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Sammanfattning 
 
Inledning: Utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen kan med sina praktiska, taktila och 
visuella inslag underlätta elevernas inlärning. Undervisning utomhus kan även utgöra ett 
komplement till den teoretiska undervisningen i klassrummet.  
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka elevers attityder till och erfarenheter av 
utomhusundervisningen i naturorienterande ämnen i förskoleklass och årskurs 1. Vi undersöker 
även lärares attityder till utomhusundervisning och hur de väljer att utforma den. 
 
Metod: Studien bygger på semi-strukturerade intervjuer med sammanlagt 17 elever och tre 
lärare från två skolor.   
 
Resultat: Majoriteten av de deltagande eleverna föredrar att befinna sig i utomhusmiljö vid 
undervisningen i naturorienterande ämnen. Majoriteten av eleverna återgav exempel på 
lektionsmoment som de har genomfört och vad de har lärt sig i utomhusundervisningen. Även 
de tre deltagande lärarna är positiva till utomhuspedagogik och menar att det kan bidra till 
elevernas lärande när de får arbeta praktiskt och med flera sinnen. Lärarna pekar även på 
faktorer som kan hindra utomhusundervisningen men de gav också förslag på lösningar till 
dessa problem.  
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1. INLEDNING  
Denna studie som genomförts i förskoleklass och årskurs 1, fokuserar på utomhuspedagogik i 
naturorienterande ämnen utifrån såväl ett elev- som lärarperspektiv. I studien behandlas 
elevernas och lärarnas attityder och erfarenheter av utomhuspedagogik. Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 (2017, s. 158) framhåller att syftet med 
naturorienterande ämnen är att eleverna ska få intresse och förståelse för sig själva och naturen. 
Eleverna ska också ges förutsättningar att arbeta praktiskt inom naturbruk, hälsa och ekologisk 
hållbarhet. I ämnet biologi ska eleverna utveckla kunskaper om årstidsväxlingar i naturen och 
hur man känner igen årstider samt djurs och växters livscykler och anpassningar till olika 
årstider. Eleverna ska känna till djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas 
och artbestämmas samt namn på vanliga arter. De ska också få förståelse av människans 
upplevelser av ljus, ljud, tempratur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.  
 
Szczepanski (2007, s. 21) poängterar att i Sverige har forskning om utomhuspedagogik 
bedrivits i mindre omfattning, jämfört med andra länder. Anledningen till att vi har valt att 
intervjua elever är för att de oftast är delaktiga i genomförandet av tidigare forskningsstudier 
men det är sällan deras uppfattningar undersöks och redovisas. Studien bygger på tidigare 
forskning som framhäver behovet av att undersöka elevernas synpunkter på och upplevelser av 
utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen. Det kan kopplas till Dhanapal och Lim (2013) 
som rekommenderar ytterligare forskning ur ett elevperspektiv inom utomhuspedagogik för att 
många studier oftast utgår ur ett lärarperspektiv. Forskningen skulle då jämföra effekten av 
utomhusundervisning på elevernas lärande och utgå från elevernas uppfattningar om inomhus- 
och utomhusundervisningen i de naturorienterande ämnena.  
 
Enligt Dahlgren & Szczepanski (2004, ss. 10-13) kan lärarna komplettera 
utomhusundervisningen med deras undervisning som sker i klassrummet. Undervisningen som 
sker utomhus kan vara till stor betydelse för yngre elever eftersom det ger dem möjlighet att se 
flera olika sammanhang och situationer. Utomhusundervisningen kan även bidra till att 
eleverna verklighetsförankrar lärandet som sker i klassrummet. Det bidrar också till att eleverna 
får använda sig av flera sinnen vid inlärningen, vilket ger förbättrade möjlighet till lärande. Det 
kan kopplas till Dillon, Rickinson, Teamey, Morris, Young Choi, Sanders & Benefield (2006) 
som redogör betydelsen av att använda sig av flera inlärningsstilar eftersom eleverna lär sig på 
olika sätt. Det är även viktigt att undervisningen utomhus balanserar elevernas behov och 
struktur i undervisningen för att de ska känna sig trygga. Läraren bör även följa upp 
utomhusundervisnigen för att klargöra kopplingen mellan inomhus- och 
utomhusundervisningen. 
 
Enligt Rickinson et al (2004) kan platsen där undervisningen sker påverka elevernas 
kunskapsinlärning för att en sämre arbetsmiljö kan bidra till ett sämre lärandetillfälle. Det finns 
också en risk att eleverna glömmer bort vad de har lärt sig om platsen inte varit relevant för 
syftet med lektionen. Dillon et al (2006) poängterar även att det kan finnas en rädsla och oro 
hos yngre elever när de befinner sig i utomhusmiljön som kan påverka att eleverna inte kan ta 
till vara på tillfället att få lära sig i naturen. Orosmoment kan vara att eleverna kan gå vilse eller 
komma i kontakt med giftiga växt- eller djurarter. 
 
Det finns olika faktorer som kan hindra anpassningen av utomhusundervisningen. Brewer och 
Rios (2014) betonar att tidsbristen för läraren i undervisningsschemat är den största anledningen 
till att eleverna får begränsade möjligheter till att befinna sig utomhus. En annan orsak till att 
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eleverna i grundskolan har begränsade möjligheter till utomhuslektioner är för att det finns brist 
på intresse och erfarenhet hos de undervisande lärarna. 
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1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

1.1.1 Syfte 
Syftet med vår kvalitativa studie är att förstå elevers attityder till och erfarenheter av 
utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen. Vi ska även intervjua de ansvariga lärarna för 
utomhusundervisningen i de två elevgrupperna, för att få en förståelse för deras 
lektionsplanering, men också för att undersöka vad de har för attityder till utomhuspedagogik.    

1.1.2 Frågeställningar 
Syftet kan sammanfattas i följande frågeställningar:  
 

• Vilka attityder och erfarenheter har eleverna till utomhuspedagogik i naturorienterande 
ämnen?  
 

• Hur planerar lärare sin utomhusundervisning i naturorienterande ämnen samt vad har 
läraren för uppfattningar om utomhuspedagogik?  
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2 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskningsresultat inom utomhuspedagogik i 
naturorienterande ämnen. Avslutningsvis kopplas tidigare forskningsresultat till hur 
utomhusundervisningen kan bidra till elevernas lärande.    

2.1 Utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen 
Enligt Wilhelmsson, Ottander och Lidestav (2012) är syftet med utomhusundervisning att skapa 
en alternativ arena för lärande. Den praktiska undervisningen utomhus kan även komplettera 
den teoretiska inomhusundervisningen. Waite (2010) beskriver att en fördel med 
utomhusmiljön är att naturen är oförutsägbar och den kan skapa en känsla av nyfikenhet samt 
spänning hos eleverna vid utomhusundervisning. Det kan bli en motiverande utgångspunkt i 
undervisningen som läraren även kan koppla till läroplanens riktlinjer.  
 
Hovardas (2016) betonar att utomhusundervisningen kan bidra till att elevernas motivation och 
nyfikenhet ökar vid lektionstillfället. Norðdahl och Jóhannesson (2014) poängterar också att 
utomhusundervisning kan bidra till eleverna skapar ett band till naturen och lär sig att respektera 
samt skydda den. Det finns även många lärare som anser att utomhusundervisningen i naturen 
är nödvändigt för att öka elevernas miljömedvetenhet. 

2.2 Lärarens perspektiv – fördelar och hinder med 
utomhuspedagogik  
Wilhelmsson, Ottander och Lidestav (2012) betonar att den grundläggande anledningen till att 
bedriva utomhusundervisning är att det kopplar samman den teoretiska kunskapen med det 
erfarenhetsbaserade lärandet. En annan fördel med utomhusundervisning redovisas i en studie 
av Carrier, Tugurian och Thomson (2013) som framhåller att utomhusundervisningen kan bidra 
till att eleverna blir medvetna om natur, miljö och ekologi. Under sin studie upplevde de att 
elevernas attityder kring miljömedvetenhet förbättrades. Det är ett bevis på att elevernas 
möjlighet till att befinna sig i utomhusmiljöer kan bidra till att de på ett naturligt sätt intresserar 
sig för specifika miljöproblem utan att läraren har introducerat en allmän miljöundervisning. 
 
Enligt Waite (2010) ger utomhusundervisningen läraren större möjlighet att observera eleverna 
i lärandet jämfört med när undervisningen sker i klassrummet för att eleverna får en mindre 
undervisningsroll. Det beror på att när undervisningen sker inomhus är det vanligare att läraren 
är den som talar och att eleverna enbart får svara på lärarens frågor. Däremot får eleverna i 
utomhusundervisningen möjlighet att agera mer spontant med egna idéer och frågor. 

 
I utomhusundervisning kan lärarna även låta eleverna observera olika vardagliga företeelser 
som finns utomhus och Eick (2012) beskriver att lärare som deltog i studien använder 
utomhusundervisningen för det pågående arbetsområdet med vardagliga observationer. När 
eleverna skulle studera meteorologi fick de göra regelbundna observationer utomhus och 
registrera väderdata. Eick redogör även för att lärare kan anpassa sin undervisning utomhus, för 
att sedan kunna koppla den till läroplanen. Lärare kan utnyttja elevernas utomhusupplevelse 
genom att koppla det till deras lärande i naturorienterande ämnen.  
 
I tidigare forskningsstudier redovisas olika faktorer som lärarna anser riskerar att bli hinder för 
att genomföra utomhuspedagogik. Carrier, Tugurian och Thomson (2013) betonar i sin studie 
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att tidsbristen i lektionsschemat är ett hinder. Lärarna känner sig begränsade av tiden och 
upplever att det är mer effektivt att undervisa i klassrummet eftersom utomhusundervisningen 
är mer tidskrävande.  Även Dillon et al (2006) poängterar att eleverna får olika möjligheter till 
utomhusundervisning eftersom det till exempel inte finns tillräckligt med tid och resurser samt 
att det saknas generellt tydliga riktlinjer i olika länders läroplan angående utomhuspedagogik. 
Det är anledningen till att vi även kommer att undersöka lärarnas inställning samt deras 
undervisningsschema i naturorienterande ämnen. En annan faktor som kan hindra 
utomhusundervisningen är att lärarna inte har fått övning eller förberedelse i sin lärarutbildning 
inom utomhuspedagogik. Scott, Boyd, Scott och Colquhoun (2014) poängterar också i sin 
studie att lärarna anser att de saknar erfarenheter av utomhuspedagogik från sin egen skolgång 
och barndom. Det kan påverka deras val av att anpassa utomhusundervisning och se det som en 
potentiell pedagogik.  

2.3 Elevperspektiv – elevernas lärande 
Wilhelmsson, Ottander och Lidestav (2012) poängterar att eleverna behöver undervisas både i 
inomhus- och utomhusmiljö för att utveckla kunskaper och erfarenheter. En fördel med att vara 
utomhus är att eleverna kan uppleva att de har lyckats i lektionsaktiviteten när resultatet blir 
synligt för dem, det vill säga när de får arbeta med ”hands-on” aktiviteter med naturföremål i 
utomhusundervisningen. Undervisningen utomhus kan även bidra till att eleverna får utforska 
och se konkreta objekt i naturen med hjälp av de olika sinnena. Carrier, Thomson, Tugurian 
och Tate Stevenson (2014) beskriver att en av de elever som deltog i deras studie betonade en 
önskan om att få arbeta mer praktiskt i undervisningen. Eleven ansåg att när de ska lära sig om 
exempelvis termometerns funktion då bör läraren låta eleverna gå ut och använda termometern, 
istället för att enbart berätta om hur den fungerar medan eleverna passivt får sitta och lyssna. 
 
