom att elevers attityd och inställning till 

miljön förbättras väsentligt med hjälp av utomhuspedagogik. Däremot visar en undersökning 

av Mellvig och Nilsson (2015) att elevernas förståelse i de naturorienterande ämnena inte 

ökar med hjälp av utomhuspedagogik, utan att eleverna presterar lika bra och visar samma 

kunskap oavsett om de fått undervisning inomhus eller utomhus.  

 

Utomhusvistelse ger många fördelar hälsomässigt och det finns åtskilliga forskningsstudier 

som visar att vi människor mår bra av att vara ute. Stresshormonerna sänks, dagsljuset bidrar 

med D-vitamin och mer rörelse kan minska risk för diabetes och fetma. Men när det gäller 

själva lärandet är det svårt och komplext att bevisa om utomhuspedagogik leder till ett 

annorlunda eller bättre lärande. Anders Szczepanski, enhetschef vid centrum för 

utomhuspedagogik på Linköpings universitet, menar att lärare upplever att 

utomhuspedagogik bidrar till glädje i arbetet och att det i sin tur stärker gruppen och ökar 

koncentrationen. Om det däremot leder till ett större lärande är svårt att bevisa (Villanueva 

Gran, 2011). Mycket av den tidigare forskningen om utomhuspedagogik i de 

naturorienterande ämnena är kvalitativ och utgår från ett lärarperspektiv. Det vi saknar i den 

tidigare forskningen är kvantitativa studier som utvärderar elevernas lärande när det gäller 

utomhuspedagogik och som inte enbart grundar sig i lärares uppfattningar om vad eleverna 

lär sig. Vi vill därför genom kvantitativa metoder och genom ett elevperspektiv undersöka om 

elevers lärande blir annorlunda med hjälp av utomhuspedagogik. Vi vill också undersöka 

vilka uppfattningar eleverna själva har kring sitt lärande när det gäller utomhuspedagogik i de 

naturorienterande ämnena. 
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1.1 Disposition 

Denna uppsats är indelad i sex olika huvudkategorier. I inledningen beskrivs varför vi vill 

göra denna undersökning, sedan formuleras undersökningens syfte och frågeställningar samt 

en definition av begreppet utomhuspedagogik. Under bakgrund presenteras tidigare forskning 

inom området och under teoretisk utgångspunkt beskrivs de teorier som kommer hjälpa oss 

tolka och förstå vår insamlade empiri. Sedan beskrivs undersökningens metod, det vill säga 

hur vi gått tillväga för att samla in material till undersökningen, urval, etiska förhållningssätt 

samt validitet och reliabilitet. Under resultat presenteras undersökningens analyserade 

resultat. Slutligen, under rubriken diskussion, diskuteras resultatet i relation till syfte, 

frågeställningar samt de teoretiska utgångspunkterna. Kapitlet innehåller även en 

metoddiskussion, tillämpning i praktiken samt förslag på vidare forskning. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det är någon skillnad i elevers lärande i 

de naturorienterande ämnena beroende på om de blir undervisade inne i klassrummet eller 

utomhus. Detta syfte formuleras i följande frågeställningar 

 

- Blir elevernas lärande annorlunda med hjälp av utomhuspedagogik? 

- Vad har eleverna själva för uppfattning om sitt eget lärande när det gäller 

utomhuspedagogik? 

1.3 Definition av begrepp 

Szczepanski (2013) beskriver att utomhuspedagogik, liksom mycket annat kring lärande och 

utbildning, är en kulturell konstruktion som är knuten till ett lands traditioner och 

bildningsdiskurs. Detta innebär att begreppet utomhuspedagogik tolkas och förstås på olika 

sätt i olika delar av världen. I vissa länder är de sociala perspektiven mer framträdande medan 

andra länder framhäver rörelse- och hälsoaspekten. Utomhuspedagogik kan bland annat ses 

som en process, som är rotad i en rad av olika filosofers tänkande, bland annat Jean-Jacques 

Rousseau, Maria Montessori, Ellen Key, John Dewey och Paulo Freire. Utomhuspedagogik 

innebär direkta erfarenheter av det som lärs ut och omfattar utomhusaktiviteter, platsbaserat 

lärande, personlig och social utveckling, hälsa samt hållbarhet och miljö.  

Fägerstam (2012) menar att begreppet utomhuspedagogik kan skapa förvirring och att 

begreppet används synonymt med till exempel utomhusundervisning och lärande utanför 

klassrummet. Många lärare inkluderar aktiviteter såsom besök på museum och fabriker i 

begreppet utomhuspedagogik trots att de aktiviteterna egentligen sker inomhus. Anledningen 

är att tillvägagångssättet, det vill säga att undervisningen sker utanför klassrummet, som är 

betydande för utomhuspedagogik även gäller för den typen av aktiviteter. En viktig aspekt av 

utomhuspedagogiken är att lära sig om miljön, men det finns också flera andra viktiga mål 

såsom akademiska, sociala och personliga. Liksom Szczepanski (2013) beskriver Fägerstam 

(2012) att det är stor skillnad på hur man definierar begreppet utomhuspedagogik i olika 

länder och att olika kulturella aspekter är viktiga faktorer i elevernas utomhusupplevelser. I 
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ett Skandinaviskt sammanhang innebär utomhuspedagogik ofta skolbaserad inlärning utanför 

klassrummet. Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, beskriver begreppet 

utomhuspedagogik på följande sätt: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som 

bl.a. innebär: 

- att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

- att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

- att platsens betydelse för lärandet lyfts fram 

 

(Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, 2017) 

 

I denna undersökning har vi valt att tolka begreppet utomhuspedagogik utifrån NCUs 

definition. Detta eftersom den definitionen stämmer överens med vår syn på begreppet, det 

vill säga som ett lärande som grundas på erfarenheter i autentiska situationer där platsens 

betydelse för lärandet är central. 

2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om utomhuspedagogikens inverkan på elevers 

lärande. Den tidigare forskningen består i huvudsak av kvalitativa studier som behandlar 

lärares uppfattningar om elevers lärande i de naturorienterande ämnena.  

2.1 Ett autentiskt lärande   

Szczepanski (2013) menar att utomhuspedagogik innebär ett autentiskt lärande för eleverna 

där de får möjlighet att använda alla sina sinnen. Han beskriver vidare att undervisningen blir 

mer obegränsad när den förläggs utomhus. Eleverna får större ytor att röra sig på och kan till 

exempel ha en hel skog som klassrum. Många lärare uppfattar att eleverna har lättare för att 

lära sig ämnesspecifika begrepp utomhus och att många fenomen inom de naturorienterande 

ämnena bör undersökas just utomhus. Fägerstam (2014) beskriver också att vetenskapliga 

begrepp lärs in på ett meningsfullt sätt med hjälp av utomhuspedagogik, då det sker i ett 

sammanhang till skillnad från klassrumsundervisning, där eleverna får läsa till sig kunskapen. 

