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Sammanfattning 
 

Inledning 
Utomhuspedagogik är ett alternativ till den teoretiska undervisningen i de naturorienterande 

ämnena som stödjer sig på traditionella läromedel. Elevernas intresse för området tycks öka om 

verklighetsanknytning finns. 

 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur eleverna ser på undervisningen i naturorienterande ämnen 

och den betydelsen undervisningen utomhus respektive i klassrummet har för deras lärande i 

dessa ämnen. 

 

Teori 
Centrala begrepp som ”hands on”, ”minds on” och ”learning under the skin” berörs i studien 

som bygger på reformpedagogen John Dewey’s teori ”Learning by doing”, där teori och 

verklighet kopplas samman och används. 

 

Metod 
Studiens metod är kvalitativ med gruppintervjuer av elever. Tjugofyra elever har medverkat i 

studien och utifrån de svaren har ett resultat formats. 

 

Resultat 
I resultatet framkommer det tydligt att eleverna som medverkat i studien påverkas av sina 

sinnen, de påverkas också av anknytning till verkligheten i autentiska miljöer och av lärarens 

förmåga till variation. Inlärning kan gynnas av utomhuspedagogik och då eleverna gillar att 

kunna samarbeta och se sammanhang. Några viktiga aspekter som väder och stimulans har en 

avgörande roll.  

 

Slutsats 
Studiens resultat leder till slutsatsen att för att eleverna ska nå bättre kunskap bör fler sinnen 

aktiveras. Det framkommer också tydligt att det även blev enklare att nå kunskap när den 

visualiserades och inlärningen skedde i en autentisk miljö. Eleverna blev mer stimulerade till 

att lära när de fick använda sin kropp, kreativiteten och nyfikenheten ökade. 
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INLEDNING 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, ss. 8 - 10) anges 

att varje individ skall få den undervisning som behövs för att skapa lärande i förhållande till 

vilka förkunskaper eleven har. Det betonas även att skolan skall stimulera eleverna till 

kreativitet och nyfikenhet. Om en elev saknar förståelse för vattnets olika fasövergångar, till 

exempel mellan fast och flytande form, bör eleven få observera och undersöka detta. Det har 

dock visat sig i forskning (Szczepanski 2007, ss. 22 – 23, James och Williams 2017, s. 64) att 

undervisningen ser olika ut, beroende på vilken lärare eleverna har, och var skolan är 

lokaliserad. 

 

Lundegård, Wickman och Wohlin (2004, s. 83) poängterar vikten av att använda sig av 

utomhuspedagogik, vilket innebär att lärandet sker via fysisk kontakt med naturen. Med hjälp 

av fysiska material främjas lärandet genom att fler av elevernas sinnen blir stimulerade. För att 

skapa ett mer kreativt lärande kan det krävas att eleverna lämnar klassrummet. Enligt Lgr 11 

(2011, s. 10) skall eleverna i undervisningen få möta och använda sig av olika arbetssätt. 

Lärarna ska besitta bred kompetens som bidrar till att undervisningen är varierad och att den 

sker i skilda miljöer. 

 

Vid min första verksamhetsförlagda utbildningsperiod som student hade jag en handledare som 

brann för att få undervisa i autentiska miljöer i naturorienterande ämnen, i detta fall var det i 

skogen. På grund av skolans placering var antalet utevistelser lätträknade. Läraren höll endast 

en lektion utomhus under det läsåret. Jag har under mina verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder varit på skolor där utomhuspedagogik inte existerar alls, samt att lärarnas 

inställning och erfarenheter har varit negativa.  

 

Mina egna upplevelser som elev och som lärarstudent har väckt en nyfikenhet om i hur hög 

grad utomhuspedagogik existerar i skolan, vilket har skapat grundläget för denna uppsats. 

 

SYFTE 
Studiens syfte är att undersöka hur eleverna ser på undervisningen i naturorienterande ämnen 

och den betydelsen undervisningen utomhus respektive i klassrummet har för deras lärande. 

 

Frågeställningar 

1. Hur beskriver eleverna att undervisningen i naturorienterande ämnen går till?  

 

2. Hur upplever eleverna sitt eget lärande utomhus jämfört med vid 

klassrumsundervisning? 
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BAKGRUND 
Det uttrycks nu i Lgr 11 (2011, s. 10) att eleverna skall möta kunskap på olika sätt. Genom att 

eleverna får uppleva kunskapen kan de få möjlighet att koppla kunskapen till ett visuellt och 

fysiskt sammanhang, exempelvis att få undersöka vilka träd som växer i en lövskog. Detta 

bidrar till att eleven nästa gång kan relatera till sammanhanget, reflektera över vilka träd som 

växer i skogen och kan dra slutsatsen att han eller hon befinner sig i en lövskog. För att lära sig 

ny kunskap bör undervisningen varieras. Eleverna har olika förutsättningar och traditionella 

läromedel passar inte alla.  

 

Lundegård, Wickman & Wohlin (2004, s. 83) nämner att människor varje dag stöter på ny 

kunskap, som skapas i sociala sammanhang. Kunskap kan vara i princip vad som helst, till 

exempel när eleverna skall lära sig om magnetism eller om vattnets kretslopp. Det mest givande 

sättet att lära sig något är att förklara för någon annan. Då måste individen själv reflektera över 

hur han eller hon skall förmedla kunskapen. För att kunskap skall kunna delas med någon, måste 

ett resonemang föras mellan eleverna. Runesson (2005, ss. 70–71) menar att det är viktigt att 

poängtera vad som skall läras in, vad som är möjligt att lära in och vad som har lärts in. När 

eleverna lär sig något nytt måste de veta och förstå skillnader och likheter i de begreppsliga 

färdigheter som förväntas vid inlärningen. De kunskaper som sedan lärts in skall eleverna kunna 

tillämpa i andra sammanhang. 

Platser för naturvetenskapligt lärande 

Jordet (2007, s. 171) visar i sin studie att det, när eleverna går i grundskolan, finns det många 

möjliga tillfällen att lämna klassrummet och använda sig av undervisning utomhus. Genom att 

uppleva det som förväntas läras in, med hjälp av laborativa material och i sociala sammanhang, 

ökar elevernas lärande. Med lämpliga material eller i en passande miljö kan eleverna förstå och 

lära sig kunskapen och då skapas en inre och djupare förståelse (Szczepanski, 2008, s. 13). När 

eleverna är i en utomhusmiljö, dyker spontana frågor oftare upp. Upplevelserna och 

iakttagelserna blir starten på deras nyfikenhet. Lärarna skall ta vara på deras nyfikenhet och 

uppmuntra spontana frågor med hjälp av följdfrågor, men låta eleverna få tänka fritt och inte 

hämma deras kreativa tankegång. Då sker ett växelspel mellan lärande och undervisande 

(Dahlgren, 2007, s. 42). 

Skolans läge  

Skolans läge kan ha en avgörande effekt på elevernas lärande. Enligt Szczepanski (2007, ss. 22 

– 23) ger en naturlig miljö positiv effekt på mänskligt välmående, såväl i skolan och arbetet 

som på fritiden. Koncentrationen förstärks, man blir piggare, mindre stressad och mer 

uppmärksam på sin omgivning om man har tillgång till natur och omväxlande utomhusmiljöer. 