Utomhusundervisningen kan även bidra till inkludering, vilket Dhanapal och Lim (2013) 
betonar. De menar att inkludering kan stärkas med denna undervisningsmetod, eftersom 
eleverna kan bli mer ivriga att delta när undervisningen sker utomhus då de får möjlighet att 
observera och utforska. Enligt Wilhelmsson, Ottander och Lidestav (2012) kan 
utomhusundervisningen inkludera fler elever genom att utomhusaktiviteterna kan underlätta för 
elever med svårigheter. Anledningen är att utomhusmiljön bidrar till fler praktiska 
arbetsmoment och att eleverna får röra på sig mer jämfört med den stillasittande undervisningen 
i klassrummet. Däremot beskriver Carrier, Tugurian och Thomson (2013) faktorer som kan 
påverka eleverna negativt då undervisningen bedrivs utomhus. Problem som kan uppstå är att 
eleverna upplever utomhusundervisning enbart som ett tillfälle för lek istället för ett 
lärandetillfälle. Anledningen till detta missförstånd hos eleverna kan bero på att läraren inte har 
tydliggjort syftet vid lektionsinstruktionen, vilket kan bidra till att eleverna inte förstår lärarens 
syfte med utomhuslektionen.  

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
I tidigare forskning framgår det tydligt att den praktiska utomhusundervisningen med fördel 
kan kopplas samman med den teoretiska undervisning som sker inom klassrummets fyra 
väggar. Det betonas även att eleverna bör få både inomhus– och utomhusundervisning för att 
koppla samman de teoretiska och praktiska kunskaperna. Utomhusundervisningen bidrar även 
till inkludering eftersom de praktiska inslagen i undervisningen kan underlätta för elever med 
svårigheter. Eleverna kan också bli mer intresserade av att delta i undervisningen när den sker 
utomhus, detta eftersom de själva får utforska och observera naturföreteelserna.   
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Det framkommer även att det finns nackdelar med utomhusundervisning. Det finns lärare som 
anser att det inte finns tillräckligt med tid i schemat för att genomföra undervisningen utomhus. 
En annan faktor är att eleverna kan tolka utomhusundervisningen som ett tillfälle för lek istället 
för ett lärandetillfälle.  
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3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I detta avsnitt beskrivs den teoretiska utgångspunkten som kommer stödja oss i tolkningen och 
förståelsen av den insamlade empirin. Denna teoretiska utgångspunkt kommer att kopplas till 
studiens resultat för att jämföras med varandra. Enligt Säljö (2017, ss. 206-208) finns det ingen 
gemensam definition av lärande och att förståelsen av lärande i den vetenskapliga diskussionen 
blir beroende på vilket teoretiskt perspektiv man utgår ifrån. Vår teoretiska utgångspunkt är 
pragmatismen vars grundprincip är en filosofisk tanke kring sambandet mellan kunskap och 
vardag.  

3.1 Pragmatiskt perspektiv  
Enligt Säljö (2017, ss. 242-243) handlar pragmatismens filosofiska utgångspunkt om hur 
kunskaper fungerar i vardagen för människor och att kunskap är något som en människa 
använder som hjälp för att lösa samt hantera problem. Praktik och teori samspelar med varandra, 
detta eftersom reflektion inte är möjlig utan praktiska handlingar. Säljö redogör för att den 
nordamerikanske filosofen John Dewey (1859-1952) är den som främst kopplas till 
pragmatismen och han har inom pedagogiken blivit känd genom frasen learning by doing. 
Dewey (2004, ss. 15-19) poängterar att frasen innebär att individer lär sig att tänka och förstå 
genom praktiska samt konkreta situationer. En annan viktig aspekt inom pragmatismen är den 
sociala integrationen som innebär att individen utvecklas i samspel med sin omvärld. Det 
innebär att vi kan förstå och analysera världen omkring oss genom kommunikation med andra 
individer.  
 
Säljö (2017, s. 242) redogör för att frasen learning by doing, innebär att Dewey ansåg att 
undervisningen går att göra mer elevcentrerat och anpassat till elevernas olika förutsättningar. 
Läraren kan kombinera teoretiska inslag med praktiska inslag i undervisning av ämnen som 
exempelvis naturvetenskap, för att eleverna ska få lättare att ta till sig kunskaper. 
Undervisningen bör också ge eleverna möjligheten att aktivt pröva och experimentera för att 
individen utvecklas genom samspelet med sin omvärld (Dewey 1980, s. 15). Dewey beskriver 
i artikeln The School and Society från år 1899 betydelsen av att låta eleverna bekanta sig med 
naturen samt verkliga ting och material i det praktiska arbetet så att de får direktkontakt med 
verkligheten (Dewey 1980, s. 54). Enligt Säljö (2017, s. 243) förespråkade Dewey även 
betydelsen av att eleverna ska ha en sinnlig närvaro och få konkreta upplevelser, som 
exempelvis moment av skapande i skolarbetet vilket kan ge ett direkt resultat. Likaså bör 
undervisningen utgå från ett problembaserat lärande med elevaktiva undervisningsmetoder. 
Dewey betonade även kopplingen mellan kunskap och människors erfarenheter. Han skiljer 
inte heller det kroppsliga från det praktiska vilket leder till att de sinnliga upplevelserna blir en 
naturlig del av lärandet. Dock beskriver Säljö (2017, ss. 241-246) att Dewey var kritisk mot att 
undervisningen främst var fokuserad på produkten av lärandet som handlar om att memorera 
enskilda faktorer som saknar koppling till elevernas egna erfarenheter istället för att fokusera 
på processen av lärandet. I Deweys teori var den centrala tanken att eleverna får kunskap genom 
egna erfarenheter av sina egna handlingar i genomförda aktiviteter samt att den praktiska 
kunskapen är lika betydelsefull som den intellektuella.   
 
Enligt Dewey (2004, s. 65) bör undervisningen utgå från elevernas vardag och att skolan ska 
representera elevernas liv som de lever i hemmet, i grannskapet eller på lekplatsen. Det innebär 
att skolans atmosfär kan förändras ifall undervisningen är varierad och arbetssätten ger elever 
möjligheter att vara aktiva. Det bidrar till att skolan får möjligheten att bli en del av det verkliga 
livet och därmed en plats där eleverna kan växa. 
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I uppsatsen Framtidsskolor (Dewey och Dewey 1917) konstateras att det som elever lär sig av 
varandra ute på skolgården är betydligt viktigare för dem än det som de får till sig i 
klassrummet. Han betonar platsens betydelse för lärandet och han anser att eleverna i sina 
studier ska få samverka i en aktiv relation med sin närmiljö. Szczepanski (2008) beskriver att 
Deweys pedagogiska visioner innebär att det är betydelsefullt att undervisningen innehåller 
autentiska upplevelser i lämpliga miljöer, att eleverna får använda alla sinnen och hela sin kropp 
i sitt lärande. Dewey (2004, ss. 47-48) beskriver att han anser att man bör utgå från elevernas 
intressen och att de ska använda sig av alla sinnen i undervisningen. Eleverna ska förberedas 
för sitt framtida liv genom att låta dem råda över sig själva och det innebär att de ska fostras så 
att de har full tillgång till hela sin kapacitet. Deras ögon, öron och händer ska vara färdiga 
redskap för användning. Omdömet ska innefatta de förutsättningar som eleverna behöver arbeta 
under och de ska ha fått öva på den praktiska organisationsförmågan så att den kan användas 
så effektivt som möjligt. Det är inte möjligt att uppnå denna grad av anpassning om läraren inte 
hela tiden tar hänsyn till elevernas individuella begåvning, smak och intressen.  
 
Dewey menade att det är viktigt med elevaktiva undervisningsmetoder samt sinnliga 
upplevelser för eleverna och det kan vi koppla till användandet av utomhuspedagogik.  
Pragmatiskt perspektiv valdes som den teoretiska utgångspunkten eftersom den går att tillämpa 
i undersökningen då syftet är att undersöka lärares och elevers erfarenheter och åsikter om hur 
det praktiska utomhusklassrummet kan samspela med det teoretiska inomhusklassrummet. 
Utifrån Deweys tankar om att praktik och teori samspelar samt bidrar till kunskapsutveckling 
som är den teoretiska utgångspunkten i studien kommer vi att undersöka hur det 
överensstämmer med deltagarnas utsagor.  
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4 METOD  
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som använts för att undersöka vår frågeställning och hur 
vi genomfört vår studie. Avsnittet inleds med en förklaring av vårt val av metod som är 
kvalitativa intervjuer och vi har utgått från två intervjuguider (se bilaga 3 och 4) vid 
genomförandet av intervjuerna. Vidare i avsnittet beskrivs förberedelserna inför intervjuerna 
samt genomförandet av intervjuerna med eleverna och lärarna. Därefter beskrivs 
tillvägagångsättet för bearbetning och analys av det insamlade materialet för att sedan diskutera 
begreppet validitet utifrån vår undersökning. Avslutningsvis redovisas de etiska övervägande 
som funnits med i genomförandet av studien. 

4.1 Val av metod 
Syftet med studien är att få en förståelse för elevernas och lärarnas åsikter och erfarenheter av 
utomhusundervisning i naturorienterande ämnen. För att få en djupare förståelse har vi valt att 
genomföra enskilda intervjuer med elever samt med den ansvariga läraren för undervisningen. 
Enligt Dalen (2015, s.14) är metoden kvalitativ intervju specifikt passande för att ge förståelse 
för informanternas egna erfarenheter, tankar och känslor.  
 
Vi har valt att intervjua elever för att undersöka deras åsikter och erfarenhet av 
utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen. Källström Cater (2015, s. 68) betonar att utifrån 
ett intresse för barns erfarenheter, perspektiv och åsikter bör forskaren fråga dem hur de tänker 
i olika frågor. Det är nödvändigt i forskning att intervjua elever för att kunna utveckla teorier 
som innefattar deras perspektiv och erfarenheter. I många studier har det framkommit att de 
vuxnas perspektiv, exempelvis, lärares och föräldrars uppfattningar inte är tillräckliga för att 
bekräfta elevernas upplevelser. Det är därför betydelsefullt att genomföra intervjuer med elever 
för att få förståelse av deras erfarenheter och perspektiv på exempelvis skolan. 
 
Även Dalen (2015, ss. 48-49) poängterar betydelsen av ett barnperspektiv vid intervjuer, det 
innebär att se världen genom barns ögon för att kunna fånga barnens egna upplevelser och 
tolkningar. Dalen poängterar att det har framkommit i tidigare forskning att vuxna intervjuare 
sällan har tillräcklig kunskap om hur man ska kommunicera och samverka med barn. Detta 
problem kan påverka intervjuförloppet eftersom det kan uppstå en osäkerhet och förvirring 
mellan barnet och den vuxna. Det är därför viktigt vid barnintervjuer att intervjuaren har en 
accepterande attityd samt visar intresse och engagemang för barnet. 
 
Vi har skapat två intervjuguider (se bilaga 3 och 4), en intervjuguide för eleverna och en för 
lärarna som vi kommer att utgå ifrån vid intervjuerna. Vi skapade vår intervjuguide utifrån 
studiens frågeställningar som behandlar såväl elevers erfarenheter och åsikter om 
utomhusundervisning samt lärares åsikter och planering av utomhuspedagogik i 
naturorienterande ämnen.  Enligt Fejes och Thornberg (2015, ss. 151-153) bör intervjufrågorna 
följa en intervjuguide samt att analysarbetet kan underlättas av att transkribera intervjuerna. Det 
kommer vi att beskriva utförligare i avsnittet ”4.4 Efter genomförande av intervju”.  
 
4.2 Innan genomförande av intervju 
I följande avsnitt presenteras urvalet av deltagare till intervjuerna och vår planering inför 
genomförandet av intervjuerna.   
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4.2.1 Urval 
 
Tabell	1.	I	tabellen	redovisas	deltagarna	i	intervjuerna	med	deras	pseudonymisering	och	årskurs.	
 