Norðdahl och Jóhannesson (2014) menar att utomhusmiljön inte är konstruerad och att det 

bidrar till att eleverna lättare kan förstå svåra och abstrakta begrepp eftersom de genom 

utomhusundervisning sätts i ett sammanhang. Erfarenhet av upplevelser utanför klassrummet 

är viktiga för elevernas lärande, de behöver få uppleva saker och inte bara läsa om dem.   

2.2 Motivation för lågpresterande elever 

Tidigare forskning visar att utomhuspedagogik kan fungera särskilt motiverande för elever 

som annars är lågpresterande eller skoltrötta. Mellvig och Nilsson (2015) beskriver att 
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skoltrötta elever gynnas av utomhuspedagogik i större utsträckning än elever som vanligtvis 

är motiverade och presterar bra under lektioner. Även andra studier visar att elever som har 

svårt att sitta still och arbeta inne i klassrummet kan ha fördel av att undervisningen förläggs 

utomhus. Norðdahl och Jóhannesson (2014) menar att utomhuspedagogik kan öka 

motivationen hos elever som annars har svårt att fokusera under lektionerna. Utomhusmiljön 

bidrar till att engagera eleverna vilket leder till att de presterar bättre och lär sig mer. 

Fägerstam (2014) beskriver att blyga elever drar särskild nytta av utomhuspedagogik då 

miljön utomhus bidrar till att eleverna vågar ta för sig mer. Utomhus blir undervisningen mer 

avslappnad och varierad vilket gör att tillbakadragna elever får större möjlighet att visa vad 

de kan och ta plats under lektionerna. 

2.3 Utomhusundervisning kontra klassrumsundervisning 

Många lärare upplever att utomhusundervisning kan komplettera klassrumsundervisning. 

Eick (2011) menar att utomhuspedagogik kan bidra till att öka elevers motivation till att läsa 

och skriva. En lärare från Eicks (2011) studie beskriver hur hon tydligt kopplar ihop 

utomhusundervisning med klassrumsundervisning och att eleverna bland annat får läsa och 

skriva om samma fenomen som de får studera i naturen. Fägerstam (2014) beskriver att det 

som eleverna lär sig utomhus kan bli en utgångspunkt för efterföljande undervisning i 

klassrummet. Många lärare menar att utomhusundervisning kan underlätta för eleverna att 

överföra kunskapen de får i klassrummet till den vardagliga världen. I den meningen upplevs 

utomhusundervisning som ett komplement till klassrumsundervisning och inte som en 

expansion. En studie av Mellvig och Nilsson (2016) visar däremot att elever inte lär bättre 

eller annorlunda med hjälp av utomhuspedagogik, utan att elevernas resultat och kunskap 

blev samma oberoende av var eleverna blev undervisade. Eleverna i den studien beskriver 

dock att de tycker att utomhusundervisning är ett bra komplement till klassrumsundervisning.  

2.4 Svårigheter och hinder  

Trots att mycket forskning tyder på att utomhuspedagogik har en positiv inverkan på elevers 

lärande är det många lärare som upplever svårigheter och hinder med att genomföra 

utomhusundervisning. Carrier, Tugurian och Thomson (2013) menar att lärare anser att de 

inte fått med sig tillräckligt med kunskap om utomhuspedagogik i de naturvetenskapliga 

ämnena under sina lärarutbildningar. En av de största utmaningarna med att bedriva 

utomhusundervisning menar lärarna är bristen på tid att lära sig vetenskapen ordentligt, vilket 

leder till att de inte känner sig bekväma med att undervisa utomhus. Lärarna i den studien 

nämner också att läroplanen saknar stöd och argument för den typen av undervisning. 

Szczepanski (2008) menar att de hinder och svårigheter som många lärare uppfattar med 

utomhuspedagogik handlar om brist på kunskap om varför, när och hur utomhuspedagogik 

ska genomföras. Andra hinder är stora elevgrupper, att eleverna inte upplever 

utomhuslektioner som riktiga lektioner och att de tappar kontrollen utomhus. Andra hinder 

som lärare upplever har med bekvämlighet att göra, till exempel väderförhållanden och 

avsaknaden av lämplig utrustning såsom regnkläder och stövlar. Fägerstam (2014) beskriver 

att lärare uppfattar att det tar tid för elever att vänja sig vid en ny inlärningsmiljö vilket leder 
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till att en del lärare väljer bort utomhusundervisning. Resultatet av hennes studie visar dock 

att de lärare som förlägger undervisningen utomhus trots att de uppfattar svårigheter gynnas i 

slutändan, då eleverna successivt vänjer sig vid den nya inlärningsmiljön och att lärarna då 

uppfattar att utomhuspedagogiken har en positiv effekt. 

2.5 Utomhuspedagogik och hållbar utveckling 

Utomhuspedagogik kan bidra till lärande för hållbar utveckling. En studie av Carrier, 

Tugurian och Thomson (2013) visar att elevers attityd och inställning till miljön förbättras 

väsentligt med hjälp av utomhuspedagogik. Szczepanski (2008) beskriver att 

miljöundervisning är en del av utomhuspedagogiken som omfattar bland annat ekologi, lokalt 

och globalt resursutnyttjande samt lärande för hållbar utveckling. Utomhuspedagogik skapar 

förstahandserfarenheter av människans handlingar i sin omgivning, vilket tillåter oss att se att 

vi är knuten till naturen. Eick (2011) menar att barndomsupplevelser i naturen som främjas av 

engagerade vuxna kan bidra till att eleverna blir mer måna om miljön och naturen. Genom att 

studera mänsklig påverkan på miljön kan man hjälpa eleverna att skapa en större förståelse 

för naturen och en vilja att bevara den. Detta är något som också Norðdahl och Jóhannesson 

(2014) beskriver, det vill säga att utomhusundervisning bidrar till att eleverna lär känna 

naturen och på så sätt lär sig att respektera och skydda den. Många lärare ser det som 

grundläggande och nödvändigt att använda sig av naturen i undervisningen för att öka 

elevernas miljömedvetenhet och därigenom uppmuntra dem att respektera och bevara den.  

3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter som senare kommer att hjälpa oss tolka 

och förstå vår insamlade empiri.  