Rörelse och fysisk aktivitet ökar inlärningsförmågan och minskar stress hos barn (Hansen, 

2016, ss. 186 - 187). Skolor som har tillgång till egen naturmark har en mer aktiv 

utomhusundervisning än de skolor som inte har det. Det skapar också möjligheter för pedagoger 

som är mer intresserade av utomhusmiljö och inser betydelsen för inlärning. För de elever som 

vistas i sterila utomhusmiljöer, med i huvudsak asfalterade ytor utan naturlig växtlighet, kan 

omgivningen ha en negativ påverkan på lärandet (Olsson, 1995, ss. 15 – 17).  
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Klassrummets struktur 

Såväl Broda (2011, s. 1) som Szczepanski (2007, s. 11) understryker att kombinationen av 

inomhus- och utomhuspedagogik är viktig för elevernas prestationer. När läraren och eleverna 

lämnar klassrummet för att ha en pedagogisk utomhuslektion, blir känsla, handling och tanke 

sammanförda och en djupare förståelse kring kunskapen skapas. Szczepanski (2007, s. 11) 

rekommenderar lärare att skapa ett ”uterum” till exempel en lägerplats, ett klassrum utanför 

klassrummet, där verktyg finns samlat på den plats utomhus där lärandet skall ske. Här kan 

eleverna både lära sig och uppleva kunskapen på olika sätt. Det är viktigt för eleverna att veta 

att kunskap kan skapas såväl i som utanför det traditionella klassrummet med fyra väggar.  

Enklare att förstå 

Jordet (2007, s. 161) understryker i sin studie hur viktigt det är att inkludera naturen i 

undervisningen. Eleverna blir både nyfikna och stimulerade av att arbeta utomhus då de får 

uppleva, observera och registrera naturen på nära håll. Han menar att den mer traditionella 

undervisningen som är bunden till klassrummet och är läromedelsstyrd, kan bidra till att 

inlärningen blir för abstrakt.  Texter och uppgifter som presenteras i ett läromedel kan bli svårt 

för elever som saknar förförståelse. När eleverna får uppleva kunskap samt att koppla ihop 

kunskap med en tidigare erfarenhet skapas ett bättre resultat i lärandet. Eleverna börjar 

reflektera över sitt lärande och kunskapen kring lärandet blir djupare.  

Utomhuspedagogikens utmaningar 

Utomhuspedagogiken har ibland kritiserats för att vara för dåligt akademiskt förankrad och ge 

för innehållsfattig undervisning (Broda, 2011, s. 1, Jordet, 2007, s. 173). De resultat som Jordet 

(2007) kommit fram till via observationer av elever är att lektionerna ter sig kaotiska. Eleverna 

gjorde inte sitt skolarbete, utan ”lekte runt”, så att tiden till lärande gick förlorad. Detta är ett 

problem grundat i tidspress i dagens skolor, när mycket innehåll ska hinnas med.  

Vädret 

En annan påverkansfaktor som visas i Jordet studie (2007, ss, 235 – 236) är vädret. Vädret kan 

påverka om undervisningen går att genomföra eller inte. Elever som inte är rätt klädda för 

exempelvis vinterväder kommer bara att fokusera på att hålla sig varma. Här måste eleverna 

och vårdnadshavarna vara informerade om vilka kläder eleverna bör ha. Har inte eleverna kläder 

efter väder, saknas de rätta förutsättningarna för att genomföra undervisning utomhus.  

Elevgruppen 

Gruppstorleken kan vara en annan fälla, det vill säga om den är för stor (Lundegård, Wickman 

& Wohlin, 2004, s. 19). Eleverna i sin tur kan störa varandra samt att läraren inte har möjlighet 

att instruera och visa alla elever samtidigt. Detta kan resultera i att den kunskap som är tänkt att 

läras ut inte når fram.  

Lärarnas inställning 

Lärarnas inställning och tidigare erfarenheter har en avgörande roll för hur utomhuspedagogik 

används i den naturorienterande undervisningen. Många av lärarna i studien använde sig inte 

aktivt av utomhusmiljö i sitt lärande, då de trodde att det skulle vara svårt att hinna med det 

som angavs i läroplanen (Fägerstam, 2013, s. 68). Szczepanski (2008, s. 47) fann i sin studie 

att lärarna inte såg någon kvalitativ skillnad på lärandet inomhus respektive utomhus. Det 

framgick från lärarna att eleverna inte upplevde lektionen utomhus som ett lektionstillfälle för 
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lärande, utan mer som en rast. 

TEORETISKT RAMVERK 
Den här studien utgår ifrån John Deweys teori om ”Learning by doing”. Teorin beskrivs som 

ett växelspel mellan ”det organiska samspelet mellan utbildning och personlig erfarenhet”. (Dewey, 2004, 

s.17). Utifrån den teoretiska utgångspunkten har jag studerat och tolkat arbetets empiri. För att 

tydliggöra Deweys tankegångar återges Szczepanski och Dahlgrens tolkningar av teorin. 

“Learning by doing”  

Under 1800-talet, i USA, växte en pedagogik fram som förenade teori och praktik. Den 

amerikanske pragmatikern och reformpedagogen John Dewey satte barnet i fokus och ville 

bygga lärandet på barnets självaktivitet och intressen. Han poängterade att undervisningen 

skulle variera mellan textbaserade och icke-textbaserade praktiker. Dewey hade studerat sina 

egna barns skolgång, och funnit att kunskap skall tas in och skapas i den miljö som lämpar sig 

bäst. Det nya sättet att arbeta på med hjälp av kroppsrörelse, bidrog till att reformskolor och 

reformpedagogiska rörelser växte fram på 1900-talet (Szczepanski och Dahlgren 2011, ss. 22 – 

23).  

 

Enligt Dewey betyder ”learning by doing” att vi i samsyn med andra människor skall utforska 

omvärlden för att lära, genom att testa nya saker som samverkar med våra sinnen. Eleven måste 

få experimentera och aktivt pröva på saker: som ett sätt att skapa intresse och fördjupa kunskap. 

Det finns inget motsatsförhållande mellan teori och praktik, däremot sker ett växelspel mellan 

praktik och teoretisk kunskap (Dewey, 2004, s.17). Viktiga underbegrepp inom Deweys teori 

är: ”hands on”, ”minds on”, ”learning under the skin”, vilka används som pedagogiska 

utgångspunkter (1915, ss. 98 - 99): 

1. ”Hands on” 

Dewey hävdade att kunskapen skall vara handlingsburen och inhämtas med hjälp av olika 

praktiska övningar i naturorienterande ämnen. Personligt upplevd kunskap, genom praktiska 

experiment, skiljer sig från kunskap som förmedlas teoretiskt i text och som har upplevts av 

någon annan. På detta sätt får eleverna bättre förutsättningar för att skapa lärande och kunskapen 

befästs på ett annat sätt än om den endast lästs in teoretiskt (Szczepanski, 2008, ss. 18-21). 

2.”Minds on” 

Det skall enligt Dahlgrens tolkning av Dewey (2007, s. 48) ske ett växelspel mellan teori och 

praktik och mellan erfarenhet och reflektion. Erfarenheter, iakttagelser och handlingar ska ges 

större plats och på så vis ökar medvetandet om den nya kunskapen som ska läras in. Dewey 

(2004, s.23) påvisar att all pedagogik handlar om att återge kunskaper, färdigheter och 

värderingar från en generation till en annan. Den nya kunskap som lärts in kommer eleverna att 

kunna använda vid ett senare tillfälle, till exempel om en elev har lärt sig en växts namn och 

vid ett senare tillfälle stöter på växten igen.  

