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Titel: Uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö ur elevperspektiv -lärande och motivation 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur gymnasieelever uppfattar vilken betydelse 

undervisning i utomhusmiljö har för deras lärande och motivation. Genom att synliggöra variation i 

uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö skulle det skapas förståelse för elevperspektivet i 

anslutning till frågor kring alternativa undervisningsmetoder som denna undervisningsform är.  

 

Metod: Uppsatsen har inspirerats av fenomenografisk ansats som syftar till att belysa variation av 

uppfattningar som kan finnas i en viss grupp. Uppsatsen bygger på empiriska data som insamlats 

genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem respondenter, tre flickor och två pojkar, från 

årkurs ett på gymnasiets naturvetenskapliga program. Datamaterialet kategoriserades sedan med hjälp 

av fenomenografisk analys i syfte att hitta likheter och skillnader mellan elevers uppfattningar. 

Empiriska studien kopplades samman med litteratur, tidigare forskning och teorier som berörde 

fenomenet.  

 

Resultat: Resultat av undersökningen visar att undervisning i utomhusmiljö uppskattas av intervjuade 

elever. Eleverna ser möjligheter med undervisning i utomhusmiljö såsom fördjupade ämneskunskaper i 

biologi, bättre samarbete och sammanhållning bland elever, ökat lärande och motivation samt social 

utveckling och ökat fysisk aktivitet. De lär sig genom olika sinnen, genom verklighetsanknytning, 

Likväl visar studien negativa aspekter med undervisning i utomhusmiljö där lärarens kompetens kan 

vara en begränsning. Elevernas utsagor omfattas av tre beskrivningskategorier vilka utgör en variation 

av uppfattningar av vad undervisning i utomhusmiljö är. Dessa tre beskrivningskategorier utgör 

studiens utfallsrum och kan ses som svar på studiens frågeställningar.  

  

Slutsats: Slutsatsen utifrån studiens resultat är att utomhusmiljö har betydelse för elevers motivation 

och lärande då den medför en möjlighet till att samtliga sinnen stimuleras vilket gör att elever kan 

uppleva med hela kroppen och därmed förstå bättre det som de ska lära sig. Slutsatsen är även att 

undervisning i utomhusmiljö kan användas i gymnasieskolan som ett lärande komplement till 

klassrumsundervisning och ett sätt för gymnasielärarna att variera undervisning och därigenom 

motivera elever. 

 

Didaktiska implikationer: De positiva aspekterna som lyfts fram kan ha en betydelse för 

gymnasieskolan eftersom det leder till att undervisning i utomhusmiljö kan förstärka undervisningen i 

biologi då den erbjuder möjligheter till ett varierat undervisningsinnehåll. Förhoppningsvis kan 

studiens resultat öppna upp för gymnasielärare att fundera över att välja att använda utomhusmiljö som 

ett komplement till undervisning i klassrummet.  
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Förord 
 

Jag vill tacka mina respondenter, de elever som ställt upp på intervjuer utan vilka jag inte kunnat 

genomföra denna studie. Jag vill tacka de som tagit beslut om att ge mig handledning i slutskedet av 

mitt skrivande i syfte att hinna med uppsatsen i god tid. Utan deras öppna sinne skulle jag fortfarande 

famla i mörker. 

 

Men framför allt vill jag tacka min käre man som stod vid min sida alla gånger det känts tungt. Han 

korrekturläste min studie ett antal gånger, tog hand om våra barn när jag inte hade någon ork kvar och 

kom med blommor eller choklad när det kändes att jag var i en återvändsgränd. Jag vill även tacka 

mina svärföräldrar som stödde upp min familj så mycket de kunde genom att ta hand om barnen när 

det behövdes. Min uppsats vill jag tillägna mina barn vars glada spratt i benen och otroliga energi 

tvingade mig att kämpa i en berg- och dalbana i syfte att kunna erbjuda dem en bättre framtid. De är de 

bästa i världen som orkade med all min ”frånvaro” till den skrivande världen, istället för att ägna 

fritiden åt dem som det brukar vara. Jag vill faktisk tacka mig själv att jag fortsatte även när det 

verkliga livet ville sätta stopp för det upprepade gånger. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till 

min handledare Ingrid för all stöd och alla värdefulla kommentarer.  

Jag hoppas att ni som läser denna uppsats kommer tycka att ämnet är intressant och att undersökning 

väcker nya frågor och funderingar. 

Tack! 

 

Jasmina Reljanovic 

2018-01-17 Halmstad 
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1. Inledning 
 

Här presenteras en inledande bild till problemområdet och skälet till att just detta forskningsområde 

valts. Därefter följer syfte och frågeställningar. Även uppsatsens avgränsningar förklaras. Inledningen 

avslutas med uppsatsens disposition. 

1.1. Introduktion 

 

Dagens skola står inför en stor utmaning i att följa med i de samhälleliga förändringar och krav dessa 

ställer. Det har visat sig att många elever går ut skolan utan fullständiga betyg (Skolverket, 2016). När 

det gäller svenska 15-åringars kunskap i matematik och naturvetenskap visar den internationella 

kunskapsundersökningen, PISA (Programme for International Student Assessment) fallande resultat 

från år 2000 till 2012 (Skolverket, 2013). Svenska elever presterade under genomsnittet för OECD- 

(Organisation for Economic Cooperation and Development) länder (Skolverket, 2013). Den senaste 

PISA- undersökningen visar dock en förbättring.  Elevernas genomsnittliga resultat ligger på samma 

nivå som OECD-genomsnittet (Skolverket, 2016). Jag upplever att det är viktigt att jag som lärare 

aktivt arbetar med att utveckla möjligheter i undervisningen som påverkar elevers kunskapsutveckling 

och resultat i skolan positivt. Detta i syfte att behålla samma positiva trend i kommande PISA 

undersökningar samt att antal elever som lämnar grundskolan med fullständiga betyg höjs. Jag anser 

att goda kunskaper från grundskolan underlättar lärandet i gymnasieskolan. De elever som börjar på 

gymnasieskolan utan fullständiga betyg riskerar få det svårt att följa med i undervisningen eftersom 

många av dem har studiesvårigheter och låg motivation för studier (Hugo, 2007; SOU 2000:39) 

 

Jag undrar vad som kan vara orsaken till att många elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. 

Frågan är om eleverna har tröttnat på skolan därför att de inte fått tillräckligt med variation i 

undervisningen och därmed tappat intresset för skolarbete. Under mina arbetsår har jag träffat elever 

som är negativt inställda till det de lär sig i skolan. Oftast får jag svaret att eleverna inte är motiverade. 

Just att motivera elever till att lära sig för livet är något jag upplever vara en av de största 

utmaningarna med läraryrket. Idag är det skolans ansvar att se till individen som har sin egen 

förförståelse och erbjuda individen olika vägar att nå målet (Skolverket, 2011). Därför förespråkas en 

varierad undervisning samt ett mer elevaktivt och undersökande sätt där eleven självständigt ska 

ansvara för sitt lärande (Skolverket, 2011). Elever måste även kunna uppleva att de har nytta av det de 

lär sig. Om elever är motiverade och engagerade påverkas lärande och hur de lyckas i skolan positivt 

(Giota, 2002). Jag undrar om en mer varierad undervisning i gymnasieskolan kan hjälpa elever som 

tappat intresset i grundskolan att motiveras och återfå lusten till lärande. 

1.2. Problemformulering 

 

En möjlighet till att hitta variation i undervisningen kan vara att klassrummet tas med ut och att 

undervisningen sker utomhus i en autentisk miljö. Undervisningen i utomhusmiljö har blivit aktuell de 

senaste åren enligt forskaren Anders Szczepanski (2007). Enligt litteratur inom området finns det 

mycket som tyder på att utomhusmiljö skulle kunna ge goda möjligheter till ett motiverat lärande 

(Szczepanski & Dahlgren, 2011; Szczepanski, 2008). Den skapar förutsättningar för ett lärande som 

baseras på helheter. Den kan även erbjuda en mer rörelserik miljö och därmed kan en bättre hälsa och 

miljömedvetenhet utvecklas hos elever. Lärande kan gynnas med förstahandsupplevelser och 

konkretisering. (Szczepanski & Dahlgren, 2011) Det har visats sig att praktisk tillämpning av några 

ämnen som t.ex. matematik samt konkreta upplevelser av dessa påverkar elevers lärande positivt via 

deras ökade motivation (O´Shea, 2009). Två vetenskapligt grundade studier ger stöd till undervisning i 

utomhusmiljö (Fägertsam & Blom, 2012 & Fägerstam & Samuelsson, 2012). Dessa studier visar att 

elevers kognitiva förmåga utvecklas och deras långtidsminne påverkas positivt vid undervisning i 

utomhusmiljö. Även samarbete och kommunikation förbättras och elever blir mer engagerade.  
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Denna uppsats handlar om utomhusmiljö i undervisningen sett ur ett elevperspektiv. Valet av ämne 

känns intressant och relevant ur flera aspekter. Som nämnts ovan har det visat sig att undervisning i 

utomhusmiljö har många positiva effekter på elevers motivation och lärande. Det tyder på att 

undervisning i utomhusmiljö kan vara ett alternativ för att svara mot dagens utmaningar med 

svårmotiverade elever och fallande kunskapsresultat. Dahlgren (2007) anser att undervisning i dagens 

skola baseras främst på bokligt lärande medan handling, egna erfarenheter och upplevelser har tappat 

sin roll som lärandeform. Det behövs även närvaro av andra lärandeformer och miljöer i 

undervisningen för att den ska upplevas mer stimulerande och variationsrik.  

I styrdokumenten står det inte uttryckt att lärarna måste använda undervisning i utomhusmiljö i direkt 

mening, men det finns flera tecken på att detta skulle vara ett lämpligt arbetssätt (Skolverket, 2011). 

Det visar sig dock att detta arbetssätt har en betydande roll i förskolans verksamhet och i skolans 

tidigare årskurser, men inte på mellan- och högstadiet (Wahlgren, 2012). Orsaken till det kan ligga i att 

utomhusmiljön inte har en hög lärmiljöstatus hos lärare (ibid). Exempelvis förknippas lärande inomhus 

av några lärare med teoretisk lärande medan lärande i utomhusmiljö likställs med praktisk handling 

eller friluftsaktivitet såsom korvgrillning (Szczepanski, 2008). Detta kan tolkas som att dessa lärare 

värderar de aktiviteter som sker inne i klassrummet högre än de som sker i andra miljöer. Däremot är 

några andra lärare i Szczepanskis (2008) studie positiva till att undervisningen inomhus och utomhus 

kombineras. Detta för att undervisningen i utomhusmiljö tenderar enligt dem få en tydligare 

verklighetsanknytning samt möjlighet till kroppsligt lärande. Som det framgår i Szczepanskis studie 

(2008), förekommer det en diskrepans mellan vad olika lärarna avser med undervisning i 

utomhusmiljö. Jag undrar vad undervisning i utomhusmiljö innebär för elever. Jag undrar vilka tankar 

och uppfattningar kring lärande och motivation i samband med undervisning i utomhusmiljö eleverna 

har. Detta för att jag anser att elevperspektiv på lärande och motivation vid undervisning i 

utomhusmiljö samt hur de uppfattar syfte med det, spelar roll för hur ofta undervisningen bedrivs i 

utomhusmiljö i dagens skola.  

Efter att jag tagit del av Szczepanskis och Dahlgrens studie (2011) angående hur lärare uppfattar 

lärande och undervisning i utomhusmiljö, kunde jag konstatera att forskning inom området främst 

gjorts ur lärarperspektiv. Likaså skriver Szczepanski (2008) att elevperspektiv behöver fokuseras på i 

forskning inom utomhuspedagogiken. Eftersom elevperspektivet på undervisning i utomhusmiljö är ett 

relativt outforskat område (Kylin, 2004, Cele, 2006, O ́Shea, 2009 & Fägerstam, 2012) finner jag 

denna studie vara viktig för att kunskap om elevperspektiv på undervisning i utomhusmiljö fördjupas 

och breddas. Utöver det undersöker de få studier som jag lyckats finna, som har elevperspektivet i 

fokus, uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö av elever i åldrar lägre än 15år. Hur 

gymnasieelever uppfattar denna fråga är inte ett lika utforskat område fastän det inte framgår något 

vetenskapligt stöd att undervisning i utomhusmiljö skulle passa bättre för en viss ålder. Därför anser 

jag att det finns behov att fånga, beskriva och tolka hur gymnasielever uppfattar undervisning i 

utomhusmiljö.  

Slutligen finns det ett behov av att komma åt hur elever själva uttrycker att de tänker och upplever ur 

deras egna perspektiv i syfte av att kunna möta dem utifrån deras förutsättningar. Detta är i linje med 

skolans styrdokument som kräver ett öppet förhållningssätt mellan lärare och elev och förespråkar att 

elever engageras och blir delaktiga i undervisningen (Skolverket, 2011). Det är viktigt att elever 

engageras och görs delaktiga i undervisningen i syfte att deras lärande och välmående främjas (Alerby, 

Backman, Bergmark, Gardelli, Hertting, Kostenius & Öhrling, 2012). Så när man argumenterar för 

elevernas möjligheter att lära sig och motiveras till lärande framhålls betydelsen av att synliggöra och 

diskutera elevers röster. Mot bakgrund av tidigare forskning anser jag att det är viktigt att fånga vad 

eleverna tycker då det kan öka chansen att få arbeta med motiverade elever. Om elever är motiverade 

ökar chansen till att deras skolresultat förbättras. Så ett intresse har väckts gällande hur man kan 
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utveckla en varierad undervisning där undervisning i utomhusmiljö fungerar som komplement till 

inomhusundervisning. Önskan är att undersöka vilken betydelse undervisning i utomhusmiljö har för 

elevers lärande och motivation. I ett första steg är fokus på vad elever i gymnasieskola tänker kring 

undervisning i utomhusmiljö och hur beskrivningarna kan tolkas utifrån forskning och litteratur inom 

området. Att få insikt om hur fenomenet förstås av dem som berörts av det kan ha en viss pedagogisk 

relevans i sig då det kan hjälpa till att undervisa elever på ett meningsfullt sätt. 

I problemformuleringen har det konstaterats att mer forskning behövs som belyser elevaspekten på 

undervisning i utomhusmiljö. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka hur gymnasieelever uppfattar vilken betydelse undervisning i utomhusmiljö har 

för deras lärande och motivation. Syftet preciseras i följande frågeställningar. 

1. Hur uppfattar elever varför undervisning förläggs i utomhusmiljö?  

2. Hur uppfattar elever vad det är som skapar motivation i utomhusmiljö?  

1.4. Avgränsningar 

Några avgränsningar har varit nödvändiga i samband med uppsatsen. Undersökning är begränsad till 

att dokumentera, beskriva och tolka hur en grupp elever på en kommunal gymnasieskola i södra 

Sverige uppfattar undervisning i utomhusmiljö. Uppsatsens ämne är ett område som skulle kunna 

undersökas på olika sätt. Studiens metodologiska ansats har sin utgångspunkt i fenomenografi. Detta 

har varit av betydelse för både val av metod för datainsamling och analys av resultat i enighet med 

Uljens (1989) beskrivning av fenomenografiska arbetsordningen. I förhållande till valda ansatsen, 

studiens storlek och tidsomfång, ansågs det mest lämpligt att begränsa studien till färre, men djupare 

antal intervjuer med fördelen av möjligheten att lägga större fokus på analys.  

1.5. Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen utgörs av sju huvudrubriker. I Inledningen presenteras en inledande bild till 

problemområdet liksom motivering varför det har valts. Därefter presenteras syfte och frågeställningar. 

Även avgränsning av studien görs här. Tidigare och aktuell forskning som anses vara relevant för 

denna studie tas upp i kapitel Bakgrund. I samma kapitel presenteras därefter en definition av 

utomhuspedagogik följt av redogörelse för rådande läroplan för det frivilliga skolväsendet. Sedan ges 

det en bredare bild av uppsatsens ämne samt att det tas upp de teorier som utgör uppsatsens teoretiska 

ramverk. Metod utgör det tredje huvudkapitlet som innehåller metodval. Det beskrivs först 

forskningsansats denna studie inspirerats av. Sedan redogörs det för hur det gick till med val av metod 

och respondenter. Därefter redogörs för den intervjumetod som är aktuell. Beskrivning av 

datainsamling och kategorisering finns i fortsättningen, samt metodkritik och undersökningens etiska 

aspekter. Vidare i det fjärde kapitlet, Resultat, återfinns en beskrivning av studiens utfallsrum. I det 

femte kapitlet Analys och diskussion kopplas studiens utfallsrum samman med den i uppsatsen 

beskrivna forskningen och litteraturen. Vidare diskuteras metodvalet och resultatet. Det anges även 

förslag på vidare forskning som kan vara intressant utifrån denna studie. Slutligen finns en 

uppställning över använda källor samt två bilagor, vilka utgörs av den intervjuguide som användes vid 

intervjutillfällena och det informationsbrev som skickades ut till respondenter och vårdnadshavare. 
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2. Bakgrund 

2. 1. Tidigare forskning 

 

Fältet för forskning om undervisning i utomhusmiljö är brett och det finns flera olika artiklar och 

avhandlingar där olika teoretiska perspektiv ligger som grund för forskningen. I kapitlet presenteras 

relevant forskning som tidigare gjorts inom uppsatsens område. Det är en presentation som på intet sätt 

gör anspråk för att vara heltäckande för forskningsfältet. Fördjupningen gjordes i svensk forskning om 

utomhuspedagogik ur elevperspektiv samt en överblick av denna forskning ur ett internationellt 

perspektiv. Forskning om utomhuspedagogik finns det relativt gott om men det var svårt att hitta mer 

forskning på området specifik för elevperspektiv samt för elever äldre än 15 år. På grund av 

svårigheten att hitta relevant forskning för gymnasiet utgicks det i kapitlet nedan från studier för det 

mesta genomförda i grundskolan. Det utgicks även från två examensarbeten där ett av dessa är ur 

gymnasieelevperspektiv.  

Elevperspektiv på undervisning i utomhusmiljö 

Två forskningsstudier genomfördes i Sverige med barnen i åldern sju till tolv år (Kylin, 2004 & Cele, 

2006). Båda studier visar uppfattningar av utemiljön ur barnperspektiv. Studierna visar att vuxna ofta 

kommunicerar platser utifrån det de upplever visuellt medan barnen gör det utifrån alla sinnen och vad 

är möjligt att göra på dessa platser. De belyser hur vuxna och barn kan uppfatta utemiljön på distinkta 

sätt. Detta kan påverka hur vuxna och barn uppfattar vad som är av betydelse när exempelvis 

byggandet av en lekplats ska planeras. En slutsats som kan dras från studierna är att lärare ska välja om 

de kommer använda sig av undervisning i utomhusmiljö i sin lektionsplanering eller inte. När läraren 

planerar sin undervisning kan hen utgå ifrån hur den själv uppfattar vad undervisning i utomhusmiljö 

är samt vilka möjligheter till lärande och motivation finns i samband med det. Men det kan finnas 

diskrepans mellan lärarens och elevers uppfattning gällande fenomen i fråga som kan leda till att elever 

och lärare inte har samma upplevelse av lektionen. Därför är det viktigt att en lärare känner till och 

relaterar till elevperspektiv när hen planerar sin undervisning.  

Maria Kylin (2004) genomförde undersökningen med 30 barn i åldern nio till tolv år. Barnen 

intervjuades i grupper av 2-3 barn. Utgångspunkterna i studien var att åskådliggöra olika praktiska 

sammanhang som uppstår vid planeringen av fysiska utemiljön för barn. Författaren har belyst i sin 

undersökning hur vuxna planerar barnens utemiljö utifrån hur vuxna ser på barnens platser och inte hur 

barn gör det. Studiens resultat pekar på att barn och vuxna upplever och betraktar platser på olika sätt. 

Barnen gör det utifrån kroppsliga upplevelsen och aktivitet medan vuxna gör det utifrån visuellt sinne. 

Liknande resultat visas i Cele (2006) som gjorde semistrukturerade gruppintervjuer med 83 barn i åk 

1-6 i både svensk och engelsk skola. Samtal med barn gjordes under promenader i närmiljö och 

studien kompletterades med barnens teckningar och fotografier. Cele (2006) menar att barnen 

utvecklar sin förmåga att uppfatta rum i förhållande till egna erfarenheter och självständigt 

upptäckande i närmiljö. Yngre barn upplever platser rent praktiskt med alla sina sinnen medan äldre 

barn använder sig mer av en reflektion av det de såg.  

Emilia Fägerstams (2012) doktorsavhandling är den första svenska forskningsstudien av undervisning i 

utomhusmiljö som genomförts med högstadieelever. Doktorsavhandlingen består av två separata 

vetenskapligt grundade studier (Fägertsam & Blom, 2012; Fägerstam & Samuelsson, 2012) 

genomförda i Sverige och i Australien.  I studierna gjordes jämförelser under ett års tid mellan några 

innegruppers kunskaper i ekologi, språk och matematik med utegruppers. Fägerstam granskade elevers 

och lärares uppfattningar och erfarenheter av undervisning i utomhusmiljö genom intervjuer. Studien 
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kompletterades med enkäter och tester. Fägerstam (2012) visar att de elever som var med som 

utegruppen bättre kommer ihåg undervisningstillfällen än de elever som hade en 

klassrumsundervisning. Även positiva sociala och emotionella effekter av utomhuspedagogiken på 

elever påvisas samt att elever blir mer engagerade, uppskattar mer det de gör och upplever lust för 

inlärning. Det påpekas också att även tysta elever mer kan komma till tals under utomhuslektioner och 

att bättre samarbete och kommunikation främjas i en verklig kontext som i sin tur har positiva effekter 

på språkutveckling. Studiens resultat visar att elever upplevde lärandet vara mer autentiskt i 

utomhusmiljö samt att det var lättare att förstå när något upplevdes. Flera elever har ökat sin förmåga 

att använda begrepp ämnesspecifikt och relevant för kontext samt beskriva olika fenomen på ett mer 

detaljerad och rikt nyanserat sätt. Enligt Fägerstam (2014) suddas rollerna ut som eleverna har i 

klassrummet när de har undervisning i utomhusmiljö. Detta tack vare att utomhusmiljön upplevs vara 

mer avslappnad än inomhusmiljön. Detta kan gynna alla elever men speciellt de osäkra.  

En internationell studie som gjordes ur elevperspektiv. O´Shea (2009) genomförde en studie med 18 

elever. Enligt denna studie upplevde eleverna matematikundervisning i klassrummet vara tråkigare än 

matematikundervisning i utomhusmiljö vilket de upplevde vara kul och mer stimulerande. Eleverna 

upplevde lärandet vara mer verkligt när de fick göra beräkningar i utomhusmiljö samt att de kände sig 

mer involverade i utomhusmiljön än i klassrummet. Att vara aktiv deltagare upplevs även vara roligare 

och mer utmanande än att bara observera eller jobba i läroboken. 

 

Tidigare examensarbete om undervisning i utomhusmiljö 

 

Jag hittade inte några forskningsstudier i Sverige när det gäller uppfattningen av undervisning i 

utomhusmiljö ur gymnasielevperspektiv. Därför presenterar jag två examensarbeten som jag finner 

vara relevanta för min undersökning. 

 

Anders Yngvesson (2005) gör i sitt examensarbete en intervjuundersökning i syfte att studera vilka 

uppfattningar elever i åldrarna 10-12 år har när det gäller utomhuspedagogik. Han vill undersöka hur 

elever uppfattar utomhuspedagogik, hur elever uppfattar vad det är de lär sig genom 

utomhuspedagogiken, om det finns någon skillnad i vad det är de lär sig inomhus och utomhus och om 

det finns skillnader i hur barn uppfattar ljudnivån inomhus och utomhus. Yngvesson kommer i sitt 

resultat fram till att barnen uppfattar att de använder fler sinnen vid utomhusaktiviteter än inomhus. 

Barnen tycker att de lär sig praktiska saker och naturkunskap när de vistas utomhus. Resultaten visar 

att det är stor skillnad mellan vad de uppfattar de lär sig inomhus och utomhus. Elever uppfattar att det 

är läroböcker inomhus och praktiska saker utomhus. De uppfattar även att det är ett större utrymme att 

röra sig på utomhus.  

 

Lisa Lundin (2011) baserar sin studie på deltagande observationer under två fältdygn och semi-

strukturerade intervjuer med tolv gymnasieelever i tre fokusgrupper. Syftet var att förstå och beskriva 

gymnasieungdomars egna upplevelser och erfarenheter av utomhuspedagogiska moment i 

undervisningen. Hon vill undersöka hur gymnasieelever upplever utomhuspedagogiska moment i 

undervisningen, vilka faktorer som påverkar hur undervisning utomhus upplevs och vad de anser att 

dessa moment betyder för deras lärande. Lundin (2010) kommer i sitt resultat fram till att elever 

upplever utomhuspedagogiska undervisningsmoment positivt. Eleverna anser att dessa moment är ett 

viktigt komplement till traditionell undervisning samt att utomhuspedagogik ökar både motivation och 

förståelse av begrepp. Om lärande situationen upplevs som relevant och autentiskt förstärks den 

positiva upplevelsen.  
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2.2. Litteraturgenomgång 

I det här kapitlet presenteras inledningsvis en definition av begreppet utomhuspedagogik. Därefter 

hänvisas det till gällande läroplan för de frivilliga skolformerna. Slutligen tar jag upp de teorier som 

utgör uppsatsens teoretiska ramverk och som används i studiens resultat och analys för att tolka det 

empiriska materialet. Dessa presenteras under rubrikerna: varför utomhusmiljön i undervisningen, 

utomhusmiljö som lärandemiljö och utomhusmiljö som motivationsmiljö. Jag valde att bygga min 

teoretiska utgångspunkt utifrån John Deweys och Vygotskijs teorier om lärande och undervisning, 

olika inlärningsteorier samt några forskare inom utomhuspedagogiken.  

