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Sammanfattning 
 
Inledning 
Arbetets undersökningsområde är utomhuspedagogik inom de naturorienterande ämnena. 
Utomhuspedagogik är ett pedagogiskt förhållningsätt som syftar till att sammanföra teori och 
praktik i autentiska miljöer genom upplevelse och reflektion. I arbetet har den pragmatiska 
lärandeteorin använts som utgångspunkt. Kvalitativ metod användes för att få en djupare 
förståelse över hur elever har resonerat. 
 
Syfte 
Arbetets syfte är att undersöka hur elever i grundskolans tidigare år upplever sitt eget lärande 
samt hur deras lärande tar sig i uttryck i undervisning utomhus inom de naturorienterande 
ämnena. 
 
Metod 
Studien omfattar en kvalitativ forskningsmetod där redskapen intervju och observation 
använts för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. Urvalet vid observationen 
bestod av två klasser med cirka tjugo elever vardera i grundskolans tidigare år. Urvalet vid 
intervjuerna bestod av tio elever från de båda klasserna. Studien bedrevs i enlighet med de 
forskningsetiska principerna.  
 
Resultat  
I studiens resultat framkommer det att alla intervjuade elever har en positiv inställning till att 
undervisas utomhus. De orsaker eleverna främst uppgav till att de upplever sitt lärande 
utomhus som positivt är att det är lustfyllt och skapar en variation till undervisningen som 
bedrivs inomhus. Eleverna redogjorde även för att de framförallt tycker det är bra att vara 
utomhus om de ska lära sig någonting om naturen. Under den utomhuslektion som 
observerades togs elevernas lärande i uttryck på det sätt att de fick möjlighet att använda sig 
av flera sinnen samtidigt, uppvisade en hög motivationsgrad och ett engagemang för den 
tilldelade uppgiften. I resultatet framkommer vidare att utomhusmiljön ökade möjligheterna 
till fysisk aktivitet och rörelse, vilket tillvaratogs av samtliga elever under den utomhuslektion 
som observerades. Möjligheten till ökad rörelse uppgav många av eleverna också som en 
positiv aspekt vid utevistelsen. Därutöver uppgav flera elever att de upplever ett ökat 
välbefinnande utomhus.  
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INLEDNING 
Platsen där undervisning bedrivs påverkar mottagaren och hur lärandet sker. Lärtillfällen med 
en tydlig koppling till platsen skapar andra förutsättningar för att ta till sig om ämnets 
innehåll. Lärande inom fyra väggar är ett fenomen som är relativt nytt för människan. Innan 
skolan fick en självklar roll som kunskapsförmedlare i samhället nådde människan kunskap i 
den miljö som de verkade naturligt i (Szczepanski 2007). 

Säljö (2012) redogör för att utifrån den pragmatiska synen på lärande nås kunskap genom att 
inte skilja på teori och praktik. Mottagaren når kunskaper om ämnet genom att själv få verka 
praktiskt inom det. För att kunna förstå och använda den nya erfarenheten ska den kunna 
placeras i ett relevant sammanhang med ett tydligt användningsområde. Säljö belyser vidare 
att för att mottagaren ska nå kunskap och samtidigt se dess sammanhang och 
användningsområde bör den enligt den pragmatiska lärandeteorin upplevas genom flera 
sinnen. 

För att kunskap om fenomen i naturen ska kunna nå högre äkthet bör undervisningen enligt 
det utomhuspedagogiska förhållningssättet bedrivas i den miljö där fenomenet sker naturligt. 
Med ett pedagogiskt förhållningssätt som bygger på undervisning i autentiska miljöer skapas 
goda förutsättningar för mottagaren att se lärandet som meningsfullt. Den centrala delen i 
utomhuspedagogik är att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av platser med tydlig 
koppling till ämnet och på så sätt skapa starka sinnliga upplevelser hos mottagaren 
(Szczepanski 2007). Szczepanski  (2007) menar att en skola som ser vikten av sambandet 
mellan plats och lärande även tar sambandet mellan teori och praktik i beaktning för 
undervisningen. 

Denna studie fokuserar på utomhuspedagogik inom de naturorienterande ämnena. Den 
pragmatiska lärandeteori ligger som grund i arbetet då vi ser likheter med synsättet inom 
utomhuspedagogiken om att elever når kunskaper genom att föra samman teori och praktik 
samt om platsens betydelse för lärandet. Då syftet med studien var att ta reda på hur eleverna 
uppfattar sitt eget lärande samt hur det tar sig i uttryck valdes kvalitativa intervjuer där inte 
bara svaret utan även resonemanget synliggörs. Under en utomhuslektion användes även 
undersökningsredskapet observation för att undersöka hur elevernas lärande tar sig i uttryck i 
undervisning utomhus inom de naturorienterande ämnena. 
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SYFTE 
Arbetets syfte är att undersöka hur elever i grundskolans tidigare år upplever sitt eget lärande 
samt hur deras lärande tar sig i uttryck i undervisning utomhus inom de naturorienterande 
ämnena.  
 
Frågeställningar: 

1. Hur upplever elever i grundskolans tidiga år sitt eget lärande i 
utomhusundervisning inom de naturorienterande ämnena? 

 
2. Hur tar sig elevernas lärande i uttryck under 

utomhusundervisning inom de naturorienterande ämnena? 

Begreppsdefinitioner 
Nedan följer en förklaring av begreppet utomhuspedagogik som återkommer i studien. 
Begreppet är av sådan art att det är centralt i studien. Den betydelse som här anges är den som 
kommer att gälla genom studien.  
 
Utomhuspedagogik 
Enligt Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) beskrivs begreppet 
utomhuspedagogik som ett förhållningssätt. 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i 
växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta 
erfarenheter i autentiska situationer. 

(NCU, Linköpings universitet 2013) 
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BAKGRUND 
Utomhusundervisning innebär att eleverna ges enligt Szczepanski (2007) möjlighet att i 
aktivitet koppla samman sitt lärande med närmiljön och samhället. Szczepanski (2007) 
beskriver vidare att lärmiljön inte endast behöver vara klassrummet utan kan även vara i en 
utomhusmiljö där eleverna ges möjligheter att lära i autentiska miljöer. I dessa miljöer kan 
eleverna få ökad förståelse, kunskap och ökade färdigheter om det som ska läras utifrån 
läroplanen. Lärande utomhusmiljöer kan finnas på många olika ställen exempelvis: skogen, 
parker skolgårdar, stränder och bostadsområden. 

Utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik är ett relativt nytt förhållningssätt men knyter an till rötter i antikens 
Grekland. Under 1700-talet betonade Rousseau (1712-1784) vikten av att barnet var i behov 
av att verka aktivt i verkliga miljöer med anledningen att sinnliga erfarenheter var av stor 
betydelse för hur människan tar till sig av omgivningen. Dewey (1859-1952) med flera 
betonade även vikten av sinnliga upplevelser i verkliga miljöer med praktiska inslag 
(Szczepanski 2007). 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) definierar begreppet utomhuspedagogik 
som ett förhållningssätt. 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i 
växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta 
erfarenheter i autentiska situationer. 

(NCU, Linköpings universitet 2013)  

Vidare beskriver NCU (Linköpings universitet 2013) landskapet som en resurs vilken ökar 
autenticiteten i undervisnigen genom att platsen används som lärorum vid de tillfällen det 
finns kopplingar till det aktuella ämnesområdet. Platsen har stor betydelse i lärandet och är 
grundläggande inom utomhuspedagogik. Meningen är inte att all undervisning ska bedrivas 
utomhus utan snarare vara ett komplement i undervisningen som kan stärka elevernas 
sinnesupplevelser. 
 
Enligt Szczepanski (2007) är det centrala i utomhuspedagogiken att tillvarata det 
upplevelsebaserade lärandet. Szczepanski hävdar att elever och lärare måste avvika från den 
formella arenan för kunskapsinlärning som är skolbyggnaden för att utforska platser med 
tydliga kopplingar till ämnet och skaffa sig erfarenheter. Vilket kan bidra till initiativrika 
lärprocesser. Szczepanski menar även att äktheten i skolans undervisning ökar när den fysiska 
kontakten mellan natur och språkliga begrepp får större mening. Szczepanski hävdar att en 
pedagogik som bygger på detta är en viktig del för elevernas motivation, meningsfulla och 
kreativa lärprocesser.  
 
Szczepanski (2007) redogör för att en kraftig stimulering av sinnena under den aktiva 
lärprocessen ökar vår kapacitet att minnas det vi lärt oss. Szczepanski hävdar att skolan bör 
inse vikten av det vetenskapliga sambandet mellan hälsa, lärande och lek. En skola som ser 
vikten av detta samband ser då även behovet av ett platsrelaterat perspektiv i undervisningen. 
Med det menar han att eleverna behöver en autentiskt arena där de kan nyttja hela kroppen för 
att lära genom sina sinnen. Han lyfter även att bildning och utveckling i ett rum, inom fyra 
väggar är ett fenomen som historiskt sett är något nytt för människan. Innan skolan 
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upprättades fanns ett tydligt samband mellan den kontext som man lärde något om samt den 
kontext där kunskapen skulle användas. Kunskapsinlärningen hade innan skolan upprättades 
en tydlig verklighetsförankring där det fanns en tydlig koppling mellan teori och praktik 
(Szczepanski 2007). 
 
Utomhuspedagogik är ett begrepp som framförallt har kopplats till de mer geografiskt 
traditionella områdena som exempelvis skogar och ängsmarker. Numer har 
utomhuspedagogiken börjat användas även i städernas utomhusmiljöer. Urbanisering har gjort 
att stadsmiljön har blivit en naturlig del av omgivningen för många människor. Städernas 
parker, stadsträdgårdar och skolgårdar är exempel på platser som används för att undersöka 
naturen. Utomhuspedagogiken används även i sammanhang där syftet är att studera städernas 
kulturliv. Utomhusmiljöerna används i stor utsträckning med fokus på ämneskunskaper för 
eleverna men kan även användas för att bygga gruppgemenskap. Ett exempel på detta är 
äventyrspedagogik där syftet är att skapa gemenskap genom äventyrliga utmaningar där 
samarbetet kan leda till att stärka gruppen och den enskilda individen (Öhman 2011).  
 
Öhman (2011) menar i rapporten Den nyttiga utevistelsen? från Naturvårdsverket att 
utomhuspedagogik kan ha inverkan på elevers kunskaper om centrala ekologiska principer, 
inställning till naturen, samt skapa medvetenhet om miljön. Han hävdar att kunskaper om 
naturen efterhand kan leda till att eleven når ett miljöengagemang. Dahlgren och Szczepanski 
(2004) lyfter skolornas geografiska placering som en eventuell begränsning. Skolan kan vara 
placerad på en sådan plats som gör det svårt att ta sig ut till lämpliga miljöer för autentisk 
undervisning inom det aktuella ämnet. 
 
Brodin (2009) belyser att utomhuspedagogik kan gynna elever med funktionsnedsättningar. 
Det har positiv effekt på både hälsan, den sociala interaktionen och gynnar eleverna på fler 
områden än den traditionella inomhusundervisningen. Vid utomhusundervisning där eleverna 
ges möjlighet att vistas i naturen, utforskar de omgivningen med alla sinnen vilket främjar 
lärandet. Brodin menar vidare att det bland annat beror på att det vid utomhusvistelse inte 
finns lika mycket restriktioner för eleverna, vilket i sin tur skapar ett friare och mer tillåtande 
klimat. Det ökar välbefinnandet hos eleverna och leder till att de slappnar av. Däremot lyfter 
Wandin och Ås (2007) ett synsätt där vissa barn med funktionsnedsättning kan se 
utomhusmiljön som något som minskar deras delaktighet. Exempelvis kan rullstolsburna 
elever se utomhusmiljöns framkomlighet som en begränsning för inkludering framförallt 
under vinterhalvåret.  

Naturvetenskap i skolan och naturvetenskaplig didaktik 
Enligt Nationalencyklopedin (2016) är naturvetenskap ett samlingsbegrepp för flera olika 
vetenskaper som försöker förstå samt beskriva naturens olika delar och deras effekter.  Några 
av dessa vetenskapliga grenar är medicin, kemi, astronomi, biologi, fysik, och geovetenskap.   
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11 2011) beskrivs 
naturvetenskapen ha sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig 
själv och sin omvärld. Den har delats in i tre olika kategorier, vilka är biologi, kemi och fysik. 
Biologi beskrivs kort som ett ämne som behandlar kunskaper om naturen och människan, där 
skilda områden som naturbruk, hälsa, miljö och hållbar utveckling berörs. Fysik beskrivs som 
ett ämne där kunskaper om energi och materia behandlas. Vidare beskrivs ämnet kemi 
behandla kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet samt områden som hälsa, 
materialutveckling och resurshållning. 
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Den ämnesdidaktik som undervisningen i de naturorienterande ämnena vilar på, där ett 
undersökande och utforskande arbetssätt förespråkas, har på många sätt likheter med det 
tillvägagångssätt som är vanligt inom naturvetenskapligt arbete (Elfström 2008). Elfström 
(2008) redogör för att undervisningen i naturvetenskap bör utmärkas av att aktiviteten, själva 
görandet, är det centrala. Detta möjliggörs vid de undervisningstillfällen där eleverna lär sig 
naturvetenskap genom egna utforskande undersökningar som därefter kopplas samman med 
teorin.  

Läroplanen i förhållande till utomhuspedagogik 
Enligt det centrala innehållet i kursplanen för årskurs 1-3 för de naturorienterande ämnena 
(Lgr 11 2011) ska eleverna ges möjlighet till enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 
Vidare står det att eleverna ska kunna redogöra för och ge enkla exempel på samband i 
naturen som de lärt sig genom upplevelser och utforskande av miljön i närområdet. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper som ger eleverna goda 
förutsättningar att utveckla förståelse för en ekologisk hållbarhet. Eleverna ska genom 
undervisningen få intresse om samt kunskaper om naturen och hur de genom sitt agerande kan 
påverka och bidra till en hållbar utveckling.  
 