 

Det finns inte någon gemensam definition av lärande som alla använder. I den vetenskapliga 

diskussionen blir förståelsen av lärande beroende på vilket teoretiskt perspektiv man 

använder (Säljö, 2017, ss. 206-208). Vi har valt att använda två olika teoretiska 

utgångspunkter. Den ena är pragmatismen. Grundprincipen för pragmatismen är en filosofisk 

tanke kring sambandet mellan kunskap och vardag. Den andra utgångspunkten är det 

sociokulturella perspektivet som belyser att människan är i en konstant utveckling. Dessa 

båda teorier är förespråkare av sambandet mellan kulturella- och sociala förhållanden, 

betydelsen av kommunikativ tillvaro som belyser vad som är verkligt och konkret samt 

vikten av en meningsfull undervisning (Säljö, 2017, ss. 241-251). 

3.1 Pragmatismen 

John Dewey (1859-1952) räknas som en av pragmatismens främsta företrädare. Han var i 

första hand filosof och ägnade sig åt dagsaktuella, praktiska och pedagogiska frågor. Dewey 

förespråkar en utbildning där elevernas intresse är utgångspunkten och där teori och praktik 

vävs samman. Han betonar vikten av att lärare stimulerar, breddar och fördjupar elevernas 

kunskaper samt att eleverna ges möjlighet att aktivt pröva och experimentera (Dewey, 2004, 
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ss. 15-17). Dewey lyfter fram några av sina pedagogiska grundtankar i uppsatsen 

Framtidsskolor (Dewey och Dewey, 1917): ”Det, som lärjungar lära av varandra ute på 

skolgården, är tusen gånger nyttigare för dem, än allt det som man kan bibringa dem i 

skolrummet.” Dewey framhåller alltså platsens betydelse för lärandet. Han menar att eleverna 

i sina studier ska leva i en aktiv relation med sin närmiljö. Hans pedagogiska visioner handlar 

om betydelsen av autentiska upplevelser i sin rätta miljö, att få använda alla sinnen och att 

använda sig av hela kroppen i lärprocessen (Szczepanski 2008). Deweys tankar om att utgå 

från elevernas intressen och att använda sig av alla sinnen i undervisningen beskriver han 

bland annat på följande sätt: 

  

Att förbereda barn för ett framtida liv innebär att man låter barnen förfoga över sig 

själva. Det betyder att man fostrar dem så att de har full tillgång till hela sin kapacitet. 

Ögon, öron och händer skall vara redskap färdiga att användas. Omdömet skall kunna 

fatta de betingelser som barnen måste arbeta under, och den praktiska 

organisationsförmågan skall vara uppövad så att den kan användas så effektivt som 

möjligt. Det är omöjligt att nå denna form av anpassning om man inte hela tiden tar 

hänsyn till individens begåvning, smak och intressen. 

(Dewey, 2004, ss. 47-48) 

  

Dewey belyser vikten av att undervisningen utgår från elevernas vardag. Han menar att 

skolan ska representera det liv som är verkligt för barnen, så som de lever i hemmet, i 

grannskapet eller på lekplatsen. Han menar att skolans atmosfär kan förändras genom en 

varierad undervisning och ett arbetssätt där eleverna får vara aktiva. Då får skolan en chans 

att vara en del av det verkliga livet och därmed bli en plats där eleverna får växa och lära sig 

genom att leva, istället för att vara ett ställe där man lär sig sådant som är abstrakt och inte 

har någon betydelse för det livet som ska levas i framtiden (Dewey, 2004, s. 65). 

  

Dewey förespråkar alltså involvering av samtliga sinnen, att eleverna har en sinnlig närvaro 

och får konkreta upplevelser vilket ger ett direkt resultat. Han understryker sambandet mellan 

kunskap och människors erfarenheter, och särskiljer inte det kroppsliga från det praktiska 

vilket bidrar till att de sinnliga upplevelserna blir en naturlig del av lärandet (Säljö, 2017, ss. 

242-244). Dewey var kritisk mot att undervisning fokuserar för mycket på produkten av 

lärandet istället för lärandet som en process. Resultatet av detta lärande handlar om att 

memorera enskilda faktorer vilket saknar förankring i elevernas egna erfarenheter. Den 

centrala tanken med Deweys teori är att individen får kunskap genom erfarenheter av sina 

handlingar i utförda aktiviteter samt att praktisk kunskap väger lika mycket som den 

intellektuella (Säljö, 2017, ss. 241-246). Learning by doing är ett känt begrepp från Deweys 

teori som handlar om att barnet lär sig tänka och förstå genom praktiska konkreta situationer. 

En annan viktig detalj inom pragmatismen är den sociala integrationen, att individen 

utvecklas i samspel med sin omvärld. Det är genom kommunikation med andra som vi kan 

förstå och analysera världen omkring oss (Dewey, 2004, ss. 15-19). 
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3.2 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet är en kunskapsteori som kommer från Lev Vygotskijs (1896-

1934) idéer om lärande och utveckling. Säljö (2017, ss. 251-262) beskriver att Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv berör många aspekter vad gäller barnets lärande och utveckling. 

Det som kännetecknar teorin är att barnets utveckling sker i en kulturell miljö, genom 

gemensamma aktiviteter och deltagande i sociala sammanhang. Enligt Vygotskij finns det 

inga speciella utvecklingsstadier. Det är inte själva resultatet som är viktigt i lärandet utan 

processen. Vygotskij menade att den individuella lärprocessen sker genom en utvecklingszon, 

som är känd som den proximala utvecklingszonen. Säljö (2017, ss. 251-262) förklarar den 

proximala utvecklingszonen som sträckan mellan det som barnet klarar själv utan stöd av 

andra och det barnet klarar med hjälp av andra. Enligt Vygotskijs tanke är människan 

beroende av olika viktiga verktyg för att kunna utvecklas, dessa verktyg är språket, symboler 

och den sociala interaktionen. Med hjälp av språket lär sig människan att reflektera över den 

egna kunskapen samt genom att kommunicera med andra vilket även bidrar till att få ny 

kunskap att lägga till sin egen förståelse. 

 

Sammanfattningsvis har den filosofiska synen på barns lärande förändrats, dels genom 

samtida efterfrågningar på synen om barns lärande, dels även genom att ny forskning fått 

genomslagskraft. De olika teorierna spelar en stor roll i nutida inriktningar på inlärning och 

ligger som grund i styrdokumenten. Exempelvis finns det tydliga spår av de filosofiska 

perspektiven i styrdokumenten som den pragmatiska aktivitets- och verksamhetspedagogiken 

som fortfarande är gällande samt den sociokulturella teorin som övervägande präglar dagens 

lärande och pedagogik (Dysthe, 2003, ss.7-10). 