2.2.1. Definition av begrepp utomhuspedagogik i litteraturen 

 

I denna uppsats benämns begreppet utomhuspedagogik som undervisning i utomhusmiljö i naturen. 

Med naturen menar jag havet, skog, våtmark och liknande. Elever i denna undersökning har 

erfarenheter av fältstudier i biologi. Av intresse för studien är synen på utomhuspedagogik som ett 

komplement till klassrumsundervisningen. Ordet utomhuspedagogik underförstås ofta som motsatsen 

till inomhuspedagogiken (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Istället skall undervisning i utomhusmiljö 

kombineras med klassrumsundervisning i syfte att det konkreta, praktiska och det teoretiska ska ses 

som komplementära i form av en verklighetsbaserad erfarenhet (ibid). 

 

Utomhuspedagogik är, enligt Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet, ett 

förhållningssätt som syftar till lärande där upplevelser och reflexioner ska ha sin grund i erfarenheter 

från autentiska situationer (Nationellt centrum för utomhuspedagogik). Den består av olika delar: 

utevistelse, ett växelspel mellan sinnlig upplevelse och bildning, socialt samspel och ämnesinnehåll. 

Undervisningen ska levandegöras och konkretiseras i syfte att eleverna ska känna den meningsfull 

(ibid). Utomhuspedagogik definieras även som ett lärande som flyttats ut (Hammerman, 2000) och den 

internationella termen är ”outdoor education” som skulle kunna översättas till svenska som utbildning 

utomhus. Ofta förknippas begreppet utomhuspedagogik med miljöundervisning (environmental 

education) dock är dessa två inte synonyma pedagogiska begrepp (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att utomhuspedagogiken handlar om ett sätt att lära med alla 

sinnen och de nio intelligenser stimulerade i lärandeprocess med fokus på elevers aktivt handlande och 

närkontakt med materialet. Szczepanski (2008) betonar att utomhuspedagogikens identitet är mer än en 

plats för lärandet. Det är även ett sätt att lära med alla sinnen, objekt för lärandet och en del av 

lärprocessen. 

Sammanfattningsvis utgår utomhuspedagogik från erfarenhetsbaserat och handlingsinriktat ideal där 

erfarenhet och reflektion utgår från konkreta upplevelser. Brügge och Szczepanski (2002) finner att 

utomhuspedagogik är ett betydelsefullt redskap för att nå upp till målen i läroplanen. Det tycks då vara 

intressant att veta vad skolans styrdokument säger om att undervisning bedrivs i utomhusmiljö. Det tas 

upp i stycket som följer. 

2.2.2. Vad säger styrdokumenten om att undervisning bedrivs i utomhusmiljö? 

 

I den här delen knyts studiens syfte an till de riktlinjer som finns i skolans styrdokument. Utifrån 

läroplanen för de frivilliga skolformerna (Skolverket, 2011) kommer man till insikt att det som skolan 

måste aktivt arbeta med är att möjliggöra för alla elever att behålla sin nyfikenhet, vara engagerade och 

allsidigt kunniga samt att utforska själva.  
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Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 

utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (s.9) 

Tanken är att detta kan lyckas om undervisning bedrivs på ett varierat sätt så att alla elevers olika 

förmågor utvecklas då alla fyra kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) är i 

samspel med varandra. Läroplanen är inte tydlig i sin formulering om var lärande ska ske, i 

klassrummet eller ute. Däremot framhåller den variation av både innehåll och arbetsformer i syfte att 

bemöta olika inlärningsstilar. Det kan tolkas som att variation kan uppnås genom att variera plats för 

undervisning på så sätt att inomhusmiljö kombineras med utomhusmiljö. Det betonas i skolans 

styrdokument (Skolverket, 2011) även att det är skolans ansvar att elever erbjuds regelbunden fysisk 

aktivitet inom ramen för vardagliga lektioner. Detta mot bakgrund av flera pågående samhälleliga 

debatter och ett stort antal alarmerande rapporter om elevers hälsa p.g.a. stillasittande aktiviteter vid 

datorer och dåliga matvanor (Hård af Segerstad, Stroh, Östergren & Jakobsson, 2013). 

I skolan skall eleverna även få chansen till att få sammanhang och överblick samt att stimulera sitt 

självförtroende och sin nyfikenhet. Det är speciellt viktigt i naturorienterande ämnena där experiment 

och undersökning är nödvändiga för att skapa en djupare förståelse. Vidare ska elever stimuleras till att 

ta egna initiativ, pröva egna idéer och utveckla samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga. 

(Skolverket, 2011) I undervisning i utomhusmiljö sker alla dessa delar naturligt då rörelse, delaktighet, 

problemlösning eftersträvas. Alla aktiviteter sker oftast i grupp tillsammans med andra. Då måste 

elever i stort sätt samarbeta för att det skall fungera.  

2.2.3. Studiens teoretiska ramverk 

De teorier som jag utgår från och stödjer mig på i denna uppsats är Lev Vygotskijs teori om den 

sociala kontextens betydelse för lärandet och John Deweys utbildningsfilosofi om erfarenhetsbaserat 

lärande dvs. att lärande sker bäst genom handling och skapande av erfarenheter.  

Lev S Vygotskij (1896-1934) anser att lärande och utveckling av kunskaper sker som en social process 

i en samverkan med andra i den miljö man befinner sig i (Vygotskij, 1978). Med rätt stöd från 

omgivningen via samspelet där kommunikation har stor betydelse kan individen lära sig. Vad hen kan 

lära sig beror på den proximala utvecklingszonen. Det syftar på ett utrymme mellan vad den lärande 

individen kan lära sig utan hjälp respektive med hjälp från andra med utgångspunkt i de befintliga 

kunskaper den lärande individen har (ibid).  Det kan förstås som att individen kan utveckla sina 

kunskaper bara om kunskapshjälp från andra kommer inom den proximala utvecklingszonen som inte 

finns som något absolut enligt Säljö (2000) utan skapas i interaktion med andra. Alla eleven integrerar 

med, exempelvis lärare och klasskompisar spelar roll i att leda elevens kunskapsutveckling till en 

högre kunskapsnivå. Vygotskij (1978) menar vidare att det är av betydelse att i elevers lärande 

hänvisas till det som eleverna tar del av utanför skolan i syfte att de skall kunna relatera till det som de 

lär sig i skolan. Det krävs en aktiv elev och en aktiv miljö där kommunikation och socialt deltagande 

är det viktigaste för en elevs utveckling. Detta för att elever kan delge varandra sina erfarenheter och 

kunskaper då de samtalar i grupper och på så sätt lär de av varandra. Varje kunskapsprocess börjar 

med att omgivningen utforskas och lärandet sker i ett sammanhang där mentala processer föregås av 

yttre aktiviteter.  

Varför man skall använda sig av utomhusmiljö i undervisningen kan ur ett sociokulturellt perspektiv 

och med Vygotskij som förespråkare, beskrivas som att man uppfattar utforskande och erfarande i 

naturen samt upplevelser genom diskussioner och kommunikation som en utvecklande del i lärandet. 

Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att sociala aktiviteter främjas när undervisning sker i 
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utomhusmiljö. Tanken är att aktiviteterna i utomhusmiljön skall byggas på samarbetet och samtal 

mellan elever. Elever får möjlighet att öva sina sociala förmågor då de befinner sig i olika sociala 

sammanhang när de har undervisning i exempelvis skogen eller i klassrummet. Elever har kunskaper 

från tidigare samt nya som skapas genom att arbeta i en grupp.  

John Dewey (1859 – 1952) beskriver lärande som en ombearbetning av erfarenheter (Dewey, 

1897/2004)). Det innebär att de erfarenheter vi tillägnar oss i nuläget kommer i hög grad att påverka 

vår fortsatta inlärning. Genom att vi erfar något förändrar vi våra tidigare ståndpunkter och vår 

förståelse inom det område vi erfar. Dewey myntade uttryck ”learning by doing” som kan översättas 

till ”lära genom att göra”, dvs. människan lär sig genom praktisk handling. Det är individen själv som 

lär sig genom att vara aktiv och skapa faktisk erfarenhet. Det är värt att betona att Dewey förespråkade 

vikten av att sätta ord på det man göra för att undvika att det praktiska förblir tyst. Enligt honom blir 

praktiska erfarenheter till kunskap bara om det reflekteras över dessa då teori och praktik är lika 

viktiga och är varandras villkor. Dewey uttryckte det som att det behövs både ”minds on” och ”hands 

on” för att få ett varaktigt resultat samt att bara i verkliga situationer skulle ett samspel mellan praktik 

och teori äga rum. Dewey ansåg även att bara kunskaper som används praktiskt är meningsfulla för 

den lärande individen. Han hävdade att eleverna tyckte att skolarbetet var meningslös för att deras 

erfarenheter och intressen inte togs tillvara samt att de förväntades ta in kunskap som ofta är abstrakt 

för dem.  Det kan förstås som att elever själva måste ta reda på någonting och skapa egna erfarenheter 

på ett aktivt sätt genom att göra egna bedömningar och observationer i syfte av att kunna uppleva 

lärandet som meningsfullt. På så sätt gör elever dessa erfarenheter till sina egna och användbara 

kunskaper genom att själva tänka och reflektera över sina erfarenheter och sitt lärande. Elever 

förväntas upptäcka saker på egen hand och styras av sin nyfikenhet enligt Dewey (ibid). 

2.2.4. Varför utomhusmiljön i undervisningen?  

Vad är det som skiljer utomhusundervisning från en klassrumsundervisning? Varför skall man ta en 

grupp elever utanför skolans väggar ifrån en bekant och bekväm läromiljö? Under denna rubrik tar jag 

upp några författare som diskuterar varför utomhusmiljö skall användas i undervisning.  

Professor Lars Owe Dahlgren och forskare Anders Szczepanski är centrala för forskning i Sverige som 

förespråkar användning av utomhusmiljö i undervisningen. Till en stor del ligger de bakom den 

litteratur jag läst inom området. Dahlgren och Szczepanski (1997) är kritiska mot att undervisningen 

för det mesta hålls i ett klassrum. Klassrumsundervisning erbjuder inte tillräcklig stimulans av elevers 

naturliga nyfikenhet. De menar att lärande byggs främst på andrahandsupplevelser och texter i 

klassrummet. Szczepanski (2007) uttrycker vikten av att elever får upptäcka och lära på flera sätt än 

via texter med tanke på att 85 % av vår kommunikation inte är verbal utan sker via andra sinnen. När 

utomhusmiljö används i undervisning som ett komplement till traditionell undervisning som oftast sker 

inomhus, möjliggörs enligt Brügge och Szczepanski (2002) att texten och språket möter andra 

kunskapsbildande sätt. 

Bättre självförtroende och möjlighet till socialisation 

Brügge och Szczepanski (2002) menar att utforskande i utomhusmiljö kan erbjuda en social samvaro 

elever emellan och mellan elever och vuxna på ett annorlunda sätt än i klassrummet. De anser att 

elever kan utveckla ett bättre självförtroende i utomhusmiljön. Detta för att elever ställs inför andra 

krav och blir tvungna att svara på utmaningar som de utsätts för och som inte finns i klassrummet. 

Elever kan då utgå från egna förutsättningar och ta lagom stora utmaningar. När elever tar egna 

initiativ och utmaningar ökar deras självförtroende, enligt Nordahl och Misund (1998), och då 

utvecklar elever inre trygghet till egna förmågor. Författarna understryker vikten av att fokus läggs på 
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elevers starka sidor i syfte av en bättre effekt av inlärningen. Däremot betonar Ericsson (2003) 

möjligheten till rörelse på större ytor i utomhusmiljön vara en viktig faktor till ett växande 

självförtroende. Detta för att barnen kommer längre bort från varandra och de vuxna. De blir då 

tvungna att själva kunna lösa problem och samspela med varandra. Det innebär att de får möjlighet till 

att känna att de klarar det själva utan hjälp. En växande självständighet i problemlösningar möjliggörs 

för att elever jobbar med ”äkta”, verklighetstrogna uppgifter i utomhusmiljö till skillnad från arbete 

med konstruerade uppgifter i klassrummet (Lundegård, Wickman & Wolin, 2004). Denna 

verklighetsanknytning i autentisk miljö leder till att elever upplever lärande vara meningsfullt tack 

vare att det abstrakta görs konkret och därmed begripligt. Detta i sin tur leder till att elevernas känsla 

av sammanhang stärks i enighet med Aaron Antonovsky´s KASAM teori (Känsla av sammanhang) 

(Antonovsky, 1991). Känsla av sammanhang, nya gemenskaper och värderingar möjliggörs i 

utomhusmiljön enligt Brügge och Szczepanski (2002) därför att naturen erbjuder både trygghet och 

spänning. Därmed tränas och utvecklas barnens samarbete och sociala kompetens. När elever 

samarbetar kan det resultera i positiva effekter i gruppen. Ericsson Gunilla (2002) menar att förändrade 

relationer och roller gentemot vuxna och kamrater i utomhusmiljön kan vara förklaring till att några 

elever som känner sig otillräckliga inomhus kan uppleva sig starkare efter undervisning i 

utomhusmiljö.  

Rörelsefrihet 

Brügge & Szczepanski (2002) lyfter fram att fysiska aktivitetsnivån kan öka under lektioner i 

utomhusmiljö i jämförelse med lektioner inomhus. I en sådan rörelseintensiv lärandemiljö har barnen 

större möjlighet att använda kroppen för att sätta tanken i rörelse än i inomhusmiljön. En timmes 

rörelse om dagen har en positiv inverkan på elevers resultat i matematik och svenska enligt Dahlgren 

och Szczepanski (2004). Författarna pekar på vikten av hela kroppens inblandning i inlärningen även 

när det gäller att hålla koncentrationen vid liv. De hänvisar till neurobiologisk forskning som anger att 

människan börjar tappa koncentration redan efter cirka tio minuter. Genom att utöva rörelser lär elever 

att kontrollera sin kropp och på så sätt kan de koncentrera sig och fokusera mycket bättre och lättare.  

Dahlgren och Szczepanski (2011) förklarar hur utomhuspedagogik ger tillfälle till etablerandet av 

kroppsliga minnen i spåren av rörelsen. I en studie av Hartigs, Evans, Jamners, Davis och Garlings 

(2003 refererad i Szczepanski, 2007) visas att ögonrörelser kopplade till handens rörelse gör att det i 

fortsättning räcker att tänka sig rörelsen för att inlärning förstärks. En ökning av fysisk aktivitet i 

utomhusmiljö är något skolan ska erbjuda elever dagligen (Skolverket, 2011). 

2.2.4. Utomhusmiljön som lärandemiljö  

 

Szczepanski (2007) beskriver en lärandemodell där de olika utomhuspedagogiska arbetsfälten lika 

viktiga och beroende av varandra. Modellen pekar på möjligheter av användning av 

utomhuspedagogiken som ett verktyg för att genomföra skolarbete. Utifrån modellen kan man se att 

man får flera olika perspektiv i undervisningen där finns det en bra grund för att stödja elevers hälsa, 

social utveckling och lärande om miljö. Här presenteras tankar kring undervisning i utomhusmiljö som 

ett komplement till inomhusundervisningen med tanke på elevers lärande och social utveckling då jag 

finner det av relevans för denna studie.  

Ämneskunskaper i biologi 

Gällande vilka ämnen som bäst lämpar sig för undervisning i utomhusmiljö ansåg lärarna i 

Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie att undervisning i matematik och de naturorienterande 

ämnena var bäst lämpade. Resultat från Szczepanskis (2008) studie visar dock att alla ämnen främjas 
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av att läras in i utomhusmiljö. Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) får eleverna en fördjupad 

förståelse av kursinnehållet som konkretiseras vid undervisning i utomhusmiljö.  

Kursplanen för biologi anger att elever skall känna igen och namnge några vanligt förekommande 

växter, djur och andra organismer i närmiljö samt lära sig om ekosystemets struktur och dynamik 

(Skolverket, 2011). Magntorn och Magntorn (2004) menar att man ska använda sig av naturen som 

utgångspunkt för att arbeta med artkunskap och ekologi. De menar att barnen har möjlighet att bli mer 

förtrogna med olika arter och utveckla förståelse för ekologi om de lär sig dessa direkt på plats där 

dessa befinner sig.  Även Szczepanski (2008) betonar att det är nödvändigt att ekologi undervisas 

genom förstahandserfarenhet i autentisk miljö eftersom elever saknar förmågan ”att läsa” och tolka 

ekologiska sammanhang på plats där dessa sker. Förmågan handlar om att kunna känna igen 

organismerna och relatera dem till andra organismer samt kretsloppen och energiflödet i ekosystemet. 

Ekologisk läskunnighet kan utvecklas enligt Magntorn (2007) om individen har till sitt förfogade egen 

erfarenhet från tidigare lärande situationer både inomhus och utomhus. Detta via nära kontakt med 

detta individen skulle lära sig i autentisk miljö. Författaren argumenterar därifrån att sinnes- och 

förstahandserfarenhet av ekosystem är väsentligt för begreppsförståelsen.  

Lärande med kroppen och sinnena 

Szczepanski (2007) anser att det är viktigt att återknyta våra sinnen till det vi lär oss och under 

inlärning i utomhusmiljö som blir både klassrum och läromedel. När elever undervisas i utomhusmiljö 

kan de använda sig av flera olika inlärningsstilar tack vare möjlighet att upptäcka med hela kroppen. 

Det bidrar till att elevers alla sinnen får komma till användning i en mångfacetterad och kreativ miljö. 

(Dahlgren & Szczepanski, 2004) När alla sinnena är stimulerade samtidigt lär sig elever holistiskt och 

på djupet eftersom utomhusmiljön är full av dofter, olika ljud och variationer i bl.a. färger och former 

(Grahn, 1991). Lärandet förbättras tack vare ett större informationsflöde utomhus än inomhus samt att 

eleverna själva får undersöka, uppleva och bearbeta med hela kroppen genom att röra, känna och lukta 

(Brügge & Szczepanski, 2011). Det kognitiva kopplas samman med det motoriska där rörelse och 

koncentration utgör en viktig del. Det handlar om att gripa för att begripa och vi erfar världen med 

kroppen eftersom den är närvarande i allt vi gör. (Szczepanski, 2008) Tysta kroppsliga kunskap kan 

inte förmedlas med ord då det är kroppen som besitter och minns hur något ska utföras. Då vi förstår 

världen med vår kropp blir det viktigt att elever får möjlighet att undersöka med kroppen under 

inlärningen. Szczepanski (2007) dock understryker att sinnliga erfarenheter och boklig bildning inte 

bör ses som skilda utan som komplementära och beroende av varandra därför att de stödjer varandra i 

lärandeprocesser. Genom att lära sig med flera sinnen i utomhusmiljön har elever nytta av detta vid 

andra tillfällen i klassrummet vilket stärker deras självförtroende.  

Sandberg (1999) anser att flera delar i hjärnan aktiveras i en positiv upplevelse där en omgivande miljö 

uppmärksammas. En rik miljö ger ett rikare minne då flera sinnen aktiveras i bearbetning av 

informationen. Då sker en större aktivering av olika delar av hjärnan som i sin tur ger ett starkare 

förankrat minne som varar längre och en bättre inlärning (ibid). Det förklaras med att överföringen 

från det sensoriska registret till korttidsminnet blir starkare. På så sätt skapat minne är lättare att plocka 

fram när det behövs. Lättman–Masch och Wejdmark (2007) skriver att på vilket sätt vi kommer åt 

informationen påverkar hur mycket vi kommer ihåg. Exempelvis kommer vi bara ihåg 10 % av det vi 

läser medan hela 80 % av det vi upplever. I utomhusmiljö upplever elever med hela kroppen som 

påverkar deras minne.  
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Förstahandserfarenheter och verklighetsanknytning i en autentisk miljö 

Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att dagens traditionella klassrum inte räcker som lärandemiljö 

för ett livslångt lärande. Szczepanski (2008) menar att olika fysiska platser kan stimulera till ökad 

förståelse av fakta, rätta förståelsen av de aktuella begreppen och bidra till lärandet genom 

verklighetsanknytning. Därför är det viktigt att variera plats för undervisning. Man lär sig bättre om 

man kan relatera till någon plats där någonting hände. Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski 

(2007) menar att genom att undervisning kopplas till direkta händelser och upplevelser i naturen i en 

verklig miljö sätts kunskap i ett sammanhang, vilket gör det lättare för elever att förstå och komma 

ihåg det som undervisningen handlar om. På så sätt skapas förtrogenhet med det som de lär samt att 

elever får möjlighet att möta ämnesinnehållet på flera olika sätt än att bara sitta och ha boklig bildning 

i klassrummet. Om elever ska lära sig om olika skogstyper påverkar det om de gör detta i skogen eller i 

klassrummet. Om undervisning bedrivs i den miljö som hör samman med innehållet i undervisningen 

blir det lättare att begripa det man ska lära sig. Biologi exempelvis består av begrepp som kan vara 

svåra att förklara och därför kan det behövas att undervisningen genomförs utanför klassrummet i syfte 

att åskådliggöra de fenomen som ingår i ämnet. 

 

Vi upplever vår omgivning som en helhet och inte som sönderfallna bitar i form av olika skolämnen 

och det betonas att det är viktigt att elever får möjlighet att komma åt kunskaper från olika håll i sin 

undervisning utifrån en helhetssyn på lärande som förespråkas i skolans styrdokument (Skolverket, 

2011). Därmed innebär helhet i lärande ett samband och inte en fragmentering av det man lär sig. När 

problem är plockade ur sitt sammanhang måste de rekontextualiseras för att kunna användas. 

Konsekvens av detta är att elever får endimensionella kunskaper. (Carlgren & Marton, 2002). Däremot 

när elever exempelvis är ute i skogen använder de sin egen förmåga för att urskilja detaljer från 

helheten och utvecklar därför en bättre förståelse anser Dahlgren och Szczepanski (1997). Brügge och 

Szczepanski (2009) menar att känsla, tanke och handling förenas i undervisning i utomhusmiljö där 

inlärning sker genom sinnlig erfarenhet. Elever får också möjlighet till aktivt deltagande och 

interaktion som är i linje med hur Dewey (1897/2004) menar att människan lär sig bäst under 

aktiviteter. Elever får bättre förståelse för olika slags växtfamiljer om de tittar på riktiga blommor ur 

olika familjer på ängen i sitt rätta sammanhang än på fotografier av blommor i en biologibok. En 

filmsekvens om olika ekologiska förhållanden som finns i en lövskog skulle inte generera ett lärande i 

samma utsträckning som att vara ute i skogen och själv komma åt insikter om dessa förhållanden. 

Detta på grund av att filmen inte har samma verklighetsanknytning för eleverna. Enligt Sandberg 

(1999) är det lättare att komma ihåg något konkret som t.ex. ett slags träd i en skog för att det konkreta 

kan kopplas till episodiska minnet. Det är även lättare att minnas helheter än detaljer samt att 

inlärningen kan förstärkas med hjälp av bilder eller associationer mellan ord och bild. 

 

Szczepanski (2008) menar dock att undervisning i utomhusmiljö kan motverka fragmentering bara om 

utomhusmiljön används på så sätt att utveckling av färdigheter sker i ett sammanhang där de skall 

tillämpas. Enligt författaren är det upplevelser i en autentisk miljö som ligger i fokus där platsen 

öppnar för flera möjliga ingångar till lärande som i sin tur leder till en helhet i lärandet. Det som känns 

abstrakt för eleverna kan närma deras erfarenhetssfär genom att de ser saker ur olika perspektiv. Om 

eleverna gör det ofta blir de till slut vana att hantera nya situationer och utveckla en helhetssyn. De får 

en känsla för hur saker och ting egentligen fungerar och relaterar till varandra. Exempelvis kan det 

vara lättare för elever att förstå hur fotosyntesen hänger samman med det de läst i böckerna. 

Szczepanski (2008) anser vidare att all undervisning i utomhusmiljö skall utgå ifrån elevers tidigare 

erfarenhet och byggas på med nya erfarenheter i form av upplevelser. På så sätt skapas frågor och 

synvändor. Att möta det okända under förstahandserfarenhet och få nya perspektiv som utmanar och 

berör främjar lärande och leder till nya kunskaper genom en bearbetning och reflektion. Författaren 
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menar vidare att eftersom lärande uppfattas vara en kontinuitet i konstruktion av erfarenheter bör 

förstahandserfarenheter inte åtskiljas från de sammanhang där fenomen visar sig. Det är lättare att 

möjliggöra utomhus än i klassrummet. I utomhusmiljö utgår elever från egna erfarenheter som skaffas 

i en miljö som anknyter till det de lär sig och det blir det lättare för dem att se samband tydligare. 