Skola A Fiktiva namn Årskurs 
Intervju Lärare 1 Anneli Förskoleklass 
Intervju Lärare 2 Anna Förskoleklass 
Intervju 1 Frida Förskoleklass 
Intervju 2 Erik Förskoleklass 
Intervju 3 Linda Förskoleklass 
Intervju 4 Sofia Förskoleklass 
Intervju 5 Simon Förskoleklass 
Intervju 6 Viktor Förskoleklass 
Intervju 7 Liam Förskoleklass 
Skola B Fiktiva namn  
Intervju Lärare Birgitta Årskurs 1 
Intervju 1 Mikael Årskurs 1 
Intervju 2 Robin Årskurs 1 
Intervju 3 Joel Årskurs 1 
Intervju 4 Emil Årskurs 1 
Intervju 5 Hanna Årskurs 1 
Intervju 6 Mimmi Årskurs 1 
Intervju 7 Linn Årskurs 1 
Intervju 8 Sara Årskurs 1 
Intervju 9 Hampus Årskurs 1 
Intervju 10 Daniel Årskurs 1 

	
 
Vi valde att intervjua elever utifrån att tidigare forskning visar att det finns brister i hur 
elevernas synpunkter om utomhuspedagogik tas tillvara. Claesson och Lammi (2018) beskriver 
i sin kunskapsöversikt att i tidigare forskningsstudier inom utomhuspedagogik har eleverna 
varit delaktiga i genomförandet av undersökningarna, men deras synpunkter har inte framgått. 
Forskningen har istället fokuserat på lärarnas synpunkter och erfarenheter. Det är vårt motiv till 
att vi har valt att utgå från ett elevperspektiv men vi kommer även att intervjua lärare för att få 
en grundläggande förståelse för hur lektionsplaneringen ser ut i utomhusundervisningen samt 
vad de har för syn på utomhuspedagogik.  
 
Vår utgångspunkt i inledningen av undersökningen var att anpassa oss till de årskurser som vår 
utbildning inriktar sig mot, vilket är förskoleklass till årskurs 3. Vi sökte efter deltagare i de 
olika årskurserna genom att vi mejlade till 20 stycken verksamma lärare som vi tidigare varit i 
kontakt med genom den verksamhetsförlagda utbildningen och mentorer på Högskolan i Borås. 
Vi fick slutligen kontakt med två lärare från två skolor som arbetar med utomhuspedagogik i 
naturorienterande ämnen. Den ena läraren arbetar i en förskoleklass, medan den andra läraren 
arbetar i årskurs 1. Skolorna ligger i två olika kommuner. Förskoleklassen tillhör en kommunal 
skola, medan årskurs 1 tillhör en skola som är en friskola. I studien har vi valt att benämna 
förskoleklassen som Skola A och årskurs 1 som Skola B. Vårt mål var att intervjua 10 stycken 
elever på varje skola och den ansvariga läraren för undervisningen av naturorienterande ämnen 
för respektive klass. På Skola A fick vi tillåtelse från sju vårdnadshavare att intervjua deras barn 
så vi fick enbart möjlighet att intervjua sju elever. Vi fick även intervjua de två ansvariga lärarna 
från förskoleklassen eftersom de båda hade lika stort ansvar över planeringen och 
genomförandet av utomhuslektionerna. På Skola B hade vi möjlighet att intervjua 10 elever 
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samt den ansvariga läraren för undervisningen i naturorienterande ämnen. I studien ingår 
sammanlagt 17 elevers och tre lärares erfarenheter av och åsikter om utomhuspedagogik i 
naturorienterande ämnen.   

4.2.2 Planering av intervjun 
När vi kontaktade deltagare till vår undersökning mejlade vi vårt missivbrev (se bilaga 1). 
Efter att vi fick kontakt med två lärare så skickade vi ut intervjufrågorna (se bilaga 3 och 4) och 
blanketten för vårdnadshavarens godkännande samt information om undersökningen (se bilaga 
2). Efter att vi hade skickat ut dokumenten till de två lärarna svarade de att de skulle förbereda 
eleverna inför intervjun med intervjufrågorna eftersom att vi på förhand inte kunna veta om de 
unga eleverna skulle förstå våra frågor vid genomförandet. De ansvariga lärarna ansåg att det 
var lämpligt att förbereda dem på grund av att eleverna är unga och de är inte vana vid att bli 
intervjuade.  
 
Eleverna intervjuades enskilt eftersom vi ville inkludera alla de utvalda eleverna för att alla 
skulle få möjligheten att komma till tals. Enligt Trost (2010, s.67) bör forskaren undvika att 
intervjua flera personer samtidigt om inte syftet specifikt är att intervjua flera på en gång. 
Gruppintervjuer kan vara en fördel, men det kan även bli komplicerat eftersom de tystlåtna 
riskerar att inte komma till tals medan de talförda lätt kan ta över. Försöker intervjuaren tysta 
ner de språksamma kan det bli en spänning som kan vara negativ för atmosfären vid en intervju.  
 
Intervjuerna genomfördes genom att vi båda intervjuade varje enskild elev tillsammans. Vi 
varierade mellan vem som var den som styrde intervjun, medan den andra hade möjligheten att 
ställa eventuella följdfrågor, samtidigt som vi båda antecknade stödord vid intervjuerna. Den 
metod vi använde kan kopplas till Trost (2010, s. 67) som betonar att det kan vara ett gott stöd 
om det är två som intervjuar som kan samspela med varandra. Det kan bidra till en bättre 
intervju eftersom intervjuarna kan få en bredare informationsmängd och förståelse, jämfört med 
vad endast en intervjuare skulle få. Det kan dock finnas en risk med att vara två som intervjuar 
eftersom det kan leda till att den som blir intervjuad riskerar att hamna i underläge. Däremot 
kan det vara en fördel att vara två som intervjuar, speciellt innan förtroendet har hunnit byggas 
upp mellan de båda parterna i intervjun.    
 
Vi spelade in intervjuerna efter att vi hade fått deltagarnas godkännande att spela in dem. Trost 
(2010, ss. 74-75) beskriver att det finns både för– och nackdelar med ljudupptagning vid 
intervjun. Fördelar med att spela in intervjun är att intervjuaren efteråt kan lyssna till ordval och 
tonfall upprepade gånger samt att intervjuaren kan transkribera intervjun för att läsa ordagrant 
vad som sagts. Det bidrar också till att intervjuaren inte behöver göra mycket anteckningar utan 
kan koncentrera sig på frågorna och svaren. En nackdel med att endast använda sig av 
ljudinspelningar är att man förlorar detaljer som gester och mimik, vilket hade framkommit vid 
en videoinspelning. Vi valde att använda oss av ljudinspelning med komplettering av stödord 
för att kunna anteckna eventuella intryck av gester och mimik hos deltagarna, samtidigt som vi 
kunde spela in deras intervjuer, så att vi efteråt kunde lyssna igenom allt material när vi 
transkriberade samtliga intervjuer.     
 

4.3 Genomförande av intervju 
Målet var att vi skulle genomföra intervjuerna i ett enskilt rum för att eleven skulle känna att 
det som yttrades stannade mellan oss och att inte elevens lärare eller klasskamrater skulle höra 
när vi samtalade. Trost (2010, s.65) beskriver att platsen för genomförande av intervjun har en 
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viktig betydelse för att den intervjuade ska uppleva en känsla av trygghet. Det är också 
betydelsefullt att miljön där intervjun sker är så ostörd som det är möjligt och att det inte finns 
några åhörare. Även Lantz (2007, ss. 73) betonar betydelsen av att säkerhetsställa att det inte 
finns några faktorer som kan störa under intervjun för att rummet kan tillåta eller hindra 
kommunikationen. 
 
På Skola A önskade läraren att sitta med på intervjun eftersom hon trodde de skulle underlätta 
att få eleverna att prata då vi är okända för eleverna. Vi upplevde inte detta som ett problem 
och sa att det gick bra. Dock på Skola B intervjuade vi alla elever enskilt utan personal 
närvarande. Eleverna var inte delaktiga i valet av platsen som intervjun genomfördes på, utan 
det var deras lärare och vi som gemensamt bestämde det. Trost (2010, s. 66) poängterar att 
personen som ska intervjua kan få bestämma vilken plats intervjun ska genomföras på, men att 
det är rimligt att även intervjuaren ger förslag på var man kan hålla till för att inte lämna över 
ansvaret helt till den intervjuade 
 
Planeringen var att varje elevintervju skulle få ta cirka 10 minuter. Detta utgick från egna 
erfarenheter då vi har upplevt att elever har svårt att koncentrera sig under en längre tid. Inför 
intervjun med läraren hade vi avsatt cirka 30 minuter, eftersom lärarna på de båda skolorna 
hade lämnat önskemål om att intervjun inte skulle pågå mer än 30 minuter för att passa till deras 
schema för dagen. Det kan kopplas till Lantz (2007, ss. 72-73) som beskriver att det är viktigt 
att det finns tillräckligt med avsatt tid för intervjun för att inte orsaka stressade situationer för 
intervjupersonen eller för den som intervjuar. Detta för att den som blir intervjuad ska känna 
att de kan fundera på sitt svar och ha möjlighet att kunna stanna upp under intervjun.  
 
Varje intervju inleddes med en presentation av oss och vad syftet var med intervjuerna. I 
missivbrevet och i brevet till vårdnadshavarna hade vi beskrivit att intervjuerna skulle spelas in 
och att ljudupptagningen enbart skulle användas av oss men vi informerade även deltagarna om 
att intervjuerna skulle spelas in vid inledningen av intervjuerna.   

4.4 Efter genomförandet av intervjuerna 
I avsnittet beskrivs genomförandet av vår transkribering och vårt analysarbete utifrån metoden 
tematisk analys.  

4.4.1 Transkribering 
Vid transkriberingen delade vi upp de totala 19 intervjuerna så att vi fick transkribera nio 
respektive tio intervjuer var. Under transkriberingen lyssnade vi igenom inspelningarna av 
intervjuerna och skrev ner ord för ord vad som sades vid intervjuerna. Efter transkriberingen 
läste vi tillsammans igenom varandras transkriberingar för att vi båda skulle känna till 
innehållet i samtliga intervjuer.   

4.4.2 Tematisk analys  
Denna studie bygger på en kvalitativ undersökning och enligt Fejes och Thornberg (2015, ss. 
34-35) kan en kvalitativ undersökning analyseras på olika sätt samt att analysen av 
datamaterialet, till exempel intervjutranskriptioner kan ske i en systematisk process för att få 
fram ett resultat. När det kvalitativa intervjumaterilaet består av utsagor kan analysen ske 
genom att jämföra och ta reda på likheter och skillnader i utsagorna.  
 
En tematisk analys har valts som metod i analysen av intervjumaterialet i denna studie för att 
få fram likheter och skillnader mellan deltagarnas utsagor samt påvisa samband mellan 
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elevernas och lärarnas utsagor. Braun och Clarke (2006, s. 87) beskriver att tematisk analys kan 
delas upp i följande sex steg, bekanta sig med empirin, kodning, leta efter teman, granska teman, 
beskriv och namnge teman samt sammanställning. Den tematiska analysen som tillämpas i 
denna studie utgår ifrån de sex olika stegen. Inledningsvis i analysarbetet bekantade vi oss med 
empirin genom att vi läste igenom materialet från transkriberingarna ett flertal gånger för att se 
vad vi kunde utgå ifrån. I steg två, kodning innebar att vi valde ut från intervjumaterialet delar 
som kunde relateras till studiens syfte och frågeställningar. Det fanns olika mönster i elevernas 
och lärarnas utsagor som kunde relateras till forskningsfrågan. Sedan i steg tre letade vi efter 
teman genom att koderna jämfördes med varandra för att hitta samband för att få fram teman. 
När olika teman hade hittats skulle dessa granskas i steg fyra för att se om de var tillräckligt 
relevanta att ha med studien. En del teman sållades bort på grund av att det var en minioritet 
som hade nämnt detta i intervjuerna. Efter granskningen skulle alla teman i steg fem beskrivas 
och namnges. Alla teman namngavs och placerades i två tabeller (se bilaga 5 och 6) samt att de 
placerades som underrubriker i resultatet. Avslutningsvis innebar det sjätte steget att 
sammanställa dessa teman för att i resultatkapitlet analysera intervjumaterialet i löpande text 
med utdrag i form av citat från deltagarnas utsagor.  
 