4. Metod 

I detta kapitel beskrivs undersökningens urval, genomförandet, hur analysarbetet gått till, 

etiska förhållningssätt samt reliabilitet och validitet. 

4.1 Urval 

Undersökningen genomfördes i två klasser på två olika skolor i Västsverige. Skolorna som 

medverkar i undersökningen är vi sedan tidigare bekanta med, då vi haft vår 

verksamhetsförlagda utbildning där. Båda klasserna är årskurs F-1. Eleverna har sedan 

tidigare viss vana av utomhuspedagogik men inte i någon större utsträckning. Dessa klasser 

valdes då vi är bekanta med eleverna och därmed kunde vi fokusera på undersökningen, och 

undvika omständigheter som hade kunnat försvåra genomförandet, till exempel lära oss 

elevernas namn och lära känna elevgrupperna. Eftersom vi redan kände elevgrupperna var det 

lättare för oss att lägga vikt på det som var relevant för vår undersökning. Skolorna 

kontaktades via mail med en förfrågan om att medverka i undersökningen. Efter svar 

bifogades informationsbrev (se bilaga 1) och samtyckesblankett (se bilaga 2) som 

klasslärarna vidarebefordrade till elevernas vårdnadshavare. I informationsbrevet beskrivs 
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undersökningen samt information om de etiska forskningsprinciperna. Sammanlagt deltog 40 

elever i undersökningen. Vi fick ett bortfall på fyra elever på grund av sjukdom. 

4.2 Genomförande  

Undersökningen är kvantitativ och indelad i två delar. En kvantitativ undersökning 

kännetecknas av att man vill få fram ett resultat i siffror eller undersöka mängden av något 

(Trost, 2012, s. 22). I vår undersökning vill vi undersöka hur många elever som lär sig bättre 

eller annorlunda utomhus respektive inomhus, därför har vi valt att använda oss av en 

kvantitativ metod.  

 

I den första delen av undersökningen fick respondenterna svara på en enkät (se bilaga 3) med 

totalt tre frågor angående deras uppfattning om sitt eget lärande när det gäller att vara 

utomhus eller inomhus i lärandesituationer. Syftet med enkäten var att besvara vår 

frågeställning som handlar om vad eleverna själva har för uppfattning om sitt eget lärande när 

det gäller utomhuspedagogik. Eleverna fick fylla i enkäten före lektionen och kunskapstestet 

för att vi inte ville att respondenternas svar skulle påverkas av den utomhusundervisning vi 

genomförde med dem. Vi ville undersöka elevernas allmänna uppfattning om 

utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena och inte hur de uppfattade 

utomhuspedagogik efter att vi genomfört undervisning med dem. Frågorna i enkäten togs 

fram genom diskussion där fokus låg på att formulera frågor som svarar till vårt syfte. I 

enkäten fick eleverna ta ställning till var de tycker att det är roligast att ha lektion, detta för 

att vi ville undersöka hur motiverande eleverna anser att det är med utomhusundervisning. De 

fick också svara på var de tycker att de lär sig bäst och var de helst vill ha lektion när de ska 

lära sig om naturen. Detta var för att tar reda på om eleverna själva uppfattar att de lär sig 

annorlunda beroende på om undervisningen sker inomhus eller utomhus. Christensen (2016, 

s. 150) menar att många respondenter kan uppleva att det är svårt att uttrycka sig med egna 

ord och föredrar därför att svara på frågor med strukturerade svarsalternativ, så kallade slutna 

frågor. Med tanke på att en del respondenter i undersökningen inte kan läsa eller uttrycka sig 

i skrift ännu, valde vi att ha slutna och fasta svarsalternativ i enkäten. Enkäten fylldes i enskilt 

av varje elev men frågorna lästes upp i helklass och genomfördes samtidigt för att alla elever 

skulle få hjälp med att besvara frågorna och för att undvika missförstånd. Frågorna i enkäten 

är desamma för alla elever och lästes upp och ställdes på samma sätt till alla. 

 

I den andra delen av undersökningen fick eleverna ta del av en lektion som behandlar 

följande centrala innehåll för ämnet biologi i Lgr11 (2011, s. 157): 

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt 

namn på några vanligt förekommande arter. 

Lektionens innehåll handlar om att ge eleverna kunskap om träd i naturen, dess egenskaper 

och utseende. Lektionen genomfördes av oss själva och hölls både inne i klassrummet och 

utomhus i skogsmiljö. Hälften av respondenterna i undersökningen fick vara med på 

lektionen som genomfördes utomhus medan den andra hälften fick vara med på lektionen 

som genomfördes inomhus. Lektionsinnehållet var detsamma på både utomhus- och 
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inomhuslektionen. Skillnaden var att den grupp som var utomhus fick uppleva, känna och se 

riktiga träd medan den grupp som var inomhus fick se träden via en PowerPoint-presentation. 

Utomhuslektionen inleddes med att vi gemensamt gick till en skog i skolans närområde. Där 

samlades eleverna och vi hade en genomgång av de olika träden. Samtidigt som eleverna fick 

information visade vi hur träden ser ut och eleverna fick även gå runt och titta och känna 

själva. Vi visade till exempel hur stammen på en björk ser ut, hur en ticka ser ut samt hur 

granens och tallens barr och kottar ser ut. Efter genomgången fick eleverna ställa frågor och 

därefter avslutades lektionen med att vi gemensamt gick tillbaka till klassrummet. 

Inomhuslektionen inleddes genom att starta PowerPoint-presentationen och därigenom visa 

bilder på de olika träden samtidigt som vi gav eleverna information. PowerPoint-

presentationen innehöll bilder på de olika träden samt bilder på det som eleverna fick se på 

utomhuslektionen, till exempel en ticka, kottar och barr. Vi valde att visa bilder som stämde 

överrens med årstiden, vilket i detta fall var vinter. Detta för att alla elever skulle få samma 

förutsättningar inför kunskapstestet. Vi avslutade inomhuslektionen genom att eleverna fick 

ställa frågor. Båda grupperna fick samma muntliga information. Lektionsinnehållet valde vi 

för att vi ansåg att det lämpade sig att undervisa om både utomhus och inomhus. Grupperna 

konstruerades i samråd med klassföreståndarna för att få så heterogena grupper som möjligt, 

främst för att få en blandning av elever vad det gäller motivations- och kunskapsnivå. Vi ville 

till exempel inte att alla högpresterande elever skulle hamna i samma grupp då detta hade 

kunnat påverka resultatet i undersökningen. Efter lektionen utvärderades elevernas kunskap 

med hjälp av ett kunskapstest vars syfte var att undersöka hur mycket eleverna lärt sig (se 

bilaga 4). Alla elever, oavsett om de blivit undervisade utomhus eller inomhus, fick svara på 

samma frågor på testet. De fick även ange om de varit med på lektionen inne eller ute, för att 

vi skulle kunna se om det blivit någon skillnad i resultatet beroende på var eleverna blev 

undervisade. Kunskapstestet eleverna fick göra bestod av sex frågor med svarsalternativ. 