3.”Learning under the skin” 

”Learning under the skin” handlar om att lära genom utökad sensorik. Genom att använda alla 

sinnen ökas förmågan att minnas kunskap som lärts in (Dahlgren, 2007, ss. 50-51). För att lära 

sig ny kunskap och befästa den, skall eleverna få arbeta praktiskt med hjälp av konkreta material 

som hör ihop med omgivningen (Szczepanski & Dahlgren, 2011, ss. 22 - 23). Genom att arbeta 
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på detta sätt skapas tillförlitliga erfarenheter och kunskaper som de kan bära med sig, som kan 

användas när ny kunskap ska läras in.  

 

Sammanfattning 

Undervisningen enligt Dewey bör ske både genom ”hands on”, ”minds on” och ”learning 

under the skin” för att ge bestående resultat (Jfr. Szczepanski & Dahlgren, 2011 s. 23). Elever 

som får använda sina olika sinnen och kroppens rörelse, får en ökad och aktiv sensorisk 

förmåga. Enligt Dewey (2008, s.23) bör undervisningen vara varierad och mindre 

läromedelsstyrd. Det är en fördel om eleverna får uppleva kunskapen som skall övas in med 

hjälp av flera sinnen. Det kan annars finnas en risk att kunskap senare glöms bort. Han 

konstaterar att eleverna ofta saknar förståelse och erfarenhet kring den kunskap som de tar till 

sig från läroböckerna. De har inte förstått hur och varför de skall använda sig av sina kunskaper, 

då det saknas ett samband med praktiska verkligheten (Dewey 1980, ss. 87 - 105). 

 

Szczepanski och Dahlgren (2011, ss. 22-23) menar att Dewey lägger betoning på att eleven 

måste få tid på sig för att kunna skapa en reflektion kring dessa erfarenheter, i nära anslutning 

till platsen och händelsen där erfarenheten skapats. Finns det brist i medvetandet och förstående 

för kunskapen, blir den meningslös. För att lyckas ta vara på elevens intresse och ha det som 

utgångspunkt för fortsatt lärande, ställs stora krav på lärarna genom uppföljning av 

utomhuspedagogiska övningar (Dewey, 2008, s.17). 

METOD 
Som metod för att besvara studiens frågeställningar har intervjuer valts. I följande avsnitt finns 

beskrivet hur deltagare valdes ut, hur studien genomfördes hur de etiska kraven tillgodosetts, 

samt hur resultatet har analyserats fram. 

Val av metod 

För att uppfylla studiens syfte har jag valt en kvalitativ ansats med utgångspunkt i intervjuer. 

Kvalitativ intervju kan ses som ett samtal som är inriktat på ett specifikt ämne (Kihlström 2007, 

ss. 48 - 50). Genom att intervju används, ökar tydligheten om det som frågas efter. Den som 

intervjuar kan specificera sina frågor under intervjuns gång för att få fördjupad kunskap 

(Eliasson 2006, s. 21). Det är även viktigt att se intervjun med ”nya ögon”, det vill säga att den 

som intervjuar skall bortse från sin egen förförståelse och inte påverkas av sina egna 

erfarenheter. Intervjuaren skall även ställa öppna frågor, vilket innebär att svaren ger mer än ett 

ja eller nej. Intervjufrågorna har utformats i förhållande till Deweys begrepp ”hands on”, 

”minds on” och ”learning under the skin”.  

Kvalitativa gruppintervjuer 

Eleverna har intervjuats i grupp och fått möjlighet att diskutera sina svar med varandra. När en 

intervju sker i grupp kan deltagarnas svar variera och ge en mer realistisk bild av verkligheten 

(Alvehus 2013 s. 81). En anledning till detta är för att ge interaktion i gruppen, som i sin tur 

kan ge en djupare förståelse om den enskilde individens egna åsikter (Trost, 2010 s.45). Den 

andra anledningen är att skapa en trygghet för eleverna så att det finns stöd för varandra. 

Slutligen kan det kännas mer naturligt för eleven att resonera tillsammans med jämnåriga, än 

att behöva sitta själv och svara på frågorna (Bryman, 2015, s.449). 
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Urval 

De två skolor jag valt ut ligger i Västra Götaland och är belägna nära naturen. En av skolorna 

är en kommunal F-6-skola, som jag är bekant med sedan tidigare. Den andra skolan är en F-9-

friskola, som jag inte haft någon tidigare kännedom om. Under min verksamhetsförlagda 

utbildning kom jag i kontakt med en lärare på friskolan som arbetar aktivt med 

utomhuspedagogik. Dessa två lärare som undervisar i naturorienterande ämnen på respektive 

skola tillfrågades om eleverna i deras klasser kunde medverka i studien, och var positiva till 

detta. Eleverna som skulle delta gick samtliga i årskurs 4.  

 

Skolorna i undersökningen benämns skola 1 och skola 2. På skola 1 medverkade 7 elever och 

det gjordes 3 gruppintervjuer. På skola 2 deltog 17 elever och 5 gruppintervjuer genomfördes. 

På skola 2 intervjuades elever i två olika klasser. Alla eleverna i de utvalda klasserna fick ett 

missivbrev som deras vårdnadshavare skulle skriva på. Det var totalt 24 elever som 

intervjuades. 

Bortfall 

På skola 1 delade jag ut 18 missivbrev och på skola 2 delade jag ut 37 missivbrev. 

Gruppintervjuerna skedde först på skola 1, där 7 av 18 elever deltog. På skola 2 medverkade 17 

av 37 elever. Det fanns en del elever som hade fått vårdnadshavares tillåtelse att vara med i 

studien men som vid intervjutillfället inte ville medverka. 

Genomförande 

Först genomfördes gruppintervjuerna på skola 1, och veckan efter genomfördes 

gruppintervjuerna på skola 2. Intervjuerna skedde i grupp, och eleverna informerades om att 

det var åtta frågor som skulle besvaras, att intervjumaterialet var avsett för mitt arbete, och att 

elevernas namn skulle ändras till fiktiva. Till en början gjordes anteckningar under tiden som 

intervjun pågick, men det var tydligt att eleverna stördes av detta, vilket gjorde svaren korta.  

De fokuserade mer på vad som skrevs ned än på att svara på frågan. Genom att fokusera mer 

på eleverna och spela in gruppintervjuerna fick jag mer utförliga svar. Intervjutiden varierade 

för att en del elever var mer beskrivande än andra.  

 

Skola 1 

På skola 1 genomfördes tre gruppintervjuer. Gruppintervjuerna skedde i korridoren då det 

saknades lediga grupprum, men de genomfördes ostört.  

 

Skola 2 

På den andra skolan genomfördes fem gruppintervjuer och de utfördes i grupprum, samt i aulan. 

1. Etik 

Etik handlar om vilka regler som skall beaktas när man intervjuar människor som skall 

medverka i en undersökning. Vetenskapsrådet (2002, ss. 7–14) anger de etiska principerna och 

hur de skall följas. Det fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet: Deltagaren som skall medverka måste upplysas om vad forskningen 

innebär och i vilket syfte. Det skall upplysas om de förutsättningar som gäller, att deltagarens 

medverkan är frivillig och kan avslutas när som helst. I missivbrevet som skickades ut, 

informerade jag elever och vårdnadshavarna som tog del av ovanstående. 

 

Samtyckeskravet: Eftersom eleverna i den här studien är minderåriga behövde jag ha målsmans 

tillåtelse. Personen som deltog fick bestämma om den ville medverka och kunde när som helst 

avsluta sin medverkan utan konsekvenser. Den som håller i studien får inte pressa den som 

deltar att fortsätta, samt att och den medverkande inte får vara i en beroendesituation i 

förhållande till intervjuaren.  