De teman som valts ut inom de båda perspektiven är följande:  
 
Lärarnas perspektiv  
 
• Det finns hinder med utomhusundervisning 
 
• Det går att koppla undervisningen inomhus (teori) till undervisningen utomhus (praktik) 

och att detta kan underlätta elevernas lärande 
 

• Platsen har betydelse för genomförandet av utomhusundervisningen 
 

 
Elevernas perspektiv  
 

• Det är roligt och bra med utomhusundervisning  
 

• Utomhusundervisningen bidrar till ämneskunskaper  
 

4.5 Validitet och Reliabilitet 
Enligt Trost (2010, s. 133) innebär validitet att instrumentet eller frågan mäter det den är avsedd 
att mäta. När det gäller kvalitativa intervjuer är det vanligt att man strävar efter att just komma 
åt, att få veta, vad intervjupersonen menar med eller hur hen uppfattar ett ord eller en företeelse. 
Även Kvale och Brinkman (2009, s. 270) betonar vikten av att fastställa validiteten i en 
undersökning, vilket innebär att undersökningens syfte och frågeställning kan kopplas till det 
forskaren studerar. Syftet med vår studie är att förstå elevernas och lärarnas erfarenheter och 
attityder. Vi har tagit hänsyn till detta i vår studie genom att vi har formulerat frågor som handlar 
om att eleverna själva ska beskriva sina personliga åsikter och erfarenheter av 
utomhusundervisning.  
 
Validiteten i vårt arbete säkerställs genom att vi att under hela arbetsprocessen försökt förhålla 
oss objektiva under intervjuerna, för att inte lägga in egna åsikter eller erfarenheter om 
utomhuspedagogik. Vi kommer även att redovisa exempel från elevernas utsagor på ett så 
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korrekt sätt som möjligt, för att sedan jämföra det med vår tidigare förståelse om 
utomhuspedagogik, vilket i sin tur är kopplat till tidigare forskning. Vi kommer sedan att 
jämföra elevernas och lärarnas uttalanden med tidigare forskning i avsnittet Resultat, för att 
redovisa vilka likheter och skillnader som vi kunde analysera. Creswell (2007) poängterar att 
det finns svårigheter för forskaren att lägga undan sin egen förförståelse vid genomförandet av 
kvalitativa intervjuer, men att forskaren kan ge läsaren en bild av sin förståelse för att kunna 
hjälpa läsaren att urskilja om forskaren har lyckats lägga undan sina egna tankar. Genom att vi 
redovisar citaten (se avsnittet Resultat) ger vi läsaren chans att bedöma våra tolkningars 
tillförlitlighet.  
  
Reliabilitet innebär att resultatet av en undersökning ska kunna bli detsamma vid upprepade 
mätningar oavsett vem som utför undersökningen. Trost (2010, ss. 132-133) beskriver att hög 
reliabilitet innebär att situationen ska vara standardiserad men kvalitativa intervjuer förutsätter 
låg grad av standardisering. Anledning är att människan inte är statisk i sina föreställningar 
samt åsikter och det innebär att svaren på den givna frågan inte nödvändigtvis blir desamma 
varje gång den ställs. Människan får nya erfarenheter och möter nya situationer som bidrar till 
att bakgrunden för ett svar på en fråga successivt förändras.   

4.6 Etiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär etik att man ska bygga upp, stimulera, diskutera samt 
vara medveten om hur man som forskare bör handla. I forskningen är etiska aspekter särskilt 
viktiga för att den på lång sikt kan ha stor påverkan på samhället. Nedan följer de fem etiska 
kraven som vi har tagit hänsyn till i vår studie.  

4.6.1 Konfidentialitetskravet 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver att konfidentialitetskravet att informanten måste kunna känna 
sig säker på att de uppgifter som framkommer under intervjun blir sekretessbehandlade och att 
ingen ska kunna spåra de till den person som lämnat dessa uppgifter. Tystnadsplikt gäller också 
beträffande personuppgifter och annan information som kan anses vara känsliga.  I vår studie 
har vi tagit tillhänsyn till detta genom att alla namn på elever, lärare, skolor och kommuner är 
anonyma och vi har tilldelat dem ett fiktivt namn. Vi informerar även deltagarna om 
avidentifieringen av de som medverkar i vår undersökning. Det beskrivs i vårt missivbrev (se 
bilaga 1) till lärarna och i vår blankett (se bilaga 2) till elevernas vårdnadshavare.    

4.6.2 Informationskravet 
I de etiska principerna ingår informationskravet. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att kravet 
innebär att forskningspersonen ska informeras om bland annat den övergripande planen för 
forskningen, syftet med forskningen och de metoder som kommer att användas. Vi har 
informerat deltagarna om detta genom att skicka ut en blankett innan intervjuerna där vi beskrev 
vårt syfte med undersökningen och att vi ville genomföra intervjuer samt hur vi har tagit hänsyn 
till Vetenskapsrådets etiska principer.  

4.6.3 Samtyckeskravet  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär samtyckeskravet att deltagaren i en undersökning har 
makten att bestämma över sin medverkan. Deltagaren har även rätt att avbryta sitt deltagande 
utan några negativa följder. Det innebär att deltagaren inte ska utsättas för påtryckningar eller 
annan påverkan angående sitt beslut om att delta. Det beskrivs i våra blanketter till lärarna och 
vårdnadshavarna att deltagarna har rätt att avbryta intervjun om de skulle önska det. 
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4.6.4 Nyttjandekravet 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär nyttjandekravet att insamlade uppgifter om enskilda 
personer endast får användas för forskningsändamål. Det innebär att insamlade uppgifter inte 
får nyttjas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Kravet innebär även att 
insamlade uppgifter inte får användas för beslut eller åtgärder som kan påverka den enskilde 
förutom efter medgivande av den berörda individen. Vi har tagit hänsyn till detta genom att allt 
insamlat material endast kommer att användas för vår studie och kommer sedan att makuleras.  

4.6.5 Kravet på skydd för barn 
Vårdnadshavarnas samtycke till barnets deltagande framkommer även i den etiska principen 
”kravet på skydd för barn”.  Det innebär att vårdnadshavarna ska informeras om och ge sitt 
samtycke till forskningen samt att forskningspersonen själv ska informeras så mycket som det 
är möjligt om forskningsprojektet.  Även om vårdnadshavare till barnet har godkänt till 
deltagandet i intervjun har alla under 15 år rätt att säga nej till att medverka i forskningsprojektet 
om de inser vad de innebär för hens del och motsätter sig att den genomförs (Dalen 2015, s. 
28). Vi har tagit hänsyn till detta genom att skickat ut en blankett till vårdnadshavarna (se bilaga 
2) för att få deras godkännande att intervjua deras barn eftersom eleverna är minderåriga. 

4.7 Arbetsfördelning  
Under hela arbetsprocessen har vi suttit tillsammans när vi har skrivit den löpande texten. Vi 
har turats om att sitta vid tangentbordet för att vi båda två ska vara lika mycket delaktiga i 
skrivprocessen samtidigt som vi tillsammans har formulerat meningarna. Vid 
litteratursökningen har vi gemensamt sökt fram olika titlar innan vi delade upp dem mellan oss 
och läste in litteraturen inför nästkommande arbetstillfälle då vi delade med oss av våra 
anteckningar från läsningen.  
 
Under samtliga intervjuer var vi båda delaktiga och vi varierade mellan vem som var personen 
som ställde frågorna från intervjuguiden samt att vi båda hade möjligheten att ställa eventuella 
följdfrågor. Efter intervjuerna delade vi upp transkriberingen så att vi båda fick transkribera 
hälften var av intervjuerna. Vi läste igenom materialet från transkriberingarna tillsammans för 
att sedan analysera materialet för att sammanställa resultatet av vår undersökning. 
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5 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 
I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån de olika teman som vi fått fram med hjälp av den 
tematiska analysen av intervjumaterialet. De teman vi har fått fram presenteras i nedanstående 
rubriker med sammanfattningar och citeringar från deltagarnas utsagor.  Vi har valt att skilja 
mellan framställningen av lärarnas perspektiv och elevernas perspektiv, för att sedan 
avslutningsvis jämföra dem med varandra.  

5.1 Lärarnas perspektiv 
I följande avsnitt presenteras de tre lärarnas utomhuspedagogiska utbildning kortfattat innan de 
tre teman presenteras som vi kunde urskilja i analysarbetet av lärarintervjuerna.  

5.1.1 Lärarnas utbildning i utomhuspedagogik 
De tre lärarna berättade om sina lärarutbildningar och fortbildningar. Anneli (Skola A) beskrev 
att hon har fått erfarenhet av utomhuspedagogik genom lärarutbildningen och i sitt arbete som 
lärare. Hon har också läst en kurs om äventyrspedagogik på 30 högskolepoäng. Kursen bygger 
på äventyr och upplevelsebaserat lärande där man ger eleverna uppgifter för att de ska 
samarbete utomhus. Anna (Skola A) berättade att hon fått sin erfarenhet av 
utomhusundervisning genom sin lärarutbildning och från sina yrkesverksamma år. I intervjun 
med Birgitta (Skola B) beskrev hon att hon har läst ett antal fortbildningar i utomhuspedagogik 
och att hon den senaste terminen har läst en kurs på 7,5 högskolepoäng inom ämnet. 

5.1.2 Det finns hinder med utomhusundervisning 
Efter intervjun kunde vi se att de tre lärarna var eniga om att det finns hinder med att bedriva 
utomhusundervisning i naturorienterande ämnen. Lärarna nämnde att eventuella hinder kan 
vara vädret, för stora elevgrupper eller oväntade faktorer som kan distrahera eleverna. Däremot 
angav samtliga lärare att det inte får bli ett hinder utan att läraren bör hitta lösningar. 
Anna och Anneli på Skola A berättade att de brukar dela upp elevgruppen i mindre grupper. 
Birgitta på Skola B föreslog en lösning när störande moment uppkommer, till exempel om en 
lastbil kör förbi under lärarens genomgång så får läraren låta eleverna titta på lastbilen för att 
sedan fortsätta den pågående undervisningen när den har passerat.   

 
En del barn koncentrerar sig bättre ute medan en del barn blir störda ute, kommer brödbilen, 
ah jag får ju bara vänta tills den har åkt förbi. Eller om det kommer en spännande traktor 
eller något, vissa saker kan jag ju inte konkurrera med. Men nackdelen är att en del, kan bli 
lätt distraherade och sedan är ju vädret något som man får kämpa med eller emot. Vissa 
gånger är det ju absolut krångligt om det pissregnar, så är det ju bara men det är ju väldigt 
få gånger som jag har backat att varat ute. (Birgitta, Skola B) 

 
Birgitta fortsätter med att beskriva att de har en lada på skolgården som hon använder som en 
mellanstation när hon anser att det behövs vid dåliga väderförhållanden. Sedan betonar hon 
även att en lärare behöver tänka annorlunda på vintern jämfört med sommaren. Läraren behöver 
hitta matchande aktiviteterna där eleverna får röra på sig för att hålla värmen medan det på 
sommaren kan det bli lättare för eleverna att till exempel ligga under en gran för att diskutera 
utan att de fryser.  
 