Deras egna förstahandserfarenheter samt lärande blir meningsfulla och kan generaliseras på andra 

situationer Kunskapen upplevs då vara mer ”sann” för att den består av det man erfar i ett möte mellan 

det kända och okända, bearbetar och reflekterar över. Det utvecklas i de sammanhang där den kan 

tillämpas. Det får medhåll från Deweys (1897/2004) tankar kring undervisningen. Författaren menar 

att elever är passiva i deras lärande om deras intresse inte utgör utgångspunkt i undervisningen. Miljön 

har roll och kan antigen gynna eller hindra elevers lärande enligt Dewey och det mest levande innehåll 

att lära sig finner man i omgivande samhället eller naturen.  

Sammanfattningsvis anser ovan nämnda författare att elever kommer bättre ihåg, upplever 

undervisning meningsfull och förstår bättre utifrån helhets lärande det de lär sig när det placeras in i ett 

naturligt sammanhang i autentisk miljö. Det är dock viktigt att undervisning i utomhusmiljö anpassas 

till det aktuella ämnesinnehållet som planeras enligt Dahlgren och Szczepanski (1997). Detta för att de 

upplevelser elever får i utomhusmiljön skall leda till kunskap som förenar erfarenhet och språkliga 

begrepp. 

Miljöfostran 

Ett perspektiv som man arbetar med inom skolan är miljöperspektivet. Skolan har till uppgift att stödja 

elever i deras lärande och ansvarstagande i fråga om hållbar miljö (Skolverket, 2011). Det som dagens 

elever erfar påverkar hur kommande generationer kommer att ta hand om naturen. Detta är ett 

perspektiv som man hela tiden arbetar med inom utomhuspedagogiken. En regelbunden vistelse i 

naturen kan leda till att elever utvecklar en positiv bild av naturen i form av en naturkänsla enligt 

Magntorn och Magntorn (2004). Dock får det inte förstås som att närheten till naturen per automatik 

betyder miljöengagerade elever, påpekar Brügge (2009). För att elever ska kunna knyta an till 

ekologiska samband i naturen och på så sätt förstå vikten av att vårda och bevara naturen, måste de 

uppleva helheten genom att vistas i en miljö där ekologiska och miljötankar förespråkas (Szczepanski, 

2008). Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att det måste utvecklas någon slags levande kunskap 

via upplevelser i och om naturen för att elever har möjlighet att utveckla ett positivt förhållningssätt till 

naturen. Detta möjliggörs via erfarenheter som skapas i den fysiska verkligheten. Dessa erfarenheter 

kan resultera i att elever blir mer förtrogna med den omgivande miljön. Att vara bekant med utemiljön 

kan skapa en god förutsättning till kunskap och en vilja att engagera sig. Här ges elever chansen att 

påverka och ta eget ansvar för sin egen miljö. På så sätt skapas en möjlighet att elever utvecklar en 

miljömedvetenhet när de har undervisning i utomhusmiljö. Miljömedvetenhet innebär en medvetenhet 

om människans ansvar i förhållande till den omgivande miljön. Enligt författarna kan elever fostras till 

att vara miljömedvetna genom att de lär sig att vara varsamma mot naturmiljö och alla levande 

varelser. Detta i sin tur kan bidra till ett lärande för en hållbar utveckling.  

2.2.5. Utomhusmiljö som motivationsmiljö 

 

För att undersöka på vilka skilda sätt elever uppfattar undervisningen i utomhusmiljö som 

motivationsfrämjande är det av relevans för studien vad litteraturen säger om vad som påverkar 

barnens lust att lära. Skolans styrdokument förespråkar vikten av att elever motiveras till lusten att lära 

i skolan (Skolverket, 2011). Lusten till lärande förstår jag som elevers inre motivation, vilket innebär 

ett behov av att delta i en aktivitet för sakens egen skull. Enligt skolverkets granskning i en rapport 

från de nationella kvalitetsgranskningarna 2001-2002 ”Lusten att lära – med fokus på matematik” 

(Skolverket, 2003) beskrivs lusten som en sinnlig glädje där hela individens utveckling påverkas på 
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både det emotionella, intellektuella och sociala fälten. Om elever upplever lusten upplever de även 

nyfikenhet och iver att upptäcka saker och lära sig. Skolverkets rapport (Skolverket, 2003) visar att 

positiva lärandemiljöer har karakteristiska drag som upptäckarglädje, fantasi, tanke, känsla och aktivt 

deltagande av både elever och lärare. För att elever ska kunna känna tilltro till sitt eget tänkande 

behöver begreppen som elever ska lära sig och skapa en förståelse kring, återkomma i många olika 

sammanhang och situationer. Szczepanski m.fl., (2006) instämmer att det är viktigt att skapa en 

lärandemiljö som är varierad och som möjliggör lustfullt lärande därför att tänkande, vilja och känslor 

påverkar varandra. Författare anser att undervisning i utomhusmiljö erbjuder sådana möjligheter. 

Enligt Giota (2002) behåller elever med välutvecklad inre motivation bättre de inlärda kunskaperna. 

Elevers motivation till lärande påverkas av den lärandemiljö de befinner sig i, typ av uppgift, tidigare 

erfarenheter av liknande uppgifter, social omgivning i form av förväntningar den ställer på dem, samt 

andras värderingar (ibid). Även rörelse nämns vara en viktig faktor som kan användas i 

undervisningen i utomhusmiljö för att stimulera elever som saknar motivation enligt Hultgren (2008). 

Detta för att barn oftast har positiva och glädjande erfarenheter av rörelse. Säljö (2002) menar att 

samspelet mellan individer i en social kontext skapar motivation.  

För stimulans av motivationen är det även viktigt att innehållet i undervisningen levandegörs i syfte att 

elever behåller sin nyfikenhet och känner sig personligt berörda enligt Strotz och Svenning (2004). Då 

blir elever mer intresserade av att arbeta med uppgifter och engagera sig. Om elever inte känner 

engagemang till det de ska lära sig, samlar de på information utan att förstå syftet med den. Författare 

menar att elever skapar egna erfarenheter genom att arbeta med något konkret i utomhusmiljön. Dessa 

erfarenheter väcker i sin tur entusiasm och känslor till skillnad från att arbeta med en abstrakt text. 

Därför upplevs undervisningen vara roligare i utomhusmiljön än i klassrummet. Författarna anser att 

elever kan vara mer spontana och involverade när lektioner hålls ute eftersom eleverna får möjlighet 

till att förstå sammanhang samtidigt som de kan urskilja detaljer, uppleva verkligheten utanför 

klassrummet och se en helhetsbild av fenomen vilka då inte är fragmenterade. Detta i sin tur skapar 

motivation hos elever som kan relatera egna upplevelser till det de ska lära sig. Dahlgren och 

Szczepanski (1997) menar att undervisning i utomhusmiljö kan stärka elevers inre motivation i de 

flesta ämnen genom att elever görs delaktiga i sitt lärande. Större delaktighet möjliggörs i 

utomhusmiljö genom att elever ges inflytande över arbetsprocessen samt genom ett samarbete i 

grupper via delägarskap i lärandeuppgiften. Både Vygotskij (1978) och Dewey (1897/2004) 

förespråkar elevers egna delaktighet i undervisningen som avgörande för deras engagemang.  

2.2.6. Negativa aspekter av undervisning i utomhusmiljö 

Utifrån litteraturen som använts i uppsatsen kommer man till insikt att de flesta författare uttrycker sig 

om undervisning i utomhusmiljö utifrån olika positiva aspekter. Det har framkommit att många lärare 

finner det motiverande att använda sig av undervisning i utomhusmiljö tack vare dess kvalitéer såsom 

hälsoaspekter, upplevelser i direkt kontakt med naturen, konkreta aktiviteter och möjlighet till 

kroppsligt lärande via kroppslig rörelse som erbjuder elever olika sätt att lära (Dahlgren & 

Szczepanski, 2011). Viktiga kvalitéer som uttrycks vara betydelsefulla är att hand, huvud och hjärta 

samt fysisk aktivitet samverkar i undervisning i utomhusmiljö (ibid). Men det har även framkommit att 

lärare ser hinder med denna undervisningsform. Lundegård et al., (2004) hänvisar till att det som kan 

skapa hinder för ett fungerande undervisning i utomhusmiljö kan bland annat vara rädsla och osäkerhet 

hos lärare. Det kan bero på att lärare inte vill misslyckas och inte har så stor erfarenhet av undervisning 

i utomhusmiljö. Pedagoger vet helt enkelt inte hur de ska förhålla sig didaktisk i utomhusmiljö. 

Szczepanski (2008) menar att det krävs tålamod från lärare och elever då eleverna måste skolas in i 

undervisningen i utomhusmiljö samt att undervisningsinnehållet skiljer sig markant strukturmässigt 

mellan förskola, lågstadiet och gymnasiet. Det gör det svårare för lärare som jobbar med äldre elever 

att välja denna undervisningsform. För att undervisning ute skall fungera efter planeringen måste det 
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ske i autentisk miljö. Exempelvis om syftet med undervisning är att elever ska lära sig olika arter som 

lever i skogen innebär utomhusmiljö en autentisk miljö bara om undervisning sker i skogen. Därför 

kan det vara ett hinder om det inte finns rätt natur i närheten. Detta kan leda till extra ekonomiska 

kostnader för transport till utomhusmiljö som anses relevant för undervisning. Detta kan även innebära 

organisatoriska svårigheter beroende av typ och storlek av elevgruppen som läraren ska undervisa. 

Szczepanski (2008) lyfter även att intresset hos barnen kan variera vilket kan bero på deras 

förutsättningar eller dåliga väderförhållanden och lärandematerial som inte är anpassat för 

undervisning i utomhusmiljö. Även att förskolelärare upplever att de förlorar kontrollen över barnen 

lättare i utomhusmiljö än i inomhusmiljö (ibid). 

Knutsson och Laestadius (2005) har kommit fram till liknande slutsatser i sin undersökning där de 

intervjuade pedagoger som jobbar i förskoleklass upp till skolår tre. Intervjuade pedagoger anser att 

väderlek, elevgruppen, tidsbrist, lärarens erfarenhet, planering och schematisk uppdelning är några av 

faktorer som kan vara hinder för att de ska välja att undervisa i utomhusmiljö. Exempelvis kan sämre 

väderförutsättningar vara ett hinder.  Det kan handla om barnens brist på lämpliga kläder vid sämre 

väder. Antigen är det för varmt och pedagoger måste tänka på för stark sol och skydda barnen eller det 

är för kallt under vintertiden och barnen inte har tillräckligt varma kläder med sig som tål kyla och 

nederbörd. Det kan även vara så att barnens utekläder inte är anpassade för flexibel rörelse. En annan 

faktor kan vara personalens och barnens inställning till dåligt väder som kan sätta stopp för 

undervisning i utomhusmiljö. Då handlar det om bekvämlighetsfaktorn då det inte är bekvämt att ha 

lektion ute om det exempelvis ösregnar eller om det är för kallt. Det har påpekats exempelvis att 

elevgruppen kan vara för stor för att pedagoger skulle känna sig trygga i att hantera undervisning 

utomhus och att det kan vara tidskrävande att ta sig till utomhusmiljö samt planera schemabrytande 

aktiviteter som inte i större grad påverkar andra ämnen eleverna skulle missa när de har undervisning i 

utomhusmiljö. Det framkommer även i Fägerstams (2012) studie att nackdelar med undervisning i 

utomhusmiljö kan vara tidsbrist samt brist på resurser till elevgruppen.  

Ytterligare några anledningar att lärare sällan utnyttjar utomhusmiljö i undervisning har framkommit i 

Maynard och Waters (2007) studie där lågstadielärare intervjuades. Resultat visar att några intervjuade 

lärare känner en oro för säkerhet i utomhusmiljö som även sågs av samtliga lärare främst som en plats 

för frisk luft och lek och inte som en plats för undervisning. Säkerhetsfrågor förekommer som 

nackdelen även i Fägerstams (2012) studie som även understryker vikten av utomhusverksamhet ska 

vara regelbundet återkommande. Detta för att elever inte alltid uppfattar utomhusverksamhet som en 

lektion om de inte är vana vid att ha undervisning ute. Brodins (2011) studie visar att vistelse i naturen 

stimulerar och motiverar lärande och sociala inkludering av personer med funktionsnedsättningar 

förutsatt att miljön är tillgänglig och anpassad. Brodin (2011) menar att individuella egenskaper kan 

tas tillvara på ett annat sätt när undervisning bedrivs i utomhusmiljö än inomhus eftersom undervisning 

utomhushus är oftast mer informell. Dock kan undervisning i utomhusmiljö vara en nackdel för barn 

med funktionshinder om miljön inte är anpassad och tillgänglig. Exempelvis om barn är 

rörelsehindrade kan det vara svårt att ta sig fram i naturen genom den ojämna terrängen. Utöver det 

finns det andra hinder. Bergholm (2004) anser att barn som inte är vana att vara utomhus kan känna en 

rädsla för att befinna sig i okända miljöer samt kan lätt tappa koncentration och även störa andra 

barnen i gruppen.  

Jag väljer att presentera negativa aspekter av undervisningen i utomhusmiljö därför att det är viktigt att 

hålla sig neutral i undersökningen. Begränsningarna ligger främst i att bedriva undervisning i 

utomhusmiljö men inte i att undervisning i utomhusmiljö påverkar negativt elevers lärande och 

motivation. Jag presenterar litteratur om lärarnas uppfattningar då jag inte hittade något om elevernas 

och för att lärarnas uppfattningar om hinder påverkar deras val om utomhusmiljö ska användas i 

undervisning eller inte.  
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2.2.8 Sammanfattning 

Författare som nämns i litteraturgenomgång anser att elever måste få möjlighet att upptäcka och lära 

sig på flera sätt än via texter. Undervisningen i utomhusmiljö föreslås vara en möjlighet till variation 

där den kan fungera som ett komplement till klassrummets undervisning. Fokus med undervisning i 

utomhusmiljö ligger på en syn på lärande som mest effektiv och meningsfull om det händer via 

direkta, konkreta sinnesupplevelser i en verklighetsnära situation och autentisk miljö. I den direkta 

upplevelsen lär vi genom att förstå med hela kroppen. De sinnliga upplevelserna på sin rätta plats och i 

sitt rätta sammanhang förstärker inlärningen och en helhetsupplevelse möjliggörs. I utomhusmiljön 

utmanas nyfikenhet och lärande och detta sker då det kända och det okända möts. Nya kunskaper 

utvecklas genom att nya frågor uppstår och att det reflekteras över det upplevda. I utomhusmiljö får 

eleverna en annorlunda helhetsupplevelse än de kan få i klassrummet. Detta för att de kan se det de ska 

lära sig ur olika perspektiv. På så sätt kan de relatera det de lär sig till egna erfarenheter och uppleva att 

lärandet är meningsfullt. Elever blir även delaktiga i skapandet av erfarenheter då de är med och gör 

saker själva. På så sätt lär de sig bättre då de gör kunskaper till sina egna. Sedan byggs nya kunskaper 

på elevers tidigare kunskaper som även det ger en mening till lärandet. Flera författare talar även om 

positiva effekter av undervisning i utomhusmiljön på främjande av utveckling av social kompetens och 

gemenskap samt av ett bättre självförtroende. Det grundas på en tanke att aktiviteterna i utomhusmiljö 

bygger på samarbetet och samtal mellan deltagarna. Genom att individer samspelar och samarbetar 

utvecklar de en djupare förståelse och lärande i enighet med sociokulturellt synsätt. En annan positiv 

effekt av att undervisning sker i utomhusmiljö lyfts upp av några författare som en möjlighet till att 

elever utvecklar en naturkänsla och en miljömedvetenhet. Detta i sin tur kan bidra till ett lärande för en 

hållbar utveckling.  

I litteraturgenomgången beskrivs även en del hinder som pedagoger anser vara hinder till att de väljer 

utomhusmiljö som platsen för sin undervisning. Merparten av faktorer som författare nämner som 

hinder är något som på något sätt komplicerar lärarnas arbete och på indirekt sätt kan påverka negativt 

på elevers lärande. Dessa faktorer är exempelvis att det är tidskrävande att planera, organisera och 

anpassa undervisning i utomhusmiljö, sämre väder, elevers brist på lämpliga kläder, storlek och typ av 

elevgrupp, ekonomiska kostnader och tillgänglighet av utomhusmiljöer till elever med 

funktionsnedsättningar. Det uttrycks även en faktor som direkt kan påverka elevers lärande negativt 

såsom lärarnas brist på kompetens inom undervisning i utomhusmiljö samt att elever inte alltid 

uppfattar undervisning i utomhusmiljö som att de befinner sig i lektionssammanhang. 
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3. Metod 
 

Under denna rubrik beskrivs metodansats samt tankar kring varför denna valts. Därefter beskrivs hur 

respondenter valdes ut och hur studien genomfördes. Det diskuteras även kring undersökningens 

validitet och reliabilitet. Slutligen återges vilka etiska ställningstagandet som gjorts.  

3.1. Fenomenografi 

 

Studiens syfte och de frågeställningar jag ställt upp i försök att besvara har varit grund till mitt val av 

vetenskaplig ansats. Eftersom min studie grundar sig på antaganden om hur elever förstår sin omvärld 

utgår jag från Martons (1981) fenomenografiska tradition. Marton (1981) menar att grunden i 

fenomenografi består i att ta reda på individens uppfattningar inom ett område och lägga märke till 

vilka olika sätt detta förstås på. Av intresse är då vilken variation av uppfattningar gymnasieeleverna 

har som grupp kring utomhusmiljöns roll i undervisningen. Variation är därför passande att utgå ifrån 

för att skilja en variation i uppfattningar, såväl likheter som skillnader. För att kunna synliggöra en 

variation av elevers uppfattningar behöver man ha kunskap om deras sätt att tänka, uppfatta och förstå 

något fenomen enligt Booth och Marton (2000). Hur man uppfattar något fenomen påverkan hur man 

lär sig. På så sätt kan en lärare ha större möjlighet till att organisera lärandemiljöer som möjliggör att 

elever får nya ämneserfarenheter. Enligt Wernberg (2009) är det hur en pedagog visar ett 

ämnesinnehåll som har stor betydelse för elevens lärande.  

3.2. Metodval för datainsamling 

Denna studie inspireras av fenomenografisk ansats där uppmärksamheten riktas mot variationen i 

elevernas uppfattningar. För att komma åt variationen i uppfattningar valdes kvalitativ 

undersökningsmetod för att den lämpar sig bäst till studiens frågeställningar (Larsson, 1986). 

Intentionen är att undersöka en mindre population elever och komma åt deras personliga tolkningar 

och uppfattningar. Huvudintresset ligger i att komma åt en djupare förståelse för hur världen tolkas ur 

elevers perspektiv genom att gestalta hur ett fenomen framstår på olika sätt hos dem. Att verifiera 

någon teori genom att mäta eller studera eleverna i sig själva är inte det intressanta (Kvale, 1997). Som 

datainsamlingsmetod användes semistrukturerade samtalsintervjuer av respondentkaraktär. Detta för 

att det var viktigt att fånga elevers uttalanden effektivt samt att fenomenografin förutsätter att 

verkligheten är olika för olika människor (Kvale & Björkmann, 2009). Detta betyder att riktningen av 

intervjun kunde ändras efter tillkomna svar (Bryman, 2002) och därför skulle inte strikt strukturerade 

och standardiserade frågor passa. För kvalitativa intervjuer rekommenderas en avslappnad atmosfär 

där det finns en möjlighet till förtydligande, utveckling och förklaring av svaren om det skulle behövas 

(Kvale, 1997).  Det är även viktigt att behålla minsta styrning från intervjuaren som hjälp att hålla sig 

till ämnet. Detta för att få den information som behövdes för att besvara studiens frågeställningar. 

3.3. Urval  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem respondenter från en gymnasieskola. Valet av 

skola gjordes av bekvämlighetsskäl, och på samma skola gjorde jag min praktik (Stukát, 2005). Denna 

skola är en av de större skolorna i en sydsvensk kommun och har ett elevantal som omfattar mer än 

1000 elever. Skolan är centralt belägen, men det finns en skog på bara 10 minuters gångavstånd. 

Fältstudier i biologi används som exempel på undervisning i utomhusmiljö.  

I urvalet valde jag att intervjua elever som jag redan träffat under min VFU (verksamhets förlagda 

utbildning) på naturprogrammets årskurs ett. Det blev enklare att genomföra intervjuerna då jag inte 

behövde lägga tid på att bygga upp en relation som enligt Trost (2005) är nödvändig för en lyckad 
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intervju. Första kriterium för urvalet av respondenterna var att de hade erfarenhet av undervisning i 

utomhusmiljö. Urvalet var strategiskt på så sätt att jag valde olika elever med tanke att få så många 

olika ”uppfattningar” som möjligt. För att få så stor variation som möjligt i denna studie valde jag att 

intervjua både manliga och kvinnliga elever. Dessutom hade jag som kriterium för urvalet att 

respondenterna skulle ha olika betyg, inställning till naturen och fritidsaktiviteter. Efter samråd med 

respondenternas lärare i biologi och med mina erfarenheter från att undervisat och samtalat med 

eleverna var det endast fem elever som ansågs uppfylla kriterium för undersökningen. Det blev inget 

bortfall då alla fem som tillfrågades ställde upp på intervju.  

3.4. Datainsamling 

Jag utformade intervjufrågor i en intervjuguide (se Bilaga 1) i linje med Bryman (2002). Bryman 

(2002) uttrycker att det är viktigt att tänka på både form och innehåll av intervjufrågor samt att varje 

intervju skall ha karaktär av ett samtal. Jag tänkte på att frågorna skulle vara av öppen karaktär i syfte 

att ge långa och utvecklade svar. Frågorna skulle vara korta och lätta att förstå. Innehållet i frågorna 

skulle knyta an till studiens frågeställningar. I upplägget av intervjun valde jag att inleda med allmänna 

frågor. Syftet var att skapa en god stämning och lättare komma igång med samtalet. Tanken var även 

att minska maktskillnad mellan respondenter och mig. Detta för att de skulle känna sig trygga och 

avslappnade (Trost, 2005). Uppvärmningsfrågorna handlade om elevens bakgrund och deras vana av 

att vistas i naturen. Efter dessa frågor formulerade jag tematiska frågor där respondenter skulle få 

möjlighet att koncentrera sig på det som är fokus för denna undersökning. Jag reflekterade även kring 

tänkbara uppföljningsfrågor som skulle fungera som en checklista. Detta ifall jag inte skulle få 

tillräckligt utvecklande svar eller inte skulle få svar på studiens frågeställningar. Inom fenomenografi 

handlar det om en struktur i intervjuguiden som är lös på ytan och fast under. Den underliggande 

strukturen består av ett antal avgränsade fenomen som man under genomförandet vill få respondenter 

att utveckla sina tankar kring. (Larsson 1986) När intervjufrågorna var klara gjorde jag en pilotintervju 

i syfte att se om frågorna gav svar på studiens frågeställningar. Pilotintervjun bekräftade att 

intervjufrågorna gav svar på studiens frågeställningar och var lätta att förstå.  

Intervjuerna genomfördes på elevernas skola i ett avskilt rum i enighet med Kvales (1997) 

rekommendation. Eleverna fick själva bestämma var de skulle placera sig i rummet i syfte att undvika 

att samtalet skulle likna ”ett förhör”. Att behålla någon slags formalitet under intervjun och för att inte 

missa något viktigt, spelades samtliga intervjuer in. Jag uppmuntrade eleverna att besvara frågorna 

utifrån deras egna upplevelser. Några elevers svar utforskade jag vidare med följdfrågor. Syftet var att 

få en tydligare bild av respondentens uppfattning kring ämnet. Respondenterna fick mestadels samma 

frågor och i viss grad i samma ordningsföljd. Det var viktigt att hinna med samtliga förutbestämda 

teman i intervjuguiden. Vid intervjuerna användes en minidisk med inspelningsfunktion. Parallellt med 

inspelningen förde jag anteckningar för att ha en back-up i fall det skulle bli problem med 

inspelningen. Intervjuerna gick bra och resulterade i relevanta svar. En del elever svarade lite 

utförligare. Jag fick inte mera utvecklade svar även om följdfrågor ställdes. Intervjuerna tog mellan 

trettio och fyrtio minuter. Inspelningarna avlyssnades flera gånger och transkriberades ordagrant 

(Kvale, 1997).  

3.5. Bearbetning av semistrukturerade intervjuer 

 

Avsikten med databearbetning är att finna kvalitativt skilda kategorier vari uppfattningarna kan 

beskrivas. Man ägnar sig åt gestaltning av hur ett fenomen framstår på olika sätt hos människor. Man 

ägnar sig åt kvalitativ variationsanalys av intervjumaterialet. Starrin och Svensson (1994) beskriver 

hur respondenternas utsagor analyseras i fyra faser. Dessa följdes mer eller mindre under analysarbetet. 