 

Konfidentialitetskravet: Personuppgifter på den som deltar skall vara anonyma och får inte 

spridas vidare. Personerna i studien skall inte gå att identifiera. Det är viktigt att upplysa de 

intervjuade att deras namn kommer att ändras till fiktiva namn. De elever som hade målsmans 

underskrift fick delta. Jag meddelade eleverna om att deras identiteter inte kunde identifieras 

och att fiktiva namn skulle användas. 

 

Nyttjandekravet: Data som samlas in kommer enbart att användas för forskningsändamål och 

får inte nyttjas av andra. Jag upplyste eleverna som medverkande i studien att den information 

som de delgav mig endast skulle användas i min studie och att det material som spelats in blev 

raderade vid studiens slut (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7–14).  

2. Reliabilitet och validitet 

Genom att använda mig av gruppintervjuer för att söka svar på mina frågeställningar fick jag 

kunskap om elevernas upplevelser och erfarenheter. Stor vikt lades vid planering inför 

gruppintervjuerna för att få informativa svar (Ahrne & Svensson, 2011 s. 11).  

 

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp när man skall genomföra en vetenskaplig 

undersökning.  

 

Validitet definieras som giltigheten i en fråga som skall mätas (Bryman, 2011, ss. 36 – 37 och 

Trost, 2007, s. 65). Med hjälp av validitet kan kvalitéer beskrivas i mätningen och forskaren 

kan granska huruvida datainsamlingen reflekterar verkligheten.  

 

Studien vill undersöka hur elever upplever naturorienterande ämnen och intervjufrågor har 

skapats för att söka besvara studiens frågeställningar. Dessa intervjufrågor har, för att höja 

validiteten, diskuterats med handledare.  

 

Reliabilitet definierar hur väl en undersökning kan förutsägas ge samma resultat vid upprepning 

av den vid likartade förhållanden (Eliasson, 2013, s. 27). 

 

Med hjälp av en ljudinspelare ökas reliabiliteten, då elevernas svar bevaras och kan bearbetas 

vid ett senare tillfälle. Det blir enklare att granska materialet i jämförelse med anteckningar som 

kan feltolkas då man inte hinner med att anteckna varje ord som sägs eller uppfattar 

informationen som sägs Bryman (2011, ss. 36–37) och Kihlström (2007, ss. 231–232). Frågorna 

som ställs till den intervjuade skall enligt Trost (2007, s. 63) vara uttryckta på ett enkelt sätt för 

att de inte skall misstolkas och ge felaktiga svar. På grund av detta kan resultaten som kommer 
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fram via frågorna få en minskad reliabilitet. 

3. Analys och bearbetning 

Vid bearbetning av kvalitativa data arbetar undersökaren aktivt med kodning, tematisering och 

summering. I det datainsamlande materialet försöker undersökaren finna likheter, skillnader 

och mönster (Fejes & Thornberg, 2012, s. 38). Insamlade data har kategoriserats och analyserats 

utifrån teorins grundbegrepp: 

 

• Hands on: Att arbeta praktiskt.   

• Minds on: Att reflektera över det som upplevs. 

• Learning under the skin: Att få en förståelse och meningsfullt lärande genom sinnliga 

och praktiska upplevelser.  

 

När gruppintervjuerna hade genomförts transkriberades materialet. Skola 1 transkriberades 

först sedan skola 2. Sedan skrevs transkriberingsmaterialet ut för analysering och 

kategoriserades enligt mina frågeställningar. Kategorierna jag kom fram till var; Elevernas 

beskrivning av undervisningen i naturorienterande ämnen och Elevernas upplevelse av sitt 

lärande vid utomhusundervisning jämfört med klassrumsundervisning. Sedan kom jag fram till 

underkategorier; undervisningen i naturorienterande ämnen är kopplad till praktiska 

experiment, användning av grupparbete, variation i undervisningen, lärmiljö, inlärningsmetod, 

informellt samarbete. 

    

Intervjusvaren jämfördes med frågeställningarna och den teoretiska ramen för att se om det 

fanns någon överenstämmelse. Intervjusvar från eleverna som inte svarade adekvat på 

frågeställningar sorterades bort, då de inte tillförde något av värde för studien. 

 

Skolornas resultat jämfördes med varandra. I resultatdelen används citat som framkom 

undergruppintervjuerna. 

RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras hur eleverna beskriver undervisningen i naturorienterande ämnen och 

hur de upplever sitt eget lärande utomhus jämför med klassrumsundervisning. Svaren i de två 

skolorna har jämförts med varandra. 

Del 1 Elevernas beskrivning av undervisningen i naturorienterande 
ämnen 

A1. Undervisningen i naturorienterande ämnen är kopplad till praktiska 
experiment 

Skola 1 

Många av de elever som blev intervjuade ansåg naturorientering vara ett mer praktiskt ämne. 

Av de intervjuade eleverna betonade flera att under lektionerna i naturorienterande ämnen 

användes ofta experiment, vilket gjorde lektionerna intressanta och spännande.  

 
”NO är att experimentera” (Markus) 



 

9 

 

 

Många elever förknippade ämnet med praktiska experiment. De tyckte att det var roligt och 

spännande att ta reda på nya saker. 
 

”När jag tänker på NO, tänker jag på experiment”. (Malin) 

 
 ”Det är kul och man får göra massor av experiment och ta reda på saker”. (Samuel) 

 

Några elever hade en annan åsikt. De tyckte att undervisningen hade en teoretisk karaktär.   

”I NO brukar vi arbeta i klassrummet. Vi läser och skriver”. (Tage) 

”Vi brukar arbeta ensamma med stenciler”. (Malin) 

”Vi har inte så mycket experiment”. (Erik) 

”Vi är nästan aldrig utomhus och har lektioner”. (Samuel) 

 

En elev poängterade att naturorienterande ämnen var ett praktiskt ämne där de inte behövde 

sitta stilla och endast läsa sig till kunskapen från en bok. Avslutande experiment upplevdes 

stimulerande.  
 

”Man behöver inte sitta stilla och läsa i en bok hela tiden”. (Erik) 

 

”När vi experimenterade med pH-värden var det kul”. (Samuel) 

 

Skola 2 

Många elever ansåg att naturorientering var ett praktiskt och fritt ämne.  Experiment användes 

till viss del och gjorde undervisningen intressant. Lektionen utformades på ett sätt som gjorde 

att eleverna måste röra mer på sig.  
 

”Vi får röra på oss när vi har NO. Vi gör experiment och då får vi gå runt fritt”. (Saga)  

   

”Vi har fått experimentera med vatten och se vad som händer med vattnet som är utplacerat på olika ställen i  

klassrummet”. (Olle)  

 

B1. Användning av grupparbete 

Skola 1  

Undervisning i samarbete med annan elev eller i grupp beskrevs. När de hade praktiska 

experiment uppstod spontana reflektioner med efterföljande diskussioner vilket förstärkte 

förmågan att reflektera och förstå. Det upplevdes positivt, då det skapades en intressant 

diskussion i klassen. De påpekade också att alla elever i gruppen skall få delta i experimenten. 

 
”Ibland kan det hända att vi arbetar i grupp men då experimenterar vi. Då blir det kompisen som sitter 

bredvid”. (Tage) 

 

 ”Alla skall få vara med och se vad som händer när vi gör experiment”. (Tage) 

Skola 2 

Grupparbetets betydelse var inget som nämndes på intervjuerna. 
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C1. Variation i undervisningen 

Skola 1 

Några elever berättade att lektionerna började med en genomgång i klassrummet där läraren 

förklarade för dem vad de skulle göra. Det nya området kunde presenteras på olika sätt, eleverna 

fick oftast läsa sig till kunskapen teoretiskt eller titta på film inomhus.  
 