Enligt skolans värdegrund och uppdrag (Lgr 11 2011) ska skolan erbjuda alla elever daglig 
fysik aktivitet under skolans samtliga dagar. Vidare beskrivs det att skapande arbete och lek är 
väsentliga delar i det aktiva lärandet. Läroplanen lägger även stor vikt på att arbetet i skolan 
ska beakta de intellektuella, praktiska, estetiska och sinnliga aspekterna i undervisning. 
Vidare beskrivs att frågor som berör livsstil och hälsa ska uppmärksammas. Det står även att 
det finns olika aspekter på kunskap. Kunskapen visas i olika former som exempelvis fakta, 
färdighet, förståelse och förtrogenhet som förutsätter att de interagerar med varandra. Skolan 
ska i sitt arbete ge plats för olika kunskapsformer och skapa en lärandemiljö där de olika 
kunskapsformerna får jämnvikt för att skapa en helhet. Vidare står det att skolan ska arbeta 
för att vara en social samhörighet och sträva efter att vara en miljö med många olika 
kunskapskällor. Enligt skolans värdegrund och uppdrag ska skolan ta hänsyn till alla elevers 
olika förutsättningar samt behov. Vidare står det att det finns flera olika sätt för eleverna att nå 
målen i kursplanen och att undervisningen därför inte kan utformas lika för alla elever.  
 
I Läroplanens (Lgr 11 2011) övergripande mål och riktlinjer beskrivs hur undervisningen ska 
bidra till att varje elev ska visa omsorg och respekt för närmiljö. Undervisningen ska även 
bidra till att eleverna fått förståelse för den egna livsstilens betydelse för samhället och 
miljön, skapa förutsättningar för kunskaper om samhällets lagar och normer samt kunskaper 
om hur en god miljö skapas genom en hållbar utveckling. Eleverna ska också få en inblick i 
närområdets arbetsliv och kulturliv. 
 
Sanderoth, Werner och Båth (2009) redogör för en känsla av att lärprocessen bli självgående. 
För att nå känslan av att lärandet går av sig självt krävs situationer där utmaningen och 
färdigheten ligger på en för individen anpassad nivå samtidigt som uppgiften upplevs 
motiverande. Enligt författarna är skolans utmaning att hitta eller skapa lärmiljöer där 
eleverna upplever meningsfullhet mot ämnet vilket kan leda till en högre motivation. Vid de 
tillfällen som känslan av att lärandet blir självgående kan elevens självkänsla och självtillit 
stärkas.  

Utomhusmiljö och lärande 
Sanderoth, Werner och Båth (2009) hävdar att platsen påverkar lärandet. En plats kan 
uppfattas olika av olika människor. Ett område blir en plats när det definieras och avskiljs 
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som en del av ett större område. Ett avskilt område som har en betydelse för någon. Vidare 
påstår Sanderoth, Werner och Båth att barns förmåga att orientera sig och känna tillhörighet 
med och ansvar för den plats där de bor påverkas av hur aktivt de får utforska och röra sig i 
området. Vid undervisning i och om närområdet ges eleverna möjlighet att lösa praktiska och 
verkliga problem på ett meningsfullt sätt från det verkliga livet. Sanderoth, Werner och Båth 
(2009) hävdar vidare att kunskapen blir enklare att ta till sig om eleven aktivt och konkret 
söker i sin omgivning och kan koppla ihop teori och praktik. Omgivningen som eleverna 
vistas i blir både plats och föremål för lärandet, vilket både tydliggör kopplingen mellan 
teorin och praktiken samt ger lärandet en mening och ett sammanhang. Genom en autentisk 
lärandemiljö får eleverna möjlighet att diskutera och lösa problem från vardagssituationer då 
det som studeras är nära knutet till elevens värld. Undervisningen förflyttas ut, samtidigt som 
världen utanför förs in i undervisningen.  
 
Sanderoth, Werner och Båth (2009) menar att en större förtrogenhet med omgivningen kan 
hjälpa eleven att utveckla en känsla av sammanhang och bidra till att en elev känner sig 
tryggare i sin identitet. Detta kan i sig bidra till ett djupare och bättre lärande då eleven känner 
en känsla av sammanhang. Elever tenderar att bli mer aktiva och engagerade med en uppgift 
om den berör dem vilket närmiljön har en möjlighet till. Undervisning i närmiljön ger även 
möjlighet till ett upplevt djupare lärande som gör att eleverna minns mer och kan förklara sin 
kunskap på ett annat sätt. Detta genom att eleverna har tillägnat sig kunskaperna genom att 
aktivt arbeta med sina sinnen och inte genom en lärobok som mellanled som kan ha påverkat 
deras lärande. Eleven upplever en känsla av sammanhang då denne uppfattar en uppgift som 
hanterbar, begriplig och meningsfull vilket i stor utsträckning kan leda till en ökad 
motivationsgrad. 
 
Platsens betydelse för lärandet styrks även av Szczepanski och Andersson (2015). De belyser 
att när barn möter och får lära sig om olika fenomen i deras sanna miljöer ges möjligheter till 
att barnen förstår sammanhang och kan på så sätt skapa mening i uppgiften. Det handlar om 
att skapa sammanhang i lärandet och det kan göras genom att använda eller besöka platser 
utanför skolans väggar. Vidare hävdar Szczepanski och Andersson att alla platser erbjuder 
olika möjligheter till lärande och det gäller att barnen själva eller tillsammans upptäcker 
dessa. En plats erbjuder även en relation mellan individens upplevelser och platsen. En plats 
utomhus kan bidra till att barnen får en ökad förståelse och en känsla för sammanhang kopplat 
till vardagssituationer och samhället på ett annat sätt än traditionella inomhusundervisningen. 
Relationen till en plats kan skapas på ett kroppsligt sätt då barnen får använda sina sinnen när 
de skapar en relation till platsen genom att känna sig fram och känna dofter. I en sådan direkt 
relation till platsen när barnen får lära via sinnena och kroppens rörelser ges goda möjligheter 
till lärande. Barns möjligheter till att skapa sinnliga och kroppsliga relationer till fenomen 
uppfattas öka då platsen för lärande är utomhus. De relationer som skapas mellan individer 
och platser i närmiljön kan bidra till att barnen får en ökad förståelse och respekt för miljön, 
dess hållbarhet och samhället. Szczepanski och Andersson menar att för att barnen ska 
respektera utomhusmiljön är en förutsättning att barnen ska ha någon form av platskänsla. 
Platsen fungerar då som en förståelse- och kunskapsbärare vilket innebär att utomhusmiljön 
blir objektet för lärandet samt ett sätt att lära och då en del av lärprocessen. Strotz och 
Svenning (2004) hävdar att läraren kan påverka underviningen i negativ bemärkelse om 
undervisningen sker på en tillrättalagd plats. Det skapar då inte ett lika tydligt sammanhang 
för eleven. 
 
Fägerstam (2012) redogör för en studie med fokus på att studera utomhusmiljöns påverkan på 
undervisningen. En central del i undervisning utomhus är platsen. Innebörden av platsen i 
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detta sammanhang handlar både om den geografiska positionen samt dess utrymme. En av 
grunderna i utomhusundervisning är om att förlägga undervisningen i en lärmiljö som 
uppfattas som meningsfull för eleven. En meningsfull lärmiljö kan fungera som en kontakt 
mellan innehållet i undervisningen och eleven. Studien framhäver även att flera elever 
upplever ett ökat intresse samt engagemang för undervisning utomhus men studien visar 
samtidigt att en del elever upplever rädsla i samband med naturvistelse och uppfattar 
situationen som obekväm. I lärmiljöer utanför klassrummet skapas upplevelser och 
erfarenheter i autentiska miljöer samt en direktkontakt mellan eleven och 
undervisningsinnehållet. Fägerstam hävdar att det sker förändringar gällande lärande när 
undervisningen bedrivs i en utomhusmiljö men det sker även förändringar i de sociala 
relationerna. Eleverna upplever att interaktion dem emellan både ökar samt förbättras under 
den undervisning som bedrivs utomhus. Dessutom ökar samarbetet mellan eleverna och de 
deltar mer aktivt under lektionstillfällena.  
 
Szczepanski (2007) hävdar att lärmiljöer både kan främja och begränsa elevernas 
helhetsupplevelser i en lärandesituation. Ett oväntat möte i en utomhusmiljö där strukturen 
skiljer sig från klassrummet kan ge eleverna möjlighet till en helt annan helhetsupplevelse. Ett 
lärande utomhus ger eleverna möjlighet till kunskapssammanhang i verkliga situationer som 
eleverna har varit med om eller som eleverna kan ha nytta av i framtiden. Den miljö som 
utomhusundervisningen bedrivs i blir då en lärmiljö och ett förlängt klassrum. Szczepanski 
påstår vidare att lärande i en utomhusmiljö bidrar till att eleverna kopplar ihop teori, lärande 
genom sinnena och praktik i en aktivitet. Lärande i utomhusmiljöer är ett sätt att lära sig i en 
autentisk miljö där närmiljö blir platsen för lärandet. Utomhuspedagogik i autentiska miljöer 
kan bidra till att eleverna kopplar samman reflektion, teori och handling. Utomhusmiljön kan 
vara målet för lärandet men även miljön som eleverna ska lära sig i och blir då en del i 
lärandemålets progression. De utomhusmiljöer som finns i skolans närmiljö är viktiga att 
bevara exempelvis skogar och olika grönområden där eleverna kan lära sig i. Szczepanski 
hävdar att det även är viktigt att skapa nya miljöer där lärandet kan äga rum utomhus. För att 
förena och främja integrationen mellan praktik och teori krävs förståelse och kunskap om och 
i landskapet. Naturen bör få plats i skolan och skolan bör enligt Szczepanski ut i naturen.  

Elevers upplevelse av undervisning utomhus 
Fägerstam och Blom (2013) redogör för sin studie där 85 svenska elever, fördelade i fyra 
klasser, i åldrarna 13 till 15 år deltog. Hälften av eleverna undervisades under fem månader 
utomhus i ämnet biologi medan den andra hälften undervisades inomhus. Samtliga av de 21 
elever ur den grupp som undervisats utomhus som efter fem månader intervjuades redogjorde 
för att de var positivt inställda till undervisningen de haft. De redogjorde även för att de 
uppskattade att det blev en ökad interaktion eleverna emellan samt att de upplevde en högre 
autenticitet under de lektionerna som bedrivs utomhus. Möjligheterna till ett mer interaktivt 
och praktiskt lärande där eleverna var aktiva blev fler och eleverna upplevde att det var 
enklare att sätta lärandet i ett sammanhang. I Studien framkom också att de elever som 
undervisats ute i högre utsträckning uppvisade långsiktiga kunskaper än de elever som 
undervisats inomhus med samma ämnen. De kom även ihåg innehåll, sammanhang och 
aktiviteter från undervisningen i högre grad än de elever som undervisats inomhus. 
Motivationen för undervisningen ökade och de uppskattade att även samarbetet ökade. En av 
de fördelar som eleverna framförde i störst utsträckning är att utomhuslektioner skapar en 
variation i undervisningen i stort. De elever som undervisats utomhus redogjorde för vad samt 
hur de själva gjort under undervisningen i naturorienterande ämnena medan de elever som 
undervisats inomhus oftare redogjorde för vad läraren sagt och gjort. Fägerstam och Blom 
lyfter i sin undersökning att utomhusundervisning, utifrån elevernas perspektiv, är ett 
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uppskattat och effektivt komplement i undervisningen samt kan vara ett sätt att få 
undervisningen i de naturorienterande ämnena att uppfattas som mer konkret, relevant och 
vardagsnära för eleverna.  
 
Även Fančovičová och Prokop (2011) redogör för en studie om sambandet mellan 
utomhusundervisning och elevers ökade kunskaper och intresse. Elevers kunskaper om växter 
påverkades positivt av utomhusundervisning. Elevernas kunskaper om och intresse för växter 
ökade när undervisningen bedrevs utomhus. Dessutom utökades deras intresse för 
biologiämnet i allmänhet. Vidare redogör Ärlemalm-Hagsér (2009) för en studie där barn 
intervjuats om deras uppfattningar om undervisning i naturen. Barnen ser på naturvistelsen på 
olika sätt men det fanns ingen tydlig skillnad mellan uppfattningarna mellan flickor och 
pojkar. Elevernas uppfattningar berör bland annat hälsoperspektivet, naturvetenskapliga 
kunskaper, lek samt praktiska aktiviteter. Elever lyfter frisk luft samt att de får motion som 
positiva fysiska aspekter med att vistas utomhus. De nämner även psykiska fördelar som att 
de blir mer avkopplade. Vidare framkommer åsikter om utomhusvistelsen som ett sätt att lära 
sig om vad de kan göra för miljön samt olika arter och fenomen i naturen. Ärlemalm-Hagsér 
menar utifrån intervjuerna att barn redan i unga år skapar starka kopplingar mellan utevistelse 
och hälsa.  

Utomhuspedagogikens begräsningar 
Det finns aspekter som kan vara begränsningar i utomhusundervisning. Några aspekter som 
kan påverka utomhusundervisning är väderlek och gruppens storlek. Är barnen kalla och blöta 
tappar de snabbt fokus och intresse för uppgiften. Lärarens engagemang och syn på 
undervisning utomhus kan påverka både positivt och negativt. Läraren kan påverka 
undervisningen i negativ bemärkelse om lektionen bedrivs på en tillrättalagd plats vilket inte 
skapar ett lika tydligt sammanhang för eleven. Det gäller att använda sig av en lämplig natur 
till syftet med uppgiften (Strotz & Svenning 2004). Detta kan vara ett stort problem för vissa 
lärare och skolor då de geografiskt ligger opassande för vissa syften med utomhuslektioner. 
Det finns exempelvis skolor som ligger i stadskärnor med mycket trafik och de behöver då 
kanske transportera sig till lämplig lärmiljö. För att kunna göra detta krävs att pengar avsätts 
(Dahlgren & Szczepanski 2004). 
 