Resultatet från denna del av undersökningen ska svara på vår frågeställning som behandlar 

om elevernas lärande blir annorlunda med hjälp av utomhuspedagogik.  

4.3 Analysarbete 

Efter genomförandet av enkäten, lektionen och kunskapstestet började vi bearbeta och 

analysera det insamlade materialet. Backman (2016, ss. 33-34) förklarar att analys av data är 

den process man genomför när man ska strukturera och skapa ordning för att lättare kunna 

tolka det insamlade materialet. Vi valde att använda oss av Excel, ett program för kalkyl och 

enklare datahanteringsuppgifter. Detta program valdes då det går enkelt att med en liten 

mängd data ta fram visualiseringar i form av diagram. Frågorna från enkäten sammanställdes 

genom att skriva in hur många respondenter som svarat vad på respektive fråga. Sedan 

användes en inbyggd funktion i Excel för att skapa cirkeldiagram. Cirkeldiagram valdes då 

det på ett tydligt sätt visar resultatet och lyfter fram de relevanta delarna av det vi vill 

presentera. Resultatet från kunskapstestet sammanställdes genom att föra in varje respondents 

resultat för att sedan skapa stapeldiagram. Stapeldiagrammens y-axel anger antal elever och 

x-axeln anger hur många rätt de hade på kunskapstestet. Stapeldiagram valdes till att 

presentera kunskapstestets resultat då det ger lättolkad information om förhållandet mellan de 

olika grupper som jämförs.  
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4.4 Etiska förhållningssätt 

Vi har uppmärksammat och följer de fyra forskningsetiska principer som är fastställda av 

Vetenskapsrådet (2017). Dessa fyra etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Hänsyn har tagits till informationskravet som 

innebär att de medverkande blivit informerade om undersökningens syfte och metod. Vi har 

också tagit hänsyn till samtyckeskravet, vilket innebär att de som deltog i undersökningen 

fick veta att det var frivilligt att delta samt att de alltid kan dra tillbaka sin medverkan. Inför 

undersökningen fick elevernas vårdnadshavare skriva på en samtyckesblankett och 

undersökningen genomfördes enbart med de elever vars föräldrar skrivit på och lämnat in 

blanketten. Konfidentialitetskravet innebär att studien skall ges största möjliga diskretion och 

att varken namn på deltagare eller skola kommer till känna, därav är skolorna och 

respondenterna i undersökningen helt anonyma. Det fjärde och sista är nyttjandekravet, vilket 

innebär att respondenterna har fått reda på att resultatet från undersökningen endast kommer 

användas som en del i vår studie.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Trost (2012, s. 61) beskriver att reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en undersökning, det 

vill säga att den är stabil. Begreppet reliabilitet innefattar bland annat komponenterna 

kongruens, precision och objektivitet. Vid enkätundersökningar är kongruens relevant, vilket 

innebär att frågorna som ställs handlar om samma företeelse för att få med alla dess nyanser. 

De frågor vi har med i enkäten handlar alla om att besvara vår frågeställning om hur eleverna 

själva uppfattar sitt lärande när det gäller utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena. 

För att frågeställningen ska kunna besvaras på ett nyanserat sätt har vi formulerat frågor som 

berör lärandet på olika sätt, till exempel elevernas motivation och inställning till 

utomhuspedagogik. Vidare beskriver Trost (2012, s. 62) att precisionen i en undersökning 

handlar om att ju lättare det är att fylla i svaren på frågorna, desto större är precisionen. 

Därför har vi utformat enkäten och frågorna på ett sätt som gör det enkelt för respondenterna 

att förstå och svara på frågorna. Bland annat genom att både frågorna och svaren är kortfattat 

formulerade. I utformningen av frågorna har vi också tagit hänsyn till att respondenterna är 

barn, och istället för att till exempel fråga ”var anser du att det är mest motiverande att ha 

undervisning?” frågar vi ”var tycker du att det är roligast att ha lektion?”. Objektivitet 

handlar i detta sammanhang om att alla som kodar och läser in data uppfattar svaren på 

samma sätt (Trost, 2012, s. 62). Därför har vi valt att sammanställa svaren från enkäten och 

kunskapstestet gemensamt. 

 

Validitet handlar om giltigheten i en undersökning, det vill säga att man mäter det som är 

avsett att mätas. Både begreppet reliabilitet och validitet hör hemma i kvantitativa 

undersökningar, till exempel enkätundersökningar (Trost, 2012, s. 62). Syftet med vår 

undersökning är att ta reda på om det är någon skillnad i elevers lärande i de 

naturorienterande ämnena beroende på om de blir undervisade inne i klassrummet eller 

utomhus. Detta syfte vill vi besvara ur ett elevperspektiv. Validiteten i vår undersökning 
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anser vi vara hög då båda delarna av undersökningen är väl genomtänkta och utformade för 

att besvara vårt syfte och frågeställningar.  

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras, beskrivs och analyseras resultatet av undersökningen. Resultatet 

behandlar om det är någon skillnad i elevers lärande beroende på om de blir undervisade 

inomhus eller utomhus samt elevernas egna uppfattningar kring sitt lärande när det gäller 

utomhuspedagogik. Resultatet presenteras i diagram och löpande text.  

5.1 Enkäten 

För att få svar på frågeställningen om vad eleverna själva har för uppfattning om sitt lärande 

när det gäller utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena fick de svara på frågor 

genom en enkät. Enkäten var utformad med tre frågor där respondenterna fick ta ställning till 

vilket alternativ som stämde bäst överens med respektive frågeställning. Nedan presenteras 

respondenternas svar med hjälp av cirkeldiagram och text. 

 

 
Figur 1: Var tycker du att det är roligast att ha lektion? 