På Skola A framförde Anna att hon anser att det är viktigt att dela upp eleverna för att läraren 
inte ska ha för stora barngrupper själv. Anna och Anneli brukar dela upp klassen i två grupper 
när de har utomhusundervisning och de genomför samma moment vid lektionstillfället med de 
två elevgrupperna. Birgitta på Skola B poängterade också att läraren kan behöva dela upp 
eleverna i mindre grupper eller be om extra hjälp från annan personal. Hon anser att det är 
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viktigt att våga och att läraren ska angripa själva problemet som i grunden kan handla om att 
elevgruppen är för stor och att inte problemet är att elevgruppen inte kan vara utomhus.   
 
En skillnad i lärarnas utsagor angående faktorer som kan påverka anpassningen av 
utomhusundervisningen var att Birgitta på Skola B ansåg att vädret inte hindrade henne från att 
anpassa undervisningen utomhus för att hon inkluderar fler rörelsemoment än vanligtvis samt 
att eleverna får lära sig hur mycket kläder de behöver ha på sig för att inte frysa som hon 
uttryckte sig på följande sätt:   
 

Sedan får man ju med hela klädgrejen, att man vet vad man faktiskt behöver ha på sig. För 
är vi ute, det är ju inte kul att frysa och då tar jag ju på mig nästa gång. Det är ju lite så, 
learning by doing, om jag frös förra gången. (Birgitta, Skola B) 
 

Avslutningsvis angav de tre lärarna liknande faktorer som kan hindra utomhusundervisningen 
men de angav även exempel på hur läraren kan lösa eventuella hinder.  

5.1.3 Det går att koppla inomhusundervisningen till utomhusundervisningen och 
den kan underlätta för elevernas lärande 
I intervjuerna framkom det att alla lärarna anser att de praktiska inslagen bidrar till elevernas 
lärande samt att det kan underlätta att genomföra vissa moment i naturorienterande ämnen 
utomhus eftersom arbetsmaterialet kan finnas tillgängligt i utomhusmiljön.  Både Anna och 
Anneli på Skola A beskrev att de anser att det praktiska lärande utomhus bidrar till att eleverna 
får möjligheten att arbeta med fler sinnen och att det blir mer visuellt för eleverna när de får 
möjligheten att se föremålen i verkligheten. Anneli anser också att läraren bör låta eleverna 
först få arbeta praktiskt utomhus innan läraren återkopplar det till den teoretiska undervisningen 
inomhus. Hon betonar också att det är viktigt att läraren tar tillvara på närområdet för att 
närmiljön kan bli en lärmiljö för eleverna. Anna framförde att när undervisningen innehåller 
praktiska inslag som eleverna får genomföra kan det bli ett lärande för dem. Det kan också vara 
en fördel att bedriva lektioner utomhus för de elever som har svårt för skolmiljön för att de kan 
få möjligheten att visa deras starka sida i en miljö som passar dem bättre än den traditionella 
klassrumsmiljön.  

 
Och sen lite det här att man fångar eleverna, vissa elever får visa sin starka sida i den miljön. 
Att man kan stärka dem där. (Anna, Skola A) 

 
Anna (Skola A) gav ett exempel på hur det såg ut när klassen skulle lära sig om svampar. 
Eleverna fick leta efter olika svamparter i skogen innan de tog med sig svamparna tillbaka till 
skolgården för att undersöka dem närmare. Eleverna fick skära i svamparna för att se hur de såg 
ut inuti och de fick även testa vad som händer med en röksvamp om man gör sönder den. Maria 
upplevde att eleverna ansåg att det var roligt att få uppleva detta med fler sinnen som syn, lukt 
och känsel. Anneli kompletterade med att berätta att hon anser att det är bra att eleverna får 
prova på att undersöka ute i naturen. Hon anser också att läraren samtidigt kan ta tillvara på det 
som går att uppleva i den närliggande naturen och att hon inte kan se meningen med att göra 
det inomhus om möjligheten finns att göra det utomhus.    
 
Däremot poängterade Anna att det kan finnas svårigheter med att koppla det praktiska som sker 
utomhus till den teoretiska klassrumsmiljön och läroböckerna. Hon upplever att det kan vara 
lite svårt för en del elever att se sammanhanget mellan det praktiska och teoretiska men att de 
har tagit med sig en bok till skogen. I skogen har de sedan vävt in andra moment till berättelsen 
som till exempel började de läsa inledningen på ”Den höjdrädda örnen” och hon ansåg att när 
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de satt i skogen och läste så skapades det en spänning samtidigt som känslor uppstod hos 
eleverna.   
 
Birgitta (Skola B) beskrev att hon anser att det kan vara lättare att genomföra en del praktiska 
moment i undervisningen utomhus jämfört med inomhus. Samtidigt som hon själv anser att 
rörelse och att eleverna får använda kroppen i undervisningen kan bidra till deras lärande.   

 
Det man gör med kroppen kommer man ihåg i knoppen. Det blir lättare att göra sådant ute. 
Det skulle bli bökigare att göra det praktiskt inne men det går ju. Men det är ju lättare ute. 
(Birgitta, Skola B) 

 
Sammanfattningsvis redogjorde de tre lärarna att det finns möjligheter till att koppla 
samman den teoretiska undervisningen inomhus till den praktiska 
utomhusundervisningen i naturorienterande ämnen. De beskriver även fördelarna med 
att arbeta praktiskt för att bidra till elevernas lärande.  

5.1.4 Platsen har betydelse för genomförandet av utomhusundervisningen 
De tre lärarna påpekade platsens betydelse för utomhusundervisningen. På Skola A betonade 
Anna att de har en fantastisk Skolskog och att de verkligen har miljön till att vara utomhus i 
undervisningen. Anna ansåg också att anpassningen av utomhusundervisning bör vara ett 
återkommande inslag och att läraren bör förklara vad syftet med lektionen är för att eleverna 
ska förstå att det är ett lärandetillfälle och att det inte enbart är ett tillfälle för lek utomhus. 
Emma gjorde ett tillägg och berättade att under vintern är de sämre på att gå till Skolskogen 
jämfört med under hösten och våren då de går en gång i veckan till skogen.  
 

Och sen är ju det här återkommande för att när vi har haft våra smågrupper så har alltid jag 
ett ställe där jag går och du (Anneli) har alltid ett ställe där du går och då är det som att de 
är lite inkörda i det. Först ska vi göra någonting ett arbete ihop eller ett uppdrag och då är 
det inte lek utan då är det något vi ska klara av först. (Anna, Skola A)  

Birgitta på Skola B förklarade att de håller på att bygga ett utomhusklassrum på skolgården där 
genomgångarna av utomhusundervisningen kan ske innan undervisningen fortsätter i skogen 
som ligger i anslutning till skolområdet. Utomhusklassrummet är ett skjul som kan förhindra 
störande intryck under undervisningen.  

Sammanfattningsvis framförde de tre lärarna att platsens har en betydelse för 
utomhusundervisningen. De båda klasserna hade en specifik plats som utgångspunkt när 
undervisningen sker utomhus och lärarna poängterade också betydelsen av att utnyttja 
närområdet då det kan bli en lärmiljö.   

5.2  Elevernas perspektiv  
I följande avsnitt presenteras de två teman vi kunde urskilja i analysarbetet av elevintervjuerna.  

5.2.1 Utomhusundervisningen bidrar till ämneskunskaper  
I vår undersökning har sju elever från Skola A och tio elever på Skola B deltagit. Efter vårt 
analysarbete kunde vi sammanställa att sex elever på Skola A och tio elever på Skola B kunde 
berätta något de har lärt sig när undervisningen skett utomhus i naturorienterande ämnen. Sofia 
på Skola A berättar att de brukar vara i Skolskogen och de bland annat har fått håva i en liten 
sjö, skrivit höst med pinnar och byggt geometriska former med pinnar, kottar och mossa. Eleven 
uppgav även namnen på svampar som de har fått lära sig och beskrev att de tog med röksvampar 
till skolgården för att undersöka dem och se vad som hände när de delade dem.  
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Joel på Skola B berättade att de brukar få vara i skogen när det har utomhusundervisning i 
naturorienterande ämnen och att de har fått jobba med is och ibland har de fått jobba med eld. 
Han kunde berätta vattnets tre olika faser och han visade även hur de hade fått lära sig vattnets 
faser genom att gestalta den med olika kroppsrörelser. Joel beskrev även hur han lärt sig 
geometriska former utomhus genom att de byggde de med hjälp av pinnar och löv. Han förklarar 
även att han anser att utomhuslektioner är bra för att man kan lära sig mycket om naturen och 
han kunde beskriva att maskarna ger liv i naturen för att de sorterar när de äter jorden och hur 
regnet kan bidra till att växterna får vatten och vad som händer med resterande vatten att de 
åker tillbaka till havet.  

 
Om det regnar på våren får ju växterna vatten för de kan ju inte ta emot så himla mycket och 
de som de inte kan ta emot åker tillbaka till havet det som regnar ner och åker tillbaka till 
havet stöter ihop med några figurer i vattnet så de sätter ihop sig så de blir ett som ett moln 
[…] Att man kan lära sig mycket om naturen. Om man ser en mask ger maskarna liv i naturen 
för sorterar ju när de äter jorden.(Joel, Skola B) 

 
Avslutningsvis kunde 16 av de 17 deltagande eleverna uppge något de lärt sig vid 
utomhusundervisningen i naturorienterande ämnen.  

5.2.2 Det är roligt och bra med utomhusundervisning  
Det var sex av sju elever på Skola A och sju av tio elever på Skola B som uppgav att de anser 
att utomhusundervisningen är rolig och bra. Simon på Skola A var en av de sex eleverna som 
nämnde detta. Han förklarade att han numera tycker att det är väldigt roligt att ha 
utomhuslektioner men att han inte alltid har tyckt det. Det var en klasskamrat som fick honom 
att bli vän med naturen.  
 

Jätteroligt. Ah en gång när jag var med min kompis som heter xxxx och hon hjälpte mig att 
bli kompis med naturen för jag gillade inte så mycket att gå till skogen när jag var mindre, 
för att jag inte gillar att det är så himla, att löven är så himla mörka hela tiden. För varje 
träd jag ser är typ grå och inte har en grön färg även på sommaren […] Att det är så himlans 
mysigt och att det är så tyst där och fint. (Simon, Skola A) 

 
På Skola B var det sju elever som beskrev att de anser att det är roligt och bra när undervisningen 
sker utomhus. Hanna på Skola B ansåg att utomhusundervisningen bidrar till att hon får bättre 
förståelse för att det blir mer verkligt i utomhusmiljön. 
 

Det är bättre för att när jag sitter där inne (Hanna pekar mot klassrummet) då vill jag 
hellre vara ute och så […] Jag vet inte, för att jag får mycket bättre koll och så. 
Ah för det är lite så att få se dem på lappar och så där inne så kanske man ser det lite mer 
verkligare här ute. (Hanna, Skola B) 

 
Sammanfattningsvis kan vi fastställa att majoriteten, 13 av de 17 eleverna beskrev att de anser 
att undervisningen utomhus är rolig och bra.  

5.3 Sammanfattade slutsatser 
Det övergripande syftet med den här studien var att få en förståelse av elevernas åsikter och 
erfarenheter av utomhusundervisning i naturorienterande ämnen. Det har vi uppnått genom 
intervjuerna med eleverna och vår undersökning har gett oss inblicken i elevernas tankar, åsikter 
och känslor kring deras upplevelser av utomhuspedagogik. Vi hade även som syfte att ta reda 
på de ansvariga lärarnas lektionsplaneringar samt deras åsikter om utomhusundervisningen i 
naturorienterande ämnen för att ha det som en bakgrund till elevernas utsagor. Nedan jämförs 
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de teman (se bilaga 5 och 6) som kunde urskiljas i lärarnas och elevernas utsagor. 
Avslutningsvis kommer vi att jämföra resultatet från de två olika skolorna.  