 



 21 

Fas 1: Då syftet med första fasen var att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck, lästes 

transkriberade intervjuer igenom ett antal upprepade gånger utan att fastna i detaljer. Syftet med 

repeterade genomläsningar var en öppenhet inför upptäckten av viktiga utsagor för fenomenet som 

undersöktes. Därefter lästes dessa igen och för varje gång respondenter uttryckte en upplevelse som 

tolkades på något sätt, helt eller delvis, kunde relateras till studiens syfte och/eller frågeställningar 

markerades detta. Utsagor som tolkades inte beröra studiens syfte, sorterades bort. Slutligen gick 

analysen vidare till fas två. 

 

Fas 2: Då syftet med andra fasen var att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna, 

färgkodades dessa i respondenternas utsagor. Detta gjordes genom att utsagor som markerades i fas ett, 

sattes i kontrast mot varandra och jämfördes. Det som tycks höra ihop i utsagor från olika intervjuer 

markerades med en viss färg. Tanken var att försöka komma fram till variationerna på ett tydligare 

sätt. Detta för att skapa en bild kring vilka beskrivningskategorier som passade i denna studie genom 

att urskilja ett möjligt mönster av uttryckta uppfattningar. Därefter fortsatte analysen till fas tre. 

Fas 3: Då syfte med tredje fasen var att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier, delades 

olikfärgade (skilda) uttryckta uppfattningar i ett antal olika kategorier. Dessa beskrivningskategorier 

skulle vara intressanta i förhållande till studiens frågeställningar och kvalitativt skilda i betydelse att 

inte överlappa varandra enligt Alexandersson (1994). Man kan urskilja tre former av system för 

beskrivningskategorier: horisontala, vertikala och hierarkiska system enligt Uljens (1989). Dessa 

system ger en bild av hur de olika beskrivningskategorierna förhåller sig till varandra. Horisontala 

kategorier, vilka är av betydelse för det undersökta fenomenet, används i denna studie med mening att 

kategorierna beaktas som jämlika. 

Fas 4: I den sista fasen av analysarbetet ska den underliggande strukturen i kategorisystemet studeras. 

Jag tittade på vilka olika beskrivningskategorier det fanns i utfallsrummet och om det fanns några 

underkategorier. Hela bearbetningsprocessen är min personliga tolkning. Resultatet redovisas i kapitel 

Resultat och analys. 

 

3.6. Metodkritik 

Under denna rubrik avser jag beskriva, granska och analysera metoden jag valt för denna studie utifrån 

aspekterna validitet och reliabilitet.  

Med validitet menas att det verkligen undersöks det som är avsett att undersökas utifrån studiens syfte 

och frågeställningar (Stukát, 2005). Som metod valde jag kvalitativa semistrukturerade intervjuer då 

strävan var att komma åt hur respondenter uppfattar en företeelse (Trost, 2005). Utifrån litteraturen och 

samtal med handledaren växte intervjuguiden fram. Efter pilotintervjun uppkom inget behov av 

förändring. Under samtliga intervjuer var det lätt att ställa frågor som ledde in respondenter på för 

denna studie intressanta områden. Men många svar blev korta och koncisa och därför är det möjligt att 

något viktigt missats. Det är även möjligt att intervjufrågorna missuppfattats och att svaren inte var 

”ärliga” på grund av intervjuare effekten (Denscombe, 2009). Eleverna kunde tro att jag förväntade 

mig ett visst svar då detta är något de är vana vid i skolan. Vid transkribering av intervjuerna upptäckte 

jag att jag hade ställt någon mer eller mindre ledande fråga. Därför är det möjligt att mina egna 

uppfattningar är inbyggda i materialet. En viss osäkerhet rådde även under struktureringen i 

beskrivningskategorier. Interbedömarreliabilitet har använts i den meningen att tolkningarna av 

respondenternas utsagor ställdes mot varandra i flera omgångar för att se om det handlar om kvalitativt 

skilda uppfattningar och att kategorierna stämmer med dessa (Alexandersson, 1994). Denna del av 
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analysen var svårast. Jag anser att denna undersökning har en god validitet studiens syfte har besvarats 

(Stukát, 2005).  

När det gäller reliabilitet inom kvalitativa intervjuer handlar det om mätningens tillförlitlighet i 

betydelse att studiens resultat kan återges vid ett senare tillfälle av någon annan enligt Kvale och 

Brinkmann (2009). Det är svårt att få exakt samma resultat, men man kan få liknande resultat om 

beskrivna procedurer för intervjun följs noggrant (Kvale, 1997). Bryman (2002) menar dock att 

reliabiliteten i en kvalitativ forskning innebär att man är öppen under hela undersökningens procedur 

samt i uppsatsen.  

Jag anser att jag följde upp dessa krav i denna studie. Jag var medveten om egna åsikter och 

inställningar och försökte hålla dessa utanför intervjuerna (Trost, 2005). Men som oerfaren intervjuare 

var det svårt att inte ”frestas” att dela ut egna erfarenheter och kommentera respondenternas utsagor 

samt ställa ledande frågor. Tanken var att förtydliga respondenternas svar, men i efterhand när 

intervjuer transkriberades upptäckte jag att några av mina kommentarer kan uppfattas vara ledande. 

Dessa kan enligt Larsson (1986) påverka antal skilda uppfattningar då respondenter var erbjudna 

författarens uppfattning av fenomenet. Känslan finns även att jag var mer erfaren efter varje 

genomförd intervju, vilket kan ses som att omständigheter inte var helt lika i samtliga intervjuer. Då 

enbart jag gjorde undersökningen finns det en större chans till feltolkningar. Den inspelningsapparat 

som användes fungerade utmärkt och det var inga svårigheter att lyssna av, så teknisk utrustning kan 

inte ha påverkat studiens resultat. Det är möjligt att respondenter skulle kunna lämna annorlunda svar 

på frågor vid upprepade intervjuer men det är självklart i en fenomenografisk studie att 

intervjupersonerna kan ändra uppfattning. Därför kan det inte vara ett mått på låg reliabilitet dock det 

som ska vara reliabelt är den uppfattning jag lyckas visa. Jag bedömer dock, trots möjliga brister i 

mätningen som kunde ha påverkat resultatet, att tillförlitligheten är relativt bra, men inte så hög som 

jag hoppats den skulle vara. Därmed anser jag att undersökningen är relativt tillförlitlig som en 

beskrivning av vad ett antal gymnasieelever har för skilda uppfattningar av undervisning i 

utomhusmiljö.  

3.7. Etiska aspekter 

 

Etiska aspekter beaktades under hela undersökningsprocessen då denna studie bedrevs på individnivå 

och med minderåriga i enighet med vad Kvale (1997) påpekar som viktigt. Vetenskapsrådet anger fyra, 

etiska huvudkrav som bör ställas på forskning som denna studie följer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentiellitetkravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2003).  

 

Innan intervjuerna påbörjades hade jag kontaktat skolans rektor och elevernas lärare för att få ett 

medgivande. Därefter lämnade jag personligen ut informationsbrev (Bilaga 2) till respondenterna med 

förfrågan om deltagande i studien. Där fanns information om de fyra etiska huvudkraven från 

Vetenskapsrådet (2003), mitt namn, telefonnummer och mail adress. Respondenterna hade god tid på 

sig att läsa igenom brevet som deras vårdnadshavare skulle skriva under i fall deras barn fick vara 

med. Jag informerade respondenterna om studiens ändamål och förklarade vad som menas med 

begreppet ”undervisning i utomhusmiljö”. Respondenterna fick veta att uppgifterna kommer behandlas 

konfidentiellt, något som de redan hade fått del av i den skriftliga förfrågan. Jag påpekade också att de 

kunde avbryta intervjun när de ville. Respondenterna informerades om att jag skulle använda resultatet 

bara inom ramen för uppsatsen. I syfte att tillämpa individskyddskravet frågade jag respondenterna om 

lov att spela in intervjuerna. De fick förklarat varför inspelningen var viktig. Respondenter tillfrågades 

slutligen om de ville ta del av resultatet och erbjöds en kopia av den färdiga uppsatsen. Efter att jag 

ställt de frågor som jag behövde för denna studie gav jag respondenterna möjligheten att fritt tala om 

det var något hen ville tillägga eller på något annat vis kommentera intervjun som de deltagit i. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. Presentationen av resultatet avser 

en beskrivning av de olika uppfattningar som kommit fram. Uppfattningarna har kategoriserats i olika 

beskrivningskategorier genom flera granskningar av studiens empiriska material. Detta i enighet med 

variationsanalys i fenomenografisk ansats. Syftet är att illustrera de skillnader och likheter som råder 

kring uppfattningen av undervisning i utomhusmiljö ur elevperspektiv. Jag kommer sammanfatta den 

enskilda elevens uppfattningar samt jämföra deras svar med varandra. Beskrivningskategorierna utgör 

tillsammans studiens utfallsrum.  

Kategorierna bestämdes inte i förväg utan växte fram under analysen av transkriberade intervjuer och 

är hämtade ur materialet. Först redogörs för dessa kategorier som sedan följs av för kategorins 

betydelse typiska citat. Kategorierna är markerade med fet stil och respondenter benämns med siffror 

1, 2 osv. En respondent kan finnas under flera olika kategorier. De variationer som finns i 

uppfattningar är beskrivna. Det finns tre beskrivningskategorier som har egna underkategorier. En 

illustration och beskrivning av de tre variationerna går att se i tabell 1 nedan.  

Tabell 1 visar variationer av uppfattningar som bildar tre beskrivningskategorier av fenomenet som 

kommer presenteras här nedan: 

 
Tabell 1 Illustration av beskrivningskategorier av fenomenet 

Uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö ur elevperspektiv 

4.1. Kategori A. Generella möjligheter med undervisning i utomhusmiljö 

 

Inom denna beskrivningskategori fokuseras det på vad-aspekten. Här beskrivs uppfattningar 

respondenterna har om vad undervisning i utomhusmiljö är. I denna kategori framställs vikten av  

att elever behöver gemenskap, rörelse och kunskaper i biologi. Kunskaper får elever genom rörelse i 

variationsrik natur.  Självförtroende och trygghet i sig själva får elever genom gemenskap i grupp. 

Kommunikation utvecklas genom att de får umgås på ett annorlunda sätt än i klassrummet tack vare ett 

mer öppet klimat när det gäller att diskutera det de upplever.  

 

Inom denna beskrivningskategori urskiljs tre underkategorier; A1- Möjlighet till socialisation och ett 

bättre självförtroende, A2- Ämneskunskaper i biologi och A3- Rörelsefrihet.  

A: Generalla möjligheter 
med undervisning i 

utomhusmiljö 

•A1: Möjlighet till 
socialisation och ett 
bättre självförtroende 
•A2: Ämneskunskaper i 
biologi 
•A3: Rörelsefrihet 

B: Undervisning i 
utomhusmiljö - en resurs 

för lärande 

•B1: Lärande med flera 
sinnen 
•B2: Förstahands-
erfarenheter i autentisk 
miljö och verklighets-
anknytning 
•B3: Helhetslärande 
•B4: Praktiskt kunnande 
•B5: Ett lärande i ett 
samarbete 
•B6: Miljöfostran 

C: Undervisning i 
utomhusmiljö bidrar till 

elevers motivation 

•C1: Roligare lektioner 
•C2: Engagemang 
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A1- Möjlighet till socialisation och ett bättre självförtroende: 

 

Undervisningen i utomhusmiljö innebär nya gemenskaper, samarbete och ett bättre självförtroende. 

 

Fyra respondenter gav uttryck för den uppfattning denna beskrivningskategori består av. Respondent 

nummer 3 uttryckte det som: ”När vi skulle vara ute i träsket, var vi i små grupper. Tillsammans skulle 

vi ta reda på det vi skulle göra och det var bra eftersom i början känner man ju inte varandra om man 

inte är i den grupp man brukar vara. Man lär sig samarbete med de man jobbar ihop med”.  

 

Denna elevs utsaga visar att man kan lära känna varandra genom att arbeta i grupper ute i träsket. Man 

lär sig samarbeta även med de man vanligtvis inte jobbar med. Samarbete är något som kommer in 

automatiskt utomhus. Aktiviteter eleverna gör sker i grupper där man skall arbeta tillsammans för att 

nå fram till mål eller klara av en uppgift. Så grupparbete i utomhusmiljö möjliggör ett tätare samarbete 

eleverna emellan än det gör i klassrummet, vilket i sin tur uppmuntrar till kommunikation. Eleverna 

kommer närmare varandra genom att öva sig samarbeta och lär sig då även förstå att andra människor 

kan ha andra åsikter. Detta kan leda till nya gemenskaper och till socialisation. De skaffar sig nya 

kompisar och kommer in i nya kretsar. 

 

Respondent nummer 1 beskrev hur hen vågade mer utomhus: ”Man kände att man klarade mer än 

inomhus då man vågade mer. Sedan var det andra i gruppen som fick varsin del av uppgiften. På 

något sätt var man tvungen att klara av utmaningen och visa att man kan det med”.  

 

Utsaga av respondent nummer 1 pekar på att hen vågade mer och klarade mer än inomhus. Att våga 

mer kan förknippas med ett bättre självförtroende. Så genom att man är ute, är med och deltar aktivt i 

utomhusaktiviteter stärker man sig själv och sin känsla av att kunna utföra saker. Hur hen klarade sin 

del påverkade och påverkades av andras arbete. Det är viktigt att alla gör sitt bästa för att gruppen ska 

lyckas med att lösa uppgiften. Man tvingas tänka igenom den kunskap man har undangömd någonstans 

och använda den i syfte att klara uppgiften. Elevers självbild påverkas positivt då de får känslan av att 

de duger och att de klarar av att utföra saker som de vanligtvis inte brukar göra inomhus. Att våga mer 

kan även förknippas med att eleverna kan få nya eller ändrade roller i utomhusmiljö i jämförelse med 

inomhus. Det framkom i några utsagor att det sociala samspelet ser annorlunda ut i utomhusmiljö då 

det är lättare att gå ifrån och vara för sig själv. Nya gruppkonstellationer skapas och prövas.  

 

A2- Ämneskunskaper i biologi: 

 

Undervisningen i utomhusmiljö innebär ämneskunskaper i biologi. Det betyder att elever lär sig om 

naturen i naturen. 

 

Respondenterna uttrycker att det fokuseras på ämnesspecifika kunskaper i biologi, som exempelvis 

artbestämning av djur och växter i skogen, när undervisning bedrivs utomhus. Elevernas utsagor visar 

att de hade en konkret uppgift som de skulle göra och under tiden de gjorde uppgiften hade de 

fokuserat på själva ämnets innehåll. De framhåller att även om det finns ett planerat innehåll som är 

förutbestämt, får de använda fantasi på ett mer påtagligt sätt än inomhus då det inte alltid finns färdiga 

svar att komma med. Det framkom att utomhusmiljön ses som en plats där elever ska lära sig mer om 

olika arter genom att undersöka, fotografera, anteckna och reflektera. Detta belyses av respondent 

nummer 4 i följande citat: 

 

”Vi samlade prover, vi mätte ljus, vi tog prover med oss tillbaka till skolan för att kolla sen, för att se 

om det finns djur, med en tratt och lampa. Sedan skulle vi artbestämma djuren som fanns där och träd 
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som fanns inom vårt område och för att se om det var en typisk lövskog eller hur den var i skillnad mot 

en barrskog. Vi kollade om det fanns lite djur. Det mesta gick ut på artbestämma… Om man tänker en 

lövskog, så finns det vissa riktlinjer på hur en lövskog skall vara, vilka förhållanden det skall finnas, 

just för att växter skall trivas ihop. X-skogen är väldigt fuktig, vilket inte är vanligt för en lövskog. Det 

fanns ju vissa avvikelser i förhållande mot hur det kan vara i en typisk lövskog”.  

 

Respondent nummer 4 utsaga visar att arbetet i utomhusmiljö skulle knytas till ämnesrelaterat innehåll 

de jobbar med i klassrummet. De skulle jämföra mellan två olika skogstyper och mellan det som står i 

läroböcker med det de upplevt i utomhusmiljö. Den kunskap elever får i utomhusmiljö jämförs och 

mäts med tidigare kunskap och andra elevers kunskap. Resultat av jämförelsen anger hur mycket man 

kan inom ämnet. Att ha undervisning ute anses vara en viktig del av att kunna tillgodogöra sig 

kunskaper om artbestämning. Men även dokumentation och reflektion är viktiga verktyg i kombination 

med utomhusmiljö. Detta för att det synliggör och medvetandegör elevers tankar efter att de har varit i 

utomhusmiljö. En ökad kunskapsnivå medför ett förändrat förhållningssätt till undervisning i 

utomhusmiljö. 

 

Respondents nummer 2 utsaga pekar på hur svårt det kan vara att artbestämma en vis art även när 

undervisning sker i utomhusmiljö: ”Det var en liten…, men det finns tusentals arter av trollsländor i 

svenska dammar, det blir nya varje år och så har vi hittat en slända som inte riktigt stämmer överens 

med den standardtrollslända som står i boken, ett uppslagsverk med alla trollsländor man kan tänka 

sig och så skulle vi ta reda på vilken det var, men det var otroligt svårt…”. Att artbestämma en viss 

trollslända genom att jämföra bilder i en lärobok med en riktig trollslända som eleverna hittade ute är 

svårt.  

Respondenten behövde hjälp för att kunna namnge arten av trollsländan genom att koppla en bild med 

en verklig varelse. Hen skulle dra slutsatsen om vad trollslända hette utifrån att hen själv hade sett en 

sådan trollslända tidigare. 

A3- Rörelsefrihet: 

Undervisning i utomhusmiljö innebär en mer rörelseaktiv miljö.  

Respondenternas utsagor visar att det finns skillnad mellan undervisning i utomhusmiljö och inomhus 

när det gäller möjlighet till rörelse. Respondenterna uppfattar att det är en förutsättning att 

undervisning bedrivs i utomhusmiljö för att de ska kunna röra sig mer fritt än det är möjligt i 

klassrummet. När respondenterna inte har friheten att röra på sig under längre del av dagen upplever de 

att det är jobbigt. Respondent nummer 1 uttrycker det så här: ”Det är jobbigt att alltid sitta, ibland åtta 

timmar om dagen. Det är skönt att gå ut någonstans. Gör det till en annorlunda undervisning”. 

 

Respondent nummer 1 betonar vikten av att kunna lämna klassrummet där man alltid sitter och istället 

ha det skönt någonstans ute. Hen uttrycker hur undervisningen ute bli något annat än de har inomhus. 

Olika lärandemiljöer stimulerar respondenter på olika sätt. Genom att flytta undervisning utanför 

klassrummet till en plats där mer rörelse bli möjlig sker en variation tack vare att kroppen aktiveras. 

Denna variation kan leda till att flera elever utmanas och utvecklas, särskild de elever som har svårt att 

sitta stilla i klassrummet.  

 

Respondents nummer 2 resonemang visar att det finns ett stort rörelsebehov som inte kan 

tillfredsställas inomhus. Elever får möjlighet till att vara mer fysiskt aktiva när begränsningar av 

klassrummets yta upphör. Enligt denna respondents utsaga är ytan i utomhusmiljö mycket större än i 

klassrummet: ”… om man sitter i ett klassrum är det inte så stor yta, tjugofem stycken personer i ett 

rum hur stort kan det vara, men ute är det ganska stort, mycket yta, det påverkas man av. Man kan 
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röra på sig mer fritt”. Enligt respondenten blir det begränsade utrymmet som finns inomhus plötsligt 

mycket större. Då blir det svårt att inte bli påverkad av denna frihet, att röra sig samtidigt som man inte 

trängs. Mycket tack vare att det finns större utrymme att röra sig på och påverkas av, behöver elever 

inte fokusera på att sitta stilla med ben och armar samtidigt som de skall ta till sig kunskaper. När de 

rör sig fritt i utomhusmiljö kan de istället använda hela kroppen i lärandet.  

 

Sammanfattning: 

 

Denna kategori omfattar uppfattningar om generella möjligheter med undervisning i utomhusmiljö.  

Jag tolkar respondenternas utsagor i denna kategori som att meningen med undervisningen i 

utomhusmiljö är kopplad till rörelse, till kunskaper inom biologiämnet samt till ett bättre 

självförtroende och socialisation. Respondenternas skilda uppfattningar av fenomenet undervisning i 

utomhusmiljö visar att olika aspekter av fenomenet betonas som viktiga. Det framkommer i tre 

underkategorier att genom att variera plats för undervisning genom att flytta undervisning från 

klassrummet till utomhusmiljö uppstår konsekvenser för hur den dagliga effekten av undervisningen 

upplevs av eleverna. Det finns olika exempel på när undervisning i utomhusmiljö har aspekter där den 

tillför något som man kanske inte kan uppleva i klassrummet. I analysen återfinns till exempel hur 

skoluppgifter tolkas i mer positiv bemärkelse i frågan om självförtroende då man vågar mer i 

utomhusmiljö och därför klarar man mer samt att man rör sig mer fritt än det är möjligt i klassrummet.  

 

Dessa tre underkategorier inom kategori A är relaterade till varandra. Rörelsefrihet hänger ihop med 

ämneskunskaper i biologi och möjlighet till socialisation och bättre självförtroende. Detta för att det 

uttrycks att eleverna får en annorlunda undervisning om de rör sig i jämförelse med att de sitter stilla 

under undervisning och även att de blir påverkade av en större yta. På en större yta kan man vara 

tvungen att samarbeta tätare med varandra med konsekvens att elever har lättare att integrera med 

varandra. På så sätt får de möjlighet att samtala på annorlunda sätt än i klassrummet. Det leder till att 

en annorlunda gemenskap utvecklas samt en bättre självkänsla hos eleverna. 

 

4.2. Kategori B. Undervisning i utomhusmiljö - en resurs för lärande  

 

Inom denna beskrivningskategori fokuseras det på hur-aspekten. Här beskrivs respondenternas 

uppfattningar av utomhusmiljö som lärandemiljö. Hur det går till att lära sig biologi när undervisning 

bedrivs i utomhusmiljö. Vi uppfattar världen omkring oss på olika sätt beroende på vår bakgrund och 

erfarenhet. Hur vi uppfattar något har stor betydelse för hur vi lär oss. Det framgår ur studiens resultat 

att intervjuade elever uppfattar utomhusmiljö som lärandemiljö på skilda sätt. Det synliggörs i hur 

många olika sätt man lär på i utomhusmiljö i jämförelse med att bara sitta och läsa. Det urskiljs sex 

underkategorier vilka är B1- lärande med flera sinnen, B2- förstahandserfarenheter i autentisk miljö 

och verklighetsanknytning, B3- helhetslärande, B4- praktiskt kunnande, B5- ett lärande i ett samarbete 

och B6- miljöfostran. Beskrivningskategorierna är horisontellt ordnade inom hur-aspekten, men är 

hierarkiskt underordnade beskrivningskategori ämneskunskaper i biologi inom vad-aspekten.  

 

B1- Lärande med flera sinnen: 

Elever lär sig i utomhusmiljö genom att flera sinnen aktiveras. Sinnesupplevelser uttrycks som viktiga 

i lärprocessen.  

Respondenternas utsagor visar att intervjuade elever tillskriver alla våra sinnen en viktig roll i lärandet 

i utomhusmiljö. Samtliga respondenter uttrycker att de använder sig av sinnliga erfarenheter i 

utomhusmiljö när de lär sig.  När undervisning sker i utomhusmiljö blir sinnena en del av aktiviteten. 
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Några elever lyfter det taktila och ser en styrka i att de får använda sin kropp för att uppleva något 

konkret. När de får känna, röra vid, lukta får de någon konkret upplevelse som gör att de kan lära sig 

bättre. Att använda så många sinnen som möjligt brukar gynna en. Respondent nummer 2 uttrycker det 

på följande sätt: ”Vi fick känna på den också, röra den, nästan smaka på den, det var väldigt nära. Det 

jag hänvisade till tidigare, det var nått man kunde ta på, fåglar... Jag vet inte, man kanske lär sig 

bättre på så vis”. Enligt denna respondents utsaga är upplevelser med flera olika sinnen det som gör 

att hen upplever en möjlighet att lära sig bättre. Eleverna får större möjlighet att använda sig av fler 

sinnen när undervisning bedrivs i utomhusmiljö än enbart i klassrummet.  