För att eleverna ska känna sig trygga och skapa intresse för vidare utomhusundervisning 
hjälper det enligt Strotz och Svenning (2004) om läraren agerar med självsäkerhet och 
kunskap. För att läraren ska besitta självsäkerhet och kunskaper krävs det enligt Strotz och 
Svenning tidigare erfarenheter av utomhusundervisning men även att läraren känner sig trygg 
med uppgiften. Dyments (2005) styrker ovanstående i en artikel där det redogörs för en studie 
där det i resultatet framkom att en stor andel lärare saknar det självförtroendet, kunskapen och 
färdigheterna som behövs för att genomföra utomhusundervisning. I artikeln beskrivs även att 
många lärare inte ens kunde fantisera om att undervisa i en utomhusmiljö utan ville undervisa 
inomhus i en traditionell lärmiljö. Dyments menar att detta kan tänkas bero på att flera lärare 
har svårt att bryta invanda mönster i sin undervisning där de känner sig trygga. En 
utomhusbedriven undervisning för de oerfarna kräver att lärarna kliver ur sin 
bekvämlighetszon för undervisning och utmanar sig själva tillsammans med eleverna. 
Dyments lyfter att många av lärarna även kan vara rädda för att tappa kontrollen över sin 
grupp i en utomhusbedriven undervisning, det är trots allt de som är ansvariga för elevernas 
lärande men även säkerhet. Han menar att en stor andel lärare känner att klassrummet är deras 
säkra zon tillsammans med eleverna. I artikeln lyfts även tidsaspekten som en stor 
begränsning för att lärare drar sig för att bedriva utomhusundervisning. En lärare har en viss 
tid på sig att lära eleverna lektionens mål. Om inte skolan har bra lärmiljöer för det tänkta 
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syftet med lektionen krävs det någon form av transport. Detta kan ta tid från elevernas 
undervisningstid eller rast.  
 
Fägerstam (2012) belyser i sin studie att om inte barnen är vana vid att lära utomhus finns det 
alltid en period innan de vänjer sig vid att ha lektioner utomhus. Innan det blir en vana att gå 
ut finns det risk att eleverna har större svårigheter att koncentrera sig och fokusera på 
uppgiften. I studien framkom det även att tiden och avsaknaden av korrekt och tillräcklig 
materiel utgör begränsningar. I studien framkom även att lärare kan uppleva att en lektion har 
för begränsat tidsutrymme för att utomhusundervisning ska vara genomförbar. 

Hållbar utveckling 
Szczepanski och Andersson (2015) menar utifrån sin studie att utomhusundervisning skapar 
förutsättningar för att eleverna utvecklar förståelse för miljön vilket senare kan kopplas 
samman med hållbar utveckling. När eleven börjar utveckla förståelse för miljön i närområdet 
samt vad den miljön behöver för att vara välmående kan förståelsen även övergå till mer 
globalt perspektiv. Eleven kan nå medvetenhet om vilka handlingar som påverkar miljön både 
positivt och negativt. Samtidigt som eleverna når ny kunskap och förståelse kan relationen till 
närmiljön stärkas och en känsla av delaktighet och ansvar kan infinna sig. Enligt Szczepanski 
och Andersson finns det risk att elever på grund av tidigare negativa erfarenheter av 
utomhuslektioner inte skapar ett engagemang för naturen. Författarna anser dock att det 
urbaniserade samhället där naturen tar mindre plats i människors liv är en betydligt större risk 
till att människor inte når engagemang inom miljörelaterade frågor. 
 
Lisberg Jensen (2011) lyfter i en rapport från Naturvårdsverkets att barns kontakt med naturen 
kan leda till ett engagemang vilket är viktigt eftersom att det är dagens barn som ska förvalta 
naturen på ett sätt som bevarar den för framtiden. Barnens kontakt och relation till naturen är 
enligt Lisberg Jensen möjligtvis ett måste för att samhället ska gå mot en framtid med större 
tankar om hur jorden ska kunna förvaltas på ett långsiktigt sätt. Genom ekologiskt medvetna 
barn kan också en framtida generation växa fram där fokus inte enbart ligger på att 
revolutionera industrisamhället utan se hur varje individ kan utveckla sin egen närmiljö för att 
undvika att urholka jordens resurser. Att bevara jordens resurser är inte bara en miljöfråga 
utan även en del i den svenska skolan. I skolan används hållbar utveckling inte enbart till att 
undervisa eleverna om att förvalta jorden resurser på bästa sätt utan även för att stärka elevers 
ekologiska kunskaper. 
 
Enligt Lisberg Jensen (2011) har synen inom skolan på hur elever ska lära sig om naturen 
förändrats och har släppt det fokus som tidigare till stor del handlade om att lära sig om de 
vanligaste arterna. Fokus ligger nu istället på att elever ska kunna möta naturen utan att känna 
tvång att lära sig arter och kunna kategorisera dem. Vidare hävdar Lisberg Jensen att flera 
yngre lärare känner osäkerhet i sin undervisning i och om naturen eftersom att de inte anser 
sig ha tillräckligt stora kunskaper gällande arter. Enligt författaren finns det flera unga som 
har ett stort engagemang för miljön men att dessa personer ofta saknar kunskaper inom 
ekologin. Även Lugg (2007, s. 108) redogör kopplingen mellan utomhuspedagogik och 
hållbar utveckling då han belyser att utomhusundervisning kan påverka huruvida elever 
utvecklar kunskaper om samt en förståelse och känsla för naturen. Det i sin tur skapar 
motivation och kunskap som främjar hållbar utveckling.  

Hälsa 
Szczepanski (2007) hävdar att barn som har tillgång till en varierad utomhusmiljö i naturen är 
friskare, rör sig mer, leker mer och utvecklar en bättre koncentrationsförmåga än barn i sterila 



 

       
 

13 

och konstgjorda utomhusmiljöer. Faskunger (2013) lyfter att elever tillbringar en stor del av 
sin vardag i skolan. Skolan har därför en stor möjlighet att använda skoltiden till att guida 
eleverna mot en rörelsefrämjande livsstil. Han lyfter att utomhuspedagogik är ett arbetssätt 
som används i skolan för att öka rörligheten hos eleverna samt för att bidra till ett 
hälsofrämjande arbetssätt. Genom att vara förebilder och bedriva undervisning ska skolan 
verka för att elever når ett livslångt intresse för ett liv i rörelse.  
 
Faskunger (2013) belyser utifrån en rapport att barns vistelse i utomhusmiljöer har minskat 
vilket han menar får negativa effekter på barns dagliga rörelse eftersom inomhusmiljöer 
tenderar att leda till mer stillasittande än utomhusmiljöer. Ericsson (2005) beskriver det 
resultat som framkommit ur rapporten av Skolmyndigheten för skolutveckling. Utifrån 
rapporten antyder hon att fysiskt aktiva elever presterar bättre i skolan eftersom att de 
uppvisar en ökad koncentrationsförmåga samt att eleverna är gladare. Detta kan leda till ett 
lugnare klassrumsklimat och en ökad inlärningsförmåga hos eleverna. 
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TEORETISK RAM  
Undersökningen grundar sig på John Deweys (1859-1952) teori, vilken hävdar att elever lär 
sig i ett aktivitetsbaserat sammanhang där de får möjlighet att sammanföra teori, praktik och 
reflektion. 

Pragmatismen i svensk skola 
Under det första decenniet av 1900-talet byttes vissa traditionella skolämnen i den svenska 
skolan ut och ersattes. År 1919 står ämnen som hembygdskunskap med i undervisningsplanen 
även slöjd och trädgårdsarbete hade fått en stark ställning trots att de inte räknades som 
obligatoriska. Den progressiva pedagogiken började ta större plats i skolans värld och 
begreppet demokrati började få en större inverkan. Amerikanen John Dewey ses som 
förgrundsgestalten för den progressiva pedagogiken (Lundgren 2012). 

Pragmatismen 
Pragmatismen kopplas framförallt till de tre amerikanska forskarna Charles Sanders Pierce 
(1839-1914), William James (1842-1910) och John Dewey som framförallt var verksamma 
under 1800-talets senare del. Det namn som är mest förknippat med pragmatismen med en 
pedagogisk inriktning är John Dewey. Dewey ansåg att kunskap på bästa sätt nås genom att 
praktiska moment får ta plats i teoretiska ämnen. Praktiska inslag ansågs ge upphov till att fler 
sinnen hos människan aktiveras och på så sätt ge en större möjlighet till att ta till sig kunskap 
och se kunskapens användningsområden. En viktig filosofisk utgångspunkt inom 
pragmatismen är att kunskaper ska kunna kopplas till individens tidigare erfarenheter och 
användas i dennes vardag. Kunskaperna föds när en individ ställs inför problem eller hinder 
och behöver hitta vägar för att ta sig förbi dem. Inom pragmatismen anses det inte att teori 
och praktik är något som kan skiljas åt. När en människa genomför en fysisk handling föregås 
den enligt pragmatismen alltid av tanke och reflekterande utifrån tidigare erfarenheter. 
Undervisning där praktik och teori integreras aktiverar fler sinnen hos individen och skapar 
känslor som gör att de känner både ansvar och delaktighet för det aktuella området (Säljö 
2012). 
 
Dewey ansåg att skolan har en viktig roll som kunskapsförmedlare i samhället men han ansåg 
att skolan ofta nöjde sig med att eleverna kunde memorera den information som de tilldelades. 
Dewey menade att kunskapen som eleverna memorerade inte blev anpassad till hur den kunde 
tas tillvara på för verklig användning i samhället. På detta sätt växte en klyfta mellan skolan 
och det verkliga samhället fram. Istället borde skolan sträva efter att elever ska kunna placera 
informationen i sammanhang som är anpassade för att hjälpa eleven att verka även utanför 
skolans väggar. Inom pragmatismen anses språket vara viktigt i kunskapsförmedlingen. Dock 
får det inte bli på ett sådant sätt att kunskapen bara överförs utan den bör också kopplas till 
elevers erfarenheter av samhället (Säljö 2012). 
 
Dewey (2004) ansåg att planerade faktalektioner aldrig kan ge den kunskap och förståelse för 
hur djur och natur fungerar som vistelse i autentiska miljöer kan. När individen får möjlighet 
att verka i den miljö som ämnen handlar om finns större möjligheter att intressera sig, nå 
kunskap samt få en relation till ämnet. När eleverna är verksamma i undervisning som bedrivs 
i autentiska miljöer med ett verklighetsförankrat mål finns det enligt Dewey större möjligheter 
att träna omdömet och uppmärksamheten än vad de hade kunnat göra i ett klassiskt 
klassrumsklimat. 
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Pragmatismen i förhållande till studien 
De pragmatiska tankarna som Dewey var med att skapa är gemensamma med vissa 
formuleringar i Lgr 11 och även i den lärandeteori som utomhuspedagogiken bygger på. I 
läroplanen (Lgr 11 2011 s.9) nämns hur praktiska moment och lek ska vara väsentliga delar 
under skoldagarna. Ett annat av skolans uppdrag är att tilldela eleverna grundläggande värden 
så att de får förutsättningar för att de ska kunna agera och verka i samhället. I läroplanen (Lgr 
11 2011 s. 113) framhålls fältstudier och observationer i närmiljön som lämpliga metoder för 
att nå kunskap inom de naturorienterande ämnena. 
 
Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) beskriver utomhuspedagogik som ett 
förhållningssätt som förenar teori och praktik samt upplevelser integrerat i miljöer som är väl 
kopplade till det aktuella sammanhanget. 
 
Utomhuspedagogik överensstämmer väl med det pragmatiska förhållningssättet eftersom båda 
betonar vikten av att verka i autentiska miljöer samt att sinnliga upplevelser och konkreta 
erfarenheter kan främja lärande. Då denna studie undersökt hur eleverna upplever sitt eget 
lärande i undervisning utomhus inom de naturorienterande ämnena vilar studien på det 
utomhuspedagogiska förhållningssätt som stämmer överens med den pragmatiska teorin. 
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METOD 
Kvalitativ metod har valts för att få en djupare förståelse för respondenternas åsikter. Genom 
kvalitativ metod ges möjligheten att besvara syftet med studien. För att nå en vidare 
fördjupning har två olika undersökningsredskap att använts vilka är intervju samt observation.  

Kvalitativ undersökningsmetod  
Kvalitativa metoder fokuserar enligt Trost (2012) på varför en individ har svarat eller handlat 
som han/hon har gjort. Detta för att kunna få en djupare förståelse för hur individen och 
gruppen har resonerat sig fram till svaret. Vikten ligger således på att nå en förståelse för varje 
enskild respondents åsikter och tankar. Om syftet med undersökningen är att söka efter en 
djupare förståelse för hur respondenter har resonerat eller försöka hitta mönster är kvalitativ 
metod att föredra. Då kvalitativa metoder använts till undersökningen har enskilda individers 
upplevelser av utomhusundervisning inom de naturorienterande ämnena framhävts. Detta har 
även gett möjlighet till en djupare förståelse för respondenternas åsikter samt hur tankarna 
skiljer sig åt. Genom att nyttja två olika redskap har studien undersökts ur olika perspektiv. 
Hade vi valt att använda oss av kvantitativa metoder hade vi inte kunnat nå respondenternas 
bakomliggande resonemang till deras svar och därmed inte fått möjlighet att besvara studiens 
frågeställningar. 
  