5.3.1 Jämförelse av lärare- och elevperspektiv på Skola A  
Det var ingen av de deltagande eleverna eller lärarna som nämnde att de föredrog 
inomhusundervisningen framför utomhusundervisningen i naturorienterande ämnen. Alla 
elever berättar även att de gillade utomhusundervisningen och det kan vi koppla till lärarnas 
utsagor då de beskrev att de har upplevt att eleverna har uppskattat deras utomhuslektioner. 
 
Efter sammanställningen av elevernas och lärarnas intervjuer kan vi se ett gemensamt tema som 
är hur utomhusundervisningen kan bidra till elevernas lärande. De två lärarna beskrev att syftet 
med utomhusundervisningen är att ge eleverna möjligheterna att arbeta med fler sinnen och se 
det visuellt. Det kan vi koppla till elevernas utsagor där de beskriver att undervisningen 
utomhus hjälper dem när de ska lära sig kunskaper om naturen för att de kan se företeelserna i 
naturen och även arbeta praktiskt med dem. Sex av de sju eleverna kunde även återberätta något 
som de har lärt sig när undervisningen som skett i utomhusmiljö. Utifrån intervjuerna kunde vi 
se en likhet i de exempel som eleverna berättade om när de skulle återge ett utomhustillfälle 
som de gjort i undervisningen för att elever återberättade samma lektioner.  

5.3.2 Jämförelse av lärare- och elevperspektiv på Skola B  
En likhet mellan läraren och åtta av eleverna var att de ansåg att det är en fördel att anpassa 
undervisningen i naturorienterande ämnen utomhus för att lektionsinnehållet kan få bättre 
förutsättningar i en utomhusmiljö. Läraren ansåg att det är mer passande att eleverna får lära 
sig ute där föremålen finns istället för att se bilder på dem i böckerna. De åtta eleverna angav 
också att det tyckte om att vara utomhus vid lektionstillfällen i naturorienterande ämnen bland 
annat för att eleverna får se naturföremålen i verkligheten istället för att se det på bild i 
klassrummet. 

5.3.3 Jämförelse av deltagarnas perspektiv på Skola A med Skola B 
Efter intervjuerna kunde vi se en skillnad mellan de två skolorna och hur ofta de var utomhus 
under olika årstider. På Skola A är de inte ute lika ofta under vinterhalvåret medan på Skola B 
är de ute under alla årstiderna. Birgitta (Skola B) beskrev att vintern inte stoppade henne till 
skillnad mot Skola A där Anneli och Anna beskrev att de hade valt att inte ha lika många 
lektioner utomhus under vintern på grund av det kalla vädret.   

En likhet mellan de två skolorna var att de tre lärarna och två elever (Skola B) upplevde att 
vädret kan vara en faktor som kan påverka utomhusundervisningen. Birgitta berättade dock att 
hon anser att man får klä sig efter vädret och att det kan blir svårare att genomföra lektionen 
utomhus om det regnar men att det är få gånger som det har hindrat henne. Medan två av elever 
berättade att de ansåg att utomhusundervisningen är tråkig för att det är kallt och att de fryser 
då. På Skola A var det ingen av eleverna som nämnde något om vädrets inverkan på deras åsikt 
om att vara utomhus i undervisningen.  

Under intervjuerna med lärarna kunde vi fastställa att det skiljde sig i hur ofta de två klasserna 
har utomhusundervisning i naturorienterande ämnen. Det kan vi koppla till sammanställningen 
av resultatet där vi kunde se en skillnad i att eleverna på Skola B hade lättare att återge ett 
exempel på lektionstillfälle från utomhusundervisningen jämfört med eleverna på Skola A. 
Många elever på Skola A uttryckte att de ansåg att det var svårt att komma på vad de hade gjort 
i undervisningen för att det var så länge sedan de hade utomhusundervisning.  Medan eleverna 
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i Skola B hade det lättare att återberätta undervisningstillfällen, många av dessa tillfällen hade 
också skett nyligen.   

En annan skillnad mellan de två skolorna var att de hade olika avstånd till skogen där de 
genomför utomhusundervisningen. På Skola A hade de 15 minuters promenad till Skolskogen 
medan på Skola B hade de skogen i anslutning till skolområdet. En likhet som de hade var att 
de hade en gemensam samlingsplats där de oftast inleder varje utomhuslektionstillfälle på.   

Efter sammanställningen av intervjuerna kunde vi se en likhet i att både lärarna och eleverna 
på de båda skolorna beskrev hur utomhusundervisningen kan bidra till att eleverna kan lära sig 
kunskaper som de sedan kan koppla till inomhusundervisningen.  En annan likhet mellan 
skolorna var att majoriteten av eleverna framförde att de tycker om när undervisningen sker i 
utomhusmiljö. Det var 11 av 17 elever som angav att de tycker om utomhusundervisning medan 
i fyra elevintervjuer framkom det inte vad de ansåg.  
 
Avslutningsvis kan vi utifrån jämförelserna av samtliga deltagarnas åsikter och erfarenheter av 
utomhusundervisningen i naturorienterande ämnen urskilja både likheter samt olikheter. Både 
lärarna och eleverna ansåg att utomhusundervisningen kan bidra till elevernas lärande genom 
att inlärningen kan underlättas av de praktiska och sinnliga inslagen i undervisningen. Det fanns 
däremot en skillnad mellan hur ofta de två klasserna befinner sig utomhus i undervisningen och 
att årstiderna kan påverka anpassningen av utomhusundervisningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 DISKUSSION  
Avsnittet inleder med en diskussion av resultatet som relateras till tidigare forskning och 
teoretisk förankring. Det följs upp av didaktiska konsekvenser och våra egna reflektioner kring 
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studien. Vi resonerar sedan kring vårt metodval i studien, vilket sedan följs upp av ett avsnitt 
med förslag på vidare forskning och avslutningsvis presenteras ett slutord för studien.     

6.1 Resultatdiskussion  
Sammanställningen av intervjuerna visar att de tre lärarna hade en positiv inställning till 
utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen och det resultatet skulle kunna kopplas till 
pragmatismen. Säljö (2017, s. 242) poängterar att Dewey menade med frasen learning by doing, 
att det går att reformera skolarbetet och göra det mer elevcentrerat samt anpassa det till 
elevernas olika förutsättningar. Läraren kan kombinera teoretiska inslag med praktiska inslag i 
undervisning av ämnen som exempelvis naturvetenskap, för att eleverna ska få lättare att ta till 
sig kunskaper. De tre lärarna i vår undersökning framförde att undervisningen utomhus ger 
möjlighet till eleverna att de får arbeta mer praktiskt och med flera sinnen vilket kan bidra till 
elevernas lärande. Utomhusundervisning kan vara till betydelse för elevernas lärande eftersom 
att lärandetillfället sker i olika sammanhang och situationer.  Det bidrar till att eleverna får 
möjlighet att arbeta med fler sinnen vid inlärning vilket kan underlätta för elevernas lärande.  
 
Även Wilhelmsson, Ottander & Lidestav (2012) redogör i sin studie för betydelsen av att 
organisera undervisningen utomhus för att skapa en alternativ arena för lärande. De kunskaper 
eleverna får lära sig utomhus kan kompletteras med det som eleverna får lära sig i klassrummet. 
En av lärarna i deras studie beskriver att han anpassar utomhuspedagogik så att eleverna kan 
lära sig genom uttrycket to do is to learn. Det innebär att eleverna kan få synliga resultat på att 
hen har lyckats i lektionsaktiviteten när de får arbeta med ”hands-on” aktiviteter med verkliga 
föremål i naturen. Det kan också underlätta för elever med inlärningssvårigheter i det teoretiska 
klassrummet. Det kan kopplas till pragmatismen och Deweys grundläggande pedagogiska 
tankar som handlar om att det elever lär sig av varandra ute på skolgården är nyttigare för dem 
än det som de får till sig i klassrummet. Platsens betydelse för lärandet betonas också och 
Dewey ansåg att eleverna i sina studier ska få samverka i en aktiv relation med sin närmiljö 
(Dewey och Dewey 1917). Szczepanski (2008) beskriver att Deweys pedagogiska visioner 
innebär att det är betydelsefullt att undervisningen innehåller autentiska upplevelser i lämpliga 
miljöer och att eleverna får använda alla sinnen samt använda sig av hela sin kropp i sitt lärande. 
Enligt Dewey (2004, s. 65) bör undervisningen utgå från elevernas vardag och att skolan ska 
representera elevernas liv som de lever i hemmet, i grannskapet eller på lekplatsen. Det innebär 
att skolans atmosfär kan förändras ifall undervisningen är varierad och att arbetssätten ger 
eleverna möjligheterna att vara aktiva. Hanna (Skola B) anser att utomhusundervisningen bidrar 
till hennes lärande eftersom hon får bättre förståelse när det blir mer verkligt när hon får uppleva 
det i utomhusmiljön istället för att se det på en bild i klassrummet. I vår undersökning angav 
även Anna (Skola A) att det kan underlätta för eleverna med svårigheter när undervisningen 
sker i utomhusmiljö för att de kan få visa deras starka sidor i en miljö som passar dem bättre än 
det traditionella klassrummet. Det kan vi koppla till tidigare forskning som också har poängterat 
att utomhusundervisningen kan underlätta för elever med svårigheter. Waite (2010) beskriver i 
sin kvantitativa studie att utomhusundervisning kan underlätta för de elever som har svårt att 
koncentrera sig i den traditionella klassrumsmiljön och som aktivt söker efter att få arbeta med 
praktiska inslag i deras lärande. Waite poängterar också att en av respondenterna i hennes studie 
angav i frågeformuläret att utomhusundervisningen kan bidra till att eleverna kan få ett ansvar 
över sitt eget lärande och erfarenheter. Eleverna bör också få möjligheten att utforska naturen 
eftersom många elever lär sig bättre genom direkta upplevelser och underhållande aktiviteter. 
Det kunde vi urskilja i vår studie då både lärarna och eleverna angav att de praktiska och visuella 
inslagen i utomhusundervisningen som kan bidra till elevernas lärande för att de får uppleva 
det fysiskt. Birgitta (Skola B) beskrev att det eleverna får göra med kroppen kommer de ihåg i 
knoppen. Det kan vi även koppla till Carrier, Thomson, Tugurian och Tate Stevenson (2014) 
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som framförde att en av eleverna som deltog i deras kvalitativa forskningsstudie uttryckte sig 
på följande sätt, When I learn stuff, I have to touch it.  
 
Efter intervjuerna upplevde vi att många av eleverna har skapat en relation till naturen genom 
deras upplevelser som de har fått när undervisningen har varit i utomhusmiljö.  
Simon berättade i intervjun att han först var rädd för naturen eftersom han upplevde att löven 
var mörka men att han idag tycker att skogen är rolig och mysig för att en klasskamrat hjälpte 
honom att bli vän med naturen Det kan kopplas till Hedberg (2004, s.67) som beskriver att den 
grundläggande anledningen till att läraren bör anpassa utomhuspedagogik till sin undervisning 
är för eleverna ska skapa en relation och en trygghet till naturen. Det kan även öka elevernas 
lärande, förståelse och intresse för natur och miljö. Norðdahl och Jóhannesson (2014) redogör 
även för att utomhusundervisningen är nödvändig för att eleverna ska skapa en trygghet och respekt 
för naturen vilket kan öka deras miljömedvetenhet.  
 