”När vi får reda på att vi ska experimentera tycker jag det bli spännande. Vad ska hända?” (Malin på skola 1) 

 

”Vi brukar titta på film eller läsa i en bok”. (Lina) 

 

Eleverna fick till exempel under en lektion använda sin egen kropp när de pratade om kroppens 

muskler. Det uttrycktes intresse för att studera människokroppen, men motivation saknades.  

 
”Jag tycker liksom att när man lär sig något nytt som man inte vet, till exempel kroppen, om hur musklerna 

fungerar i kroppen, det tycker jag är intressant, men jag vet inte riktigt varför vi ska kunna detta.”.  

(Maja) 

 

Lärarens förmåga att visualisera till exempel en rörelse eller ett experiment, skapade intresse. 

Med detta tillvägagångssätt fångade läraren upp eleverna och det som skulle läras in blev 

mindre abstrakt.  
 

”När hon skall visa någonting, kan det ibland bli ganska roligt och häftigt”. (Erik)  
 

Läraren brukade variera sin undervisning. Det kunde vara muntligt, via film, med hjälp av 

kroppen eller laborativt material. Undervisningen kunde variera beroende på vad de skulle göra. 

 
”Att till exempel så säger hon att idag skall vi börja med något nytt och då sätter hon på en film eller så 

experimenterar vi så vi vet hur det fungerar”. (Samuel) 

 

Skola 2 

Lärarens arbetssätt och presentation av naturorienterande ämnen hade en avgörande roll för om 

lektionen var intressant eller inte. Om lektionen inte stimulerade intresset, blev den tråkig och 

meningslös.  
 

NN har liksom mer energi, för hon tycker det är roligt. Det smittar av sig”. (Kim) 

 

”Det är roligt när NN visar hur vi ska göra. Det ser roligt ut och då blir jag nyfiken”. (Sanna) 

 

”Är lektionen tråkig lär man sig inget”. (Saga) 

 

Inom ämnet naturorientering fick de lära sig att koppla ihop fysik med teknik. De skulle bygga 

en leksak som skulle vara passande för barn i förskoleåldern. Leksaken skulle sedan vara med 

i en tävling, där funktion och utseende skulle bedömas. Det poängterades att de tyckte att det 

var kul att samarbeta och få skapa sin egen leksak. 
 

”Varje termin brukar vi håla på med något nytt och det är roligt när vi får skapa saker tillsammans”. (Jenny) 

 

Några elever beskrev undervisning som var av praktisk karaktär, då de fick arbeta med konkreta 

material utomhus. Genom praktiska övningar ökades förståelsen. 
 

”När vi skall plantera är vi på skolgården och då har NN tagit fram en kruka, jord och två frön. Hon visar oss 

hur vi skall göra”. (Sanna) 
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Jämförelse mellan skolorna 
Eleverna på båda skolorna visade tydligt att det var betydelsefullt att experimentera praktiskt 

för att få en ökad förståelse, samt att teori och praktik behövde komplettera varandra. Lärarens 

förmåga att presentera ämnet ansågs vara viktigt på båda skolorna. Skola 2 använde 

utomhusundervisning i naturorienterande ämnen i större utsträckning än skola 1. Läraren 

presenterade nya områden på olika sätt på skola 1, till exempel via film eller i en teoretisk 

genomgång, och poängterades samarbete med annan elev eller i grupp. På skola 2 började de 

alltid med en MNF för att ta reda på bakgrundskunskapen, grupparbete blev använd i mindre 

grad. 

 

Del 2 Elevernas upplevelse av sitt lärande vid utomhusundervisning 
jämfört med klassrummet 

A2. Lärmiljö 

Skola 1 

Ett flertal elever upplevde att det var mer stimulerande att arbeta utomhus i en naturlig miljö 

och detta påverkade inlärningen positivt. Genom att arbeta med hela kroppen ökades deras 

medvetenhet om det som skulle läras in. Utomhus skedde ett mer konkret skapande och de fick 

mer praktiska övningar. 

 
”Vi hade en mattelektion ute och då skulle vi mäta hur långt vi hoppade”. (Maja)  

 

”Man behöver inte sitta stilla och räkna i en bok hela tiden”. (Erik) 

 

”Jag lär mig bättre om jag är ute”. (Tage) 

 

Eleverna reflekterade över att utomhusmiljön inte var optimal för att lära i alla situationer.  

 

”Det beror på vad man ska göra och det kan inte regna när man ska vara ute”. (Lina) 

 

Skola 2 

Samtliga av de intervjuade eleverna ansåg att det var lättare att lära när de fick titta på och 

upptäcka naturen på nära håll och reflektera. De påpekade även att läraren hade ett stort intresse 

för ämnet biologi och ansåg att det var enklare att arbeta med detta utomhus. 

 
”När vi har biologi brukar vi vara ute. Vi studerade löv en gång. Vi fick se en film först sen gick vi ut”. (Kajsa) 

 

Några elever förklarade att det uppstod frågor som rörde bilden av verklighet. När eleverna var 

ute skapades verklighet, och då mindes de bättre. En elev angav att hon ville koppla ihop 

kunskapen med ett autentiskt sammanhang och känsla. 

 
”Jag har dåligt minne och tråkiga saker kommer jag inte ihåg. […] Det räcker inte med att kolla på en film utan 

jag vill se örnen i verkligheten”. (Lisa) 

 

En av eleverna kunde se både fördelar och nackdelar med klassrumsundervisning och 

undervisning utomhus. Han upplevde större förutsättningarna att få kunskap om naturen i en 

verklig miljö.  

 
”Om vi ska studera naturen är det enklare att vara ute för att då kan vi hur det ser ut men nu när vi arbetar med 
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teknik måste vi vara inne för annars kan vi inte bygga”. (Olle) 

 

Vädrets betydelse poängterades av ett par elever; det var avgörande för om lektionen kunde 

vara utomhus. Det gällde att de hade klätt sig rätt och att undervisningen kunde anpassats bättre 

efter vädret. En elev på skola 2 berättade att om hon frös kunde det ha stor påverkan på hennes 

inlärning. Några elever upplevde att de kunde tappa fokus på det som lektionen avsåg att lära 

ut. 
”Det kan inte vara regnigt om man skall vara ute”. (Hanna) 

 

”Kallare ute, då ville jag inte lära mig, för då fokuserade jag på något annat”. (Lisa) 

 

”Vissa springer runt, spelar fotboll eller gungar”. (Adam) 

 

”Hon är strängare utomhus men man får prata mer ute, för det är tillåtet samtidigt måste hon hålla koll på 

folk”. (Lisa) 

 

En elev upplevde det positivt att lära utomhus. Känslan av att ha ett större utrymme var positivt, 

vilket skapade större glädje för den kunskapen som skulle läras in.  

  
”Mer utrymme och det är roligt. Det är inte så ofta vi är ute, men när vi skall göra ett experiment […] men då 

var det matte”. (Frida) 

  

B2. Inlärningsmetoder 

Skola 1 

Vissa elever upplevde ingen större skillnad i lärarens förmåga i att förmedla ny kunskap 

utomhus eller inomhus. Utomhus kunde läraren samla eleverna för att stämma av ifall de hade 

förstått instruktionerna. 

  
 ”Hon ändrar sig inte bara för att man är ute, hon är den hon är”. (Maja på skola 1) 
 

Ett par elever angav att de brukade inkludera material från naturen under lektionerna vilket 

gjorde att fler sinnen påverkades. Det var intressant att ta vara på vädrets olika fenomen. När 

eleverna gjorde praktiska experimentet med att smälta snö, bestod snön inte bara av vatten, utan 

även av en del grus.  