Intervju som redskap 
Då undersökningen ämnar ta reda på hur eleverna upplever sitt eget lärande i 
utomhusundervisning är båda redskapen lämpliga. Genom intervjuer kan information om 
respondenternas åsikter inhämtas. Undersökningen har frågeställningar där intervju som 
redskap lämpar sig väl. Genom intervjuer inhämtas empiri till undersökningen där det ges 
möjlighet att såväl förstå samt analysera hur eleverna upplever sitt eget lärande.  
 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) lyfter att intervju som redskap är lämpligt att använda 
när syftet är att få andras perspektiv på ett fenomen. Utifrån intervjun ska intervjuaren få nya 
kunskaper och en djupare förståelse av de kunskaper och erfarenheter som respondenten 
redogör för kring fenomenet. För studien användes semistrukturerade intervjuer. Det är 
lämpligt eftersom det finns ett förutbestämt område som intervjun ämnat handla om men även 
ett behov av utrymme för oförutsedda följdfrågor. Vid intervjuerna användes såväl 
förutbestämda som icke förutbestämda frågor och följdfrågor. Utöver de fasta frågorna fanns 
även utrymme för icke förutbestämda frågor och följdfrågor som baseras på informanternas 
svar. En semistrukturerad intervju undersöker enligt Lantz (2013) det valda fenomenet där 
fokus ligger på individen som intervjuas. Dessa intervjuer synliggör individens tankar och 
uppfattningar vilket skapar ett djupare och kvalitativt underlag för studien. 
 
Observation som redskap 
Observationen genomfördes med hjälp av ett på förhand strukturerat schema. 
Observationspunkterna är utformade utifrån syftet med studien. Observationsschemat 
utformades på ett sådant sätt som möjliggjorde för observatörerna att på ett smidigt sätt notera 
samt kommentera händelserna utan att tappa fokus från det som hände. Observationsschemat 
förenklade för observatörerna att fokusera på och besvara de frågor som ansågs vara 
intressanta. Kihlström (2012) redogör för att observatören genom att observera med hjälp av 
ett schema på förhand kan välja vilka specifika observationspunkter som ska fokuseras på. 
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Kihlström (2012) menar att den som observerar har möjlighet att se samband mellan teori och 
praktik gällande elevers lärande. Observationer handlar om att titta på redan existerande 
fenomen genom ett nytt perspektiv. När en observatör ska börja observera är det viktigt att 
redan på förhand bestämt vad som ska observeras. Detta för att det finns många saker som kan 
verka lika intressant och det finns risk att observatören bara ser det han/hon vill se. Genom att 
redan på förhand bestämt vad som ska observeras ökar möjligheten att få svar på det som för 
observatören anses vara intressant. En svårighet hos observatören kan vara att hålla sig 
objektiv. Tidigare erfarenheter samt egna värderingar kan ligga till grund för hur observatören 
ser på händelser. För att bidra till att motverka det kan observatören till exempel utgå från ett i 
förväg strukturerat schema. 
 
Urval 
Studien är genomförd i två klasser på en skola i en mellanstor stad i Västsverige under våren 
2016. Skolan valdes ut för undersökningen då kontakt redan var etablerad samt att de båda 
lärarna var positivt inställda till att medverka i studien. Mellan den utvalda skolan och en av 
undersökarna fanns en tidigare koppling. Studien fokuserade på hur eleverna upplever sitt 
eget lärande samt hur elevernas lärande tar sig i uttryck under utomhusundervisning. Genom 
intervju och observation har ett underlag inhämtats där elevernas upplevda lärande 
synliggjordes samt diskuterades. Samtliga klasslärare i urvalskruppen innehar 
lärarlegitimation. Den aktuella skolan har ingen särskild koppling mot utomhusundervisning. 
Vid undersökningstillfället gick de aktuella respondenterna i årskurs två och gruppen bestod 
av en jämn fördelning mellan könen. Då syftet med undersökningen var att undersöka hur 
elever i grundskolans tidiga år upplever sitt eget lärande samt hur deras lärande tar sig i 
uttryck ansågs urvalsgruppen passa undersökningen.  

Genomförande 
En urvalsgrupp valdes ut som passade undersökningen utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Efter detta gjordes en litteraturfördjupning genom att söka efter artiklar och 
litteratur som lämpade sig mot vårt valda område. Utifrån litteraturfördjupningen och studiens 
syfte utformades intervjufrågor (se bilaga 2) samt ett observationsschema (se bilaga 1). 
Intervjufrågorna utformades med hänsyn till studiens frågeställningar samt med ett språk 
anpassat efter respondenternas ålder. Observationsschemat utformades med hänsyn till 
studiens frågeställningar och innehöll både en på förhand bestämd del med 
observationspunkter samt en del med möjlighet till fria anteckningar. Såväl intervjufrågor 
som observationsschemat utformade vi själva med litteratur och tidigare forskning i 
beaktande. Kontakt togs med två klasslärare och efter att de givit sitt godkännande till 
medverkan i studien lämnades informationsbrev (se bilaga 3) samt blanketter för medgivande 
från vårdnadshavare (se bilaga 4) ut till samtliga elever i båda klasserna. Några 
medstuderande kontrollerade informationsbrev, observationsschema samt intervjufrågor före. 
Detta för att få respons på utformande och språk kopplat till undersökningens syfte samt med 
hänseende till urvalsgruppen.  
 
Av de 41 medgivandeblanketter som lämnades ut insamlades 30 där det intygades att eleven 
fick medverka på både observation och intervju. De elever som inte hade lämnat en godkänd 
medgivandeblankett och därav inte fick delta i observationen bar vid tillfället en gul väst så att 
observatörerna kunde bortse från deras agerande och språkliga bidrag under lektionstillfället.  
Under observationstillfället närvarade samtliga elever som lämnat godkända 
medgivandeblanketten.  
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Observationen genomfördes i utemiljö i två olika klasser. Observationen genomfördes med 
hjälp av ett observationsschema där även möjlighet fanns att göra fria anteckningar. 
Observationen varade under en och en halv timme vilket motsvarar elevernas lektionspass 
innan lunch. Eleverna observerades från skolgården där lektionspasset började, under 
förflyttningen, samt i den skogsdunge där utomhuslektionen bedrevs. Observatörerna deltog 
inte aktivt i lektionen. 
 
De tio intervjuerna genomfördes under en och samma dag med elever som deltagit i 
observationen en vecka tidigare. Fem pojkar och fem flickor valdes slumpmässigt ut för att 
intervjuas. Varje intervju varade i ungefär tio till femton minuter. Då eleverna inte intervjuats 
tidigare informerades de om att de har rätt att inte svara på frågorna och avbryta intervjun när 
de själva ville. Eleverna fick ta ställning till om de godkände att intervjun spelades in vilket 
samtliga gjorde. Två av undersökarna medverkade vid samtliga intervjuer. Detta både för att 
få mer än ett perspektiv på intervjusvaren samt för att öka tillförlitligheten i studien. Efter 
intervjuerna gjordes transkriberingar där vi skrev ned de inspelade intervjusvaren samt 
anteckningarna. Därefter kategoriserades och diskuterades den insamlade data gemensamt.  

Analys 
Vi valde att analysera materielet från intervjuerna först och sedan utgå från resultatet av detta 
vid analysen av materielet från observationen. Då studiens syfte och frågeställningar är 
formulerade på ett sätt som möjliggör att studiens teoretiska ram, pragmatismen synliggörs i 
resultatet fanns också pragmatismen och Dewey i beaktande under analysarbetet.  
 
Efter det att intervjuerna genomförts transkriberades de tio inspelningarna. Dalen (2015, s. 73) 
belyser att transkribering är betydelsefullt vid inledningen av analysarbetet av 
intervjumaterial. Transkriberingarna skrevs ut i pappersform för att enkelt få översikt över 
materialet samt för att texten skulle kunna markeras. Till att börja med ströks all information 
under som hade relevans för undersöknings syfte. Lantz (2013) belyser att vid den första 
bearbetningen av data vid transkribering ska information av betydelse plockas ut för att 
därefter analyseras vidare. Därefter analyserades informationen vidare för att urskilja mönster 
och olika underkategorier som synliggjordes skapades. De sex kategorier som framkom var 
positiv inställning, motivation, platsen och autenticitet, koncentration och rörelse, lärande 
samt interaktion och reflektion. Därefter gicks materialet igenom igen utifrån de olika 
kategorierna. Genom de olika kategorierna kunde materialet analyseras mer djupgående än 
vid den första delen av analysen. Med utgångspunkt i en kategori i taget gjordes markeringar i 
olika färger, där varje kategori markerades med en särskild färg. Fejes och Thornberg (2015) 
redogör för att analys av kvalitativ data bör ske via en process där materialet bryts ned, 
kategoriseras och sammanställs. En central del i en kvalitativ analys är sedan att urskilja 
mönster i det insamlade materialet.  
 
När materielet från observationen skulle analyseras var tillvägagångssättet likt det som 
användes för att analysera intervjumaterialet. Analysen av materialet från observationen 
inleddes med att anteckningarna renskrevs och därefter skrevs ut i pappersform. Då 
observationen gjordes av två observatörer fortsatte sedan analysarbetet med att de två 
råmaterialen jämfördes. Detta för att synliggöra huruvida observationerna överensstämde med 
varandra. Därefter ströks information med relevans för syfte och frågeställningar under. Den 
understrukna informationen kategoriserades sedan utifrån de kategorier som framkommit 
under analysen av intervjumaterialet.  
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Tillförlitlighet och giltighet 
Nedan beskrivs hur studien når validitet och reliabilitet samt hur studien uppfyller 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Validitet 
Innan studien genomfördes granskade några medstudenter observationsschemat, 
intervjufrågorna och även informationsbrevet. Därefter gjordes korrigeringar utifrån den kritik 
som mottogs inför studien. På så sätt ökade innehållsvaliditeten i studien.  
 
Undersökningsinstrumenten var utformade för att besvara syfte och frågeställningar i 
undersökningen. Vid utformandet av intervjufrågorna beaktades att respondenterna på ett 
enkelt sätt skulle förstå frågorna. Detta för att öka möjligheterna att ge svar på syftet med 
studien. Kihlström (2012) redogör för att validiteten i en studie handlar om giltigheten. 
Validiteten stiger om undersökningsinstrumenten är väl utprövade, till exempel genom en 
pilotstudie eller att någon har granskat undersökningsinstrumenten. Validiteten ökar då 
undersökningsinstrumenten kan förbättras och problem i större utsträckning minimeras till 
huvudstudien.  

Reliabilitet 
Två undersökningsredskap användes i studien. Studien genomfördes i två olika klasser i 
grundskolans tidiga år. Thurén (2007) belyser att reliabiliteten uttrycker noggrannheten och 
trovärdigheten i undersökningen. En undersökning har hög reliabilitet om tillfälligheter ej har 
påverkat undersökningen. Om en studie har genomförts på flera olika sätt och de olika 
undersökningarna har fått samma resultat desto högre reliabilitet når resultatet i 
undersökningen. Reliabiliteten ökar även desto fler personer som undersöks eller ju fler 
undersökningar som genomförs med samma resultat. 

Forskningsetik 
Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns det fyra huvudkrav som ett 
forskningsprojekt ska ta hänsyn till. De fyra olika kraven är till för att skydda individen i en 
studie. De fyra olika kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Björkdahl Ordell 2012). 
 
Informationskravet uppfylls i studien genom att deltagarna genom ett missivbrev informerats 
om studiens syfte, att det är frivilligt att deltaga samt att personen när som helst kan avbryta 
sin medverkan. Samtyckeskravet uppfylls genom att vi dels informerar deltagarna om att de 
själva bestämmer över sin medverkan samt genom att blanketter om medgivande lämnats till 
vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att deltagarna är anonyma samt 
genom att insamlad data som innehåller personuppgifter förvaras på en plats där inga 
utomstående kommer kunna ta del av den. Nyttjandekravet uppfylls genom att den insamlade 
informationen endast används i vår undersökning.  
 
Informationskravet innebär att den som ska delta i studien får veta studiens syfte men även att 
det är helt frivilligt att deltaga. Forskaren ska även informera personen som ska medverka i 
studien om villkoren och att personen kan avbryta sin medverkan när som helst. 
Samtyckeskravet innebär att alla som ska genomföra studien måste ha givit sitt godkännande 
och att de då har rätt att bestämma över sin medverkan i undersökningen. 
Konfidentialitetskravet innebär att de som medverkar i undersökningen ska få största möjliga 
konfidentialitet och de uppgifter som framkommer i undersökningen ska behandlas på ett 
sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av personuppgifter. Den insamlade informationen som 
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kan kopplas till personer ska förvaras på ett säkert sätt så att inga utomstående kan ta del av 
informationen. Nyttjandekravet innebär att den information som framkommer om enskilda 
personer endast får användas för vetenskapliga ändamål och icke i kommersiella sammanhang 
(Björkdahl Ordell 2012). 
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RESULTAT 
Nedan presenteras det resultat som genererats utifrån analysen av intervjuerna och 
observationen. Samtliga namn som figurerar i studien är fingerade. Resultatet presenteras i 
sex delar, där den analyserade empirin från intervjuer och observationen varvas och jämförs. 
De sex delarna positiv inställning, motivation, platsen och autenticitet, koncentration och 
rörelse, lärande samt interaktion och reflektion bygger på de koder som framkom under 
analysarbetet. Området är dock komplext och de olika kategorierna går ej att särskilja helt då 
de går i varandra. Utifrån analyserna har det synliggjorts att eleverna i studien har en positiv 
inställning till att delta i undervisning som bedrivs utomhus. De intervjuade eleverna ser 
framförallt fördelar med att undervisningen bedrivs utomhus om målet är att de ska lära sig 
någonting om naturen. Under utomhuslektionen observerades att samtliga elever var aktiva 
och gav uttryck för att vara engagerade i sin uppgift.  