 

På frågan ”Var tycker du att det är roligast att ha lektion?” svarade 16 stycken av 40 

respondenter utomhus, vilket motsvarar 40%. 11 av 40 respondenter svarade inne i 

klassrummet, det vill säga cirka 28%. Slutligen svarade 13 av 40 att det spelar ingen roll, det 

vill säga cirka 32% av respondenterna. 
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Figur 2: Var tycker du att du lär dig bäst? 

 

På frågan ”Var tycker du att du lär dig bäst?” svarade 25 av 40 respondenter inne i 

klassrummet, det vill säga cirka 63%. 15% av respondenterna, alltså 6 av 40 svarade utomhus. 

9 av 40 respondenter svarade det spelar ingen roll, det vill säga cirka 22%. 

 

  
Figur 3: Var vill du helst ha lektion när du lär dig om naturen? 

 

På frågan ”Var vill du helst ha lektion när du lär dig om naturen?” svarade 29 av 40 

respondenter, det vill säga cirka 73%, utomhus. 10% av respondenterna, 4 av 40, svarade inne 

i klassrummet och cirka 17% av respondenterna, 7 av 40, svarade det spelar ingen roll. 

5.2 Kunskapstestet 

För att få svar på frågeställningen om elevernas lärande blir annorlunda med hjälp av 

utomhuspedagogik fick respondenterna genomföra en lektion med ett kunskapstest som 

utvärdering. Svaren från kunskapstestet presenteras i två olika stapeldiagram, det ena med 

svar från respondenter som varit utomhus och det andra med svar från de som varit inomhus. 

Det var 20 respondenter i varje grupp. Nedan presenteras resultatet i stapeldiagram och text. 
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Figur 4: Respondenter utomhus 

 

När vi analyserar resultatet från respondenterna utomhus ser vi att 11 av 20 elever fick alla 

rätt på kunskapstestet, det vill säga 55%. 7 respondenter fick 5 av 6 rätt, alltså 35%. 1 

respondent fick 4 av 6 rätt, det vill säga 5%. 1 respondent fick 3 av 6 rätt vilket också blir 

5%. Totalt kunde alla elever få 120 poäng på kunskapstestet varav respondenterna utomhus 

tillsammans fick 108. Vilket betyder att de gemensamt fick 90% rätt. 

 

 
Figur 5: Respondenter inomhus 

 

Resultatet från respondenterna inomhus visar att 7 personer hade alla rätt, det vill säga 35%. 

8 av 20 respondenter hade 5 av 6 rätt, vilket är 40%. 3 stycken respondenter hade 4 av 6 rätt, 

det vill säga 15%. 1 respondent fick 2 av 6 rätt varav 1 respondent fick 1 av 6 rätt vilket blev 

5% vardera. Totalt kunde alla respondenter få 120 poäng på kunskapstestet varav 

respondenterna inomhus tillsammans fick 100, detta betyder att de gemensamt fick 83% rätt. 
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Figur 6: Sammanställning av kunskapstesten, från respondenter inomhus samt respondenter utomhus.  

 

Figur 6 visar en sammanställning av resultatet från kunskapstesten, både från de respondenter som 

undervisades inomhus samt de som undervisades utomhus.  

6. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat i relation till syfte, frågeställningar, 

tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter. Kapitlet innehåller även en 

metoddiskussion, tillämpning i praktiken samt förslag på vidare forskning.   

6.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet av undersökningen visar att elevers lärande blir bättre med hjälp av 

utomhuspedagogik. De elever i undersökningen som blev undervisade utomhus presterade 

bättre på kunskapstestet än vad de elever som blev undervisade inomhus gjorde. När det 

gäller elevernas egen uppfattning kring sitt lärande i relation till utomhuspedagogik i de 

naturorienterande ämnena anser majoriteten av eleverna, i motsättning till kunskapstestets 

resultat, att de lär sig bäst inomhus. De flesta elever anser dock att det är mer motiverande 

med utomhusundervisning och att de helst vill lära sig om naturen utomhus.  

6.2 Resultatdiskussion 

Kunskapstestet visar att fler antal elever av de som blivit undervisade utomhus hade större 

andel rätt i jämförelse med de elever som blev undervisade inomhus. Resultatet skulle kunna 

förklaras med hjälp av pragmatismen. Dewey (2004, s. 15) belyser vikten av att eleverna får 

lära i autentiska situationer och med hjälp av alla sinnen. Under utomhuslektionen fick 

eleverna möjlighet att uppleva med fler sinnen än bara synen och hörseln. De fick känna och 

uppleva i en autentisk situation vilket kan ha bidragit till att de presterade bättre på 

kunskapstestet. Även Szczepanski (2013) beskriver de sinnliga upplevelserna som 

utomhusmiljön bidrar med som viktiga för elevernas lärande. Han beskriver dessutom att 

utomhusundervisning blir mer obegränsad än klassrumsundervisning, till exempel genom att 
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man utomhus kan använda en hel skog som klassrum. Vi upplevde att de elever som blev 

undervisade inomhus hade svårare att koncentrera sig och blev mer rastlösa än de elever som 

undervisades utomhus. Szczepanski (2013) beskriver att utomhusmiljön bidrar till en större 

koncentration hos eleverna, då den miljön skapar konkreta och verkliga upplevelser. Av det 

kan vi dra slutsatsen att den ökade koncentrationen hos eleverna också bidrar till att de lär sig 

mer. 

 

I motsättning till kunskapstestets resultat visar resultatet från enkäten att majoriteten av 

eleverna anser att de lär sig bäst inne i klassrummet. Vi har funderat på vad detta resultat kan 

bero på. Eleverna har sedan tidigare ingen stor vana av utomhuspedagogik och har således 

oftast sina lektioner inomhus. Vi tror att detta kan påverka deras syn på lärande. Med tanke 

på att eleverna mestadels har sin undervisning inomhus blir det svårt för eleverna att avgöra 

var någonstans de lär sig bäst, och därför kan det vara så att de väljer det alternativ som de 

bäst känner till och som de förknippar med lärande. 29 av 40 elever svarar däremot att de vill 

lära sig om naturen utomhus. Detta resultat talar för att elever föredrar utomhusundervisning i 

de naturorienterande ämnena. Vi tolkar detta som att eleverna, trots att de anser att de lär sig 

bäst inomhus, ändå tycker att utomhusundervisning är viktigt i de naturorienterande ämnena. 