Utsaga av respondent nummer 1 uttrycker en jämförelse mellan att bara läsa om en fågel som har en 

viss vikt och möjligheten att kunna röra vid en fågel och se på fågeln: ” Jag fick se en fågel och det var 

nått konkret, som man kunde mäta och klassificera. Om jag kan läsa att en fågel väger ett halvt kilo 

och är så stor är det betydligt en annan sak att kunna röra den och se den. Man kanske kommer ihåg 

mer”. Respondenten såg fågeln som något konkret som hen kunde mäta. Det uttrycks att det finns en 

tydlig skillnad mellan en konkret, kroppslig upplevelse i utomhusmiljö och en abstrakt upplevelse som 

man får om man bara läser i böcker. Här betonas sinnesupplevelse som något som gör att eleven 

känner att hen bättre kommer ihåg i utomhusmiljö. Jag tolkar det som att användningen av sinnena 

bäst utnyttjas utomhus, samt att samtliga respondenter upplever det kroppsliga lärandet vara skilt från 

det textbaserade lärandet. Det teoretiska kopplas till hur en vanlig undervisning i klassrummet bedrivs 

där man sitter och läser medan det kroppsliga kopplas till utomhusmiljön där eleverna får röra på sig 

och lära med hela kroppen. Detta kan även tolkas som att lärande i utomhusmiljö upplevs som positivt 

då elever lär sig aktivt till skillnad från ett passivt lärande i klassrummet.  

B2- Förstahandserfarenheter i autentisk miljö och verklighetsanknytning: 

Elever lär sig i utomhusmiljö genom att de kan knyta an till hur det är i verkligheten och genom att ha 

undervisning i autentisk miljö. Förstahandserfarenheter i autentisk miljö och verklighetsanknytning 

uttrycks som viktiga i lärprocessen.  

 

Att ha undervisning i utomhusmiljö bidrar till att elever upplever saker i sin rätta miljö och då blir 

lärandet mer verkligt för dem. Fenomen upplevs i sitt rätta, naturliga sammanhang. Det som 

respondenterna ska lära sig händer på samma plats där kunskaper tillämpas eller på samma sätt som 

det görs inom något yrke. Respondenternas utsagor pekar på att elever får nya erfarenheter och nya 

insikter om det de lär sig när de har undervisning i autentisk miljö. Respondent nummer 5 uttrycker det 

som: ”… att se med andra ögon…” medan respondent nummer 2 beskriver det på följande sätt: ”Det 

är svårt att undersöka om man inte är där. Det underlättar att vara där och se vad som finns…. Det 

finns anledningar att se saker och ting i det verkliga livet. För att man ska se saker framför sig på 

annorlunda sätt än tidigare”. Respondent nummer 2 uttrycker vikten av att vara med när riktiga 

undersökningar görs då man ser det framför sig i verkligheten. Enligt respondenten blir det lättare att 

undersöka på plats där saker och ting sker, där det verkligen händer. Citatet visar vad som är 

karakteristiskt för denna kategori, nämligen att samspel med omgivningen är viktig då det skapas en 

verklighetsanknytning. Genom att lägga undervisnings tillfällena ute istället för inne får eleverna ta del 

av naturfenomen i verkligheten och på så sätt blir deras lärande konkret.  

 

Ur utsagorna framkommer det att det är lättare att lära sig någonting om man ser hur professionella 

yrkesutövare gör. Respondent nummer 3 belyser det genom att berätta: ”… jag hade inte någon aning 

om att man fångade fåglarna i Y och sen är det ganska viktigt att man får på de där ringarna, men jag 

visste inte hur det gick till och att de vägde dem också, vi fick lära oss rätt mycket när vi var där. Jag 

har liksom bara kunnat läsa om det, hur man mäter fåglar. Nu har man sett hur proffs gör det. När 

man bara läser kan man börja tänka på annat och inte ta in det som står där. Jag tycker det är 
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jättebra att man åker ut och lär sig. Vi fick se hur de gjorde, hur de fångade fåglar och så berättade 

lite om de…”. Respondenten fick för första gången erfara att något gjordes på ett visst sätt genom att 

vara med direkt på plats där det utförs. Hen tittade på när ”proffs” ringmärkte fåglar och drog 

slutsatsen att hen fick lära sig mycket i jämförelse med att hen bara skulle läst om det i klassrummet. 

Från elevsvaret kommer det fram att även koncentration bli bättre när man har undervisning på en 

autentisk plats. Det handlar om ett mer passivt deltagande då eleven fick titta på hur andra gjorde, men 

eftersom förstahandserfarenheten hände i en autentisk miljö och är verklighetstrogen då ”proffs” 

gjorde det, fick eleven lära sig.  

 

Även respondent nummer 2 uttrycker liknande: ”… vi var där och bestämde som ekologer gör. De 

åker väl dit och tittar, skriver ner vad de ser och drar slutsatser ”. Man lär sig mer om man gör på 

samma sätt som ekologer. För att kunna gör det på samma sätt måste man även göra undersökningar 

och dra slutsatser på en riktig plats där ekologerna annars skulle göra sina undersökningar. 

Utgångspunkten till lärandet måste vara att det är i liknelse med det som händer i det riktiga livet. Man 

gör på precis samma sätt som ekologer gör.  
 

Respondent nummer 1 sa att: ” Man ser det i verklighet. Man ser saker som man inte ser i det vanliga 

klassrummet. Man ser fågeln från nära håll. Och jag kan ju mer om dessa fåglar nu. För att man ska 

se saker framför sig inte bara kolla på ett papper och en bild, det är lättare att komma ihåg saker 

bättre. Man kommer ihåg lättare och sen så tänker man det är det jag sa nere”. Respondenten 

utrycker att hen ser saker som vanligen inte finns i klassrummet och man ser dessa på nära håll. Att 

visa en bild på en fågel inte är samma sak som att titta på den ute i naturen. Att se hur det är på riktigt, 

på nära håll kan kopplas till en upplevelsekänsla. När undervisningen sker i den miljö den hör hemma i 

blir ämnet lättare att förstå. Man ser att det är verkliga saker inte bara någonting i läroböckerna. Tack 

vare det kommer man lättare ihåg än det skulle vara om man bara tittar på en bild. Minnet förknippas 

med något verkligt som hände på en viss plats. Plats ”nere” skapar bilder som eleven kommer 

strukturera kunskaper om och därmed minnas. Det kan tolkas som att eleven förstod hur och varför 

fåglar ringmärks därför att hen fick lära sig något som tillämpades direkt på plats där fåglar ringmärks 

dagligen. Undervisningen blir mer konkret när man gör undersökningar i verklighet. Eftersom 

kunskapen fick en mening för eleven kommer hen även bättre ihåg det hen varit med om.  

 

B3- Helhetslärande: 
 

Elever lär sig i utomhusmiljö genom att se samband och genom helheten. Att lära sig utifrån flera 

perspektiv uttrycks som viktigt i lärprocessen.  

 

Samtliga respondenter gav uttryck för den uppfattning denna underkategori består av. Respondent 

nummer 2 uttryckte det som: ” Det är självklart. Allt hänger ihop. Man får en bättre helhetsbild. Om vi 

tar vårt välanvända exempel fågeln. Om jag skulle beskriva fågeln underlättar det att jag sett den. Jag 

kan beskriva allt, jag har mer informationer”. Lärande förknippas med att allt hänger ihop och att man 

får en bättre helhetsbild. Man får information på olika sätt som går att kombinera i syfte att lära sig. 

Det kan tolkas som att insikt om någonting fördjupas om man ser saker utifrån olika perspektiv eller på 

olika sätt.  

 

Att sambandet är det viktiga i lärandet i utomhusmiljö ser man tydligt i respondents nummer 4 utsaga: 

” Nu kan man olika sorters björk, jag vet inte var de trivs, men man ser lite mer samband. Det är 

mycket våtare mark, bara det påverkar vilka som klarar att leva där. Det märkte man sen när man 

hade läst om de och kom tillbaka och vilka träd som fanns där. Vi såg också några samband med 

insekter som trivdes att leva där. Vissa växter passade också där, det hörde liksom ihop”.  

Respondenten uttrycker att man kan vissa arter björk efter undervisningen i utomhusmiljön tack vare 
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att hen såg samband och visste i vilket sammanhang dessa växer.  Hen jämför det han vet från tidigare 

gällande vissa riktlinjer för en typisk lövskog och förhållanden som gör att växter trivs ihop med det 

som hen upplevde i sammanhanget i skogen, på den autentiska platsen. Eleven fick möjlighet att 

reflektera över det hen visste från tidigare och det hen upplevde i sammanhanget. Jag tolkar det som att 

eleven kunde koppla information den fått till en helhet eftersom hen erhållit information från olika 

perspektiv. Eleven har erfarenheter från klassrummet i form av läroböcker och från ett verkligt 

sammanhang i skogen som gör det möjligt för hen att få en helhetsbild. Då kunde eleven jämföra och 

bättre förstå hur saker och ting hänger ihop. Eleverna fick även reflektera över vad de lärt sig i 

utomhusmiljö efter att undervisningen i utomhusmiljö bedrivits.  

 

Respondenter beskrev innehållet i helhetssynen med olika ord, men alla betonade att det var just 

helheten som var avgörande för deras förståelse och lärandet i utomhusmiljö. Respondent nummer 1 

beskrev att ” det var ganska tydlig… där finns ju både en äng, havet och så skogen... vissa blommor på 

ängen fanns ju inte i skogen… vi fick kolla på omgivningen, sätta det i sitt sammanhang” för att betona 

att helhetssynen är komplex. Man ser här hur undervisning i utomhusmiljö bidrar till att elever ser ett 

sammanhang och får en helhetsbild i allt de gör. Det är inte möjligt att lära sig utifrån ett 

helhetsperspektiv om inte läromiljön varieras. Man kan inte enbart använda sig av en läromiljö för att 

nå fram till alla elever eftersom olika saker är viktiga för olika elever. Elever måste kunna lära sig i 

olika sammanhang och även under olika förutsättningar och situationer. 

  

B4- Praktiskt kunnande: 

 

Elever lär sig i utomhusmiljö genom att göra saker praktiskt. Praktisk handling uttrycks som viktigt 

aspekt i lärprocessen, den är grunden till att elevernas kunskap i biologi ska utvecklas.  

 

Samtliga respondenter uttrycker att de lär sig genom att göra saker, genom att hålla på med händerna. 

Respondent nummer 3 berättar att: ”man lär sig praktiskt… man fick göra sakerna. Vi fick håva och 

sen undersöka vad det kunde vara. Sedan var det nere vid havet, där fick vi gå ut i sådana där vada 

ställ och dra upp med håvar för att se vad vi fick”. Respondent nummer 1 betonar vikten av den 

praktiska handlingen, ”att prova på lite” utan att förknippa handlingen med teori. Möjlighet till 

praktisk handling öppnas när man är i utomhusmiljö, gör sakerna och på så sätt lär sig: ” Där ute var 

det mer handfast på nått vis. Det var nära inpå, det var en upplevelse på så vis att man fick prova på 

olika saker. Då kanske man kommer ihåg mer än man gör i klassrummet”. Denna utsaga visar att 

eleven kommer ihåg bättre det hen gjorde rent fysiskt. Det blir lättare för elever att de lär sig mer när 

de får prova på saker inte endast lyssna till teori, läsa och skriva. 

 

Två respondenters utsagor visar att man inte kan tillägna sig kunskaper om man inte provar i praktiken 

det som man lär sig teoretisk. Eleverna själva skulle prova att göra mätningarna eller undersökningarna 

och på så sätt lära sig för det första hur man gör och för det andra knyta an till det de lärde sig i 

klassrummet. Detta belyses av respondent nummer 4 i följande citat:  

 

”...Vi tog lite prover, samlade massa olika löv för att kolla sen när vi kom tillbaka. Eller sånt vi hade 

lärt oss på lektionerna skulle vi kolla när vi väl sen kom ut i praktiken. Jag hade t.ex. lövskogen och då 

hade jag läst på mycket och sen kollade jag och märkte vad som behövde kollas för att skriva om det 

sen. Jag tror man måste veta vad man gör när man är ute, man måste vara påläst, man kan inte bara 

gå ut och leta det här och bestämma det här. Man måste veta vad man skall leta efter, jag tror det är 

bra om man är påläst innan. Det gör att man funderar mer över vad man gör när man är ute. Annars 

blir det bara flamsigt. Det var mer att vi skulle använda det vi hade lärt oss, det är inte meningen att vi 

bara ska sitta inne och läsa om det utan att använda det ute i praktiken, det tycker jag var väldigt bra 

för det är inte alls samma sak. Sen när vi var i skogen, så att vi kunde visa att vi kunde klara det…” 
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Denna utsaga visar att det praktiska och det teoretiska kan kopplas samman då båda dimensioner är 

varandras förutsättningar. För att teori ska gälla måste det först prövas i praktiken. Först sker 

undervisning i klassrummet för att sedan fortsätta i utomhusmiljö där man får prova praktiskt det man 

lärt sig teoretiskt. Enligt respondent nummer 4 måste man vara påläst om det som ska provas innan 

man går ut och provar. Detta för att man behöver reflektera över det man gör praktiskt i relation till det 

man läst tidigare. Man behöver även fundera på vad det är som man kan använda av det praktiska i det 

fortsatta teoretiska arbetet. Utan reflektion och kunskaper från tidigare finns det en risk att det 

praktiska bara upplevs ”flamsigt”. Denna respondent menar att elever behöver få möjlighet till att 

tillägna sig både teoretiska och praktiska kunskaper på olika sätt för att lärande ska ske. Annars blir det 

bara delar av kunskapen man får. Då man har både praktisk och teoretisk undervisning når man det 

bästa resultat hos eleverna: ”det är lite mer om man gör allt det är då man lär sig”.  Eleverna känner 

sig även tillfredsställda med den kunskap de erhåller. Kunskapen måste fördjupas och utvecklas hela 

tiden för att det ska vara en tillgång.  

 

Respondent nummer 2 lyfter fram att: ” … någon har ju skrivit boken, de måste ha gjort fältstudier 

utanför, någon måste ha kategoriserat arter av någon anledning. Så dem tänkte att vi kunde se hur det 

gick till. Vi skulle se hur fältstudier utförs, prova på lite själva eh kanske titta på vad som finns… I 

motsatts till viss teoretisk kunskap i kontrast… Så dem tänkte att vi kunde se hur det gick till”. 

Respondentens utsaga visar att den bokliga erfarenhet som några andra har beprövat eller teoretisk 

bevisat ska prövas av elever och tanken är att de ska göra det som något slags test. Man ska visa om 

man verkligen har förstått det man läst.  

 

B5- Ett lärande i ett samarbete: 

 

Elever lär sig i utomhusmiljö genom att de kommunicerar och samarbetar med varandra. 

Kommunikation och samarbete uttrycks som viktiga aspekter i lärprocessen.  

 

Samarbete och gemensamt kunskapsbyggande i en grupp i utomhusmiljö främjar lärandet. Ur 

utsagorna framkommer det att respondenter lär av varandra tack vare att samtalsklimatet är mer öppet i 

utomhusmiljö. Respondenter är mer lyhörda för andras synpunkter och de ser varandra som resurser 

för att lösa uppgifter.  

 

Två respondenter gav uttryck för den uppfattning denna beskrivningskategori består av. Respondent 

nummer 2 uttrycker det som: ” Inomhus behöver man inte alltid prata med varandra, i en fältstudie 

underlättar det att prata med varandra. Tre personer som pratar med varandra kan göra mer än tre 

personer som inte pratar med varandra. Om vi pratar med varandra kan vi sammanställa vad vi vet, 

om man inte pratar kan man inte jämföra och se vad de andra lärt sig”. Respondentens uppfattning är 

att kommunikation är viktigt för samarbete och lärande. Det är lärorikt att resonera och diskutera med 

andra. Det gäller att ställa frågor och svara på frågor samt diskutera för att få fram andras åsikter. 

Respondenten beskriver även att det är lättare att prata med andra under fältstudien i utomhusmiljö än 

inomhus där man inte alltid behöver prata med varandra.  

 

Samarbete respondenterna emellan är mycket viktigt. När samarbete har kommit till stånd, kan 

respondenter utbyta information och erfarenheter och alla inblandande kan göra mer än om man är 

själv. Man jämför sitt arbete med andras och alla får möjlighet att lära sig något som andra i gruppen 

kan. Man kan utveckla sitt arbete i kommunikation med andra. Socialsammanhanget uttrycks vara 

viktigt för möjligheten att lära sig. Detta belyses av respondent nummer 5 på följande sätt: ” För att 

man skulle lära sig av de andra istället för att behöva göra alla själv. Alla vi var ju på ängen, 

barrskogen, lövskogen och så. Då kunde man lära sig av varandra. Ja, det är väldigt bra att lyssna på 
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de andra, då jämför man ju sitt eget också”. Det är givande att ha andra människor kring sig som kan 

bidra till ett lärande. Man sparar krafter och tid då man inte behöver göra allt själv. Man hör andras 

idéer och tankar som sätter igång egna funderingar. Vi är olika och vi tänker olika därmed kan vi dela 

med oss av våra kunskaper genom att kommunicera med andra.  

 

B6- Miljöfostran: 

 

Elever lär sig i utomhusmiljö genom att uppskatta naturen. Man skaffar även kunskaper om miljön vid 

sidan av ämneskunskaper.  

 

Respondenternas utsagor visar att undervisning i utomhusmiljö kan främja elevers miljöfostran. Man 

lär sig mycket om natur i sitt närområde, om hur vi som människor kan påverka vår omgivande miljö, 

hur man skall ta hand om den och bry sig om den. Man lär sig hur man kan utveckla ett ansvar i 

förhållande till naturen. Intentionen är att lära sig att inte påverka miljön negativt. Respondenternas 

utsagor visar att intresse för olika saker i miljön väcks i utomhusmiljö. Det påpekas vikten av att elever 

vistas i naturen för att lära sig om den. Respondenter menar att alla måste förstå att alla ska våra rädda 

om omgivande miljön och att vi människor med vårt levnadssätt lämnar spår i naturen.  

 

Respondent nummer 4 berättar: ”Jag tror vi bara var inne på biotoper, miljöpåverkan och massa såna 

saker, vi var tvungna att tänka själva också, det var inte bara att skriva fakta, man var tvungen att 

tänka till runt detta. Vi tog inga sådana där prov, vi hade inga konkreta bevis, man samtidigt märkte 

man skräpet i skogen, bilstolar och det är alltid sånt som påverkar, promenadstigen jämte, så man 

fattar, vi var tvungna att tänka på omkring hur det kunde påverka, sen hur havet och vägen i närheten 

relateras till varandra…”. Det finns saker och ting ute i naturen som inte är på sin rätta plats. 

Exempelvis nedskräpning i skogen som man ser tydligt och som kan räknas som fysisk påträngande 

miljöskada. Elever får en mer autentisk förståelse för problematik med nedskräpningen om de vistas i 

naturen. Men man måste även ha kunskapen om vad som händer när man lämnar skräpet efter sig i 

skogen. Man behöver kunna se hur det påverkar allt runt omkring. Man ska reflektera, tänka till runt 

någonting. Man måste kunna fundera kring vad det är som händer och om det finns något man kan 

göra för att förebygga eller minska dessa negativa konsekvenser av människans hantering av miljö. 

Denna utsaga visar att miljöfostran handlar om något mycket mer utvecklat och komplext än att det är 

smutsigt ute. Det handlar om att förstå hur elevers aktiviteter i naturen hjälper dem reflektera över vad 

olika praktiska handlingar kan göra för miljön.  

 

Respondent nummer 1 utsaga visar hur undervisning i utomhusmiljö är betydelsefull när det gäller att 

lära sig känna igen utrotningshotade arter eftersom elever har ett ansvar för bevarandet av naturen. 

Detta ses i följande citat: ”Ibland liksom att inte ta träd grenar från arter som är utrotningshotade. Det 

måste man kunna veta. Vi har ju ansvar på sätt och vis.”. Man ska visa förståelse för problematik med 

utrotningshotade arter genom att lära känna igen och inte skada dessa.  Denna dimension av förståelse 

kräver kunskap om vad som händer i naturen och hur olika arter reagerar på de förändringar människor 

orsakar. Det pekar på vikten av att elever lär sig agera miljömedvetet.  

 

Sammanfattning: 

 

Det framgår i min undersökning att undervisning i utomhusmiljö kan vara en betydelsefull lärmiljö 

utifrån hur elever ser på det. Respondenternas uppfattningar i kategori B: Undervisning i utomhusmiljö 

- en resurs för lärande, beskriver hur elever uppfattar hur de lär sig biologi när de undervisas i 

utomhusmiljö. Här ligger fokus på att plats för lärande är betydelsefull och på användning av 

undervisning i utomhusmiljö som ett komplement till undervisning inomhus. Undervisning i 

utomhusmiljö möjliggör variation på det lärande som sker inomhus när undervisning i klassrummet 
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varvas med undervisning i utomhusmiljö.  Flera olika aspekter av undervisningen i utomhusmiljö har 

identifierats som viktiga för elever och har kategoriserats i sex underkategorier. 

 

Dessa sex underkategorier inom kategori B är relaterade till varandra. Underkategori B2 

förstahandserfarenheter i autentisk miljö och verklighetsanknytning hänger ihop med B3 

helhetslärande och B1 lärande med flera sinnen. Elever får information som inte är fragmenterad utan 

kopplad till sammanhang och verklighet. På detta sätt får eleverna en helhetsbild av det som är tänkt 

att de skulle lära sig. Sedan lär vi oss på bästa sätt när alla sinnena eller intelligenser aktiveras i 

inlärningen för då är vårt minne bättre. Utifrån studiens resultat ser jag att eleverna uppskattar de 

praktiska aktiviteter som de utför i utomhusmiljö när de har undervisning. Möjlighet att göra saker 

med händerna, kunna knyta an till verkliga livet samt lära sig ansvar för naturen uppskattas av 

respondenterna som viktiga i undervisning i utomhusmiljö med tanke på lärandet. Här ser jag en 

koppling mellan underkategori B3 helhetslärande och B4 praktiskt kunnande samt B6 miljöfostran. 

Underkategori B5 ett lärande i ett samarbete hänger också ihop med B3 helhetslärande eftersom 

eleverna upplever socialt sammanhang och samarbete vara viktigt för deras lärande genom vilken de 

förstår det som är mening att lära sig utifrån flera perspektiv. 

4.3. Kategori C. Undervisning i utomhusmiljö bidrar till elevers motivation 

Uppfattningarna kommer till uttryck i denna kategori genom att undervisning i utomhusmiljö tilltalar 

respondenter. Detta tyder på att respondenter trivs med undervisning i utomhusmiljö samt att de 

aktiviteter som sker i utomhusmiljö ökar deras arbetsglädje. Begrepp motivation uttalas inte alltid utan 

istället ord som intresse, roligt, kul och engagemang. Respondenter är snabba att berätta hur roligt de 

tycker det är. Respondenter är delaktiga med vad de gör och upptäcker. De är positiva och uppskattar 

undervisning i utomhusmiljö. Utsagor pekar på att detta arbetssätt att variera undervisning livar upp 

ämnena som är viktigt för elevers välbefinnande och motivation. Det ökar elevernas intresse för 

skolarbete. När elever visar intresse för det de ska lära sig, lär de sig lättare och på ett mer lustfyllt sätt. 

Beskrivningskategori C har två underkategorier som består av C1-roligare lektioner och C2- 

engagemang.  

C1- Roligare lektioner: 

 

Elever blir motiverade genom att det blir roligare när undervisning sker i utomhusmiljö. 

 

Respondenternas utsagor visar att platsen har betydelse för hur elever upplever arbetet med 

uppgifterna.  Att arbeta med uppgifterna i utomhusmiljö uttrycks vara kul och roligare än i 

klassrummet. Ur respondenternas utsagor framkommer det att elever kände sig mer motiverade till 

arbete i utomhusmiljö tack vare att detta arbetssätt avviker från den vanliga undervisningen.  

Utsagan av respondent nummer 4 visar det som är typiskt för denna underkategori: ”Vi skrattade 

mycket och sånt, men vi jobbade ändå, det var roligt ute, även om man är motiverad på att arbeta så 

borde man ha skoj också”. Respondenten betonar skratt som en viktig aspekt av hur arbetet med 

uppgifterna skulle gå till. Hen uttryckte att det var roligt under arbetets gång men att det inte var något 

hinder för att arbetet skulle slutföras. Så uppgifter som utförs i utomhusmiljö tillskrivs samma 

vetenskapliga värde som uppgifter inomhus trots att respondenterna ser utomhusundervisning som 

något kul, som bryter av den vanliga undervisningen. Det visar att oavsett om eleverna blir 

intresserade av utomhusmiljö i sig är de även motiverade att ta till sig kunskaper.  

 

Samtliga respondenter beskriver innehållet i det roliga på olika sätt.  Intressant blir det exempelvis om 

saker kopplas till vardagen, om man får utföra arbetet praktiskt genom att använda sin kropp för att 

lösa problem eller om uppgifter är någorlunda utmanande. För respondent nummer 5 är det roliga 
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förknippat med möjligheten att undersöka: ” Jag tyckte det var kul att undersöka”.  Man får komma på 

lösningar själv genom att undersöka. Utsaga av samma respondent visar hur det kan vara lättare att 

minnas om man är ute i naturen och har det kul med att undersöka. De roliga tillfällena i utomhusmiljö 

sätter djupare spår i minnet i jämförelsen med många andra lektioner inomhus: ”Det blir lättare att 

komma ihåg, att man var ute och gjorde de och de. Man har ju jättemånga lektioner inomhus och alla 

de kommer man inte ihåg, i alla fall glömmer man bort”.  