Positiv inställning  
Samtliga intervjuade elever uppgav att de hade en positiv inställning till utomhusundervisning 
i de naturorienterande ämnena. Den främsta orsaken till detta uppgav eleverna var att de 
upplevde utomhuslektionerna som lustfyllda. Detta framkom under intervjuerna där eleverna 
uppgav att de varit förväntansfulla och sett fram emot utomhuslektionen om knoppar.  
 

Det var nog lite skillnad mot annars. För det första brukar vi inte 
vara så mycket ute och då var väldigt många väldigt på det som 
man skulle göra. (Kristoffer 8 år) 

 
Det var nog lite annorlunda för vi har typ inte haft så många 
utelektioner och inne typ har vi ju haft jättemånga, så alla tyckte 
nog att det var kul och så, det var mer spännande för alla för att 
man lärde sig mycket om det man håller på med och det var nog 
spännande för alla.(Stella 8 år) 

 
En annan vanlig orsak som eleverna uppgav till att de uppskattade den utomhusbedrivna 
undervisningen var att det ger en variation till den klassrumsbedrivna undervisningen. 
Eleverna uttrycker exempelvis att det känns bra att vara ute. Det då de upplever att de är 
piggare och har en större frihetskänsla.  Samtliga elever uppgav vidare att de vill ha fler 
lektioner utomhus.  
 

Det enda jag vill säga är att jag vill ha mer. (Tim 7 år) 
 

Jag tycker det är bäst ute när man har lektioner för man känner 
sig mer fri. Och man kan titta på massa saker och så. (Johan 8 år)  

 
Sammanfattningsvis uppgav eleverna att de var positivt inställda till utomhusundervisning i 
de naturorienterande ämnena. De orsaker som bland annat angavs för detta var att 
utomhusundervisningen upplevdes som lustfylld, att det skapade en variation samt att de 
upplevde en hög frihetskänsla. 

Motivation 
Majoriteten av de intervjuade eleverna uppgav att de uppskattar utomhuslektioner. I de flesta 
av argumenten som framkom under intervjuerna uppgavs det att eleverna tycker det är roligt 
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och kul att vara ute i samband med undervisningen. Detta stämmer även överens med 
observatörernas uppfattning från observationen där det iakttogs att eleverna uppvisade 
intresse och motivation under lektionen. 
 

Det var faktiskt kul för man fick reda på mycket saker vad det är 
för knopp och vad dom heter. (Stella 8 år) 

 
På vägen till den plats där lektionen skulle äga rum gick eleverna på led och småpratade. Alla 
elever följde ledet under förflyttningen och många skuttade och sprang lite ibland. När 
gruppen närmade sig ängen och gräset blev mer vildvuxet tippade en elev på tårna och 
uttryckte att eleven var rädd för pissmyror. När eleverna gick mot platsen där lektionen skulle 
bedrivas började flera elever ta del av den lista med arter som de tilldelats på skolgården, trots 
att de inte fått någon instruktion. Väl på plats under tiden som lärarna gav instruktioner 
uppvisade majoriteten av elever i båda klasserna ett ivrigt beteende. Läraren fick vid flera 
tillfällen hejda eleverna när de ville resa sig från genomgången och påbörja uppgiften.  
 
Under tiden som lärarna gick igenom hur uppgiften skulle gå till uppfattade vi att samtliga 
elevernas uppmärksamhet var riktad mot läraren. När eleverna sedan fick påbörja den 
tilldelade uppgiften var det ingen som uppvisade någon form av ovilja att genomföra den.  
Under momentet arbetade eleverna i grupper om två till tre. Eleverna arbetade självständigt 
och till synes engagerat i grupperna utan behov av stöttning, uppmuntran och vidare 
instruktioner från lärarna.  
 
Efter 40 minuter var fortfarande samtliga elever sysselsatta med den uppgift de blivit 
tilldelade. Efter 60 minuter började ett fåtal elever tappa fokus från arbetsuppgiften men 
återgick efter några minuter till arbetsuppgiften. En elev puffar sin kamrat med en pinne. En 
annan grupp om tre klättrade upp i ett träd och tramsade i några minuter tills de fick en 
tillsägelse av en lärare.  
 
Sammanfattningsvis tar sig elevernas lärande i uttryck i observationen på så sätt att de 
uppvisar en hög motivationsgrad till den tilldelade arbetsuppgiften. Trots att det fanns elever 
som uppvisade viss rädsla för att vistas i naturen deltog samtliga elever aktivt, självständigt 
och gav uttryck för att vara engagerade under samtliga moment under lektionen. 

Platsen och autenticitet 
Utifrån analysen av resultatet framkom det att åtta av de tio intervjuade eleverna i studien 
uppgav att de tror att det är bra att befinna sig utomhus när de ska fokusera på att lära sig om 
fenomen och arter i naturen. En elev uttrycker att om målet är att de ska lära sig om fiskar är 
det bäst att vara vid vatten. 
 

Typ om man ska lära sig om fiskar är det bra att vara vid en 
damm. (Maja 7 år) 

 
Två elever uppgav istället att det inte spelar någon roll var de befinner sig när de ska lära sig 
om fenomen i undervisningen i de naturorienterande ämnena. De båda eleverna uttrycker 
dock att utomhusundervisningen är bra som komplement till den undervisning som bedrivs 
inomhus då det ger en känsla av variation. Av de intervjuade eleverna anser de flesta av dem 
att det är enklare att förstå och lära sig om naturen när lektionen är bedriven i en autentisk 
miljö. Detta för att eleverna då får möjlighet att se och lära om de fenomen som berörs i 
undervisningen i sin verkliga kontext.  
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Det är bra att lära sig om knopparna ute. Man lär sig bättre om 
man får se dom riktiga knopparna. (Tim 7 år) 

	
Jag tror	att det är bra att lära sig saker ute, när man får se saker i 
verkligheten som man ska lära sig. Det är enklare att förstå än på 
bild. (Lisa 7 år) 

		
Under utomhuslektionen observerades att eleverna vid flera tillfällen både såg och kände på 
knopparna för att identifiera dem. Flera elever uppgav i intervju att platsen har betydelse för 
lärandet eftersom att det endast är då som det finns möjlighet att känna på knopparna i deras 
naturliga miljö. Många menade att om de ska lära sig något om naturen är det bäst att göra det 
i naturen. När eleverna får lära sig om fenomen i sin naturliga kontext uppger några av dem 
att det bidrar till att skapa en koppling mellan ämnet och platsen. En av eleverna (Erik) 
beskrev att man ser andra saker också, saker runt omkring. Eleverna lyfter vidare att de till 
exempel tycker att det är positivt att de fick möjlighet att lära sig om knoppar på en plats där 
de kunde se dem på grenen, på trädet, i skogen – i det större perspektivet. Flera elever uppgav 
att platsen har betydelse för lärandet. Majoriteten menade att om de ska lära sig något om 
naturen är det bäst att göra det i naturen. 
 

Man kanske tittar på knoppar men då kan man hitta andra saker 
också. Är man inne blir det inte så. (Stella 8 år) 

 
Sammanfattningsvis uppgav majoriten av eleverna att de upplever att platsen har betydelse för 
lärandet. Eleverna uppger att det är positivt att undervisningen sker i naturen om syftet är att 
lära sig om någonting i naturen. Två elever uppger att det inte spelar någon roll var 
undervisningen sker. 

Koncentration och rörelse 
Åtta av de tio intervjuade eleverna ansåg att klassens koncentration och interaktion fungerade 
bättre vid lektioner utomhus. De resterande eleverna anser inte att det är någon skillnad. 
Under utomhuslektionen observerades det att eleverna kunde låta, röra på sig, prata med eller 
ropa på någon annan utan att det kommenterades eller verkade störa någon. Platsen erbjöd 
möjligheter till både fysisk aktivitet och rörelse då det var en stor öppen yta med låg 
vegetation intill en skog med många träd. Under hela utevistelsen var samtliga elever fysiskt 
aktiva i någon form. De sprang, hoppade, skuttade, undersökte omgivningen, hukade samt 
klämde och kände. Några av eleverna nämnde förutom möjligheten till utökad rörelse att frisk 
luft är en fördel med att vara utomhus. Ett par elever lyfter att utomhusvistelsen bidrar till ett 
ökat allmänt välbefinnande. Alla intervjuade elever uttryckte att de tycker det är enkelt att 
koncentrera sig utomhus. En elev (Johan) nämner att det är enklare att koncentrera sig 
utomhus än inomhus då man kan röra på sig mer.  
 

Det är lättare att koncentrera sig ute för man brukar inte störa på 
samma sätt. Man får röra på sig, får friskt luft och kan känna 
dofter och slipper sitta still. (Johan 8 år) 

 
Detta var även något som vi uppmärksammade under observationen. Framförallt när eleverna 
samlades i ring i slutet av lektionspasset för att diskutera och sammanfatta vad de hittat. Ett 
par av eleverna stod upp, en låg ner, någon satt och rev upp gräs, ett par andra pillade med 
pinnar och stenar och ytterligare några andra satt och gungade. Momentet pågick i omkring 
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tio minuter och även för de elever som inte satt still verkade uppmärksamheten vara riktad till 
det som diskuterades också.  
 
Sammanfattningsvis uttrycker majoriteten av eleverna att koncentrationen fungerade väl 
under utomhuslektionen. Under utomhuslektionen erbjöd lärmiljön goda möjligheter till 
fysiskt aktivitet och rörelse vilket observatörerna iakttog att samtliga elever tillvaratog. 

Lärande 
Samtliga intervjuade elever såg kopplingar mellan utomhusundervisning och kunskaper om 
naturen. Samtidigt uppger också hälften av dem även att undervisning i andra ämnen med 
fördel kan bedrivas utomhus för att gynna lärandet. De exempel som ges förutom de 
naturorienterande ämnena är bild, matematik och samhällsorienterande ämnen. De 
anledningarna som majoriteten av eleverna tog upp för varför det är gynnsamt att vara i 
naturen om syftet med undervisningen var att de ska lära sig om naturen berör autenticiteten. 
En elev beskriver till exempel att när de skulle lära sig om grodors fortplantning fick de gå till 
en damm för att studera grodyngel. 
 

På en lektion letade vi grodyngel. Jag lärde mig om hur grodor 
växer och yngel och sånt. Det var bra att se det på riktigt. (Erik 8 
år) 

 
Eleven nämner att han därigenom fick kunskaper om grodors utveckling på ett för honom 
gynnsamt och konkret sätt. Några andra elever lyfter ett exempel där de under en tidigare 
utomhuslektion skulle lära sig om olika trädarter i skogen. Dessa elever beskriver att det var 
ett för dem fördelaktigt sätt att lära sig om träden, då lärandet skedde där träden fanns.  
 
Under arbetet observerades att eleverna använde flera sinnen för att identifiera, namnge och 
dra slutsatser om arterna Majoriteten av de intervjuade eleverna anser att de lär sig bäst om 
naturen när de får undervisning i naturen. En elev lyfter däremot att det kan vara bra att arbeta 
med fakta inne för att sedan gå ut och arbeta med det praktiskt.  
 

Jag tycker det var bra att lära sig om knoppar utomhus. Man lär 
sig bättre om man ser de riktiga knopparna. (Lisa 7 år) 

 
Det kan vara bra att vara både inne och ute. Om man först får lära 
sig om faktan inne så kan man gå ut och titta på det sen. (Liam 7 
år) 

 
Sammanfattningsvis ser samtliga intervjuade elever samband mellan utomhusundervisning 
och kunskaper om naturen. Under utomhuslektionen gav eleverna uttryck för att använda flera 
sinnen då de identifiera arter och drog slutsatser. Majoriteten av eleverna upplever att det är 
gynnsamt att vara i naturen när syftet är att de ska lära sig om naturen.  

Interaktion och reflektion 
Under utomhuslektionen observerades att eleverna drar slutsatser under arbetets gång, ofta i 
diskussionen med varandra och genom jämförelser mellan bilder och verkligheten. Vid ett 
tillfälle satte till exempel sig en grupp om två elever ned och identifierade arter genom 
diskussion med varandra där de reflekterade över de olika arternas egenskaper utifrån bilderna 
och de verkliga knopparna. Eleverna diskuterade lektionsstoffet och begrepp sinsemellan både 
på vägen till lektionsplatsen och under lektionen. 
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Under hela lektionspasset var samtliga elever aktiva och delaktiga i arbetet med att hitta och 
identifiera de olika arterna. Alla grupper var under majoriteten av lektionspasset fokuserade 
på sin arbetsuppgift och sökte aktivt efter fler arter. Den höga delaktigheten beskrivs även av 
utifrån intervjusvaren där eleverna lyfter att samarbetet och arbetet fungerade väl under hela 
lektionen. 
 

Jag fick lära mig många nya namn på knoppar och träd. Det var 
roligt att man fick lära sig i naturen i grupp, när vi fick vara med 
såna man inte brukar vara med. (Johan 8 år) 

 
En av de saker som lyftes fram av eleverna under intervjuerna var att letandet och 
undersökandet är något som de anser skapar ett engagemang och intresse för undervisningen. 
En elev (Liam) lyfter också att det är kul när man kan lära sig saker och leka och ha roligt 
samtidigt. Åsikten beskrivs av fler elever som tar upp en tidigare utomhuslektion som 
exempel där de fick lära sig om djurarter i närmiljön genom en tärningslek i skogen. 
 