I vår studie kunde vi urskilja att majoriteten av eleverna angav att de föredrar 
utomhusundervisningen för att det är roligt och några av dem nämnde att de uppskattar att få 
bygga kojor i skogen. Simon var den enda eleven i vår studie som nämnde att han föredrar 
utomhusundervisningen för att den ger honom möjligheten till att arbeta tillsammans med sina 
klasskamrater. Carrier, Thomson, Tugurian och Tate Stevenson (2014) betonar också att många 
av de deltagande eleverna i deras studie beskrev att de tycker om att vara utomhus vid 
undervisningen för att de gillar att vara ute i naturen för att undersöka och att leta efter djur 
samt att de får bygga. Eleverna uppskattade också de aktiva inslagen utomhus samt möjligheten 
till samarbete som undervisningen i naturorienterande ämnen bidrar till. En elev beskrev också 
att den föredrar att få arbeta med andra i utomhusundervisningen och att det är bättre att arbeta 
i grupp för att kunna lära sig av varandra. Det kan kopplas till Dewey (2004, ss. 15-19) som 
poängterar att en viktig detalj inom pragmatismen är den sociala integrationen som innebär att 
individen utvecklas i samspelt med sin omvärld. Det innebär att vi kan förstå och analysera 
världen omkring oss genom kommunikation med andra individer.  
 
I sammanställningen av resultatet kunde vi urskilja att lärarna uppgav även faktorer som kan 
hindra anpassningen av utomhusundervisningen exempelvis stora elevgrupper, väder och 
oväntade händelser som kan distrahera eleverna. Lärarna angav olika exempel på lösningar som 
en lärare kan nyttja för att motverka problemen. Birgitta (Skola B) nämnde att väder och de 
kallare årstiderna kan vara faktorer som kan hindra lärare från att bedriva 
utomhusundervisningen. Dock uppgav hon att, hon inte tillåter väder eller årstider stoppa 
hennes utomhusundervisning eftersom att hon berättade att lösningen kan vara att göra fler 
inslag med rörelselekar för att hålla värmen.  
 

Sedan får man ju med hela klädgrejen, att man vet vad man faktiskt behöver ha på sig. För 
är vi ute, det är ju inte kul att frysa och då tar jag ju på mig nästa gång. Det är ju lite så, 
learning by doing, om jag frös förra gången. (Birgitta, Skola B) 

 
Det finns skillnader på de hinder som lärarna i vår undersökning upplever jämfört med tidigare 
forskningsresultat. En skillnad är att det i tidigare forskningsstudier framkommer att lärare 
upplever tidsbrist i lektionsschemat för att kunna anpassa utomhusundervisning i 
naturorienterande ämnen. Eick (2012) beskriver i sin kvalitativa studie att läraren som han 
intervjuade och observerade upplevde att tidsbristen var ett hinder för undervisningen utomhus. 
Dock löste hon problemet genom att utnyttja varje möjlighet till att fortsätta 
naturkunskapsundervisningen genom att göra kopplingar mellan naturstudierna till andra 
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ämnen utöver de schemalagda 30 minuterna. De lärare vi intervjuade nämnde inte att tidsbristen 
var en aspekt som hindrade dem från att genomföra undervisningen utomhus.  
 
Sammanfattningsvis kan vi urskilja att vår teoretiska utgångspunkt pragmatismen kan kopplas 
till lärarnas och elevernas erfarenheter och kunskaper av hur utomhuspedagogik kan bidra till 
elevernas lärande både praktiskt och teoretiskt. Däremot tar inte pragmatismen upp de negativa 
aspekter av utomhuspedagogik medan lärarna i studien uttryckte att det fanns en del hinder som 
kan påverka anpassningen av utomhusundervisning. Det finns likheter och skillnader mellan 
lärarnas och elevernas utsagor i vår studie jämfört med tidigare forskningresultat och vår 
teoretiska utgångspunkt. En skillnad var att lärarna i vår studie jämfört med lärarna i tidigare 
forskningsstudier upplevde att det finns olika faktorer som kan hindra utomhusundervisningen 
men däremot fanns det en likhet i att lärarna uttryckte att det finns lösningar som läraren kan 
anpassa för att undervisningen utomhus ska kunna ske ändå. En likhet mellan det pragmatiska 
perspektivet, den tidigare forskningen inom området och majoriteten av deltagarnas åsikter var 
att de ansåg att utomhusundervisningens sinnliga och konkreta aspekter bidrar till elevernas 
kunskapsutveckling.  Utomhusundervisningen kan koppla samman det praktiska och teoretiska 
lärandet vilket kan underlätta för elevernas lärande samt vara en fördel för elevernas olika 
förutsättningar.  
 

6.2 Didaktiska konsekvenser   
Utifrån resultatet kan vi urskilja att många av eleverna på Skola A hade svårt med att återge 
minnen av utomhustillfällen från undervisningen medan de flesta eleverna på Skola B kunde 
lättare återge ett antal exempel på aktiviteter som de nyligen har gjort i utomhusundervisningen. 
Dilemmat blir att eleverna har lätt att minnas vad de nyligen har fått lära sig men efter en längre 
period kan det finnas risk att de har glömt bort vad de fått lära sig. Lärarens uppgift blir att 
försäkra sig om att eleverna får med sig lärdomen från utomhuslektionerna och det kan ske 
genom att läraren återkopplar till innehållet vid ett senare tillfälle antingen inomhus eller 
utomhus.  
 
Efter undersökningen har vi kommit fram till att läraren bör gör det tydligt för eleverna när det 
är fokus på lektionsmomentet i utomhusundervisningen och när de har tillåtelse att leka fritt. 
Lärarna i intervjun beskrev att de har samlingsplatser där de alltid startar lektionen med en 
genomgång. De planerade även lekar i utomhusundervisningen för att eleverna både ska få en 
paus i undervisningen samtidigt som de kan ha en lek i ett lärande syfte när de promenerar till 
platsen för deras utomhuslektion.   
 
Under intervjuerna var det en del elever som uttryckte att de ansåg att det var tråkigt att vara 
ute i undervisningen samt att de tycker att det är kallt ute. Dilemmat är att alla barn är olika och 
frågan är om det går att få alla att gilla att vara utomhus. Ett annat dilemma är klädaspekten vid 
utomhusundervisningen och att elever kan klaga på att de fryser. Lösningen är att läraren kan 
behöva inkludera fler rörelsemoment under lektionstillfället för att se till att eleverna håller 
värmen. Det var en elev som under intervjun nämnde att han tycker att utomhusundervisningen 
är tråkig för att han bli kall och hans vantar blir blöta. Det är ett bevis på att eleverna kan behöva 
lära sig vad de behöver ha på sig för att inte frysa.  
 
De samtliga lärarna i vår studie angav att platsen för utomhusundervisningen kan ha en inverkan 
på genomförandet av lektionsmomentet. Det kan kopplas till Lättman-Masch, Wejdmark, 
Jacobsson, Persson och Ekblad (2014, s. 44) som beskriver att platsen för 
utomhusundervisningen är till betydelse eftersom att den kan ge eleverna motivationen och 
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inspirationen att genomföra lektionsmomentet. Exempel på en bra plats för 
utomhusundervisningen är att den bör vara formad som ett rum. Det är viktigt att befinna sig 
på samma plats när undervisningen sker i utomhusmiljö för att det skapar rutiner och struktur 
samt att eleverna anpassar sig till de regler som måste följas. 
 
Avslutningsvis baseras vårt resultat på ett mindre urval och kan därför inte generaliseras för 
alla elever och lärare men i sammanställningen av vårt resultat har vi kunnat urskilja 
gemensamma aspekter som vi kunde identifiera på de båda skolorna samt kunnat koppla dem 
till tidigare forskningsresultat inom samma område. 

6.3 Metoddiskussion  
I vår studie utgick vi från två klasser och för att få ett större urval hade vi kunnat intervjua fler 
klasser men problemet var att vi inte fick kontakt med fler klasser som kunde delta. 
I inledningen av studien försökte vi söka efter deltagare genom att vi tog kontakt med våra 
VFU-handledare från våra olika VFU-platser men ingen av dem arbetar med 
utomhuspedagogik i sin undervisning. Vi skickade också ut mejl till olika skolor för att försöka 
få kontakt med lärare som arbetar med utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen men vi 
fick svar att de bland annat inte kunde ta emot oss på grund av problem i verksamheten samt 
att lärarna inte använder utomhuspedagogik i sin undervisning. Vi fick även kontakt med en 
rektor som skulle förmedla vidare vårt informationsmejl till verksamhetens lärare men vi fick 
ingen återkoppling. I slutändan fick vi två deltagande klasser från två olika kommuner vilket vi 
anser positivt eftersom det bidrog till att vi kunde jämföra resultaten från deltagarna.  
 
En orsak till att det kan ha varit svårare för yngre elever att återberätta om tillfällen i 
utomhusundervisning kan bero på att undervisningen i naturorienterande ämnen kan vara 
svårare för eleverna att urskilja. Det poängterade även Anneli och Anna (Skola A) som angav 
att eleverna i förskoleklass har svårare att urskilja när det är utomhusundervisning i 
naturorienterande ämnen för att mycket av deras undervisning i förskoleklassen utgår från ett 
tematiskt arbetssätt. Däremot kunde eleverna på Skola B återge tillfällen där de har haft 
utomhusundervisning specifikt i naturorienterande ämnen. Anledningen kan vara att klassen 
har en tydlig uppdelning mellan ”NO-ute” och ”NO-inne” som de benämnde de olika 
undervisningstillfällena med. Birgitta (Skola B) förklarade att när klassen har 
utomhusundervisning i naturorienterande ämnen har dem det i en vecka och sedan har de 
inomhusundervisning de två nästkommande veckorna. Det kan bli en fördel för läraren att skapa 
rutiner för eleverna i utomhusundervisningen för att under intervjuerna kunde vi 
uppmärksamma att många elever kunde skilja på lektionsinnehållet beroende på om det gällde 
”NO-inne” eller ”NO-ute”. Det anser vi är ett bevis på att lärare bör ha rutiner i 
utomhusundervisningen samt att den ska vara ett återkommande inslag i undervisningsschemat.    
 
Vi genomförde kvalitativa intervjuer för att få reda på elevernas och lärarnas personliga åsikter 
och erfarenheter av utomhuspedagogik. Genom att komplettera med observationer hade vi 
eventuellt kunnat stärka deltagarnas utsagor från intervjuerna för att sedan jämföra om 
observationens resultat stämmer ihop med intervjuerna.  
 
Anledningen till att vi utgår från de tre lärare är för att få reda på deras inställning till 
utomhuspedagogik samt hur deras undervisning i klasserna har sett ut. Därför anser vi inte att 
det skulle vara relevant att intervjua andra lärare. Skulle vi däremot vilja jämföra lärares 
erfarenheter och synpunkter skulle det vara till fördel att intervjua fler lärare. Vi skulle då 
istället kunnat genomföra en enkätundersökning som är en kvantitativ metod som hade kunnat 
innebära fler deltagare i vår undersökning eftersom vi inte skulle behöva träffa dem personligen 
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utan deltagarna skulle kunna besvara våra intervjufrågor genom en enkät på internet. Det skulle 
dock inte ge oss möjligheten att ställa följdfrågor eller be deltagaren att utveckla sitt svar för att 
vi ska kunna få en djupare förståelse om deltagarnas utsagor.  

 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.42) beskriver att syftet med kvalitativa intervjuer är att 
få fram material om ett visst fenomen som inte går att få genom standardiserade 
enkätundersökningar. Dock bör forskningsresultaten till viss del göras oberoende av vilka 
personer som forskaren har intervjuat. Det är därför sällan som det räcker att intervjua en eller 
ett par personer men att om man intervjuar cirka sex till åtta personer ur en specifik grupp då 
ökar säkerheten att man får ett material som är relativt oberoende av enskilda personers 
personliga uppfattningar. Dock betonar Eriksson-Zetterquist och Ahrne att i de flesta 
undersökningar är även sex personer från en specifik grupp ett för litet antal för att kunna anses 
vara representativt och forskaren bör åtminstone komma upp i mellan tio till femton intervjuer. 
Detta sätt att diskutera representativitet i kvalitativa intervjuer på innebär att man ska uppnå en 
så kallad ”mättnad”. Det sker när forskaren kan uppleva att hen känner igen svaren och att 
samma svarsmönster återkommer i ett flertal intervjuer.  