 

Respondent nummer 1 uttryckte att det var kul att upptäcka något nytt, som lite av en ”aha”- 

upplevelse: ” det var liksom kul att komma ut … jag hade ingen aning om…” medan respondent 

nummer 2 förknippar det roliga med själva upplevelsen i utomhusmiljö: ” Det var en upplevelse på så 

vis… kul helt enkelt. Ja, det blir ganska mer roligt när man är ute och tittar, man får se det än att bara 

vara i klassrummet”. Undervisning i utomhusmiljö upplevs som roligt då eleven kommer ifrån att 

jobba med vanlig undervisning inomhus där man för det mesta skriver och läser i läroböcker. 

 

Utsaga av respondent nummer 3 visar att det roliga innebär en möjlighet av att kunna lämna 

klassrummet och ge sig i väg. Hen uttrycker det på följande sätt: ” Det kan man göra inne också, men 

det är roligare att göra det ute. Det var rätt kul och det var roligare än bara sitta i klassrummet. Det 

var bra att komma ut”. Respondenten konstaterar att man kan göra samma saker inne, men att det bli 

roligare ute. Det handlar om platsen var man är. Att vara ute upplevs roligare än inomhus.  

 

C2- Engagemang:  

 

Elever blir motiverade genom att de engageras mer under undervisning i utomhusmiljö än inomhus.  

 

Undersökningens resultat visar att respondenternas utsagor pekar på att en förändring i 

undervisningen, som lektioner i utomhusmiljö kan ge, är uppskattad och elever blir mer nyfikna samt 

involverade i skolarbete. Respondenternas utsagor visar ett större engagemang i utomhusmiljö i 

jämförelse med inomhus. Respondent nummer 2 berättar: ”Jag tror jag var mer engagerad utomhus. 

Om man säger en timme utomhus mot en timme inomhus har jag lärt mig mer utomhus. Där blir jag 

mer motiverad”. Respondentens utsaga tolkas som att platsen där undervisning sker har betydelse för 

elevers engagemang och lärandet som gynnas i utomhusmiljö. Det görs en direkt koppling till om 

engagemang påverkas beroende på om man är inomhus eller utomhus. Utomhusmiljö medför intryck 

och upplevelser som elever inte kan erhålla inomhus som möjliggör ett lärande som medför ett annat 

engagemang i skolarbetet. Ett större engagemang medför även en större motivation. Man lär sig helt 

enkelt mer om lärandet känns meningsfullt.  

 

Det finns resonemang hos respondent nummer 1 att engagemang är generellt förknippat med något 

som är roligt. Respondent nummer 1 säger: ” Man är generellt mer engagerad om man tänker det är 

kul”. Jag tolkar utsagan som att elevers engagemang i skolarbetet är större om undervisningen är rolig. 

Om någon uppgift känns intressant blir man mer motiverad och visar en större vilja att genomföra 

uppgiften eftersom genomförandet känns meningsfullt. En reflektion är att det kan vara problematiskt 

att generalisera att man engagerar sig om det är roligt då det inte behöver vara fallet. Om man ska 

engagera sig är det ett aktivt val medan om något är roligt handlar det om en upplevelse. Det betyder 

inte per automatik att det som är roligt alltid leder till mer engagemang. 

 

Ur utsagorna framkommer det att samarbete inom grupp där man vill vara med och påverka uttrycks 

vara av betydelse för elevers engagemang. Respondent nummer 3 beskriver det på följande sätt: ”Vi 

jobbade på där ute. När man arbetar i en grupp, engageras man sig mer. Alla pratar och hjälper till 

och man vill ju vara med och påverka”. En tolkning av respondentens utsaga är att engagemang i 

utomhusmiljö höjs genom en större möjlighet till ett inflytande över arbetsprocessen och samarbete 
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med andra. Under fältstudien respondenterna hade i utomhusmiljö fick de uppgifter från läraren som 

de skulle lösa genom att arbeta tillsammans i grupper. Det är möjligt att dessa uppgifter kändes 

utmanande, levandegjorda och användbara därför att lösningen på uppgiften upplevdes som något 

verkligt och därmed meningsfullt och nyttigt för eleverna. 

 

Sammanfattning: 

 

Det framgår i min undersökning att undervisning i utomhusmiljö kan vara en betydelsefull lärmiljö 

utifrån att elever motiveras till lustfylld lärande. Respondenternas uppfattningar i kategori C 

undervisning i utomhusmiljö bidrar till elevers motivation, beskriver hur roliga lektioner och 

engagemang betonas som något elever finner vara betydelsefullt med undervisning i utomhusmiljö.  

 

Två underkategorier som kategori C mynnas i, C1 roligare lektioner och C2 engagemang, är relaterade 

till varandra. Detta för att roliga uppgifter kan leda till ett större engagemang. Eleverna kan känna sig 

personligt berörda och därmed behålla sin nyfikenhet om innehållet i uppgiften är levandegjord. Då 

blir det möjligt att elever även engagerar sig. Men det betyder inte att roliga uppgifter alltid leder till 

elevers större engagemang. 
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5. Analys och Diskussion 
 

I detta kapitel kommer de olika teman som setts som centrala för meningsinnehållet i intervjuerna och 

för studiens syfte presenteras tillsammans med de teorier, forskning och litteratur som tidigare 

beskrivits i arbetet. Studiens resultat kommer diskuteras där olika teman sammanfattas och återknyts i 

korthet till uppsatsens frågeställningar som presenterades inledningsvis. Sedan kommer det diskuteras 

valda metod, för- och nackdelar samt funderingar kring vidare forskning inom ämnet. Kapitlet avslutas 

med funderingar kring vilken didaktisk relevans studiens resultat ger. 

5.1. Analys och resultatdiskussion 

 

5.1.1. Positiv påverkan på elevers lärande 

 

Ett mönster jag ser i elevernas uppfattningar är att undervisning i utomhusmiljö främjar elevers lärande 

i biologi genom att eleverna får möjlighet att använda alla sinnen, tillämpa kunskaper praktiskt, 

kommunicera och samspela med andra och genom att se samband och förstå sammanhang genom egna 

erfarenheter i en verklighetstrogen situation i en autentisk miljö. Att undervisning i utomhusmiljö 

främjar lärande i biologi är det som överensstämmer med det centrala innehållet i biologi (Skolverket, 

2011). Det samstämmer med resultat i Fägerstams (2012) studie som bland annat visar att kunskap 

med hjälp av undervisning i utomhusmiljö konkretiseras och blir mer verklighetsförankrad.  

 

Kommunikation 

Under analys av studiens resultat framkom det uppfattningen att elevers lärande gynnas av 

kommunikation och ett samarbete kring uppgifterna. Det är essensen i underkategori B5 ett lärande i 

ett samarbete. Studiens resultat visar att diskussioner med andra i gruppen beskrivs av eleverna som 

lärorika. Det kan användas till fördel för det fortsatta lärandet. Det framkom betydelsen av att andras 

tankar sätter igång ens egna tankar. På så sätt får elever tillgång till andras förslag och tolkningar och 

kan använda andras kunskaper som egna. Även det återfanns hos Dewey som menar att lärande är en 

del av socialhandling då individen utvecklas i ett aktivt samspel med sin omgivning där individen 

måste samarbeta och lära tillsammans med andra. Det som är viktigt är samarbete med samhället i 

övrigt. Detta kan även härledas till Vygotskijs (1978) sociokulturell teori och hans beskrivning av den 

proximala utvecklingszonen. Genom studiens resultat och Vygotskijs (1978) teori ser jag att elever kan 

lära sig i samspel med varandra och den specifika omgivningen de är i. När de ställs inför utmaningen 

att möta någon annans sätt att tänka tillsammans med andra får de möjlighet att med hjälp och stöd 

från en mer kompetent klasskamrat öka sin förståelse och tillägna sig kunskap inom sin 

utvecklingszon. På så sätt utmanas och utvecklas deras utvecklingszon och de lär sig. Det kan även 

motsvara det Säljö (2000) menar med kollektivt tänkande där en djupare förståelse och lärande blir 

möjligt tack vare att alla tar del av helheten som skapas av individers olika kunskaper och förmågor. 

Olika elevers erfarenheter och kompetenser fungerar som ett komplement till andras lärande.  

Utifrån studiens resultat framkommer det att eleverna befinner sig i olika sociala sammanhang, har 

möjlighet att utforska och har lättare att prata med varandra tack vare att samtalsklimatet är mer öppet i 

utomhusmiljö än i klassrummet. Det finns en gemensam grund att samtala om och reflektera över när 

gruppen gör uppgifter tillsammans i en autentisk miljö. Därifrån slutsatsen att möjligheten till 

kommunikation är större i utomhusmiljö än inomhus. Jag ser i föreliggande studie att elevernas 

uppfattningar stämmer överens med tidigare forskningsresultat hos Fägerstam och Bloms (2012) som 

bland annat visar att eleverna kommunicerar och samarbetar mer när de undervisas i utomhusmiljö. 

Detta sammanfaller med hur Dahlgren och Szczepanski (1997) förespråkar användning av 



 36 

utomhusmiljö i undervisningen med tanke på att elever ska få möjlighet att utforska, samtala och 

samarbeta med varandra på ett annorlunda sätt än i klassrummet. 

Sinnena  

 

Szczepanski (2008) anser att vi upplever saker utomhus som böcker inte kan förmedla, exempelvis 

stimuleras sinnliga erfarenheter på ett helt annat sätt än i klassrummet. Utifrån studies resultat 

framkommer det i underkategorin B1 lärande med flera sinnen att sinnliga erfarenheter i en autentisk 

utomhusmiljö är betydelsefulla för elevers lärande. Elever uppmanas att använda sig av fler sinnen när 

de undervisas i utomhusmiljö. Detta återfinns hos Dahlgren och Szczepanski (2004) som förklarar att 

elever använder hela kroppen och alla sinnen i upptäckter tack vare en kreativ utomhusmiljö som 

möjliggör ett varierade arbetssätt. När eleverna får använda fler sinnen underlättas lärande såsom det 

uttrycks i formuleringen ”gripa för att begripa”. Om man har någonting framför sig som man kan 

känna på blir det mycket lättare att sätta ord på det. Analysen visar även att konkreta upplevelser med 

kroppen kan ha påverkat elevers minne positivt. Detta återfinns hos Dahlgren (2007) som menar att 

minneskapaciteten ökar med hjälp av våra sinnen och i Sandbergs (1999) resonemang att vår hjärna 

behöver intryck från naturen för att kunna stimuleras. Enligt Sandberg (1999) blir det även lättare att 

plocka fram minnet vid behov. Korrelation mellan förståelse och lärande med hela kroppen är något 

som även Grahn (1991), Dahlgren et al., (2007) och Brügge och Szczepanski (2011) lyfter i sina 

studier. Författarna anser att elever lär sig på djupet tack vare sinnesupplevelser när de undervisas i 

utomhusmiljö eftersom sambanden i naturen synliggörs på ett annat sätt än om undervisningen enbart 

bedrivs i klassrummet.  

Det som är intressant att uppmärksamma utifrån studiens resultat är att undersökningen ger stöd för 

uppfattningen att elever får möjlighet att lära sig att det finns många olika sätt att utveckla sina 

kunskaper på vid sidan av att sitta och läsa i klassrummet. Fler elever får chansen till ett annat sätt att 

lära sig på som är i linje med skolans styrdokument där det betonas att alla kunskapsformer måste 

utvecklas i ett samspel med varandra i syfte att alla elever får lika förutsättningar för lärande 

(Skolverket, 2011). I utomhusmiljö mobiliseras alla sinnen och elever lär sig på olika sätt när flera 

perspektiv lyfts fram. Alla har någon slags begåvning och genom att jag som lärare hittar den kan jag 

anpassa undervisningen så att varje individ lär sig på sitt sätt. Alla elever, i en skola för alla, måste få 

möjlighet att ta till sig kunskap utifrån sin egen inlärningsförmåga. Jag upplever dock att det är väldigt 

svårt att anpassa undervisningen så att varje elev når kunskapen genom sin speciella intelligens. För att 

kunna lyckas med denna anpassning måste man kunna vara flexibel i sin undervisning och variera den 

i förhållande till vilka elever man undervisar. Med detta i åtanke funderar jag över studiens resultat 

utifrån vilken jag ser möjligheter med utomhusmiljön i undervisning i frågan om individualisering av 

undervisningen. Underkategori A1 synliggör hur flera annars dolda intelligenser, exempelvis kroppslig 

intelligens, stimuleras i lärandeprocessen i utomhusmiljö med fokus på elevers aktivt handlande och 

närkontakt med materialet. Därifrån anser jag att ett arbete med biologi utomhus på ett sådant sätt som 

möjliggör varierade arbetsformer kan tilltala fler elever som har behov av att röra på sig när de lär sig. 

Jag ställer mig dock frågan om det kan tas för givet att undervisning i utomhusmiljö är till för alla 

elever eller finns det några bakomliggande förutsättningar som gör att användning av denna arbetsform 

kan ifrågasättas. Jag anser att man måste kunna vara medveten om risker som finns som kan försvara 

individualisering för de elever som behöver extra anpassningar. Det kan finnas elever i klassen som 

behöver en förutsägbarhet och struktur som inte finns på samma sätt i utomhusmiljö som i 

klassrummet (Bergholm, 2004; Brodin, 2011). Då måste jag som lärare kunna tillgodose deras behov 

genom att kunna svara på frågor gällande utomhusaktivitet i förväg som exempelvis hur aktiviteten 

kommer att gå till på plats. Det kan finnas elever i behov av andra anpassningar som exempelvis 

funktionshindrade elever eller elever som behöver olika slags digitala hjälpmedel som inte är 
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tillgängliga i naturen. Det är viktigt att medvetet göra ett val av vilken lärandemiljö som ska användas i 

undervisning och till vilken grupp elever.  

Verklighetstrogna upplevelser i autentiska miljöer 

Både Vygotskij (1978) och Dewey (1897/2004) anser att skolan ska vara en spegel av samhället. Detta 

poängteras i skolans styrdokument (Skolverket, 2011). Enligt dessa teoretiker finns det en glapp 

mellan det som lärs i skolan och det som eleverna har erfarenhet av i sin verklighet utanför skolan som 

måste överbryggas. Författare som förespråkar att undervisning i utomhusmiljö ska användas som ett 

komplement till klassrumsundervisning hänvisar till autentiska aktiviteter och situerade exempel som 

kan relatera skolans verksamhet till elevernas lärande även utanför skolan (Dahlgren & Szczepanski, 

1997; ). Författare menar att på så sätt effektiviseras elevernas inlärning. Lärande sker då som en 

verklig upplevelse i verkliga miljöer och verkliga sammanhang.  

Att undervisning i utomhusmiljö knyter an till verkligheten förekommer i föreliggande studies resultat 

som kan avläsas i underkategori B2 förstahandserfarenhet i autentisk miljö och verklighetsanknytning. 

Vad eleverna betonar som viktigt för lärandet i denna underkategori är deras egna erfarenheter av 

lärande i ett samspel med omgivningen då det är där det abstrakta konkretiseras genom att de utvecklar 

sina kunskaper i de sammanhang där dessa kunskaper ska tillämpas i en autentisk miljö. Eleverna 

ansåg att skogen bidrog till att de lärde sig bättre. Enligt Dahlgren (2007) sätts elevers egen 

förförståelse lättast i ett sammanhang i utomhusmiljö. Detta tack vare en positiv känsla av gemenskap 

och meningsfullhet kring uppgifterna som inte kan uppnås endast via boklig bildning. Det har även 

förekommit i studiens resultat att minnet förknippas med någon verklig plats som i sin tur underlättar 

lärande. Det återfinns hos Szczepanski (2008) som poängterar att elever kommer ihåg innehållet bättre 

om innehållet fått en mening genom verklighetsanknytning. Dahlgren och Szczepanski (1997) menar 

vidare att olika fysiska platser kan stimulera till ökad förståelse av fakta genom att elever använder 

egen förmåga att urskilja detaljer från helheten som skapas för att det görs kopplingar till något 

verkligt existerande i naturen och inte något konstruerat.  

 

Det som är intressant att uppmärksamma utifrån studiens resultat där det framkom betydelsen av att 

konkretisera material för att lärande hos elever skulle vara mer effektivt, är att undersökningen ger stöd 

för uppfattningen att elever i utomhusmiljö övas i att analysera och tolka ekologiska fenomen i sin 

rätta miljö i likheten med det som Dahlgren och Szczepanski (1997) uttrycker. Enligt författarna är det 

lättare att hitta och använda sig av konkret material i naturen. De menar att det ger mer effekt om 

elever går ut i skogen och känner på ett träd och tar i ett löv om tanken är att de ska lära sig mer om 

träd eller ekologiska samband. Elever får även en taktil och visuell upplevelse på samma plats där det 

händer på riktigt och i ett verkligt sammanhang. Ämnesinnehållet görs levande lättare i utomhusmiljö 

än i klassrummet och på så sätt konkretiseras kunskapen om naturvetenskapliga fenomen. Detta leder 

till en djupare förståelse hos eleverna som kan göra kunskapen till sin egen. Detta bekräftar resultat i 

denna studie som visar att elever uppfattar undervisning i utomhusmiljö som ett verktyg för att 

förstärka sin inlärning av olika arter och ekologiska samband. Det samstämmer med det som 

Szczepanski (2008), Magntorn (2007) och Magntorn och Magntorn (2004) förespråkar. Författarna 

anser att ekologisk kunnighet hos elever kan utvecklas bara om naturen används som utgångspunkt för 

arbete med artkunskap och ekologi och elever undervisas genom förstahandserfarenheter. I denna 

studie beskrivs det i utsagorna hur elever artbestämmer i utomhusmiljö och reflekterar över resultaten 

både ute och i klassrummet. Enligt mig får de på så sätt möjlighet att utveckla en bättre förståelse för 

de ekologiska samband som finns i naturen samt komma ihåg dessa tack vare att kunskapen sätts i ett 

sammanhang. Det är betydelsefullt för eleverna att kunna sätta ekologiska begrepp i sitt rätta 

sammanhang för att kunna få den rätta förståelsen som är i enighet med Strotz och Svenning (2004).  
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Både litteratur och föreliggande studies resultat visar att det inte är tillräckligt att enbart undervisa 

teoretisk om olika ekologiska fenomen i klassrummet. Det som framkommer i denna studies resultat är 

att praktiskt möte med ekologiska fenomen i deras autentiska miljö skapar maximal förståelse för dem. 

Tack vare denna konkretisering kan eleverna få en helhetsbild av innehållet. Detta hänvisar till att man 

lär sig bäst om naturen i naturen där undervisning kopplas till direkta händelser och upplevelser i en 

verklig miljö. Elevers kunskap om naturen blir mer naturlig. Jag ser en pedagogisk konsekvens av att 

elever uppfattar undervisning i utomhusmiljö som ett verktyg till att utveckla kunskaper inom biologi, 

i form av att det kan göras verklighetstroget och därmed levande. Jag har svårt att tänka att liknande 

kan göras i klassrummet. Jag är medveten att lärandet kan ske i klassrummet men jag anser att elevers 

lärande kan bli berikat av undervisning i utomhusmiljö. Kanske jag som lärare inte kommer uppleva 

någon skillnad, men jag tror att det gör skillnad för elevernas upplevelser av biologi. Därför anser jag 

att eleverna bör komma ut i verkligheten och få förstahandserfarenheter istället för att enbart läsa 

böcker stillasittande i klassrummet. Utomhusmiljö är full av saker att upptäcka som leder till elevers 

upplevelse. Detta resonemang talar för användning av utomhusmiljö i undervisningen just för att 

eleverna ska få en verklighetsinsyn i hur olika delar av biologi fungerar på riktigt och att inte separera 

skolan från elevernas liv utanför skolan. Likt denna studies resultat visade O´Sheas (2009) studie att 

elever upplevde lärande vara mer verklig när de fick göra matematiska beräkningar i utomhusmiljö. 

Även Lundins (2010) och Yngvessons (2005) studie resultat visar att undervisning i utomhusmiljö 

ökar förståelse av begrepp samt att lärande situationen upplevs relevant och autentiskt.  

 

Strotz och Svenning (2004) anser att dagens skola består till stor del av abstrakta och teoretiska 

kunskaper och att elever måste ha undervisning på olika platser samt se saker ur olika perspektiv i 

syfte att inte bara få fragmenterad information utplockad ur sitt sammanhang utan att få möjlighet att 

utveckla en helhetssyn. Utifrån studiens resultat i underkategori B3 helhetslärande framkommer det att 

en växelverkan mellan undervisning i inomhus och utomhus är nödvändig för att elever ska få en bättre 

förståelse av ekologiska fenomenen. Vad eleverna betonar som viktigt för lärandet är variation av 

lärandemiljöer. Om elever lär sig saker i olika situationer och sammanhang där klassrummets 

begränsningar suddas bort blir det möjligt att eleverna utvecklar en bättre förståelse för ämnesinnehåll 

såsom det förväntas av dem enligt skolans styrdokument (Skolverket, 2003). Denna uppfattning 

stämmer överens med hur Brügge och Szczepanski (2009) förklarar att förståelse av sammanhang och 

helheter underlättas när undervisning bedrivs växelvis mellan utomhusmiljö som en plats för 

upplevelse och klassrumsmiljö som en plats för reflektion. På så sätt går båda världar ihop. Enligt 

Szczepanski (2008) öppnar upplevelser i en autentisk miljö för flera möjliga ingångar till lärande som i 

sin tur leder till att elever kan förstå samband mellan olika fragment av verkligheten och se helheten. 

För att undervisning i utomhusmiljö ska vara verklighetsförankrad behöver den kanske en 

ämnesövergripande undervisning där flera ämnen undervisas i utomhusmiljö inte bara biologi. Enligt 

Carlgren och Marton (2002) är det bara i skolan som eleverna går från ämne till ämne utan att första 

sambandet mellan.  

   

Att göra 

Det som är intressant att uppmärksamma i föreliggande studies resultat i underkategori B4 praktiskt 

kunnande är att undervisning i utomhusmiljö uppfattas vara en bidragande faktor till utveckling av 

elevers lärande genom att elever gör saker och använder biologi praktiskt. Det är något som poängteras 

av Dewey (1897/2004) genom uttrycket ”learning by doing”. Det som eleverna finner vara 

betydelsefullt är att de får teoretisk kunskap i klassrummet och möjlighet att omsätta detta i handling 

samt reflektera över praktiska handlingar de var med om. Det teoretiska lärande i klassrummet 

eleverna får kompletteras med det praktiska lärande i utomhusmiljö. Analysen visar att elever anser att 

denna viktiga aspekt, att teori konkretiseras med handling, hjälper dem skapa erfarenheter och minnas.  
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På så sätt kan nya erfarenheter relateras till tidigare erfarenheter elever hade och då byggs det nya 

kunskaper. Det är just detta som Dewey (1897/2004) ansåg som de viktigaste faktorerna i lärprocessen. 

Teoretikern poängterade att nya kunskaper skapas i mötespunkten mellan det kända (tidigare 

erfarenheter) och det okända (förstahandserfarenheter). Erfarenheter lever vidare i nya erfarenheter, 

d.v.s. det finns en kontinuitet i erfarenheten. I enighet med Deweys (ibid) pragmatiska synsätt på 

lärande lär sig individer genom att de är aktiva och gör saker men att en konkret erfarenhet som är 

specifik och situationsbunden ska omvandlas till kunskap måste reflektion ske. Det sker ett växelspel 

mellan teoretisk kunskap, upplevelse och reflektion. Utifrån studiens resultat framkommer att både 

handlingsburen kunskap med fokus på färdigheter och handarbete samt växelverkan mellan teori och 

praktik uppfattas viktigt därför att förståelsen av ekologiska fenomen underlättas när teoretiska 

kunskaper synliggörs i utomhusmiljön via praktisk handling. Detta återfinns hos Szczepanski (2008) 

som menar att elever får möjlighet att utvärdera om det de lär sig i klassrummet fungerar i 

verkligheten. Sedan får de reflektera i klassrummet och på så sätt komma till insikten om att praktik 

och teori är beroende av varandra. Författaren anser att denna växelverkan är den optimala för elevers 

inlärning då eleverna skapar bättre förståelse av ämnesspecifika fenomen när teoretiska kunskaper blir 

synliga i utomhusmiljö. Sammanfattningsvis ska undervisning i utomhusmiljö innehålla praktiska 

moment enligt såväl studiens resultat och litteratur som kan med fördel göras i utomhusmiljö. På så 

sätt förstår man den teoretiska delen på ett bättre sätt. Jag samtycker med dessa påståenden och genom 

studiens resultat ser jag att teori och praktik förstås som varandras förutsättningar i relation till 

utomhusmiljö. Eleverna ansåg att de lärde sig mer i biologins naturliga miljö än i klassrummet. 

Eleverna ansåg även att de lärde sig genom egna upptäckter och egen aktivitet som Dewey 

(1897/2004) förespråkar. Jag anser att när man tar biologi ut till naturen och eleverna får arbeta 

praktiskt med den ser de ett sammanhang mellan skolans teoriundervisning och praktik såsom det 

förespråkas i skolans styrdokument (Skolverket, 2011). Detta sammanfaller med definition av 

utomhuspedagogiken som ett komplement till klassrumsundervisning (Szczepanski, 2008). Härifrån 

slutsatsen att det inte skulle fungera att hålla undervisning bara i utomhusmiljö. Det skulle inte fungera 

även på grund av olika väderleken, schemabrytande aktiviteter, tid, ekonomi och bekvämlighet.  