 
”När det var snö ute hämtade vi in snö och smälte snön för att se vad som fanns i”. (Malin på skola 1) 

 

Skola 2 

Lektionerna varierade mellan enkelpass på 40 minuter eller dubbelpass på 80 minuter. 

Dubbelpass i klassrummet kunde det bli långtråkigt, då de satt still för länge, utan någon frisk 

luft.  
 

”När vi har dubbelpass, brukar vi ha en rast på fem minuter för att vi skall orka jobba.  Jag tycker det blir för 

långt att ha dubbelpass. Man sitter stilla så länge och så blir luften dålig i klassrummet”. (Kalle) 

 

Eleverna angav att en stor del av den naturorienterande undervisningen skedde utomhus, men 

lektionen startade och avslutades oftast inomhus. Inför varje experiment skrev de en ”Min 

Nuvarande Förståelse”, MNF, för att sedan kunna reflektera över vad de kunde innan och efter 

lektionen. En MNF skrivs ner i en skrivbok. Eleverna skulle skriva ner sin förförståelse, till 

exempel ljud; vad de kunde innan de startade område och vad kunde de när de avslutade 
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området.  

 
”Vi brukade börja lektionen med att skriva en MNF. Sedan skriver vi en ny MNF”. (Jenny) 

 

”Vi jämför vår gamla MNF med den nya som vi skrivit ner”. (Frida) 

 

Den undervisning som bedrevs i klassrummet blev för några elever abstrakt och var inte optimal 

för inlärning. Ett par elever tyckte att naturorienterande ämnen var tråkigt och svårt, med många 

svåra begrepp som bidrog till deras attityd inför ämnet.  

 
”Jag förstår inte NO för det finns många konstiga ord”. (Emma) 

 

”Jag förstår inte NO. Det är bara min mamma och pappa som kan förklara för att jag skall kunna förstå”. 

(Lisa) 

C2. Informellt samarbete 

Skola 1 

Många elever förtalde att när de hade utomhuspedagogik, gick inte hela klassen ut på samma 

gång. En mindre grupp var positivt för samarbetet. 

 
”När vi är ute är vi inte på samma ställe allihop. Vi går inte ut alla på en gång”. (Malin) 

 

”Känner sig mer fri och jag kan springa för att hämta något, det kan jag inte göra i klassrummet för då blir det 

en stor röra”. (Lina) 

 

Den naturorienterande undervisningen i klassrummet påverkade dem ibland negativt, då den 

var stillasittande och använde mycket läromedel ihop med penna och papper. 

 
”Det blir tråkigt att bara läsa i boken utan att prata med någon. Arbetar man i boken är man själv. Jag vill ha 

någon som jag kan prata med”. (Markus)  

 

Några elever berättade att vid de tillfällen de haft utomhuslektioner, var det mer allmänt prat 

mellan eleverna. Genom att delge varandra erfarenheterna förstärktes deras kunskap. De 

fokuserade på den uppgift som skulle göras, och arbetade i grupp. Dessa upplevde det inte heller 

störande att höra någon prata i klassrummet. 

 
”Det känns inte som en lektion, det är friare men jag lär mig ändå”. (Erik) 

  

”När vi ute brukar vi prata men gör ändå det vi ska göra ute. Förstår vi inte så brukar vi fråga någon i en annan 

grupp”. (Markus) 

 

 

”Jag tycker inte att vi störs om någon pratar i klassrummet. Det är roligt att höra när andra pratar. NN brukar 

låta oss prata fritt i klassrummet”. (Erik på) 

 

Skola 2 

Det var inga elever som nämnde de informella samarbetet under intervjuerna.  

 

 

 

 

 



 

14 

 

Jämförelse mellan skolorna 
Eleverna på de båda skolarna ansåg att det var lättare att undersöka verkligheten utomhus och 

därefter knyta erfarenhet mot teoretisk kunskap. Lärandet upplevdes enklare med en 

verklighetsanknytning, särskilt upplevelsen av naturfenomen.  

 

En vanlig nackdel på båda skolorna var att eleverna tyckte att de saknade struktur utomhus och 

att eleverna ibland blev distraherade från undervisningen. Vädret nämndes på båda skolorna 

som en avgörande for om eleverna kunde ta till sig den kunskap som de förväntades lära in. 

 

 På skola 1, som hade mer inomhusundervisning, angavs interaktionen mellan eleverna som 

viktig. Inomhusundervisning med läromedel upplevdes som långtråkig. På skola 2 noterades 

inlärningssvårigheter när konkret material saknades. Inlärning med MNF påverkades positivt 

av en kombination mellan att vara inne och ute. Arbetspassen kunde bli för långa när de hade 

inomhuslektioner och lusten att lära gick förlorad. Diskussioner i mindre grupp utomhus var 

positivt. Eleverna på skola 1 nämnde att läraren lär ut på samma sätt, ute som inne, medan på 

skola 2 var läraren mer sträng när de var ute. 

 

Summering av resultatet 
Det visade sig att elevernas beskrivning av området naturorienterande ämnen var samstämmigt 

och men också skilde sig något åt på skola 1 och skola 2. 

 

Skola 1 

Naturorientering beskrivs som ett praktiskt ämne där ofta fysiska experiment används där enbart 

teori är för abstrakt. Det är ett ämne med mycket samarbete, diskussioner och spontana 

reflektioner, såväl mellan elever som i grupp. Eleverna uppger även att de får röra på sig mer i 

detta ämne, de bli inte stillasittande. Lärarens sätt att undervisa och överföra sin kunskap skapar 

ett större intresse hos eleverna och gör ämnet intressant.  

 

Skola 2 

Elevernas inlärning påverkas av hur undervisning sker inom ämnet. De flesta elever tycker 

inlärningen positivt genom att få experimentera praktiskt i en naturlig miljö, gärna utomhus. 

Teoretiska resonemang från ett läromedel är svårare att ta till sig. Undervisning utomhus ger 

lättare inlärning när de kan utföra och se den nya kunskapen i praktiken. Störande element som 

dåligt väder skapar sämre förmåga att ta till sig kunskap. Konkret lärande i en verklig miljö, 

visualisering och genom att använda sin egen kropp ökar förståelsen. Diskussioner i mindre 

grupp utomhus är vanligt men det kan bli mer stökigt i utomhusundervisningen. Lustfyllda och 

spännande experiment så väl ute som inne uttrycks vara viktigt. På skola 2 används en modul 

för reflektion, MNF, som hjälper eleverna att reflektera över ny kunskap. Utomhus krävs dock 

en viss struktur för att lektionstillfället inte ska gå förlorat. Långa arbetspass i inomhus påverkar 

inlärningen negativt.  
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DISKUSSION 
I kommande avsnitt presenteras en diskussion kring metod och resultat kopplat till den tidigare 

forskningen samt den teoretiska utgångspunkten. Därefter tas tänkbara didaktiska konsekvenser 

av resultaten upp. Sist finns även förslag på vidare forskning. 

Metoddiskussion 

I studien undersökte hur elevers upplevelse av naturorienterande ämnen såg ut och hur de 

upplevde sitt lärande i inomhus- och utomhusmiljö, samt vilka för- och nackdelar dessa två 

olika miljöerna hade på inlärningen.  

 

Fördelen med kvalitativ metodik med gruppintervjuer var att jag kunde be eleverna förtydliga 

och fördjupa sina svar, något som inte hade gått med till exempel enkät. 