Dessutom svarade många elever att de tycker att det är roligt att ha undervisning utomhus, 

vilket visar att utomhusmiljön är motiverande för många elever. Som Norðdahl och 

Jóhannesson (2014) beskriver ökar motivationen hos de elever som annars har svårt att sitta 

stilla och fokusera om undervisningen förläggs utomhus. I likhet med vårt resultat och vår 

upplevelse under genomförandet av utomhuslektionen, menar Norðdahl och Jóhannesson 

(2014)  att utomhusmiljön bidrar till att eleverna blir mer engagerade. 

 

Säljö (2017, ss. 251-262) beskriver att Lev Vygotskijs sociokulturella teori om lärande bland 

annat handlar om att utveckling hos barn sker när de får delta i sociala sammanhang. Vi 

upplevde att utomhuslektionen bjöd in till en avslappnad miljö där eleverna kunde vara 

delaktiga, både genom samtal med varandra och genom att kunna gå runt och känna, titta och 

uppleva med flera sinnen. Vår upplevelse under genomförandet av utomhuslektionen är att 

den miljön bidrog till en större nyfikenhet och delaktighet hos eleverna än vad 

inomhuslektionen gjorde. De elever som undervisades inomhus blev istället rastlösa och hade 

svårt att sitta stilla och fokusera. Detta är något som vi anser kan ha påverkat resultatet, det 

vill säga att de elever som undervisades utomhus hade fler antal rätt på kunskapstestet än vad 

de elever som undervisades inomhus hade. Lägstanivån på kunskapstestet var dessutom högre 

hos de elever som undervisades utomhus. I den gruppen var det inga elever som enbart hade 

ett eller två rätt på testet. I gruppen som undervisades inomhus var det däremot ett par elever 

som bara hade ett och två rätt, vilket kan tyda på det som Mellvig och Nilsson (2015) menar, 

det vill säga att utomhuspedagogik särskilt gynnar de elever som i vanliga fall är 

lågpresterande under lektioner.  

 

Genom att eleverna fick ställa frågor och samtala med varandra under lektionerna fick de 

möjlighet att delta i sociala sammanhang. Enligt Vygotskijs sociokulturella teori om lärande 

är språket och deltagande i sociala sammanhang viktiga för elevernas utveckling och lärande 

(Säljö, 2017, ss. 251-262). Som vi nämnde tidigare upplevde vi att interaktionen och 
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engagemanget blev större hos de elever som undervisades utomhus, trots att eleverna fick 

möjlighet att ställa frågor och samtala under både inomhus- och utomhuslektionen. Detta 

skulle kunna förklaras med hjälp av det som Fägerstam (2014) beskriver, det vill säga att 

undervisningen blir mer avslappnad utomhus vilket gör att fler elever får möjlighet att ta plats 

och ta för sig under lektionerna.  

 

De elever som undervisades utomhus fick lära sig om träden och dess egenskaper i en 

naturlig och verklig miljö till skillnad från de elever som undervisades inne i klassrummet. 

Som Norðdahl och Jóhannesson (2014) beskriver, bidrar utomhusundervisning till att 

eleverna lär känna naturen och därmed också lär sig att respektera och bevara den. Vår 

upplevelse under utomhuslektionen var att eleverna blev nyfikna och fascinerade av den 

information de fick, till exempel att träden var flera hundra år gamla. Genom 

utomhusundervisningen upplevde vi att eleverna fick en större förståelse för naturen och att 

de skapade en relation till den, vilket inte var möjligt under lektionen som genomfördes 

inomhus. 

 

Även om resultatet av undersökningen visar att de elever som undervisades utomhus 

presterade något bättre på kunskapstestet, anser vi, i enlighet med det som Anders 

Szczepanski beskriver, att det är svårt och abstrakt att bevisa om utomhuspedagogik leder till 

ett bättre lärande (Villanueva Gran, 2011). Både vår undersökning och mycket av den 

tidigare forskningen inom området visar att utomhuspedagogik har en positiv effekt på 

elevers lärande. Men är det utomhusvistelsen i sig som skapar den effekten eller kan det lika 

gärna handla om förväntningarna eller beteendet hos både elever och pedagoger som gör att 

det blir annorlunda förutsättningar utomhus som i vissa fall blir bättre? Szczepanski (2008) 

menar att det är svårt att avgöra om det är själva utomhusvistelsen som resulterar i bättre 

resultat och ett större lärande, eller om samma resultat hade kunnat uppnås inomhus om 

liknande förutsättningar skapades där. Till exempel blir ofta ljudnivån lägre utomhus vilket 

bidrar till att det blir mindre stimmigt. Men oavsett om den ökade kunskapsinhämtningen 

beror på själva utomhusvistelsen eller ej, kan vi med hjälp av denna undersökning konstatera 

att de elever som undervisades utomhus fick bättre resultat på kunskapstestet vilket tyder på 

att elevers lärande blir bättre med hjälp av utomhuspedagogik. 

6.3 Metoddiskussion 

 

Med hjälp av lektionen, kunskapstestet samt enkäten har vi fått svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar som behandlar om elevers lärande i de naturorienterande ämnena blir 

annorlunda med hjälp av utomhuspedagogik samt hur eleverna själva uppfattar sitt lärande. 

Vi ville ha ett resultat med statistiska och generaliserbara resultat och därför valde vi att 

använda oss av kvantitativa metoder. Vi anser att vårt syfte hade varit svårt att besvara med 

enbart kvalitativa metoder såsom intervjuer och observationer, eftersom de metoderna ofta 

innefattar tolkande av människors handlingar (Trost, 2012, ss. 17-22). För att få ett mer 

nyanserat svar på hur eleverna själva uppfattar sitt lärande när det gäller utomhuspedagogik i 

de naturorienterande ämnena hade vi dock kunnat komplettera enkäten med att också 
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intervjua eleverna. Det hade även varit intressant att planera fler lektioner som vi sedan 

kunnat utvärdera för att se om resultatet hade upprepat sig. Detta kunde vi dessvärre inte 

genomföra på grund av tidsbrist. 

 

Utformningen av enkäten och kunskapstestet lyckades vi anpassa till åldern på våra 

respondenter. Inför undersökningen funderade vi på om enkäten och kunskapstestet skulle 

innehålla fler frågor, men vi insåg under genomförandet att fler eller mer avancerade frågor 

hade det varit svårt för eleverna att svara på. Eftersom frågorna var relativt få och kortfattat 

formulerade anser vi att det var lätt för eleverna att svara på frågorna. Trost (2012, s. 62) 

beskriver att ju lättare det är för respondenterna att fylla i svaren på frågorna, ju större är 

precisionen. Det i sin tur är viktigt för reliabiliteten i en undersökning. En del frågor i enkäten 

kan dock ha misstolkats av eleverna, till exempel frågan som handlade om var eleverna anser 

att de lär sig bäst. Svarsalternativet ”utomhus” kan en del elever ha associerat med rast, vilket 

inte var tanken när vi formulerade frågan. Den slutsatsen drog vi utifrån att eleverna inte hade 

någon stor vana av utomhuspedagogik sedan tidigare och då majoriteten av eleverna svarade 

”inomhus” på den frågan. Överlag anser vi dock att frågorna i enkäten var lätta för eleverna 

att tolka och förstå och att de mätte det som var avsett att mätas, vilket Trost (2012, s. 62) 

beskriver handlar om validiteten i en undersökning.   