Under utomhuslektionen observerades att samtliga eleverna diskuterade och reflekterade sig 
fram till nya kunskaper om arterna. Under arbetet använde sig eleverna av flera sinnen för att 
identifiera, namnge och dra slutsatser om arterna. Användningen av flera sinnen nämns även 
av några av eleverna under intervjuerna. De lyfte att de under lektionen både kände, tittade på 
samt luktade på knopparna för att kunna dra slutsatser om vilken art det var. 
 
Sammanfattningsvis gav eleverna uttryck för att samarbetet fungerade väl under lektionen. 
Under arbetets gång iakttogs det att elevernas lärande tog sig i uttryck på så sätt att de kunde 
dra slutsatser om de olika arterna genom att reflektera samt diskutera och använda sina 
sinnen. 

Sammanfattning resultat  
Samtliga tio elever som medverkat i intervjuerna hade en positiv inställning till undervisning 
utomhus. Några av de aspekter som eleverna lyfte fram var att de upplevde att 
utomhusundervisningen skapar en variation till undervisningen i klassrummet samt att det är 
kul. Under den lektion som observerades gav samtliga elever uttryck för engagemang och 
intresse för uppgiften. Platsen upplevs av majoriteten av eleverna ha betydelse för lärandet. 
Majoriteten av eleverna lyfter under intervjuerna att de tycker att det är bra att vara i naturen 
när syftet är att de ska lära sig någonting om naturen. En vanligt förekommande åsikt var 
också att det höjer autenticiteten i undervisningen.  
 
Åtta av de tio eleverna hävdar att klassens koncentration och interaktion fungerar bättre vid 
utomhusundervisning. De två andra eleverna uppgav att de inte upplevde någon skillnad. 
Under lektionen som observerades syntes det att platsen gav möjligheter till fysisk aktivitet 
och rörelse, vilket tillvaratogs av samtliga elever. Samtliga intervjuade elever såg kopplingar 
mellan utomhusundervisning och kunskaper om naturen. Eleverna uppger även att 
möjligheten till att använda flera sinnen när de genomför aktiviteter i naturen är positiv. 
Under den utomhuslektion som observerades framkom det att samtliga eleverna var aktiva 
och gav uttryck för ett engagemang till uppgiften under nästan sextio minuter. Under 
lektionens gång undersökte eleverna omgivningen genom både syn, känsel och lukt. 
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DISKUSSION 
I följande avsnitt presenteras tre diskussioner. Till att börja med presenteras 
Resultatdiskussion, följt av Metoddiskussion och Didaktiska konsekvenser.  

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen relateras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning samt den 
teori som arbetet utgått ifrån och genom det besvaras studiens forskningsfrågor. Utifrån 
forskningsfrågorna skapas möjlighet att synliggöra hur elever upplever sitt eget lärande i 
utemiljö samt hur detta tar sig i uttryck. Kapitlets underrubriker är desamma som i 
resultatkapitlet. Även här går de olika kategorierna i varandra och går ej helt att särskilja då 
området är komplext. 

Positiv inställning 
I resultatet framkom att samtliga intervjuade elever hade en positiv inställning till 
utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena. Samtliga intervjuade elever nämner 
även att de är förväntansfulla inför utomhuslektioner. Ett av de argument som lyfts av 
eleverna gällande den positiva inställningen och att de är förväntansfulla är att de upplever 
utomhuslektioner som lustfyllda. Detta styrks av Fančovičová och Prokop (2011) som 
redogör för en studie där undervisning som bedrivs utomhus ökar elevernas ämnesintresse i 
allmänhet. Samtliga elever uppger i intervjuerna att de vill ha fler utomhuslektioner i de 
naturorienterande ämnena och majoriteten av de intervjuade eleverna uppgav att de uppskattar 
utomhuslektioner. De flesta av argumenten till det var att eleverna tycker att utomhuslektioner 
är kul och roligt. Elevernas åsikter stämmer väl överens med den observerade 
utomhuslektionen då eleverna visade ett genomgående intresse under lektionen. Resultatet 
stämmer väl överens med Fägerstam och Bloms (2013) studie där 85 elever deltog varav 
hälften undervisades inomhus och hälften undervisades utomhus i ämnet biologi. Resultatet i 
studien visade att samtliga av de 21 elever som undervisats utomhus hade en positiv 
inställning till undervisningen i de uppföljande intervjuerna. 

Fägerstam (2012) redogör utifrån en studie att flera elever får ett ökat intresse för 
lektionsinnehållet i utomhusundervisning. Studien visar dock att det finns elever som 
upplever utomhusmiljön som obekväm. Ett exempel under observationen är att under 
utomhuslektionen sa en tjej att hon var rädd för pissmyror medan hon tippade på tå. 
Majoriteten av de intervjuade eleverna uppgav att de uppskattar utomhuslektioner. De flesta 
av argumenten till det var att eleverna tycker att utomhuslektioner är kul och roligt. Elevernas 
åsikter stämmer väl överens med den observerade utomhuslektionen då eleverna uppvisade ett 
genomgående intresse under lektionen. Brodin (2009) belyser att utomhusundervisning har 
färre begränsningar för eleverna vilket leder till ett friare och ett mer tillåtande klimat. 
Eleverna uppger i intervjuerna att de upplever en större frihetskänsla under utomhuslektioner. 

Ett övergripande argument som användes av eleverna under intervjuerna när de sa att de har 
en positiv inställning till utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena var att det ger 
en variation till den klassrumsbedrivna undervisningen. Elevernas resonemang stämmer väl 
överens med Fägerstam och Bloms (2013) studie där de eleverna uppgav att 
utomhusundervisning bidrar till att skapa variation i undervisningen och att just variationen 
kan bidra till att elevernas inställning och intresse till en uppgift ökar. Eleverna säger även att 
utomhusundervisning är ett uppskattat komplement till klassrumsundervisningen och kan 
bidra till att undervisningen blir mer konkret i de naturorienterande ämnena. Variationen kan 
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då leda till en ökad kunskap och ett intresse för ämnet biologi vilket även styrks av 
Szczepanski (2007). 

Motivation 
Under den utomhuslektion som observerades gav eleverna uttryck för en hög motivationsgrad 
för uppgiften. Redan under förflyttningen från skolans rastgård mot den plats där lektionen 
skulle äga rum hade eleverna börjat ta del av den lista med arter som skulle ligga till grund för 
lektionen. Väl på den platsen där lektionen skulle äga rum upplevdes en ivrighet från eleverna 
att få påbörja uppgiften. Under tiden eleverna genomförde uppgiften arbetade de i hög grad 
självgående utan stöttning och vägledning av lärarna. Platsen där undervisningen bedrevs 
hade en tydlig koppling mot det ämnesområde som eleverna skulle ta del av vilket 
Szczepanski (2007) menar är en viktig förutsättning för att nå en hög motivationsgrad. Då 
uppgiften under lektionstillfället verkade vara väl avvägd mot elevernas tidigare kunskaper 
samtidigt som utmaningen var på rimlig nivå skapades möjlighet till hög motivation. Då 
eleverna under lektionspasset drev sig själva och den konstellation de var indelade i framåt 
under arbetet blev de självgående utan något större behov av vägledning och stöttning av 
lärarna. Sanderoth, Werner och Båth (2009) hävdar att tillfällen där uppgiftens nivå är väl 
avvägd mot elevernas tidigare kunskaper samt utmanande på en rimlig nivå finns möjligheter 
till en hög motivationsgrad. De lyfter fram ökad självkänsla och självtillit som möjliga 
utkomster. 
 
I de efterföljande intervjuerna med tio elever framkom att samtliga lyfte utomhusundervisning 
som någonting de ville ha mer utav. Möjligheten till variation från klassrummet var i stor 
utsträckning uppskattad och några elever uttalade att utomhusmiljön gjorde att de kände sig 
mer fria. Flera upplevde att det var enklare att förstå när de fick se någonting på riktigt än på 
bild vilket stämmer väl överens med teoretiska ram som är knuten till studien. Dewey (2004) 
beskriver där att när individen får möjlighet att verka i den miljö som ämnen handlar om finns 
större möjligheter att intressera sig, nå kunskap samt få en relation till ämnet. När elever får 
uppleva ämnet i dess naturliga miljö finns möjligheter till att ta till sig sammanhanget i högre 
grad än inomhus samt att motivationen ökar vilket Fägerstam och Blom (2013) har lyft fram i 
sin studie. Sanderoth, Werner & Båth, (2009) lyfter att elever upplever en känsla av 
sammanhang när uppgiften är hanterbar, begriplig och meningsfull samt att detta leder till 
ökad motivation. Lugg (2007) pekar på att undervisning som bedrivs utomhus i längden kan 
påverka elevernas kunskaper om naturen och förståelsen för den. Denna kunskap och 
förståelse kan leda till en motivation att vilja främja hållbar utveckling vilket även styrks av 
Lisberg Jensen (2011).  

Platsen och autenticitet 
Utifrån resultatet framkommer att platsen ger upphov till en rad aspekter som påverkar 
lärandet. Vidare framkommer det i resultatet att åtta av tio elever tror att det bra att använda 
sig av utomhusmiljön för att nå kunskap om arter och fenomen som finns i naturen. Två 
elever är inte negativt inställda till utomhusbedriven undervisning men tycker inte att det 
spelar någon roll var undervisningen bedrivs. Szczepanski (2007) menar att om eleverna får 
möjlighet att uppleva naturliga fenomen i deras verkliga miljö skapas erfarenheter och tydliga 
kopplingar mot ämnet vilket även går i linje med Nationellt centrum för utomhuspedagogik 
(Linköpings universitet 2013) som belyser platsens betydelse för lärande. Flera elever uttalade 
under intervju att utomhusmiljön är bra eftersom att det ger dem möjlighet att känna och se på 
knoppar i den miljö de finns i verkligheten. Enligt Szczepanski (2007) skapas större möjlighet 
till att elever minns ny kunskap om de har möjlighet att använda flera sinnen vid inlärning. En 
autentisk miljö skapar förutsättningar för att eleverna använder flera av kroppens sinnen för 
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att nå kunskap och detta är något som skolan bör ta vara på. Autentiska miljöer ger även 
elever möjlighet att lära sig i sammanhang som är nära knutna till deras vardag (Sanderoth, 
Werner och Båth 2009). Szczepanski och Andersson (2015) belyser även att platsen är viktig 
då den kan skapa en känsla av delaktighet och ansvar för miljön i stort samtidigt som eleverna 
når ny kunskap. Vid den lektion som observerades var platsen lämplig för ämnets innehåll. 
Strotz och Svenning (2004) menar att platsen även kan vara en begränsning för vissa skolor 
då det gäller att använda sig av lämplig natur till syftet med uppgiften. 

De flesta intervjuade eleverna ansåg att undervisning i naturen gör det enklare att lära sig om 
naturen. Vidare anser en elev (Lisa) att det är enklare att förstå ett fenomen i en autentisk 
miljö än att titta på en bild. Eleverna får då lära sig genom sina sinnen i en autentisk miljö 
vilket går i linje med Dewey (2004) och pragmatismens syn på lärande. Flera elever uttalade 
under intervju att utomhusmiljön är bra eftersom att det ger dem möjlighet att känna och se på 
exempelvis knoppar i den miljö de finns i verkligheten, vilket stärks av den pragmatiska 
synen på lärande. Säljö (2012) redogör för Deweys teori om att praktiska inslag i 
undervisningen aktiverar flera sinnen vilket ökar möjligheten att ta till sig kunskap och se 
dess användningsområden. En viktig del av den pragmatiska lärandeteorin är även att 
undervisningen ska vara kopplad till elevens tidigare erfarenheter och vara användbara i deras 
vardag. 

Koncentration och rörelse 
Under observationen gav eleverna uttryck för att de med enkelhet kunde koncentrera sig på 
lektionens syfte under utomhuslektionen. Detta trots att de inte är vana vid att ha 
utomhuslektioner. Fägerstam (2012) menar att det finns risk att elever kan ha större 
svårigheter att koncentrera sig och fokusera på lektionens uppgift om de ej är vana att ha 
lektioner utomhus. Resultatet i vår studie motsäger detta då de elever som var med i 
undersökningen ej var vana vid att ha lektioner utomhus. Trots detta gav eleverna uttryck för 
en hög koncentrationsnivå under hela lektionen. Några elever uppger i intervjuerna att just 
ovanan vid att vara utomhus och ha lektioner som bidragande faktorer till att eleverna 
upplever lektionerna som mer spännande, intressanta och lustfyllda. Den observerade 
lektionen erbjöd mer rörelse och lärande i olika gruppkonstellationer än vad eleverna var vana 
vid och åtta av de tio intervjuade eleverna upplevde en ökad interaktion eleverna emellan. De 
nämner även att klassen som helhet hade ett mer tillåtande klimat under utomhuslektionen 
vilket även styrks av Brodin (2009) som menar att utomhuslektioner skapar ett mer tillåtande 
klimat då det finns färre restriktioner för eleverna. Detta observerades även under 
utomhuslektionen då eleverna kunde prata, låta och röra på sig utan att det kommenterades 
eller verkade störa övriga i gruppen. Eleven uttrycker att utomhusmiljön bidrar till en ökad 
koncentrationsnivå samt ett mer tillåtande klimat. De småsaker som kan störa inomhus har en 
tendens till att inte störa lika mycket utomhus. Detta belyser även Öhman (2011) då han 
menar att lektionsaktiviteter utomhus kan leda till att stärka samarbetet i gruppen men även 
stärka den enskilda individen.  

