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Sammanfattning  
Vi har genomfört en intervjustudie där elever från årskurs 2 och 3 intervjuats om deras 
upplevelse av utomhusundervisning i biologi. Syftet med studien är att utifrån en 
intervjustudie genomförd i två klasser studera och analysera elevers inställning till 
utomhuspedagogik som en undervisningsmetod för lärande. Den forskningsfråga som 
studien ställer sig är: Hur upplever elever i årskurs F-3 undervisning utomhus i biologi? 
Intervjuerna är semistrukturerade och genomförs i par på två olika skolor i Sverige. För 
att få fram ett resultat är empirin analyserad med en induktiv analysmetod. Resultatet 
visar att eleverna upplever att undervisning utomhus i biologi är bra och roligt. De vill 
gärna lära sig om djur och växter i bland annat skog eller på en bondgård. När de har 
biologiundervisning utomhus vill de gärna arbeta tillsammans med andra klasskompisar. 
Slutsatsen som vi drar genom att ha genomfört studien är att eleverna upplever 
utomhuspedagogik som en rolig arbetsmetod, men gärna kopplar det till lek istället för 
undervisning. Det synliggörs även att elever föredrar att ha biologiundervisning inomhus 
om det regnar och vill vara utomhus vid solsken och värme.  
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Förord   
Det har funnits ett visst intresse hos oss för utomhuspedagogik, utomhusundervisning och 
biologi genom hela lärarutbildningen, men det är inte förrän vi vid examensarbete 1 vi fick mer 
kunskap om vad det innebär samt vilka för- och nackdelar som finns som intresset ökade 
betydligt. Enligt våra uppfattningar bedrivs i dagens skolverksamhet större delen av 
undervisningen inomhus istället för att ha en växelverkan mellan att vara inne och ute. Genom 
att kombinera undervisning inomhus med utomhusundervisning får elever en större 
verklighetsanknytning. Det är en påtaglig skillnad att enbart läsa om exempelvis växter och 
djur i en bok än att också beskåda objekt eller fenomen utomhus i dess rätta miljö och 
omgivning. I följande studie har det genom semistrukturerade intervjuer med elever i årskurs 2 
och 3 undersökts elevers upplevelser av utomhuspedagogik i biologi. Studien har genomförts 
av två författare och arbetet har fördelats lika mellan båda parter. Arbetet har utförts 
tillsammans, men även enskilt. Vid skrivning var för sig har arbetet delats upp innan och 
kontakt via internet har förekommit vid behov. Empirin som bestod av intervjuer samlades in 
enskilt på tidigare VFU-skolor (verksamhetsförlagd utbildning). Även transkriberingen gjordes 
enskilt, men redovisades för varandra. Samarbetet mellan författarna har fungerat väl under 
hela arbetsprocessen.  
 
Det börjar nu närma sig slutet på vår resa som lärarstudenter. De lärdomar som vi fått erfara 
under processens gång tar vi med oss till våra framtida roller som lärare. Vi vill tacka samtliga 
personer som på ett eller annat sätt hjälpt oss med vårt arbete. Först vill vi rikta ett tack till de 
elever som deltagit i studien. Om det inte vore för deras insats hade arbetet inte varit möjligt att 
genomföra. Vi vill även tacka våra handledare och studiekamrater för den konstruktiva kritik 
och de tips som givits under arbetets gång. Utan responsen hade arbetet inte lyfts fram och fått 
samma kvalité. Ett stort tack till samtliga! 
 
Hanna Andersson & Kajsa Bjerke, 2018-06-03 
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1. Inledning 
Skolan är en plats där elevers lärande och utveckling är i centrum. För att uppnå ett lärande bör 
varje enskild elev få den stöttning och utmaning som krävs (Skolverket, 2016). De bör även få 
ta del av kunskap i olika sammanhang och miljöer för att lättare kunna se relationer och 
samband (Carlgren och Marton, 2002). Författarna menar att detta är av stor vikt för att den 
kunskap de tillägnar sig i skolan ska sammanföras med verkligheten runt omkring oss. Ett ämne 
som tydligt är kopplat till naturen är biologi. Enligt Läroplanen (Skolverket, 2017) ska 
lågstadieelever utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön kunna beskriva och ge 
exempel på enkla samband i naturen. De ska även kunna utföra enkla fältstudier och 
observationer i närmiljön. För att kunna beskriva och få en djupare förståelse för naturen, dess 
uppbyggnad och organismer bör undervisningen inomhus kombineras med undervisning i en 
utomhusmiljö. Kroksmark (2016) betonar att en varierad undervisning där lärande sker på olika 
sätt och i olika miljöer är nödvändig eftersom elever inhämtar kunskap och lär på olika sätt. 
Enligt Wilhelmsson (2012) finns det ett ökat intresse för användningen av utemiljön då det kan 
stärka lärandet ytterligare samtidigt som naturen ger en helhetssyn. Författaren lyfter fram 
metoden utomhuspedagogik. 
 