 

Intervjufrågorna blev presenterade för eleverna först vid intervjutillfället. Jag tror inte att 

eleverna hade givit annorlunda svar om de sett frågorna tidigare. Deltagarantalet hade kanske 

ökat om eleverna hade vetat mer specifikt vad intervjun handlade om.  

 

Gruppintervjuerna skedde vid tre olika tillfällen på undervisningstid, de var planerade och 

varade endast tio minuter. Nackdel med metoden var att eleverna fick gå ifrån under en lektion 

och riskerade gå miste om undervisning. Lärarna fick planera om lektionen något för att inte 

eleverna skulle missa för mycket. 

 

Jag såg ingen nackdel i att eleverna intervjuades i grupper om två till fyra deltagare, utan 

betraktade det mer som ett stöd för eleverna. När eleverna får resonera tillsammans med 

jämnåriga kan det kännas tryggare än att svara på frågorna själv ihop med en vuxen (Bryman, 

2015, s.449). Det kan dock finnas en ökad risk för att elever inte vågar eller kan yttra sig med 

andra elever i rädsla för att dennes svar kunde bli ifrågasatt (Alvehus 2013 s. 81). Jag gjorde 

bedömningen att alla elever kom till tals i sin grupp.  

 

Jag hade även ett stort antal bortfall av medverkande i studien. Många elever som valde att 

avstå från intervju gjorde det medvetet. Föräldrar hade gett tillåtelse till att medverka men 

eleven ville ändå inte. Eleverna kan ha upplevt rädsla inför intervju, då de inte förberetts 

tillräckligt.  

Resultatdiskussion 

Enligt Dewey skall eleverna få arbeta praktiskt med hjälp av konkreta material i omgivningen 

för att skaffa sig och befästa ny kunskap (Dahlgren & Szczepanski, 2011, ss. 22 – 23). För att 

elever skall lära, måste undervisningen innehålla momenten ”hands on”, ”minds on” och 

”learning under the skin”, vilket kan ge större möjlighet att nå ett optimalt resultat.  

 

Resultaten av intervjuerna visade att undervisning i naturorientering innehöll experiment som 

var knutna till praktisk utförande och stimulerade olika sinnen. Betydelsen av att få arbeta 

”hands on” i en verklig miljö med praktiska material är viktig och skapar en reflektion till den 

kunskap som skall övas in. Detta exemplifieras vid återberättandet av en lektion där de hade 

fått plantera frön. Eleven berättade att läraren visade eleverna hur de skulle gå till väga. Därefter 

kunde de följa händelseförloppet, från fröet i påsen till en verklig planta. Szczepanski (2008, 

ss. 18-21), menar att genom att arbeta på detta sätt skapar eleverna en tillförlitlig erfarenhet som 
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de bär med sig. Den kunskap som lärs in skall kunna användas vid ett senare tillfälle: ”learning 

under the skin”. Inlärning som inte kan knytas till någon upplevelse, blir lätt en produkt som 

senare glöms bort (Szczepanski, 2011, s. 18).  

 

Eleverna i min studie berättade att genom undervisning i en verklig miljö, genom visualisering 

och genom att använda sin egen kropp, var de med om en konkret upplevelse. Undervisning 

som innehöll praktiska uppgifter gav förutsättningar för dem att kunna reflektera och påverkade 

deras olika sinnen, vilket gjorde att inlärningen påverkade positivt. Eleverna återgav tydligt att 

diskussioner inom de mindre grupperna utomhus var bra. Den slutsatsen dras också av 

Lundegård, Wickman och Wohlin (2004, s. 83). Samtalen mellan eleverna skapades 

reflektioner och upplevdes inte som störande. 

 

Det påpekades av många elever att lektionerna då de var utomhus och arbetade konkret gav 

större kunskap genom ökad medvetenhet och reflektioner, ”minds on”. De eleverna som 

använde sig av MNF gav uttryck för växelspelet mellan tidigare kunskaper och nya erfarenheter 

som leder till ytterligare kunskap. Eleverna upplevde att de fick en tydligare bild över 

kunskapen som skulle läras in. Vilket är samstämmigt med Dahlgren (2007, s. 48). 

 

En del elever på de två skolorna tyckte att det var roligt och intressant att arbeta med något som 

de har skapat själva, med egna idéer. Några elever förstod inte varför de behövde ha kunskap 

inom ämnet. Hos dessa elever hade läraren inte lyckades stimulera intresset och delaktighet för 

den kunskap som skulle läras in, vilket är nödvändigt att ha enligt Wickman och Persson (2015, 

s. 9). Det finns tydliga vinster med att koppla ihop samtliga sinnen i undervisningen samt utgå 

ifrån elevernas egna erfarenheter och verkligheten (Szczepanski & Dahlgren, 2011, ss. 22 -23).  

  

Studien visade, i likhet med James & Williams (2017, s. 64) slutsats, att undervisning utomhus 

underlättar inlärning inom naturorientering. Många av eleverna i min studie var oftast inomhus 

men återberättade att lustfyllda och spännande experiment, såväl ute som inne, var viktigt. När 

eleverna får uppleva lärandet med hjälp av kroppens olika sinnen och i en lämplig miljö, ökar 

möjligheten till att minnas den nya kunskapen, som sedan kan användas vid ett senare tillfälle, 

”learning under the skin”(Szczepanski & Dahlgren, 2011, ss. 22-23).  

 

I några intervjuer nämndes att undervisning av naturorienterande ämnen i klassrummet var för 

abstrakt och tråkigt, samt innehöll många nya ord och begrepp. Intresset och koncentrationen 

bland några elever försvann snabbt, särskilt om arbetspassen var långa. Broda (2011 s. 1) anger 

att kombinationen av inomhusundervisning och utomhuslektioner är viktig. Kravet på den här 

kombinationen reflekterar även en av eleverna i studien över. 

 

Eleverna anger i intervjuerna att de sällan har utomhusundervisning och att det kan bli mer 

stökigt i utomhusundervisningen. Det bekräftas bland annat av Fägerstam (2013 s. 68), att det 

kan bli svårt att ta till sig kunskap i röriga situationer. Fokuserar eleven på något helt annat 

under lektionen går lektionstillfället till spillo. Väder påverkar också eleverna fokus på 

inlärning.  

 

En del elever var medvetna om sitt lärande då de i intervjuerna uppgav att de lär sig bättre i 

verklig miljö då de fått arbeta mer praktiskt. Genom att eleverna får praktisk erfarenhet, befästs 

kunskapen på ett annat sätt än om den endast lästs in. Eleverna återger tydligt att en fysisk 

närvaro med hjälp av olika sinnen och konkreta upplevelser visar ett direkt resultat av detta 
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arbetssätt. Detta stämmer överens med ”learning under the skin” som återges av Szczepanski 

och Dahlgren (2011, ss. 22-23), då de hävdar att platsens betydelse för lärandet är viktigt i 

utomhuspedagogik.  

Slutsats 

Min studie stämmer ganska väl överens med det som framkommit av litteraturen inom området. 

Det är viktigt att eleverna får intresse för den kunskap som skall läras in och lust till att vara 

nyfikna och vilja veta. Eleverna tycks påverkas positivt av såväl utomhuspedagogik som de 

alternativ till traditionella läromedel som erbjuds dem, gärna i form av experiment. Stimulans 

av många sinnen skapar bättre förmåga att minnas och förstå kunskapen. Genom att reflektera, 

gärna med andra elever, ökar också förmågan att få ny kunskap. Eleverna tycker inte att 

utomhusundervisning är lämplig vid alla tillfällen. 