 

Negativa aspekter 

 

Utifrån studiens resultat framkommer det en risk som kan finnas med undervisning i utomhusmiljö. 

Arbetet i utomhusmiljö kan upplevas som ostrukturerat om eleverna inte vet vad det är de är ute efter 

när de undervisas i utomhusmiljö. Det måste finnas ett tydligt uttalat syfte med vad det är de ska göra 

ute samt en tydlig koppling till det elever lär sig för tillfället. Det är även viktigt att eleverna knyter 

band till någonting de gjorde innan samt någonting de ska göra efter undervisningen i utomhusmiljö. 

Jag anser att det ställer krav på mig som lärare att välja ett arbetsområde som verkligen förstärks före 

och efter i klassrummet. Jag måste kunna svara på frågor som t.ex. varför uppgifterna görs ute och vad 

det är jag vill att eleverna ska lära sig.  

 

Här ser jag likheten mellan min studies resultat och Szczepanskis (2008) och Fägerstams (2012) studie 

resultat i uppfattningen att det behövs att elever har tydliga ramar att följa när de har lektion i 

utomhusmiljö. Annars finns det en risk att elever inte upplever undervisning i utomhusmiljö som ett 

viktigt undervisningstillfälle utan som någon fri aktivitet. Fägerstam (2012) och Szczepanski (2008) 

poängterar att det behövs struktur, tålamod och en vana att göra undervisningsmoment i utomhusmiljö 

för att dessa ska resultera i positiva effekter. Det betyder att jag som lärare måste kunna vara noggrann 

i min planering av undervisning samt lära eleverna att vänja sig vid utomhusmiljö i undervisningen 

som i sin tur kräver att dessa moment bli regelbundna inslag och inte sporadiska händelser. Att 

kunskapen att planera, utföra och bearbeta undervisning i utomhusmiljö är grunden för att den ska 

upplevas meningsfullt och lärorikt resonerar även Dahlgren och Szczepanski (2004).  
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Mot bakgrund av denna risk som belyses i både studiens resultat och i tidigare forskning (Szczepanski, 

2008 & Fägerstam, 2012) anser jag att det krävs en specifik kompetens för att jag som lärare skulle 

kunna känna mig trygg i min roll när jag ska ta eleverna ut från klassrummet för att undvika att 

uppgifterna hamnar i ett tomrum, utan uppföljning eller förberedande arbete. Lundegårds et al., (2004) 

och Knutssons och Laestadius (2005) studier visar att lärare upplever sig hindrade att undervisa i 

utomhusmiljö för att de upplever att de inte har tillräckligt med erfarenhet och därmed känner sig 

osäkra inför denna undervisningsform. Därför anser jag att lärarstudenter och verksamma lärare skulle 

kunna erbjudas en fortbildning i undervisning i utomhusmiljö. Detta för att kunna få den kompetens de 

behöver för att känna sig säkra i sin undervisning. Detta för att aktiva och engagerade lärare i 

undervisningen i utomhusmiljö kan leda till att eleverna får positiva erfarenheter.  

 

5.1.2. Motivation 

Genom undersökningen har jag fått syn på saker som skulle kunna vara en bidragande orsak till att 

undervisning i utomhusmiljö uppfattas av intervjuade elever vara motivationsfrämjande. Analysen 

visar att en viktig aspekt för eleverna är att kunna uppleva att det är roligt och spännande och de anser 

att det hjälper dem engagera sig i skolarbete och tillägna sig kunskaper. Det framkommer i 

underkategori C1 roligare lektioner; att undervisning i utomhusmiljö uppfattas vara roligare än i 

inomhus och i underkategori C2 engagemang; att engagemang för skolarbete uppfattas vara större i 

utomhusmiljö än i klassrummet. Samtliga elever i denna studie tyckte att det var roligt att göra vissa 

undervisningsmoment utomhus och därmed lärde de sig bättre än att läsa biologi i böckerna. Det som 

av eleverna beskrivs som roligt, kul och intressant kan förknippas med det som Giota (2002) beskriver 

som inre motivation. 

När det gäller Fägerstams (2012) och O´Sheas (2009) studier ser jag likheter i elevernas utsagor där 

elever förknippar undervisning i utomhusmiljö med något positivt, kul och mer stimulerande. Elever 

uppskattar mer det de gör, de upplever lust för inlärning och är mer engagerade när de har 

undervisning i utomhusmiljö. Jag anser att elevers nyfikenhet väcks och en inre motivation 

uppkommer när aktiviteter i utomhusmiljö upplevs som intressanta och uppgifter som ovanliga. Det 

positiva i mötet med något nytt skapar en nyfikenhet och lust till lärande. Att undervisning i den 

ostrukturerade naturen kan erbjuda en spänning som inte går att skapa i klassrummet återfinns hos 

Dahlgren och Szczepanski (1997) och Strotz och Svenning (2004). Enligt författarna är utomhusmiljö 

utmanande och öppnar för impulsiva upptäckter och undersökning. Elever blir personligt berörda av 

uppgiften när uppgiftens innehåll levandegörs och när man ska komma åt lösningarna själv. 

Författarna menar även att genom att elever arbetar med konkreta uppgifter i utomhusmiljön får elever 

egna erfarenheter som väcker entusiasm och känslor hos dem som i sin tur upplevs vara roliga. Utifrån 

studiens resultat anser jag även att elever verkar uppskatta att biologiämnet blir mer konkret i en 

autentisk miljö än i klassrummet. Detta utifrån att elever uttryckte att det var roligt att de kunde 

relatera egna upplevelser till det de skulle lära sig.  

Studiens resultat visar även att elever finner att möjlighet till en mer rörelseaktiv lektion och mer aktivt 

deltagande i undersökningar är mer utmanande och roligare än stillasittande i klassrummet. Betydelsen 

av elevers aktiva delaktighet i arbetsprocessen för deras motivation och lärande är återkommande i 

Deweys (1897/2004) och Vygotskijs (1978) texter och hos Dahlgren och Szczepanski (1997). 

Författare anser att elevers aktiva delaktighet i arbetsprocessen stärker elevers inre motivation och 

påverkar positivt deras engagemang. Genom att de får vara mer aktiva och får dra slutsatser samt 

bestämma över arbetsprocessen blir inlärningen lättare och de satsar hårt på sitt arbete. När elever är 

aktiva deltagare känner de glädje i att lära sig vilket oftast resulterar i att de vill lära sig mer. Att en 

ökad rörelse kan relateras till positiv påverkan på elevers motivation återfinns hos Hultgren (2008).  
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Studiens resultat kan jämföras med skolverkets rapports ”Lusten att lära – med fokus på matematik” 

(Skolverket, 2003) slutsats som visar att elever upplever nyfikenhet av att upptäcka saker och därmed 

blir motiverade till att lära sig. Min tolkning av studiens resultat instämmer med Szczepanskis m.fl. 

(2006) åsikt i frågan att utomhusmiljö är en sådan positiv lärandemiljö såsom det beskrivs i 

skolverkets rapport (Skolverket, 2003). Jag förknippar ”lustfylld lärande” med något som är roligt och 

jag anser att denna känsla kan uppkomma när elever får möjlighet att arbeta med biologi utomhus. Det 

handlar om att kunna visa roliga och viktiga sidor av biologin. Det syftar på att genom att använda sig 

av utomhusmiljö som plats för lärande kommer möjligtvis elever uppleva lärande mer intressant och 

givande. Men man ska kritisk resonera och vara medveten om att alla elever är olika och att det som 

motiverar en elev kanske inte fungerar för den andra. Man måste även tänka på att efter stora intryck 

som elever får i naturen måste elever känna motivation till att fortsätta även när dessa intryck inte finns 

med. Elever kan kanske tappa intresset efter att det stora intrycket försvinner. Som lärare är det dock 

alltid mitt ansvar att locka fram lusten och viljan hos elever att lära sig. Därför är en av största 

prioriteringar för mig som lärare hur motivation kan stärkas för elever som även skolans styrdokument 

betonar (Skolverket, 2011).  

I min studie har några elever funnit glädje i att få arbeta tillsammans med andra. Att få möjlighet att 

samarbeta med andra kan skapa både en positiv inställning till det man lär sig och samtidigt bjuda in 

för diskussioner och ett gemensamt resonemang. Det återfinns hos Säljö (2000) som anser att 

samspelet mellan individer i en social kontext ger motivation. Detta är något som utnyttjades när 

eleverna hade några undervisningsmoment i olika utomhusmiljöer genom att de gjorde undersökningar 

indelade i grupper. Detta är något som jag som lärare bör uppmärksamma och utnyttja i 

undervisningen i syfte att skapa en positiv inställning till lärande. Genom att ha undervisning i 

utomhusmiljö kan elevernas inre motivation höjas då elevers intresse, delaktighet, nyfikenhet, 

koppling till verkligheten, rörelse, självförtroende och samspel med andra ökar enligt studiens resultat, 

tidigare forskning och litteratur. Resultatet visar att det finns en medvetenhet hos eleverna på 

skillnaden om vad som är roligt och engagerande samt mest lärorikt. Likheten mellan studiens resultat 

och Fägerstams och Bloms (2012) studies resultat är att det är lättare att minnas de tillfällena eleverna 

hade undervisning i utomhusmiljö än de i klassrummet. Jag anser att det kan handla om att elever 

känner sig understimulerade och behöver utmaningen i att lösa problem som inte uppstår på samma 

sätt i klassrummet som i utomhusmiljö. Utifrån detta anser jag att det är jätteviktigt att variera platsen 

för undervisningen eftersom det som händer under längre tid i klassrummet inte längre upplevs vara 

upptäckande. Människor minns lättare det som skapar ett stort intryck på dem. Det kan vara till viss 

del vägledande för om jag ska använda mig av utomhusmiljö under mina lektioner. Jag kan dra 

slutsatsen att en lärare kan få möjligheten att enklare motivera elever och att lättare få in rörelse i 

undervisning när undervisning flyttas ut från klassrummet. Men man ska vara kritisk mot att det skulle 

vara enklare att motivera alla elever på detta sätt. Det finns alltid en möjlighet att någon eller några 

elever inte har positiva upplevelser i utomhusmiljö. Dessa individer kanske inte alls uppskattar de stora 

ytorna med många uttryck eller fantasiingivande som kräver ett slags kreativt tänkande av eleverna. 

Dessa elever kanske skulle vantrivas ute och det skulle påverka deras motivation och därmed deras 

lärande negativt.  

5.1.3. Andra pedagogiska vinster med undervisning i utomhusmiljö  

Elevernas uppfattningar visar flera möjligheter med undervisning i utomhusmiljö. En av aspekterna är 

att undervisning i utomhusmiljö skapar en situation där elever kan utvecklas socialt inom gruppen. Det 

diskuteras i såväl tidigare forskning (Fägerstam, 2012) och litteratur (Brügge & Szczepanski, 2002) 

samt i denna studie utifrån respondenternas utsagor att utomhusmiljö erbjuder en variation av platser 

som inbjuder till samspel och kommunikation. Det fokuseras på hur undervisning i utomhusmiljö ger 

eleverna möjlighet att utveckla relationer och sociala färdigheter. Att uppmärksamma utifrån studiens 
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resultat är att underkategori A1 möjlighet till socialisation och ett bättre självförtroende synliggör hur 

elever förknippar undervisning i utomhusmiljö med deras växande självförtroende och nya 

gemenskaper vilket återfinns hos Brügge och Szczepanski (2002). Författarna anser att det finns ett 

samband mellan elevers växande självständighet och annorlunda krav de utsätts för i utomhusmiljön 

som oftast bjuder på utmaningar som inte finns i lika stor utsträckning i klassrummet. Detta leder till 

ett annorlunda samarbete dem emellan.  Författarna menar vidare att nya värderingar och gemenskaper 

kan uppstå även tack vare att elevers känsla av sammanhang och självförtroende stärks. Jag anser att 

detta, med tanke på Antonovskys (1991) KASAM teori kan vara möjligt tack vare att lärande 

konkretiseras i en autentisk miljö och därmed upplevs meningsfullt för eleverna.  

Även möjlighet att utgå ifrån egna förutsättningar när respondenter ska klara verklighetstrogna 

uppgifter i utomhusmiljö är det, som jag tolkar utifrån respondenternas utsagor, som betonas vara 

betydelsefullt för ett bättre självförtroende. Genom att elever är med och deltar aktivt i de aktiviteter 

som sker under undervisning i utomhusmiljö samt klarar utmaningar i praktiska situationer får 

eleverna en ökad självkänsla. Deras självbild påverkas positivt då de får känslan att de duger och att de 

klarar av att utföra saker som de vanligtvis inte brukar göra i klassrummet. Det överensstämmer med 

Nordahl och Misund (1998) samt Lundegård et.al (2004) som menar att växande självständighet och 

självkänsla förknippas med verklighetstrogna uppgifter av problemlösningskaraktär. Skolans 

styrdokument beskriver hur skolan ska sträva efter att elever lär sig utforska och arbeta både 

självständigt och med andra (Skolverket, 2011). Eleverna skall även utveckla sin självkänsla och 

försöka skapa en positiv självbild eftersom detta påverkar deras förmåga att lära och att utvecklas. Man 

skall även arbeta med att stödja elever under skolarbete i att utveckla framtidstro och stärka eget 

självförtroende därför att det är lättare att lyckas genom att skaffa sig ett bra självförtroende (ibid). Jag 

ser även en koppling mellan resultat i denna studie och Ericssons (2002) slutsats om att elever 

upplever sig starkare i utomhusmiljö tack vare förändrade relationer och roller gentemot kamrater i 

jämförelse med inomhus. Detta kan även bidra till att elever lättare skapar kontakter med varandra då 

en annorlunda social samvaro blir möjlig i utomhusmiljö. När undervisning bedrivs i utomhusmiljö 

öppnar naturen för upptäckter och elever blir tvungna att själva utforska och arbeta både självständigt 

och i samarbete med andra. Liknande positiva sociala och emotionella effekter har tidigare påvisats i 

Fägerstams (2012) studie där eleverna upplevde utomhusmiljö vara mer avslappnad än inomhusmiljö. 

 

I underkategori A1 möjlighet till socialisation och ett bättre självförtroende uppfattas att riktiga möten 

och dialoger med varandra är betydelsefulla såsom jag hänvisat till tidigare i diskussionen. Detta visar 

hur kommunikation är en betydelsefull aspekt av undervisning i utomhusmiljö. Jag anser att vi lärare 

bör vara medvetna om hur utomhusmiljö kan användas i undervisning för att möjliggöra denna 

kommunikation genom vilken vi kan få en insyn i hur elevers dagliga skolarbete kan påverkas utifrån 

detta. Studiens resultat visar nämligen att respondenter ansåg att de har det lättare att lära känna 

varandra och samarbeta när de undervisas i utomhusmiljö. Jag tror att detta kan resultera i att 

interaktioner mellan elever görs mer tydliga och äkta för oss lärare när elever undervisas i 

utomhusmiljö. På så sätt får jag som lärare en djupare insyn i elevernas sociala struktur som kanske 

inte kan upplevas på samma sätt i klassrummet. Då kan jag få en djupare förståelse för de relationer 

eleverna har gentemot varandra som kan underlätta arbetet för att skapa en god sammanhållning i 

klassen genom att bland annat arbeta mer målinriktat på eventuella problem som kan finnas mellan 

eleverna. Att en lärare bör känna till sina elever i sitt pedagogiska arbete understryker Dewey 

(1897/2004) som viktigt. Som lärare behöver jag kunna utveckla en bra social kompetens och goda 

relationer till eleverna samt kunna främja goda relationer mellan dem. Genom att välja att undervisa i 

utomhusmiljö kommer eventuellt både jag som lärare och elever skapa sociala situationer mellan mig 

och eleverna och mellan elev till elever som är svårt att skapa i klassrumsundervisning. Detta vid sidan 

av att använda och uppleva naturmiljö. Jag anser dock att man ska vara medveten att det kan finnas 

elever som inte trivs i utomhusmiljö och undervisning i utomhusmiljö kan påverka deras 
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självförtroende negativt med konsekvens att de istället känner sig mer exkluderade i utomhusmiljö än i 

klassrummet. Bergholm (2004) påpekar att det kan finnas barn som inte trivs i utomhusmiljöer för att 

de kan känna en rädsla. Jag tror att elever som känner på så sätt inte kan slappna av i naturen och 

därmed blir inte lika mottagliga till upplevelser, rörelsefrihet och verklighetsanknytning som de andra 

elever som trivs. Det kan påverka deras motivation och lärande negativt och då måste jag som lärare 

kunna bemöta dessa elever och hitta ett sätt som stödjer deras utveckling. 

En annan aspekt som kom fram i studiens resultat är att undervisning i utomhusmiljö erbjuder en 

möjlighet till att komma närmare och skapa relation till den natur som finns runt omkring oss. Det 

poängteras i Lundegård et.al (2004) vikten av detta då utveckling av teknologi och urbanisering har lett 

till att människor har tappat den direkta upplevelsen av den fysiska miljön. Så undervisning i 

utomhusmiljö möjliggör att uppleva och förstå den natur vi lever i. Det framkommer i underkategori 

B6 miljöfostran att elever belyser att undervisning i utomhusmiljö möjliggör förståelse för hur vi 

människor påverkar miljön och hur vi kan agera på ett mer miljömedvetet sätt. Det som eleverna finner 

som betydelsefullt är möjlighet att lära känna vilka arter är utrotningshotade, lära att med sina val inte 

påverka naturen negativt och att bli medvetna om samt utveckla ansvar för bevarandet av naturen. Att 

det finns goda förutsättningar för elever att utveckla en miljömedvetenhet i utomhusmiljö via 

upplevelser om naturen återfinns hos Dahlgren och Szczepanski (1997). Författarna anser att elever 

kan fostras till att vara varsamma mot naturen och därmed miljöengagerade genom att en större 

förståelse och intresse för naturen och miljöfrågor utvecklas under återkommande lektioner i 

utomhusmiljö. Jag anser att det här är en viktig aspekt då miljöförstöring är ett aktuellt 

samhällsproblem som påverkar alla. Därför är det viktigt att möjliggöra undervisning som gör denna 

problematik närmare eleverna som det beskrivs behov av i skolans styrdokument (Skolverket, 2011) av 

att eleverna ska stödjas i deras lärande och ansvarstagande i frågan om hållbar miljö. 

Det betyder att jag som lärare behöver se möjligheter som naturen skapar till att undervisa i t.ex. 

miljöfrågor och hållbar utveckling. Det är dock viktigt att vara medveten att miljömedvetenhet och 

miljöengagemang inte utvecklas passivt hos eleverna bara genom att elever vistas i naturen såsom det 

poängteras av Brügge (2009). Det kräver engagemang både hos mig som lärare och hos eleverna som 

måste skapa egna erfarenheter av förhållandena i naturen och hur dessa kan rubbas genom våra val. 

Det som jag anser är betydelsefullt är lärares omhändertagande dvs. användning av naturens resurser 

på ett medvetet sätt i undervisningen som är avgörande för att elever ska utveckla miljömedvetenhet. 

Szczepanski (2008) påpekar att människan påverkas av det sammanhang hon växer i och därför måste 

elever uppleva helheten genom att lärare förespråkar ekologiska och miljötankar i undervisningen.  

Studiens resultat visar även att elevers rörelsebehov inte kan tillfredsställas i inomhusmiljö. Vad jag 

har kunnat förstå är att elever i denna studie uppfattar rörelsefrihet som värdefull för deras motivation 

och prestation. Det framkom uppfattningen i underkategori A3 rörelsefrihet att ytan att vara på i 

utomhusmiljö är oerhört mycket större än klassrummet vilket leder till en större möjlighet att elever rör 

på sig mycket mer i utomhusmiljö än i klassrummet. Detta även för att elever har möjlighet att 

använda hela kroppen och alla sinnen samtidigt. Undervisning i utomhusmiljö gynnar dessa elever som 

har det svårt att sitta stilla och vara tysta under lektionerna i klassrummet. De får möjlighet att springa 

av sig och fortfarande vara med i undervisning och inlärning. Det är lätt hänt att elever som inte kan 

sitta stilla upplevs som de som stör andra i klassrummet. I utomhusmiljö finns större ytor att röra sig 

på och andra ljud och oväsen som spelar i sammanhanget som möjliggör att dessa elever blir starkare i 

sig själva. Självförtroende växer tack vare rörelse på större ytor enligt Ericsson (2003). Studiens 

resultat kan jämföras med Yngvessons (2005) studie resultat som också visar att elever uppfattar att 

utomhusmiljö erbjuder ett större utrymme att röra sig på. Det samstämmer med Brügge och 

Szczepanski (2002) som menar att en av fördelarna med undervisning i utomhusmiljö är en ökad 

fysisk aktivitet i jämförelse med inomhus. Att barnen presterar och lär sig bättre tack vare att kroppen 
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engageras i rörelse och koncentration blir bättre återfinns hos Ericsson (2002) och Dahlgren och 

Szczepanski (2004).  

 

Utifrån jämförelsen av denna studies och Szczepanskis (2008) studie resultat kom jag fram till 

slutsatsen att det finns likheter i våra respondenters utsagor. I likheten med föreliggande studie 

förknippar lärarna i Szczepanskis studie utomhuspedagogiken med kroppsligt lärande, sättet att lära, 

platsens betydelse för lärande och objekt för lärande. Skillnader i denna studie och Szczepanskis 

(2008) studie är att där intervjuades lärare och i min studie elever. Jag anser att likheter i respondenters 

utsagor hänvisar till att utifrån lärares och elevers tankar och upplevelser om omvärlden kom man fram 

till att elever och lärare skulle kunna träffas över gränserna lättare tack vare ett mer öppet 

samtalsklimat och mer rörelse när undervisning bedrivs i utomhusmiljö. På så sätt kan de ta vara på 

varandras kompetenser och erfarenheter. 

5.2. Metoddiskussion 

 

Studien har inspirerats av forskningsansats fenomenografi. Det fanns tankar att svaren skulle vara 

annorlunda om jag valt en annan analysmetod som exempelvis diskursanalys. Jag sökte efter 

variationer som visar hur ett fenomen framträder för en elev i denna studie. Diskursanalys fokuserar 

inte på att någon uppfattar något utan på vilket sätt människor talar om begreppet och hur det 

påverkats av de sociala processerna i deras omgivning (Alvesson & Sköldberg, 1994). Människors 

utsagor kan inte tas för givet då dessa baseras på deras förmåga att beskriva och det människor säger är 

inte direkt bild av verkligheten. När det gäller datainsamlingsmetod kan jag konstatera att kvalitativa 

intervjuer tar tid samt att det är mycket svårare att intervjua någon än jag hade förväntat mig. 

Förberedelserna inför intervjuerna var flera. Till en början skulle jag formulera intervjufrågorna vilket 

krävde tid. Svårigheten låg i att formulera öppna frågor så att det inte missades med att komma fram 

till de svar som passade ämnet för uppsatsen. Det var även svårt att inte formulera alltför specifika och 

ledande frågor. Genom att använda intervjuguiden som en checklista tycker jag dock att frågorna 

kunde anpassas efter situationen. Jag upplever att jag fick en större variation i det insamlade materialet 

än jag skulle få om jag använde en intervju med högre standardiseringsgrad. Efter att intervjuguiden 

utformats kontrollerade jag om minidisken som skulle användas vid inspelning fungerade. Sedan 

genomförde jag en pilotintervju. Det var värdefullt då jag fick vänja mig vid intervjuguiden, 

intervjusituationen och vid att spela in på minidisk.  

 

Upplevelse av att intervjuerna genomfördes i ett litet arbetsrum är positiv. Intervjuade elever kunde 

känna sig avslappnade och det fanns inte något som kunde distrahera dem. Några gånger var det svårt 

att ”tyda” elevernas svar, men inspelningarna fungerade bra. Transkriberingen av intervjuerna tog 

också mycket tid, vilket är det negativa med icke helt strukturerade intervjuer. Det skulle troligtvis 

underlättat för mig vid analysen om jag hade utgått från samma ordning på frågor under alla intervjuer. 

Kanske skulle det även vara lättare att hitta mönster. Vid transkriberingen var jag väldigt noggrann 

med att materialet skrevs ner ord för ord såsom Kvale (1997) rekommenderar. Men därför var jag även 

tvungen att lyssna på inspelningarna flera gånger innan jag lyckades få ner allt på pappret som var 

sagt. Jag tog med allt ifrån intervjuerna jag trodde var relevant för denna studie vid transkribering som 

därför tog längre tid, men förhoppningsvis ökade det studiens trovärdighet. Jag försökte vara 

uppmärksam när jag strukturerade insamlade svar och reflekterade kring vad som tolkades i en viss 

beskrivningskategori. Jag ansåg att jag var färdig när jag upplevde att utsagor hade varit tolkade på alla 

sätt. Utifrån resultatet och beskrivningskategorierna valdes litteratur som var relevant för 

undersökningen. Att bara jag läste transkriberade intervjuer är en nackdel. En oberoende läsare skulle 

möjligtvis kunna upptäcka samma kategorier och höja studiens trovärdighet. Detta i enlighet med det 

som den fenomenografiska ansatsen efterlyser (Larsson, 1986). Det är mest troligt att jag skulle göra 

mer givande intervjuer idag då jag har fått lite erfarenhet av intervjutekniken. Jag skulle lägga mer tid 

på intervjuguidens frågeformulering då det under genomförandet och bearbetningen av intervjuerna 
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upptäcktes att några frågor kan tolkas vara ledande samt att alla frågor inte var helt relevanta med 

tanke på frågeställningarna.  