Den valda plats och momentet erbjöd möjligheter till fysisk aktivitet och rörelse. Några elever 
lyfter att utomhusvistelse främjar ett ökat allmänt välbefinnande och en ökad 
koncentrationsnivå. Eleverna fick röra på sig och lära sig om naturen i en autentisk varierad 
utomhusmiljö. Samtidigt upplevde eleverna att deras förmåga att koncentrera sig fungerade 
väl under utomhuslektionen. Szczepanski (2007) menar att autentiska utomhusmiljöer stärker 
elevernas koncentrationsförmåga mer än om undervisningen hade bedrivits i konstlade 
utomhusmiljöer. Majoriteten av de intervjuade eleverna uttryckte att de tycker det är enkelt att 
koncentrera sig utomhus och ett övergripande argument för detta var att man får röra på sig. 
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Under observationen noterades att samtliga elever var fysiskt aktiva i någon form då de 
exempelvis sprang, gick, hoppade och hukade när de letade efter de olika arterna. Eleverna 
uppger att lektioner som bedrivs utomhus främjar rörelse vilket styrks av Ärlemalm-Hagsér 
(2009) som redogör för en studie där barn redan i de yngre åren skapar samband mellan 
utevistelse och hälsa. 

Några elever nämner i intervjuerna att rörelse och frisk luft är fördelar med att vara utomhus 
och ha lektion. Faskunger (2013) redogör för en rapport där barns rörelse och vistelse i 
utomhusmiljöer har minskat vilket får negativa effekter på barns dagliga rörelse. Några 
intervjuade elever i denna studie nämner att de blir piggare och mår bättre när de får vara 
utomhus. Detta överensstämmer med observationen då samtliga elever uppvisade ett lustfyllt 
och positivt beteende under utomhuslektionerna. Eleverna nämner i intervjuerna detta och 
observationen stärker att utomhuslektioner bidrar till att främja barns rörelse. Ericsson (2005) 
menar att barn som rör på sig och är fysiskt aktiva presterar bättre i skolan då de uppvisar ett 
ökat välmående och en ökad koncentrationsnivå. Detta kan leda till ett mer tillåtande 
klassrumsklimat och en ökad förmåga att ta till sig kunskaper hos eleverna. 

Lärande 
Några elever uppgav i intervjuerna att de upplevde möjligheten att använda fler sinnen som 
något positivt i deras lärande. De fick då genomföra aktiviteter i naturen och kunde använda 
sina sinnen när de reflekterade och diskuterade sig fram till olika slutsatser. Just aktiviteten 
och görandet bör enligt Elfström (2008) utgöra det centrala i undervisningen i de 
naturorienterande ämnena. Eleverna ges då möjlighet att tillägna sig kunskap genom ett 
undersökande arbetssätt som kan kopplas ihop med teorin. Detta går i linje med den 
pragmatiska lärande teorin och Dewey (2004) tankar om lärande. Under observationen 
noterades att eleverna i aktiviteten använde sina sinnen när de skulle tillägna sig kunskaper 
och diskutera om knopparna. Detta menar Szczepanski (2007) är viktigt då han redogör för 
vikten av att använda sina sinnen när man ska ta till sig kunskap. 

Under observationen gav eleverna uttryck för att de nyttjade sina sinnen när de jämförde 
knoppbilderna på pappret med de verkliga knopparna och diskuterade sedan sinns emellan för 
att komma fram till en slutsats. Då förenade eleverna teori med praktik och reflektion i en 
aktivitet vilket går i linje med Deweys (2004) och pragmatismens syn på lärande. I aktiviteten 
som bedrevs utomhus i naturen observerades att eleverna utforskade sina omgivningar och 
dess intryck med sina sinnen vilket enligt Brodin (2009) främjar lärandet. 

Samtliga intervjuade elever upplevde att de såg kopplingar mellan utomhusundervisning och 
kunskaper om naturen. Majoriteten av eleverna lyfter under intervjun att de helst vill vara i 
naturen när de ska lära sig om naturen medan två elever uppger att platsen inte spelar någon 
roll. Att eleverna får tillägna sig kunskaper om naturen i utomhusmiljöer blir enligt 
Szczepanski (2007) ett sätt då eleverna får lära sig i autentiska miljöer. Detta bidrar även till 
att de ges möjlighet att koppla samman teori och reflektion genom handling vilket även ligger 
i linje med Dewey (2004) och pragmatismens syn på lärande. Under den observerade 
lektionen gav eleverna uttryck för att tillägna sig nya erfarenheter samt att de nådde en ökad 
interaktion. Detta då de undersökte lektionsinnehållet i en autentisk miljö vilket Fägerstam 
(2012) redogör för i en studie där lärmiljöer utanför klassrummet kan bidra till just detta. 

Hälften av de intervjuade eleverna uppgav att undervisning med fördel kan bedrivas utomhus 
i andra ämnen än i de naturorienterande ämnena för att gynna lärandet. De förslag som 
eleverna själva uppgav förutom de naturorienterande ämnena var bild, matematik och de 
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samhällsorienterande ämnena. Utifrån elevernas svar samt att de uppgett under intervjuerna 
att de vill ha fler utomhuslektioner generellt kan de vara något att ta i beaktande då 
utomhusundervisning i autentiska miljöer kan bidra till att eleverna får ökade kunskaper och 
färdigheter utifrån läroplanen vilket styrks av Szczepanski (2007). Detta ligger även i linje 
med Deweys och pragmatismens lärandeteori som belyser vikten av att koppla ihop teori och 
praktik (Säljö 2012). 

Samtliga intervjuade elever tyckte att det var bra att vara i naturen när de ska lära sig om 
naturen då lärandet sker i autentiska miljöer. Under den observerade lektionen fick eleverna 
lära sig i en autentisk miljö där närmiljön blev lärmiljön. Ärlemalm-Hagsér (2009) redogör 
för en studie där det beskrivs att utomhuslektioner i närmiljön kan bidra till att eleverna 
utvecklar en ansvarskänsla och tillhörighet för närmiljön. Detta kan öka elevernas kunskap 
och förståelse om hur den kan bevaras. Öhman (2011) pekar även på att utomhusundervisning 
i autentiska miljöer kan inverka på elevernas kunskaper om ekologiska principer samt deras 
inställning till naturen. Öhman (2011) menar även att utomhuspedagogikens kan ha inverkan 
på elevers kunskaper om centrala ekologiska principer, inställning till naturen, samt skapa 
medvetenhet om miljön. Han hävdar att kunskaper om naturen efterhand kan leda till att 
eleven når ett miljöengagemang. 

Interaktion och reflektion 
Under utomhuslektionen observerades eleverna i stor utsträckning använda sig av diskussion 
och reflektion för att nå svar på vilken art de hade framför sig. Vid flertalet tillfällen noterades 
eleverna jämföra sina svar mot varandra och diskutera utifrån vad de hittat. Den autentiska 
lärmiljön skapar möjlighet för eleverna att utifrån sin egen erfarenhet lösa vardagsnära 
uppgifter genom diskussioner och jämförelser med andra elever. Dessutom bidrar 
utomhusmiljön till utökade förutsättningar för ett djupare lärande än inomhusundervisning 
(Sanderoth, Werner & Båth, 2009). I utomhusmiljön tenderar eleverna i större utsträckning att 
bli mer aktiva och engagerade vilket även styrks av Fančovičová och Prokop (2011) då de 
redogör för detta utifrån en studie.  

Under utomhuslektionen uppvisade eleverna ett väl fungerande samarbete och deras 
diskussioner samt reflektioner upplevdes hjälpa dem att nå svar. Även de intervjuade eleverna 
lyfte samarbetet som välfungerande under hela lektionspasset vilket även styrks av Öhman 
(2011) som menar att utomhusaktiviteter kan stärka samarbetet på grupp- och individnivå. 
Detta belyser även Fägerstam och Blom (2013) som i sin studie redogör för resultatet där 
elever upplevde att utomhusundervisningen ledde till en ökad interaktion eleverna emellan. 
Uppgifter som är anpassat till utomhusmiljöns förutsättningar ger upphov till ett interaktivt 
och praktiskt lärande där eleverna blir mer aktiva. Utomhusmiljön gav upphov till 
diskussioner som i slutändan upplevdes hjälpa eleverna att nå en starkare känsla av 
sammanhang mot ämnet. 

Sammanfattning resultatdiskussion 
I resultatet framkommer det att elever upplever att utomhusundervisning har en positiv 
inverkan på deras lärande och välmående. Några av de aspekter av elevernas inställning till 
utomhusundervisningen är att det skapar en variation till undervisningen i klassrummet samt 
att det är kul. Vidare synliggör analysen att platsen har betydelse för lärandet. Samtliga elever 
lyfter under intervjuerna att de upplever att det är bra att vara i naturen när syftet är att de ska 
lära sig någonting om naturen. En vanligt förekommande åsikt var också att det höjer 
autenticiteten i undervisningen. Åtta av de tio eleverna upplever att klassens koncentration 
och interaktion fungerar bättre vid utomhusundervisning. Företrädelsevis upplever eleverna i 
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studien sitt eget lärande i utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena som positivt, 
variationsskapande, autenticitetshöjande, lustfyllt samt något som ökar koncentrationen och 
interaktionen i gruppen. Företrädelsevis tar sig elevernas lärande i uttryck under 
utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena genom att de uppvisar en hög motivation 
samt ett intresse och fokus för uppgiften. Vidare var de aktiva och engagerade i den uppgift de 
tilldelats och nyttjade flera sinnen under lektionen. Under lektionen framkom även att platsen 
gav möjlighet till fysisk aktivitet och rörelse, vilket tillvaratogs av samtliga elever.  
 

Sammanfattande slutsatser 
I studiens resultat framkommer att utomhusundervisning kan leda till att elever kan tillägna 
sig ämneskunskaper samt ett ökat intresse för naturen vilket i sin tur kan främja elevernas 
kunskap och förståelse för hållbar utveckling. Kopplingen mellan utomhusundervisning, 
intresse för naturen samt hållbar utveckling stärks av Szczepanski och Andersson (2015), 
Lisberg Jensen (2011), Lugg (2007), Ärlemalm- Hagsér (2009) och Öhman (2011). Vidare 
visar resultatet att elever i utomhusundervisning ges möjlighet att lära sig genom sina sinnen 
där teori kopplas samman med praktik genom reflektion i en aktivitet. Denna koppling till 
lärande gör även, Szczepanski och Andersson (2015), Elfström (2008) och Brodin (2009). I 
resultatet framkommer att platsen har betydelse för lärandet då eleverna upplevde att en 
autentisk miljö bidrar till ett djupare lärande. Dessa kopplingar mellan platsens betydelse och 
lärandet gör även Dewey (2004), Szczepanski (2007), Sanderoth, Werner och Båth (2009), 
NCU (Linköpings universitet 2013) samt Fägerstam och Blom (2013). Därtill framkommer 
det i resultatet att eleverna ger uttryck för engagemang och motivation samt upplever sitt eget 
lärande som positivt vid utomhusundervisning. Det överensstämmer även överens med studier 
av Fägerstam och Blom (2013), Fančovičová och Prokop (2011) och Ärlemalm- Hagsér 
(2009). 

Metoddiskussion  
En kvalitativ metod valdes då studiens syfte var att ta reda på hur respondenterna upplevde 
sitt eget lärande. Studiens syfte var att undersöka hur elever i grundskolans tidiga år upplever 
sitt eget lärande samt hur deras lärande tar sig i uttryck i undervisning utomhus inom de 
naturorienterande ämnena. Trost (2012) beskriver att en kvantitativ studie inte ger den typ av 
djupare förståelse som kvalitativ kan. För att kunna få en djupare förståelse och synliggöra de 
bakomliggande resonemangen lämpar sig en kvalitativ metod. 
 
Innan undersökningarna genomfördes förväntades fler utmaningar med utomhuslektionen än 
vad som uppdagades. Att resultatet i studien inte visade på fler utmaningar och svårigheter 
förvånade oss. Den rådande väderleken och andra förutsättningar under observationstillfället 
kan även ha påverkat resultatet då eleverna uppgav väderleken som en aspekt till om de var 
positiva till utomhusundervisning eller ej. 
 
Då det fanns kopplingar mellan en av dem som genomförde studien och den skola där studien 
genomfördes kan det inte uteslutas att det till viss del påverkat utkomsten beträffande 
intervjuer samt observationer vilket vi har varit medvetna om. 

Undersökningsredskapet observation valdes på grund av att metoden passade ihop med den 
pragmatiska teorin om lärande. Kihlström (2012) redogör för att observationsmetoden 
möjliggör för forskaren att se samband mellan teori och praktik gällande elevers lärande. 
Undersökningsredskapet observation lämpade sig väl då vi fick möjlighet att studera eleverna 
i en pragmatisk kontext. Under observationen kunde vi se hur eleverna kopplade ihop teori 
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och praktik med hjälp av sina sinnen och hur de reflekterade sig fram till slutsatser. Utifrån 
efterföljande intervjuer relaterat till observationen har våra upplevelser kunnat antingen 
stärkas eller ifrågasättas kring hur vi eller eleverna uppfattar lärande i utomhusmiljöer. 

Med hjälp av att ha ett på förhand strukturerat schema hade vi möjlighet att vara mer 
uppmärksamma under observationen vilket var välbehövligt då elevgruppen var stor. Genom 
att ha spelat in observationstillfället med rörliga bilder hade vi haft möjlighet att i efterhand se 
mer detaljer vilket hade kunnat ge oss ett ännu rikare underlag. 

Det på förhand konstruerade observationsschemat innehöll både färdiga observationspunkter 
och möjlighet till kommentarer. Det vi i efterhand kan vara kritiska till är att våra 
observationspunkter inte blev det mest relevanta i resultatet. Det var framförallt de egna 
kommentarerna som vi kunde använda för att skapa ett relevant resultat. Det var positivt att 
vara två observatörer vid observationstillfället då möjligheten att uppfatta fler händelser 
ökade. Resultatet som insamlades under observationen kunde sedan analysera mer 
djupgående. 