 

Liksom många lärare upplevde vi att vädret var en faktor som påverkade oss både i 

planeringsstadiet av lektionen och under genomförandet (Szczepanski 2008). Vår 

undersökning genomfördes under vinterhalvåret, så väderförhållanden var något vi fick ta 

hänsyn till när vi planerade och genomförde utomhuslektionen. Om det hade varit vår eller 

sommar skulle vi kunnat lära eleverna namn och utseende på fler träd, men eftersom träden 

inte har löv under vinterhalvåret fick vi välja träd som har karaktäristiska utseenden och är 

lätta att känna igen även på vintern, såsom björk, tall och gran.  

6.4 Praktisk relevans samt förslag på vidare forskning 

Eftersom resultatet av vår undersökning, tillsammans med tidigare forskning om 

utomhuspedagogik, visar att utomhuspedagogik har en positiv inverkan på elevers lärande 

anser vi att det som lärare är av stor vikt att använda sig av detta i undervisningen, särskilt i 

de naturorienterande ämnena. Detta då forskning visar att ämnesspecifika begrepp lärs in 

lättare med hjälp av utomhuspedagogik (Szczepanski 2013, Fägerstam 2014, Norðdahl och 

Jóhannesson 2014), men också för att resultatet av vår undersökning visar att eleverna själva 

anser att utomhusundervisning är motiverande och gör att de vill lära sig om naturen 

utomhus. Eftersom utomhuspedagogik tycks gynna alla elever, men särskilt de som annars 

har svårt att sitta still och fokusera under lektioner (Mellvig och Nilsson 2015) bör 

utomhuspedagogik även fungera som ett inkluderade arbetssätt för att få med alla elever. 

Många lärare med klasser som kräver välstrukturerad undervisning drar sig för att gå ut med 

eleverna (Fägerstam 2014), men med tanke på att forskning visar att det framför allt är de 

eleverna som gynnas av utomhuspedagogik bör lärare se det som en möjlighet snarare än ett 

hinder.  
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I Lgr11 (2011, ss. 8-10) beskrivs det att undervisningen ska vara varierad, utgå från elevernas 

bakgrund och bestå av olika arbetsformer. Det står också att eleverna ska få möjlighet att 

använda sig av olika uttrycksformer och få uppleva med flera sinnen. Dessa formuleringar i 

läroplanen speglar det som både Dewey och Vygotskij stod för. Som Dysthe (2003, ss. 7-10) 

beskriver finns det tydliga spår av både pragmatismen och den sociokulturella teorin i dagens 

styrdokument. Med bakgrund av det som står i läroplanen, det vill säga att undervisningen 

ska vara varierad och bestå av olika arbetsformer, bör utomhuspedagogik vara en naturlig del 

av undervisningen. Utomhuspedagogik bidrar både till att eleverna får uppleva med flera 

sinnen och till en varierad undervisning (Szczepanski 2013). 

 

Mycket av den tidigare forskningen om utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena är 

kvalitativ och utgår från ett lärarperspektiv. Vi anser att mer forskning borde göras ur ett 

elevperspektiv. För att få mer nyanserade svar på hur eleverna själva uppfattar sitt lärande när 

det gäller utomhuspedagogik hade vidare forskning kunnat innehålla även kvalitativa 

metoder, till exempel intervjuer med eleverna.  
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Bilaga 1 

 
  

  

Informationsbrev                                                                               Datum 2018-01-17 

  

 Till vårdnadshavare med barn på X-skolan och Y-skolan 

  

  

Vi heter Sophie och Erica och studerar vår 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. Vi har valt att fokusera på 

utomhuspedagogik i de naturorienterade ämnena. I vår undersökning kommer vi att genomföra en 

lektion som utvärderas med ett kunskapstest och eleverna kommer också att få besvara frågor via en 

enkät. 

  

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi utgår ifrån de forskningsetiska principerna. Det 

innebär följande: 

● Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. 

● De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 

syfte. 

● Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 

namn på elever, 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. Vi ber er därför fylla i 

blanketten som följer med denna information och därefter lämna till klassläraren på skolan. 

  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på våra mailadresser XXX och 

XXX 

  

Med vänliga hälsningar, 

Sophie Pettersson och Erica Johannesson 

                                                                                                                              

 

 

  

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/
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Bilaga 2  

  

 
  

  

  

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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Bilaga 3 

 

Frågeformulär om utomhuspedagogik 

1.     Var tycker du att det är roligast att ha lektion? 

o Utomhus 

o Inne i klassrummet 

o Det spelar ingen roll, det är lika roligt att ha lektion utomhus som inne. 

2.     Var tycker du att du lär dig bäst? 

o Utomhus 

o Inne i klassrummet 

o Det spelar ingen roll, jag lär mig lika mycket utomhus som inne. 

3.     Var vill du helst ha lektion när du ska lära dig om naturen? 

o Utomhus 

o Inne i klassrummet 

o Det spelar ingen roll. 
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gran 

              tall                   

Bilaga 4  

Vad har du lärt dig? 

Jag har varit inomhus  

                           Jag har varit utomhus 

 

1. Både granen och tallen har kottar men vilken kotte är granens? Ringa in rätt svar. 

*Bild på granens kotte   *Bild på tallens kotte 

 

2. Vilken fågel gör sina bon i tallar? Ringa in rätt svar. 

 

skator   örnar        hackspettar  

 

 

3. Vad heter det här trädet? Ringa in rätt svar. 

  

björk   rönn   ek 

 

*Bild på björk  

 

4. Vad är det här för träd? Ringa in rätt svar. 

        *Bild på gran 

gran ek               tall 

 

5. Vilket träd är vanligast i Sverige? Ringa in rätt svar. 

*Bild på gran    *Bild på tall 

 

6. Vad är det här? Ringa in rätt svar. 

    *Bild på en ticka 

Ticka   Pollen   Sten 

*Bilderna har tagits bort på grund av upphovsrättsliga skäl 
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