 

Jag har funderingar kring rimligheten av antalet intervjuer i denna studie. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) beror antal rimliga intervjuer av studiens syfte och vald vetenskaplig ansats. Då denna studie 

har inspirerats av fenomenografi betyder det att generaliserbarhet inte var av intresse och därför 

behövde inte antalet intervjuer vara stort (Larsson, 1986). I fenomenografi vill man även begränsa 

antal intervjuer för att inte riskera göra en ytlig analys av resultat p.g.a. tidsbrist eller svårighet med 

analysen (ibid). Däremot rekommenderas det en spridning av intervjuer till speciella grupper i syfte att 

även ett litet antal intervjuer ger legitimitet för studien (ibid). Man får gärna plocka intervjupersoner 

från olika platser, för att täcka in skillnader i kön, ålder, skolor och social bakgrund. Detta för att de 

valda personerna ska skilja sig tillräckligt mycket i sin bakgrund så att deras uppfattningar av samma 

fenomen också ska skilja sig. Så har inte jag helt och hållet arbetat i denna studie, men jag har kanske 

ökat kvalitéten i innehållet genom att studera en fråga av relevans för dessa elever.  

Flesta fenomenografiska studier bygger på intervjuer med 20-50 personer (ibid) men denna studie är 

ett mindre projekt och det kan vara rimligt med fem intervjuer som jag begränsade studien till. Dock 

kan jag ha missat variationer på grund av att jag endast intervjuade fem elever. Därför anser jag att 

urvalet skulle kunna varit bättre. Urvalet i studien var både bekvämlighetsurval och strategiskt urval. 

Urvalet gjordes för att ge en så god bild som möjligt inom ramen för denna uppsats, men 

respondenterna representerar inte en så bred grupp som jag hoppades på det skulle vara. Det som jag 

hade kunnat göra bättre med min studie är att intervjua fler elever för att på sådant sätt få en större 

variation i mitt empiriska material. Ett mer målinriktat urval skulle vara det rätta i syfte att få en 

mycket bredare bild av det undersökta fenomenet. En bredare grupp respondenter med olika 

erfarenheter skulle möjligtvis tillföra flera skilda uppfattningar av fenomenet i fråga. Här menar jag 

mer styrt urval av respondenter utifrån flera definierade kriterier som t.ex. viss utbildning, viss 

boendeort, viss diagnos och liknande. Exempelvis om det valdes elever från andra gymnasieprogram 

och inte bara naturprogrammet, från en landsortskola och inte bara stadsskola eller elever som hade 

erfarenenhet av undervisning i utomhusmiljö i andra ämnen som inte var knutna till naturen på samma 

sätt som biologi är. Erfarenheter individen har med sig av fenomenet påverkar hur den uppfattas. Det 

viktiga är att personen i fråga har erfarenhet av det som ska undersöks, men sedan är erfarenheter olika 

beroende vem man är. Sedan finns det både fördelar och nackdelar med att elever som skulle intervjuas 

redan kände mig då jag hade min VFU på deras skola. En av fördelarna är att det var en enkel väg att 

få tag på respondenter. Den andra fördelen är en redan etablerad relation som möjligtvis skapade ett 

förtroende mellan respondenterna och mig. Nackdelar kan ligga i en för mycket informell stämning 

som kunde påverkat resultat negativt.  

I detta arbete utgick jag ifrån den andra ordningens perspektiv i enighet med Marton (1981) vilket 

innebär att arbetet grundades på elevers uppfattningar och erfarenheter av undervisning i 

utomhusmiljö. Jag försökte se fenomenet med respondenternas ögon. Slutsatser jag kom fram till är 

baserade endast på elevers uppfattningar som innebär att jag inte blandar in mina personliga 

värderingar vilket gör att arbetet kan styrkas. Eftersom studiens resultat är det eleverna berättat som 

jag i efterhand tolkat, strukturerat i ett antal beskrivande och redovisade kategorier, finns det risk att 

jag har omedvetet styrt den då min egen tolkning är en integrerad del av resultat. Jag tror även att min 

positiva inställning till undervisning i utomhusmiljö samt saknad av erfarenhet av intervjuer måste ha 

färgat hela undersökningsprocessen till en vis del. Eftersom kvalitativ forskning inte går ut på att 

bevisa någon teori utan att belysa och skapa förståelse (Kvale, 1997) är denna uppsats av beskrivande 

karaktär och värderas utifrån om någon ny kunskap tillförts (Larsson, 1986). 
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5.3. Slutsats och fortsatt forskning 

 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelever uppfattar vilken betydelse 

undervisning i utomhusmiljö har för deras lärande och motivation har svaren från eleverna och 

resultaten i studien hjälpt mig att få en tydligare förståelse för vad undervisning i utomhusmiljö 

innebär för elevers lärande och utveckling. De frågeställningar detta arbete arbetades utifrån är: Hur 

uppfattar elever varför undervisning förläggs i utomhusmiljö? och Hur uppfattar elever vad det är som 

skapar motivation i utomhusmiljö?  

 

Utifrån min första frågeställning kom jag fram till, genom resultat, analys och diskussion, att elevernas 

delade uppfattningar om att undervisning i utomhusmiljö är på många sätt gynnande och stimulerande 

undervisningsform. Den är positiv på många sätt. Exempelvis är den mycket upplevelserik och 

lektionerna tillåter mer rörelse och en annorlunda social samvaro. Eleverna ser fördelar som 

exempelvis att det innebär en konkretisering av det de ska lära sig samt vardagsanknytning. Resultat i 

studien visar att eleverna ser möjligheter med undervisning i utomhusmiljö där de lär genom olika 

sinnen och med hela kroppen. Vidare är det positivt att elever har möjlighet att undersöka i autentiska 

miljöer och arbeta praktiskt. Resultat visar även att elever upplever sig vara mer delaktiga i 

undervisningen.  

 

Utifrån min andra frågeställning kom jag fram till, genom resultat, analys och diskussion, att elevernas 

delade uppfattningar om att undervisning i utomhusmiljö bidrar till elevers motivation utifrån två 

aspekter som är roliga lektioner och engagemang. Att platsen för undervisning har betydelse om elever 

upplever skolarbete som motiverade framkommer i Giotas (2002) studie där hon hänvisar till olika 

faktorer som påverkar elevers motivation, bland annat den lärandemiljö elever befinner sig i. Elevers 

motivation påverkas av många olika faktorer och jag som lärare måste kunna planera undervisningen 

på så sätt att elevers lust att lära stimuleras. Om eleven inte är motiverad till att lära sig ett visst 

innehåll sker heller inte någon meningsfull inlärning och det utvecklas endimensionella och ytliga 

kunskaper. 

 

Att uppfatta någonting inte är detsamma som att detta verkligen är på det sätt som det uppfattas vara 

(Marton, 1981). Detta innebär att de uppfattningar elever har av undervisning i utomhusmiljö inte 

nödvändigtvis beskriver hur denna undervisning verkligen är. Jag anser dock i enighet med Martons 

(1981) fenomenografiska tradition att det är av största vikt att allvarligt beakta de uppfattningar elever 

har eftersom de beskriver vad som är verkligt för dem. Om eleverna uppfattar undervisning i 

utomhusmiljö som en resurs för lärande och motivation är det viktigt att de behov de uppfattar att de 

har blir tillgodosedda. Jag anser att det är viktigt som lärare att bli bra på att lyssna på elever om man 

ska lyckas fånga dem och deras intressen. Det är viktigt att få reda på hur elever själva ser på egen 

undervisning eftersom det erbjuder lärare en möjlighet för att kunna påverka deras motivation.  

 

Undersökningen har resulterat i att undervisning i utomhusmiljö har belysts ur elevperspektiv. Jag tror 

även att studien lyckats med att vidga perspektivet på elevers lärande och motivation ur 

elevperspektiv. Elevperspektiv är viktigt idag då eleverna, deras inställningar och agerande i skolan 

främst ses från ett vuxet perspektiv (Giota, 2002). Från min erfarenhet av studier och arbetslivet 

påminns jag ständigt om att barnens intresse ska stå som utgångspunkt i varje undervisningsplanering. 

Det är grundläggande för mig som lärare att ta vara på elevernas tankar och tidigare erfarenhet och 

hjälpa dem lära av dessa genom kommunikation och upplevelse. Detta är i klang med hur Dewey 

(1897/2004) ansåg att undervisningen ska ha ett elevperspektiv. Genom att synliggöra variationen i 

elevernas olika sätt att beskriva undervisning i utomhusmiljö blir jag medveten om några skilda 

fenomen. Dessa skilda fenomen synliggör hur man som lärare kan utveckla olika pedagogiska 

ingångar i arbetet med undervisning i utomhusmiljö. Att vara medveten om vilken roll undervisning i 
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utomhusmiljö har blir alltså viktig för att förstå hur det dagliga arbetet som lärare kan påverkas positivt 

eller negativt utifrån detta. Utifrån att elevers lärande synliggörs genom elevers uppfattningar tror jag 

kan ha stor betydelse för planering och genomförande av undervisning. En lärare ska kunna variera 

undervisning på så sätt att eleverna upplever skoluppgifter vara mindre svåra. I detta syfte är det 

viktigt att eleverna själva identifierar vad som är viktigt för deras lärande.  

Det som slog mig när jag analyserade resultat är att få av respondenternas utsagor kunde tolkas som 

negativa gentemot undervisning i utomhusmiljö när det gäller lärande och motivation. I jämförelse 

med tidigare forskning och litteratur på området verkar det som att man kan dra samma slutsats. De 

flesta författare understryker det positiva effekten av undervisning i utomhusmiljö på elevers lärande 

och motivation. Fägerstam (2012) uttrycker sig till en del kritisk till detta arbetssätt samt några 

intervjuade lärare i Szczepanskis (2008), Knutsson och Laestadius (2005) och Maynard och Waters 

(2007) studie. Brodin (2011) anger även att utomhusmiljö kan vara en nackdel om den inte är anpassad 

och tillgänglig för barn med funktionsnedsättning. Lärare i ovan nämnda studier beskriver en del 

hinder som gör att de väljer bort undervisning i utomhusmiljö och jag tolkar det som att dessa hinder 

överväger möjligheterna. Jag fick dock uppfattningen att de flesta faktorer lärarna nämner är de som 

komplicerar lärarnas arbete. Den skillnaden jag finner mellan ovan nämnda studier och min studie är 

att respondenter inte lyfter dessa negativa aspekter som jag tror beror på att elever inte känner till 

komplexitet av lärares yrke och de komplikationer som kan uppstå när man ska planera och genomföra 

undervisning i utomhusmiljö.  Övergripande tanke är att undervisning i utomhusmiljö är något som för 

det mesta upplevs positivt när det används som komplement till undervisningen i klassrummet. 

Eftersom resultatet av denna undersökning och litteratur jag tagit del av pekar på att undervisning í 

utomhusmiljö ger en positiv inverkan på elevers motivation och lärande, drar jag den slutsatsen också. 

Slutsatsen är att utomhusmiljö kan fördelaktigt användas som komplement till inomhusundervisning 

även i gymnasieskola i syfte att undervisningen varieras. Då samtliga elever upplevde sig mer 

motiverade efter lektionerna i utomhusmiljö samt att de upplevde att de lärde sig på olika sätt, drar jag 

slutsatsen att undervisning i utomhusmiljö kan vara ett alternativ för att svara mot dagens utmaningar 

med svår motiverade elever och fallande kunskapsresultat. Jag anser även att på så sätt varierad 

undervisning i gymnasieskolan kan hjälpa elever som tappat intresse i grundskolan att återfå lusten till 

lärande. Vad jag mer kan dra för slutsats av resultatet i denna studie är att det är mitt ansvar som lärare 

att variera undervisning på så sätt att eleverna känner motivation till att lära sig. Alla elever måste få 

rättvis chans att få känna lust och motivation. Därför är det viktigt att jag reflekterar kring hur jag ser 

på undervisning i utomhusmiljö och relaterar det till hur elever ser på denna undervisningsform.  

Utifrån det resultat jag fått från de fem elever jag intervjuat har jag kunnat uppnå studiens syfte och 

svara på frågeställningar jag valt för mitt arbete. Slutsatsen för studien är att elever uppfattar att 

undervisning i utomhusmiljö konkretiserar det abstrakta, öppnar upp för ett varierat arbetssätt och ökar 

elevernas motivation. Undervisning i utomhusmiljö möjliggör en närmare kontakt med miljön man 

befinner sig i och kan leda till en miljömedvetenhet. Jag kan inte generalisera mina slutsatser till att 

alla elever tycker och tänker som resultatet i undersökningen visar. Dock känner jag att resultat är 

användbart, men att vidare studier kan behövas i syfte att ta reda på om flera gymnasieelever uppfattar 

undervisning i utomhusmiljö på ett liknande sätt. Det skulle kräva ett större antal intervjuer samt ett 

mer strategiskt urval. Därför hade det varit av intresse att utöka denna studie i framtiden till att göra 

jämförelse mellan flera gymnasieskolor (olika program och landsbygden kontra storstad) och i flera 

ämnen. Detta för att verifiera variationerna och öka tillförlitligheten. Det skulle även vara av intresse 

att komma åt gymnasielärares tankar om denna form av undervisning. Mitt syfte till den fortsatta 

forskningen skulle varit att kartlägga lärares uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö i 

gymnasiet. Det skulle även varit av intresse att kombinera intervjuer med andra datainsamlingsmetoder 

som exempelvis observationer. Detta med anledning av att jag skulle få ett större underlag för studiens 
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resultat. Man ser även vikten av att aktivt arbeta med undervisning i utomhusmiljö i verksamheten då 

det är roligt och kreativt sätt att få in både biologikunskap men att samtidigt få utföra rörelseaktivitet.  

5.4. Slutord och didaktisk relevans 

Jag anser att jag har fått en djupare inblick och förståelse för betydelse av undervisning i utomhusmiljö 

när jag undersökt hur undervisning i utomhusmiljö beskrivs i aktuell forskning och vilka uppfattningar 

gymnasieelever i denna studie har. Jag ville även ha en större insikt om hur eleverna på gymnasiet 

uppfattar undervisning i utomhusmiljö i syfte av en större insikt om det går att bedriva denna 

arbetsform även på gymnasiet. Det har jag fått. 

Som framtida lärare tar jag med mig hur gymnasieelever upplever att deras lärande och motivation 

främjas när undervisningen förläggs i utomhusmiljö. Jag håller med, och igenom studiens resultat, med 

många författare som förespråkar att undervisning i utomhusmiljö är ett komplement till 

inomhusundervisning och gynnsamt för eleverna på många olika sätt. Jag menar att aktiviteter som 

skapar engagemang och lust för elevers lärande är till fördel för många elever. Speciellt elever som 

behöver rörelse i kroppen för att kunna koncentrera sig och lära sig. Genom studiens resultat har jag 

kunnat dra slutsatsen att det är processen att lära, dvs. hur elever lär, det viktiga för mig som lärare att 

förstå och använda i min undervisning i utomhusmiljö. Jag kommer sträva efter en varierad 

undervisning, men det betyder inte att jag kommer välja denna arbetsform per automatik som 

Fägerstam (2012) också betonar är viktigt att vara medveten om. En lärare måste reflektera över hur 

utomhusmiljö kan användas som lärmiljö då olika miljöer passar för olika aktiviteter. Platsen har 

betydelse för lärandet enligt Szczepanski (2007) som betonar att utgångspunkten för all 

utomhuspedagogiskt verksamhet är i didaktiska frågorna: var, vad, hur och varför. Om undervisning 

ska flyttas ut måste det anpassas till undervisningens innehåll samt till intresse och behov i den grupp 

elever jag har.  

Denna studie kan vara av intresse ur didaktiskt perspektiv för läraryrket och även lärarutbildningen. En 

grupp elever som går första året på gymnasiet uttrycker att de upplever större motivation för arbete och 

att de bland annat lär sig bättre tack vare att alla sinnen är inkluderade under undervisningen i 

utomhusmiljö i jämförelse med den i klassrummet. Det handlar om en grupp elever, men om samma 

resultat skulle visa sig med flera elever i en större studie, då skulle det kunna vara ett argument för 

användning av utomhusundervisning på gymnasiet i en större utsträckning än idag.  

 

Med denna studie har tidigare kunskap om elevperspektiv på undervisning i utomhusmiljö fördjupats. 

Tidigare forskning (Kylin, 2004, Cele, 2006, O ́Shea, 2009 & Fägerstam, 2012) och den litteratur jag 

tagit del av belyser i hög grad elevperspektiv på undervisning i utomhusmiljö främst med elever yngre 

än gymnasieelever. Det är också främst förskolelärare och lågstadiepedagoger som använder sig av 

denna undervisningsform (Szczepanski, 2008). Då det inte framgår något vetenskapligt stöd att 

undervisning i utomhusmiljö skulle passa bättre för en viss ålder anser jag att teori måste kompletteras 

med sinnliga och handlingsburna erfarenheter i syfte att elever kan tillägna sig kunskap på bästa sätt 

oavsett elevers ålder. Teori och praktiska kunskaper kan självklart kompletteras i klassrummet men jag 

anser att undervisning i utomhusmiljö tydliggör det enklare tack vare autentisk miljö, konkretisering av 

det abstrakta och upplevelser med hela kroppen. Jag har sett att undervisning i utomhusmiljö har en 

roll i undervisningen i biologi inom gymnasieskola då den erbjuder möjligheter till ett varierat 

undervisningsinnehåll. Därför anser jag att denna studies resultat förhoppningsvis har öppnat upp för 

andra lärare som vill arbeta med undervisning i utomhusmiljö även i gymnasiet men som möjligtvis 

känner osäkerhet inför denna metod.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide (som ej visas för respondenter) 

 

Inledning 

 

Kort presentation av mig själv och ändamålet med min undersökning  

 

Förklara vad det är jag menar med begreppet utomhusundervisning. 

 

Förklarar kort varför det är viktigt för min undersökning att använda bandspelare och frågar om det är 

OK att använda den. 

 

Försäkra respondenten om dennes anonymitet och förklara att svaren bara ska användas inom ramen 

för min uppsats (konfidentiellt). 

 

Uppmana respondenten att besvara frågorna utifrån upplevelse (det finns inget rätt eller fel) 

 

Fråga respondenten om denne har några frågor innan intervjun börjar. 

 

Frågor om respondenter  

  

 Kan du berätta lite om dig själv? 

  

Frågor om respondenters fritids vanor (inklusive utomhusvistelse) 

 

 Kan du berätta lite om vad det är du gör på din fritid? 

 Är du ofta utomhus? 

 Är du ute så ofta som du vill? 

 

Frågor om respondenters utomhuslektioner 

 

 Har du haft någon utomhusundervisning? 

  

 Hur ser du på en sådan undervisning?  

 

Vad har ni gjort när ni varit ute?  

 

Kan du ge exempel på saker ni har gjort ute. 

 

Vad har ni gjort inne efter att ni hade lektion utomhus?  

 

Kan du ge exempel på saker ni har gjort inne. 

 

 Var gick ni när ni hade den lektionen?  

  

Varför gick ni ut?  

 

Hur tycker du att den lektionen (dessa lektioner) var?  

 

Vad tillför utomhusundervisningen dig? 
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Finns det något speciellt du vill betona i förhållande till den lektionen? 

 

Frågor om lärande 

 

 Vad lär du dig i skolan? 

   

Vad har du lärt dig när ni varit ute? 

   

Hur uppfattar du lärande ute var?  

 

Kan du ge några exempel? 

 

Vad har du lärt dig när ni varit inne? 

 

Kan du ge några exempel? 

 

 

Frågor om motivation 
  

Om du ser tillbaks på din utomhuslektion, hur mycket har du arbetat (i meningen aktiv)? 

 

Hur mådde du? 

 

Vad upplevde du? 

 

Varför? 

 

Hur aktiv är du på en inomhuslektion?  

  

Frågor om ämnesövergripande 

 

Kan du berätta om ni har kommit in (på andra ämnesområden) när ni var ute? 

Eller enklare: Kan du berätta om ni har pratat om några andra teman än 

ekologi när ni var ute? 

 

Kan du vara snäll och utveckla ditt svar? 

  

Frågor om samarbete med klasskompisar/lärare 

  

 Hur fungerade klassen ute? 

  Eventuellt: hur var det för dig och din kompis? 

 

 Hur tror du andra elever från din klass ser på den (dessa) lektionen ni hade ute? 

 

Frågor om fördelar/nackdelar 

  

Vad tyckte du om utomhusundervisning?  

Kan du vara snäll och konkretisera det (utveckla det)? 
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Kan du jämföra denna med andra aktiviteter? 

  

Eventuellt (om informanten bara beskriver positiva erfarenheter): Kan du beskriva något 

som var mindre bra (mindre roligt) när ni var ute? 

  

Vad är det som hindrar att ni är ute oftare under lektionerna? 

 

Är det något viktigt som du tycker att jag har missat? 

 

Avslutning 

 

Har du något mer att säga? (om informanten säger något intressant (efter att bandspelare har slagits av) 

som jag kan använda i min analys och redovisning av intervjun bör jag fråga om tillstånd till att få 

rapportera om det). Behålla bandspelaren på?! 

 

Hur har du upplevt intervjun? 

 

Vill du läsa min sammanställning av intervjun innan jag använder materialet i min uppsats? 

 

Vill du ta del av resultatet från undersökningen? 

 

Om jag skulle behöva göra någon komplettering i efterhand, går det bra om jag kontaktar dig via e-

post eller i skolan? 

 

Stödfrågor 
 

Hur (vad) menar du med…? 

Kan du berätta lite mer om det? 

Kan du säga något mer om det? 

Vad hände i den episod du nämnde? 

Har du upplevt något mer i samband med …? 

Kan du vara snäll och förtydliga? 

Kan du beskriva det för mig? 

 

 Att försöka klargöra informantens svar 

 

Du menar alltså att…? 

Är det så att du upplevt…? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

     Halmstad, 2010-12-07 

 

Information om undersökning kring undervisning i utomhusmiljö 

 

Hej! 

 

Jag heter Jasmina och är en lärarstudent som går sista terminen på Halmstads högskola. Nu är jag på 

gång att skriva mitt examensarbete vars syfte är att undersöka och åskådliggöra elevers uppfattning av 

utomhusundervisning. Jag kommer att använda mig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Fokus för 

undersökningen är elevernas personliga upplevelser av utomhusundervisning som eleverna hade haft i 

ekologi i början av höstterminen. För att kunna utföra denna intervju behöver jag ert godkännande som 

vårdnadshavare. Detta godkännande kan ni ge genom att fylla i och skicka tillbaka den understa delen 

av detta dokument senast den 2010-12-09. 

 

Ni tillfrågas härmed om ert barns deltagande i denna undersökning. 

 

Ert barn är tillfrågat. Om det tillåts och vill delta kommer det att få göra intervju. Att just ert barn är 

valt beror på att undersökningen kräver att eleven har haft utomhusundervisning dvs. har en viss 

erfarenhet av utomhusundervisning. 

 

Intervjuerna kommer att påbörjas inom två veckor och kommer ske under skoltid. Tidsåtgången 

kommer att variera beroende på hur mycket information eleven vill lämna. Deltagandet kommer inte 

påverka elevens skolarbete negativt. En fördel för eleven är att han/hon får sätta ord på sina 

upplevelser vilket kan fördjupa förståelsen för den egna lärprocessen. 

 

Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Jag kommer att behandla svaren i min 

uppsats så att inte något barn kan identifieras. Ert/ditt barns deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Du/ni eller barnet kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering. Om så 

önskas kommer jag då att ta bort allt material som berör barnet ur undersökningen.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan i Halmstad. Om intresse 

finns för att ta del av resultatet från undersökningen kan ni ta kontakt med mig. Jag mailar gärna min 

uppsats till er så snart den är sammanställd. 

 

Om ni har frågor, ni kan nå mig på följande telefonnummer: 

 

0768-909464 

035-123755 

 

Eller skriva till  

Jasmina.reljanovic@bredband.net 

 

Tack på förhand! 

 

Jasmina Reljanovic 

 

Denna del skickas tillbaka till skolan 
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Jag/vi har tagit del av informationsbrevet och godkänner/godkänner inte barnets deltagande i 

undersökningen. 

 

Ort och Datum:     

 

Barnets namn:     

 

Vårdnadshavaren underskrift:      

 

Namnförtydligande:      

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jasmina Reljanovic