6.4 Vidare forskning  
Studien vi genomfört är i en mindre omfattning dock kunde vi i vårt resultat se samband mellan 
de deltagandes utsagor. För vidare forskning skulle man kunna intervjua fler deltagare och från 
olika skolor i Sverige för att få en bredare förståelse. Forskningen skulle även kunna 
kompletteras med observationer av deltagarna. Det skulle ge forskaren möjligheten att jämföra 
likheter och olikheter mellan utsagorna från intervjuerna med de intrycken och händelser som 
forskaren observerar.  
 
Problematiken på Skola A var att det var ett tag sedan eleverna hade utomhusundervisning 
därför kan det vara en fördel att i vidare forskning genomföra intervjuer i samband med att 
utomhusundervisningen sker i verksamheten. Det kan bidra till att eleverna kommer ihåg mer 
om utomhusundervisningen när den är aktuell i undervisningen. Det kunde vi även poängtera i 
studien för att eleverna på Skola B hade det lättare för sig att återge exempel på lektionsmoment 
från utomhusundervisningen och det kan bero på att de har utomhusundervisning under alla 
årstiderna.  
 
Avslutningsvis anser vi att det även behövs vidare forskning om elevernas synpunkter och 
erfarenheter av utomhuspedagogik. Efter sammanställningen av vår undersökning har vi kunnat 
få mer förståelse om elevernas åsikter och erfarenheter men vi anser fortfarande att området bör 
utforskas mer för att få ett större perspektiv om vad fler elever anser om utomhuspedagogik i 
naturorienterande ämnen.  

Slutord  
Syftet med vår studie var att få djupare förståelse för vad eleverna har för åsikter och 
erfarenheter av utomhusundervisningen i naturorienterande ämnen. Vi ville också ta reda på 
hur lärarnas synpunkter samt hur de planerar sin utomhusundervisning. Efter genomförandet av 
vår studie kan vi urskilja att elever har en positiv inställning till att vistas utomhus i 
undervisningen. Många elever kunde även ge exempel på olika lektionsmoment de har fått 
erfarenhet genom att undervisningen i naturorienterande ämnen skett utomhus.  
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Utifrån lärarnas utsagor kan vi urskilja att de har en positiv inställning till att undervisa utomhus 
i naturorienterande ämnen. De nämner positiva aspekter med utomhusundervisningen samt 
faktorer som kan hindra men de poängterar att det finns lösningar på problemen.   
 
Avslutningsvis anser vi att vi har fått mer förståelse av elevernas och lärarnas synpunkter och 
erfarenheter av utomhusundervisning i naturorienterande ämnen. Vi har också hittat 
gemensamma teman mellan elevernas och lärarnas synpunkter på utomhusundervisningen.  
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BILAGOR 

Bilaga 1  
 

 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Borås som heter Theresé Claesson och Jenny Lammi. 
Vi studerar vår sista termin på grundlärarprogrammet Förskoleklass till årskurs 3. Under denna 
termin skriver vi vårt examensarbete där syftet är att undersöka elevernas attityder och lärande 
i utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen.  
 
För att kunna undersöka detta skulle vi vilja vid ett tillfälle intervjua eleverna enskilt för att få 
svar på vårt syfte. Vi kommer även att intervjua den lärare som undervisar i naturorienterande 
ämnen för att få reda på hur lektionsupplägget ser ut och vad läraren ser för fördelar med 
utomhusundervisning för elevernas lärande.  
 
I denna undersökning kommer vi att förhålla oss till Vetenskapsrådets etiska principer. Ni som 
medverkar i undersökningen kommer avidentifieras, vilket gäller skolans namn, placering och 
namn på eleven. Uppgifterna används endast till examensarbetet och inspelad data kommer att 
raderas efter analys. Ni har möjlighet att avbryta undersökningen om så önskas. 
 
Vi önskar att kunna genomföra intervjuerna innan vecka 7 och vid intervju tillfället kommer vi 
att ta oss till verksamheten.  
 
Om ni har frågor angående undersökningen och om ni vill medverka i intervjun kontakta oss 
via mail eller telefon. 
 
Theresé Claesson                              Jenny Lammi                            Handledare: Marie Fahlén 
xxx-xxxxxxx                               xxx-xxxxxxx                                 xxx-xxxxxx 
xxxxxxx@student.hb.se                    xxxxxxx@student.hb.se                      xxxxxxxxxxxx@hb.se 
                                                                                  
 
Tack förhand! 
Med vänliga hälsningar 
Therese Claesson och Jenny Lammi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 

 
 
Hej alla vårdnadshavare! 
 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Borås som heter Theresé Claesson och Jenny Lammi. 
Vi studerar vår sista termin på grundlärarprogrammet Förskoleklass till årskurs 3. Under denna 
termin skriver vi vårt examensarbete där syftet är att undersöka elevernas attityder och lärande 
i utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen.  
 
För att kunna undersöka detta skulle vi vilja vid ett tillfälle intervjua eleverna enskilt för att få 
svar på vårt syfte. Vi kommer även att intervjua den lärare som undervisar i naturorienterande 
ämnen för att få reda på hur lektionsupplägget ser ut och vad läraren ser för fördelar med 
utomhusundervisning för elevernas lärande. Vi beräknar att intervjuerna med varje elev 
kommer att ta cirka 10 minuter och intervjun med läraren kommer att ta cirka 20 minuter.  
 
I denna undersökning kommer vi att förhålla oss till Vetenskapsrådets etiska principer. Ni som 
medverkar i undersökningen kommer avidentifieras, vilket gäller skolans namn, placering och 
namn på eleven. Uppgifterna används endast till examensarbetet och inspelad data kommer att 
raderas efter analys. Ni har möjlighet att avbryta undersökningen om så önskas. 
 
Om ni har frågor angående undersökningen kan ni kontakta oss via mail eller telefon. Ifall ni 
vill att ert barn ska medverka i intervjun ber vi er att fylla i blanketten ” Medgivande från 
föräldrar/vårdnadshavare”. 
 
Kontaktuppgifter:  
Theresé Claesson                               Jenny Lammi                            Handledare: Marie Fahlén 
xxx-xxxxxxx                         xxx-xxxxxxx                                 xxx-xxxxxx 
xxxxxxx@student.hb.se                  xxxxxxx@student.hb.se                      xxxxxxxxxxxx@hb.se                                                                                  
Tack förhand! 
Med vänliga hälsningar 
Therese Claesson och Jenny Lammi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
Högskolan i Borås 2018.01.24  
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  
Sektionen för förskollärarutbildning  
Sektionen för lärarutbildning  
 
MEDGIVANDE FRÅN FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE  
 
 
     JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn;  
      
     NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn;  
 
blir intervjuat av lärarstudenter.  
 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 
Barnets namn  
 
 
....................................................................................................................................................... 
Datum  
 
 
.........................................................................................Tel: .....................................................  
 
.........................................................................................Tel: .....................................................  
Målsmans/Vårdnadshavares underskrift 
 
 
(Vi önskar att ni medtar blanketten tillbaka till skolan så snabbt som möjligt då vi har 
planerat att genomföra intervjuerna innan v. 7) 

 

 

 

 
  



 

 
 

Bilaga 3 
 
Intervjuguide (elev)                                                                                   ____Februari 2018  
                                                                                                             
 
Ålder:                  Kön: Flicka / Pojke        Årskurs:                                Skola: A / B                             
 

1. Vilken klass går du i? 
 

 
2. Hur länge har du gått på denna skola? 

 
 

3. Vad brukar ni göra under NO-lektionerna? 
 

 
4. Brukar ni vara utomhus under NO-lektionerna? 

 
 

5. Var brukar ni vara när ni är utomhus i undervisningen? (skogen, skolgården eller 
annan plats.) 
 
-Vad brukar ni göra då? 
 
 

6. Vad tycker du om att vara utomhus i undervisningen? 
 
 

7. Tycker du att undervisningen utomhus i NO hjälper dig när du ska lära dig nya 
kunskaper om naturen? 
 

 
8. Kan du beskriva något du lärt dig när ni varit ute i undervisningen? 

 
 

9. Har du något speciellt minne från när ni varit utomhus i undervisningen som du kan 
berätta om? 
 
 

10. Är det något som du vill tillägga? 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

Bilaga 4 
 
Intervjuguide (lärare)                                                                               ____Februari 2018  
                                                                                                             
 
Ålder:                  Kön: Kvinna / Man        Årskurs:                                Skola: A / B                             
 

1. Hur länge har du varit verksam lärare? 
 

 
2. Hur har du fått erfarenhet i utomhuspedagogik?  

 
 

3. Hur länge har du arbetat på just den här skolan? 
 

 
4. Vad är din syn på utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen? 

 
 

5. Vilka möjligheter respektive hinder kan du se i användandet av utomhusundervisning som 
verktyg för elevernas lärande? 

 
 

6. Vilka mål och syften har du när du arbetar med utomhusundervisning i naturorienterande 
ämnen? 

 
 

7. Hur ofta använde ni er av utomhusundervisning i verksamheten? 
 

 
8. Var brukar ni vara när ni är utomhus i undervisningen? (skogen, skolgården eller annan 

plats) 
 
 

9. Hur ser planeringen av utomhusaktiviteterna ut? 
 
 

10. Upplever du någon skillnad i elevernas lärande när lektionstillfället sker utomhus jämfört 
med inomhus i klassrummet? I så fall: På vilket sätt? 

 
 

11. Är det något som du vill tillägga? 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 5 
Tabell	2.	De	tre	olika	åsikterna	om	utomhusundervisning	som	vi	har	identifierat	i	de	tre	lärarintervjuerna	som	vi	
har	granskat	i	studien.	Svaret	”Ja”	i	kolumnerna	anger	vad	respektive	lärare	har	angivit	i	intervjun.	I	tabellen	har	
vi	angivit	de	tre	lärarnas	kodnamn	och	respektive	skola.			

	
Läraren	anser	att:	
	

	
Emma	 Skola	
A	

	
Maria	Skola	A	

	
Anna	Skola	B	

Det	finns	hinder	med	utomhusundervisning	 Ja	 Ja	 Ja	
Det	går	att	koppla	inomhusundervisningen	till	
utomhusundervisningen	och	detta	kan	
underlätta	elevernas	lärande	

Ja	 Ja	 Ja	

Platsen	 har	 betydelse	 för	 genomförandet	 av	
utomhusunderviningen	

Ja	 Ja	 Ja	



 

 
 

Bilaga 6 
Tabell	3.	De	två	olika	attityderna	för	utomhusundervisning	som	vi	har	identifierat	i	de	17	elevintervjuerna	som	vi	
har	granskat	i	studien.	I	tabellen	anger	”n”	antalet	elever	från	respektive	skola	som	deltog	i	studien.	I	Skola	A	var	
det	sju	elever	som	deltog	och	i	Skola	B	var	det	tio	elever	som	deltog	i	intervjun.	Siffrorna	i	kolumnerna	anger	hur	
många	elever	i	studien	som	angivit	det	aktuella	påstående	med	respektive	skola.		
Eleven	anser	att:	 Elever	från	Skola	A	

n=	7	
Elever	från	Skola	B	
n=	10	

Det	är	roligt	och	bra	med	
utomhusundervisning	

6	 7	

Utomhusundervisningen	bidrar	till	
ämneskunskaper	

6	 10	
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