Didaktiska konsekvenser 

Resultatet visar att det är viktigt att eleverna lär sig genom egna, aktiva erfarenheter där de kan 

koppla ihop kunskapen med verkliga sammanhang. Denna kunskap skall finnas kvar och hamna 

i långtidsminnet. Det gäller att undervisningen och inlärningen är elevcentrerad och eleven 

aktivt kan bygga vidare på sin egen kunskap genom erfarenhet. I detta sammanhang blir 

lärandet levande och det ses ett samband mellan lärande, erfarenhet och nyfikenhet (James & 

Williams 2017, s. 65).  

 

Den struktur som finns klassrummet är inarbetad, eleverna är vana med lektionens upplägg och 

vad som förväntas där. I utomhusmiljö saknas ofta den struktur som finns i klassrummet. Här 

gäller det att arbeta fram en passande struktur som gäller vid utomhuslektioner. För att skapa 

ett bra lärande i naturorienterande ämnen måste eleverna få vara delaktiga i lektionerna 

(Fägerstam 2013, s. 68). Eleverna skall veta vad som kommer att ske och vad som förväntas, 

de måste informeras och förberedas, vara medvetna om lektionens upplägg, så inte tiden går till 

spillo. Det finns många aspekter som inte går att planera in och det är viktigt att poängtera att 

det kan vara stor skillnad att undervisa inomhus gentemot utomhus.  

 

Jordet (2007, ss, 235 - 236) påpekar att vädret är ett fenomen som inte går inte att styra över, 

därför är det viktigt att informera eleverna om att de bör vara rätt klädda för 

utomhusundervisning. Han menar att elever som fryser inte kommer att lära sig något utan de 

kommer bara att minnas att det var kallt. Eleverna som intervjuades bekräftar detta då det tyckte 

att vädret har en avgörande roll om lektionen kunde vara inne eller ute och att de inte lär sig 

något om det fryser. 

 

Det har visat sig att lärande utomhus kan vara både lärorikt, glädjande och fullt av möjligheter. 

För att undervisningen skall fungera gäller det att bygga upp ett förtroende mellan lärare och 

elever samt att de måste veta vilka normer och regler som skall följas. Eleverna skall veta vad 

de skall göra och hur de skall gå tillväga för att kunna skapa ett lärande. Dewey påvisar att 

eleverna måste veta vad de skall göra och följa de normer som finns (Jordet, 2007, s. 173). De 

skall kunna anpassa sig socialt, det vill säga fungera i grupp. Det är viktigt att eleverna har en 

förståelse av vad de skall göra under hela lektionen. De är tvungna att reflektera under 

processens gång.  
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Vidare forskning 

Vikten av att kunna fånga elevernas intressen, att kartlägga elevernas inlärningsstrategier och 

ta vara på naturnära inlärningsmiljöer är centralt. Det betonas i många forskningsstudier att 

lärandet skall ske i verkliga miljöer och med hjälp av kroppens fem olika sinnen. Både Jordet 

(2007, ss. 176 - 177) och Langelotz (2014, s. 25) anger samtidigt att det är viktigt att kritisera 

och granska sin undervisning om det anses vara lämpligt att undervisa utomhus eller inomhus. 

Biologi är ett ämne som är fullt möjligt att bedriva utomhus. Här kan eleverna få visuell kunskap 

om de som skall läras in med hjälp av våra olika sinnen. När eleverna experimenterar med olika 

gaser inom kemi, är det troligen bättre att undervisa inomhus.  

 

Vikten av att skapa intresse för ämnet betonas av eleverna. Lärarnas förmåga att göra ämnet 

intressant är betydelsefullt. Det hade varit intressant att forska på lärarnas syn på 

naturorienterande ämnen i samband med utomhuspedagogik. Många gånger väljer läraren att 

använda ett läromedel, istället för arbeta ”hands on” ”minds on och learing under the skin”? 

Gömmer sig en rädsla att inte nå målen i läroplanen? Är läraren lite bekväm och gillar teoretiska 

resonemang och inte har någon direkt vana av att vara utomhus?  

 

Hansen (2016, ss. 186 - 187) anger att elever som har utomhuslektioner och är i fysisk rörelse 

under lektionstillfällena, kan via rörelsen ge hjärnan högre blodgenomströmning och den blir 

då mer mottaglig och uppmärksam. Det är viktigt att uppmärksamma forskningen inom de 

områden som kan påverka inlärning positivt och skapa förändringar inom skolan som kan vara 

nödvändiga. Hansen (2016, ss. 186 – 187) uttrycker även många intressanta områden som kan 

gagna elevernas förmåga att nå bättre resultat i skolan, till exempel att stå upp under ett prov.  

 

Vi har naturorienterande ämnen för att kunna ta vara på naturtillgångar, förstå hur naturen 

fungerar, både för att kunna använda dessa tillgångar och för att skydda dem för framtiden. 

Därför är det oerhört viktigt att ge eleverna verktyg och vilja för att förstå naturorienterande 

ämnen och öka deras nyfikenhet och motivation till att förstå dessa sammanhang. Det finns 

många olika studier som har visat att eleverna skall utöka sitt sökande av kunskap utanför 

klassrummet. All kunskap kan inte läras in med hjälp av konkreta material, miljön runt en skola 

innehåller inte allt som ska läras in. Den miljö som finns tillgänglig bör användas. Varje ämne 

har en garanterad undervisningstid och det krävs att lärarna planerar väl. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informationsbrev Datum 
 
 

Till vårdnadshavare med barn på ……………..skolan 
 
 
Hej vårdnadshavare. Mina förhoppningar är att ditt/dina barn kan medverka i min undersökning 

som riktar in sig på naturorienterande ämnen/NO.  

 

Jag heter Sara Proust och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid  
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.  
Under sista terminen skall vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Jag har valt att fokusera på naturorienterande ämnen/NO och vilka inställningar 

eleverna har till ämnesområdet samt vilka arbetsformer som används specifikt. Jag kommer 

att intervjua eleverna. 

 

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

forskningsetiska principerna. Det innebär följande:  
● Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största 

varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. 
 

● De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för 

denna undersöknings syfte. 
 

● Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara 

konfidentiella. Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att 

allas identiteter skyddas. 
 

● Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 
 
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till ………. på skolan, 

senast fredagen den 21 april. 

 

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

sxxxxxx@student.hb.seeller mobilnummer xxxx-xxxxxx 
 
 
Med vänliga hälsningar Sara Proust 

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/
mailto:sxxxxxx@student.hb.se


 

 

 

Bilaga 2 
 
 

 
 
 
Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 

Tag med och lämna till klassföreståndare 

 

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

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

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

________________________________________ 

Barnets namn 
 
 

_______________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande 
 
 
 

Datum:_________________________

           

  



 

  

Intervjuguide         Bilaga 3 

 

 

Intervjufrågor 

 

1. Vad tycker ni om NO? Varför? 

 

2. Hur brukar NO lektionerna se ut? Varierar de? I så fall hur? 

 

3. Vad är det för skillnad mellan att ha en lektion i klassrummet och utomhus?  

 

4. När ni skall börjar arbeta med ett nytt område, hur presenterar läraren det nya 

området? Förklarar hon varför ni skall lära er detta? 

 

5. När er lärare har lektion, hur brukar hon göra för att alla elever ska tycka att 

undervisningen är rolig och intressant? 

 

6. Får ni prova på olika sätt att arbeta, t.ex. i grupper eller en annan miljö, utomhus? 

 

7. Vad finns det för förväntningar kring att arbeta i grupp utomhus? 

 

8. Är läraren är på ett annat sätt utomhus än i klassrummet?  
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