De kvalitativa intervjuerna gav oss ett rikt underlag över eleverna tankar och åsikter kring 
utomhusundervisningen men även om utomhusundervisning i stort. Genom intervjuerna fick 
vi reda på deras syn på om och hur utomhusmiljön kan användas för att nå kunskaper inom de 
naturorienterande ämnena. Eftersom att vi var ute efter elevernas åsikter kring 
utomhusbedriven undervisning passade de kvalitativa intervjufrågorna väl in. Då vi valde att 
avvända oss av semistrukturerade intervjufrågor fick vi svar på de frågor vi var ute efter samt 
möjlighet till följdfrågor. Då intervjun var semistrukturerad och därmed individfokuserad 
hamnade elevernas tankar i fokus. Den semistrukturerade intervjun gav även möjlighet till att 
eleverna fick utveckla sina tankar och därmed ge ett fördjupat svar på en fråga. Lantz (2013) 
belyser att semistrukturerade intervjuer synliggör individens tankar och uppfattningar. Om vi 
endast hade använt oss av slutna frågor hade risken varit att vi inte hade fått in ett lika 
djupgående och brett underlag. Detta för att eleverna inte fått samma möjlighet till fritt 
talutrymme. Då undersökningen syftar till att ta reda på hur elever i grundskolans tidiga år 
upplever sitt eget lärande ansåg vi att vi ville ha möjlighet att ställa följdfrågor för att ge 
eleverna en chans att utveckla sina svar. Inledningsvis var tanken att genomföra 
gruppintervjuer men efterhand insåg vi att det fanns en risk att eleverna svarar som sina 
kompisar och inte utifrån sina egna tankar och erfarenheter. Detta kan leda de tystlåtna elevers 
åsikter ej kommer fram. 

Eftersom att vi vid några tillfällen fick förtydliga våra intervjufrågor till eleverna kan vi vara 
kritiska till vårt sätt att anpassa språket till målgruppen. I efterhand såg vi att det hade varit en 
fördel att ha testat intervjufrågorna på elever i samma åldersgrupp. Under intervjuerna var vi 
noga med att frågor och följdfrågor inte skulle vara ledande, då det skulle kunna leda till ett 
tillrättalagt resultat. 

Något som vi i efterhand är positiva till är att vi spelade in intervjuerna. Det gav oss 
möjligheten att i efterhand gå igenom elevernas svar och inte missa viktiga resonemang. 
Kihlström (2012) belyser att det många gånger är en fördel att använda ljudupptagning vid 
intervjuer då risken att missa viktiga aspekter av respondenternas svar minskar. 

Valet av att använda både intervjuer och observation som redskap för att besvara studiens 
frågeställningar gav oss ett rikt underlag att analysera. Då resultat från både observationen 
och intervjuerna visade på samma sak nåddes en högre reliabilitet i studien. Det styrks av 
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Thurén (2007) som belyser att reliabiliteten i en studie ökar om två undersökningsverktyg ger 
samma resultat. Då intervjufrågorna samt observationsschemat granskades innan intervjuerna 
och observationen genomfördes gavs möjlighet till förändringar som förbättrade 
undersökningsredskapen vilket ökade möjligheten att besvara studiens frågeställningar och 
gav enligt Kihlström (2012) studien en ökad validitet. 

Då analysarbetet av transkriberingarna från intervjuerna gjordes genom att de olika 
kategorierna som framkom markerades med olika färger försvårade det att flytta information 
mellan olika kategorier. I de fall data förflyttades från en kategori till en annan markerades 
den då med flera färger vilket hade kunnat underlättas om ett annat sätt att analysera 
materialet hade valts. 

Didaktiska konsekvenser 
Eleverna i studien vill ha mer undervisning utomhus och de upplever och ger uttryck för att de 
har en positiv inställning till utomhuslektioner i stort. Vi drar slutsatsen att som yrkesverksam 
lärare kan detta vara något som kan vägas in i lektionsplaneringarna för att ta tillvara på 
elevernas positiva inställning och ökade intresse till ett ämne. Enligt Lgr 11 (2011) ska lärare i 
skolan erbjuda undervisningsinnehållet på ett varierat sätt som ökar möjligheter för samtliga 
elever att tillägna sig kunskaper. Just att utomhuslektionen skapade en variation i 
undervisningen uttrycker eleverna var en aspekt som gjorde att de fick en positiv inställning 
under lektionen vilket styrks av Fägerstam och Blom (2013). Vi drar slutsatsen att 
utomhuslektioner kan vara ett lämpligt sätt att variera undervisningen för eleverna och att 
verka som ett komplement till klassrumsundervisningen. Detta överensstämmer även med Lgr 
11 (2011) där det beskrivs att det finns olika sätt för eleverna att nå målen i läroplanen och 
undervisningen kan därför inte utformas lika för alla elever. Detta överensstämer med 
Fančovičová och Prokop (2011) som menar att utomhuslektioner kan öka elevernas intresse 
och kunskaper för ett ämne i de naturorienterande ämnena. Undervisningen bedrevs i 
elevernas närmiljö vilket kan öka elevernas engagemang, kunskap och förståelse för miljön. 
Vi drar utifrån studiens resultat slutsatsen att yrkesverksamma lärare kan ta tillvara på detta 
när de utforskar närmiljön tillsammans med eleverna för att utveckla elevernas förståelse, 
respekt för miljön och kunskap om hållbar utveckling vilket även beskrivs i Lgr 11 (2011). 
Detta går i linje med Öhman (2011) samt Lugg (2007) då de menar att utomhuslektioner kan 
skapa medvetenhet om miljön och det kan i sin tur leda till att eleverna når ett 
miljöengagemang. 

Ett annat resultat som framkom var att 8 av de 10 intervjuade eleverna upplevde att det är bäst 
att lära sig om naturen i naturen. Vi drar slutsatsen att undervisning med fördel kan flyttas 
utomhus till autentiska platser där eleverna får möjlighet att koppla ihop teori med praktik i 
aktivitet vilket ligger i linje med Dewey (2004) och den pragmatiska synen på lärande. 
Undervisning om naturen kan, med fördel då ske i naturen och i elevernas närmiljö där 
eleverna får möjlighet att lära sig genom sina sinnen vilket stärks av Szczepanski (2007) samt 
Lgr 11 (2011). När läraren tar med eleverna ut i närmiljön får eleverna möjlighet att 
undersöka och göra enkla fältstudier vilket beskrivs som ett av målen i Lgr 11 (2011) i de 
naturorienterande ämnena. I resultatet framkommer att hälften av eleverna lyfter att 
utomhusundervisning med fördel kan användas även inom andra ämnen för att gynna 
lärandet. Detta kan tas i beaktande vid planering av undervisning för elever i grundskolans 
tidiga år. 

Eleverna i studien upplevde att sammarbets- och koncentrationsnivån på grupp- och 
individnivå fungerade bättre utomhus. Eleverna gav även uttryck för ett väl fungerande 
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samarbete under den observerade lektionen. Denna effekt beskrivs även av Ericsson (2005). 
Fägerstam (2012) menar att det alltid finns riska att elever som inte är vana vid att vara 
utomhus och ha lektioner kan ha svårt för att koncentrera sig och utföra uppgifter utomhus. I 
resultatet framkommer att eleverna upplevde och gav uttryck för att uppvisa en hög 
koncentrationsnivå genomgående under hela lektionen. Detta trots att eleverna endast har 
varit utomhus och haft lektioner vid ett fåtal tillfällen under deras skoltid. Studiens resultat 
tyder således på att elevernas erfarenhet eller brist på erfarenhet av utomhusundervisning inte 
nödvändigtvis påverkar elevernas koncentrationsnivå. Vi drar då slutsatsen att lärare med 
fördel kan bedriva undervisning utomhus även om gruppen saknar tidigare erfarenhet av 
utomhusundervisning. I resultatet framkom det även att instruktioner och genomgångar med 
fördel kan hållas utomhus då ljud och gester som stör inomhus har en tendens att förminskas 
och ej störa lika mycket som inomhus. Yrkesverksamma lärare kan då ta det i beaktande då de 
planerar var de ska hålla sina instruktioner och genomgångar under lektionen. Samtliga elever 
i studien var fysiskt aktiva under utomhuslektionen vilket några elever upplever som en 
bidragande faktor till en ökad koncentrationsnivå. Eleverna tog tillvara på platsens 
möjligheter till rörelse vilket yrkesverksamma lärare kan ha i beaktande vid lektionsplanering. 
Det kan vara fördelaktigt att inför ett undervisningstillfälle fundera över vilken plats som 
lämpar sig bäst utifrån syftet med lektionen. Szczepanski (2007) hävdar att utomhusmiljöer 
kan främja elevernas möjligheter till rörelse och kan då bidra till en ökad koncentrationsnivå 
hos eleverna. 

Utifrån studiens resultat drar vi slutsatsen att utomhusundervisning kan främja barns rörelse. 
Detta styrks även av Szczepanski (2007) och Faskunger (2013). I Lgr 11 (2011) beskrivs att 
skolan ska erbjuda daglig rörelse för eleverna och vi konstaterar att utomhuslektioner kan vara 
ett naturligt sätt att få barn att röra på sig medan de lär i aktiviteter. Dessutom upplevde 
eleverna ett ökat välmående under utomhushusundervisningen och att tillfället gav ökade 
möjligheter till rörelse. I resultatet framkom det att eleverna upplevde och gav uttryck för god 
motivation under utomhuslektionen. Det uttryckte sig bland annat genom att eleverna var 
självgående vilket tyder på att de fått tydliga instruktioner och uppfattat uppgiften som 
hanterbar, samt begriplig vilket Sanderoth, Werner och Båth (2009) menar främjar 
motivationen. 

Tidigare forskning som presenterats i bakgrundskapitlet lyfter begränsningar som kan tas i 
åtanke vid planering av utomhusundervisning. Wandin och Ås (2007) lyfter att vissa barn 
med funktionsnedsättning kan se utomhusmiljön som något som minskar deras delaktighet, 
exempelvis kan rullstolsburna elever se utomhusmiljöns framkomlighet som en begränsning 
för inkludering framförallt under vinterhalvåret. Vidare hävdar Dahlgren och Szczepanski 
(2004) att skolornas geografiska placering kan leda till att mycket planering behövs för att 
undervisningen ska kunna bedrivas på en autentisk plats inom det aktuella ämnet. Strotz och 
Svenning (2004) lyfter att några aspekter som kan påverka utomhusundervisning är väder och 
gruppens storlek. Är barnen kalla och blöta kan de snabbt tappa fokus från uppgiften. 
Ovanstående aspekter är någonting som verksamma lärare kan ha i åtanke vid planering av 
undervisningen utomhus. I resultatet nämner några elever vädret som en begränsning för 
utomhuslektioner. Strotz och Svenning (2004) samt Dahlgren och Szczepanski (2004) redogör 
för ytterligare begränsningar som bland annat rör lärarens inställning, kompetens, och 
erfarenheter av utomhusundervisning. Trots de begränsningar som det redogörs för indikerar 
resultatet i studien tillsammans med tidigare forskning att fördelarna överväger nackdelarna. 
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Med ovanstående i åtanke, pragmatismens syn på lärande samt redogjorda delar ur Lgr 11 
(2011) i beaktande drar vi slutsatsen att undervisning för elever i grundskolans tidigare år med 
fördel regelbundet kan förläggas utomhus. 
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BILAGA 1 
Observationsschema 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Observationspunkt:	 	 	 	 	 	 Kommentarer:	

Eleverna	ställer	frågor	till	läraren.	 	 	 	 	 	 	

Eleverna	namnger/identifierar.	 	 	 	 	 	 	

Eleverna	drar	slutsatser.	 	 	 	 	 	 	

Eleverna	arbetar	självgående.	 	 	 	 	 	 	

Eleverna	diskuterar	lektionsstoffet.	 	 	 	 	 	 	

Eleverna	reflekterar.		 	 	 	 	 	 	

Eleverna	är	aktiva/delaktiga.	 	 	 	 	 	 	

Eleverna	 använder	 sig	 av	 flera	
sinnen.	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	
	
Kommentarer:	
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er delvis inte 

 

Stämmer inte 
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BILAGA 2 
 
Intervjufrågor 

• Hur ofta har ni lektioner utomhus? 
• Vill du har fler eller färre? 
• Hur tyckte du att utomhuslektionen om knoppar var?  
• Vad tyckte du om att lära dig om knoppar utomhus?  
• Lärde du dig något under lektionen?  
• Hur tycker du att du koncentrerade dig underutomhuslektionen med knopparna? 
• Hur tycker du att klassen fungerar när ni hade lektionen om knoppar? 
• Varför tror du att det fungerade det som det gjorde? 
• Hur fungerade samarbetet? 
• Vad gjorde du på den bästa utomhuslektionen du varit med på? 
• -Vad lärde du dig då? 
• När tror du att det är bra att ha lektioner utomhus? 

-Varför? 
• Spelar det någon roll var ni är någonstans när ni har lektion? 
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   BILAGA 3 

 
 

Informationsbrev        160406 

Till vårdnadshavare  

Vi heter Dennis Olsson, Tobias Johansson och Josefine Lantz och studerar vår sjunde och näst 
sista termin till grundskollärare på Campus Varberg vid Högskolan i Borås. Under näst sista 
terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. 
Vi har för avsikt att observera en utomhuslektion samt intervjua några elever gällande deras 
uppfattning om sitt eget lärande i utomhusundervisning.  

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen 
kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla 
uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. 
Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. 
Fiktiva namn på barn, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 
Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför 
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna tillbaka till skolan 
senast fredag 15 april.  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på 
xxxxxxx@student.hb.se eller mobilnummer xxx-xxx xx xx 

Med vänliga hälsningar  

Dennis Olsson 
Tobias Johansson 
Josefine Lantz  
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BILAGA 4 

 
	

	
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 
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