Utomhuspedagogik definierar Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) som att man 
flyttar klassrummet ut i naturen. Syftet är att växla mellan upplevelse och reflektion av konkreta 
händelser (Linköpings universitet, 2016). På Lärarnas Riksförbunds hemsida Skolvärlden 
skriver Wahlgren (2012) om utomhuspedagogikens betydelse och att det inte betyder att man 
har exakt samma undervisning utomhus istället för inomhus, utan att poängen är att 
undervisningen sker i en miljö där lärandet är platsbaserat och elevernas kunskaper får större 
verklighetsanknytning. Brügge och Szczepanski (2011) hävdar att elever får en större förståelse 
för sin omvärld genom utomhuspedagogik då de får en direktkontakt med dess riktiga miljö. 
Författarna hävdar dock vikten av att utomhuspedagogik och undervisning inomhus samspelar 
och kompletterar varandra. Enligt Magntorn och Magntorn (2004) får elever genom 
utomhuspedagogik uppleva, undersöka och studera organismer i dess egentliga miljö. Detta 
medför att de kan skapa sina egna uppfattningar om exempelvis olika arter i biologi och därmed 
får en fördjupad förståelse. Samtidigt som Magntorn och Magntorn (2004) lyfter fram 
utomhuspedagogikens betydelse för biologiämnet belyser Sjøberg (1998) att den 
biologiundervisning som bedrivs till stor del är läroboksstyrd. Detta medför enligt författaren 
att elever tappar intresse för ämnet och inte får den fördjupade kunskap som de kunnat få om 
de exempelvis gavs möjlighet att studera och undersöka djur och växter i dess egentliga miljö.  
 
Sjöstrand Öhrfelt (2015) betonar vikten av att det undervisningsinnehåll som väljs ska ta 
utgångspunkt i elevers erfarenheter, upplevelser och intresse. Författaren menar att lärare bör 
ta del av elevers synpunkter samt inte ha styrt upp innehållet alltför mycket så att det finns 
utrymme till att låta eleverna själva få upptäcka och uppleva naturen. Även Kulturrådet (2018) 
trycker på betydelsen av att låta eleverna få vara delaktiga och delge sina synpunkter och 
upplevelser kring undervisningens innehåll och form. Lärare bör ta tillvara på elevers 
erfarenheter och använda dem till något positivt som motiverar eleverna till att lära. Enligt 
Thulin (2011, s. 38) handlar det om att lyssna på elever, låta dem göra sina röster hörda och ta 
tillvara på deras perspektiv och upplevelser. Författaren menar att det är elevers nyfikenhet och 
motivation till att lära som är deras egen drivkraft i lärandet.  
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1.1 Problemområde 
I ovan nämnd forskning lyfts det fram att elevers kunskaper inom biologi fördjupas genom 
utomhuspedagogik. Det lyfts även fram att den biologiundervisning som bedrivs i stor 
utsträckning är läroboksstyrd vilket kan påverka elevers intresse för ämnet. Malone och Tranter 
(2003) lyfter fram att det sällan bedrivs undervisning utomhus. Samtidigt betonar 
Skolinspektionen (2010) att kvaliteten på biologiundervisningen har blivit sämre på så sätt att 
elever inte inhämtar den kunskap som krävs för att bli godkända på prov. Detta kan enligt 
författaren bero på att elevers motivation och intresse för ämnet har minskat. Wahlgren (2011) 
betonar att elevers motivation och förståelse är central för inlärning och lärande. Enligt 
författaren är det genom att fånga elevers intresse och nyfikenhet som motivationen till att lära 
och inhämta kunskap ökar. Att elever får vara med och ha synpunkter på hur undervisningen 
utformas belyser Skolverket (2015) som en viktig aspekt för att öka elevers intresse, kvalité och 
motivation.  
 
I Remington och Legges (2017) studie kan det i resultatet utläsas att lärarnas synpunkter på 
utomhuspedagogik var positiva. Det kan även utläsas att de gjorde antydanden om vad eleverna 
ansåg om utomhusundervisning. För att få fram elevers egentliga synpunkter och upplevelser 
kring undervisning utomhus har vi valt att genomföra en studie där elever är i fokus. I Bjerke 
och Anderssons (2017) litteraturstudie synliggjordes det att de få studier som genomförts ur 
elevperspektiv endast innefattar elever som gått i förskolan, högstadiet eller gymnasiet. På de 
grunderna valdes det att fokus i studien ska vara på elever som går i årskurs F-3. Vi kommer 
att undersöka elevers inställning till utomhusundervisning i biologi då det enligt oss är ett ämne 
som är passande att arbeta med utomhus. Anledningen till att denna studie är relevant för lärare 
är då flera studier påvisar det positiva med att bedriva undervisning utomhus och hur mycket 
det motiverar eleverna. Majoriteten av forskningen om utomhuspedagogik och att bedriva 
utomhusundervisning inkluderar lärares åsikter och hur de spekulerar kring elevers inställning 
till undervisning utomhus. Vi anser att det är viktigt att få fram elevers egentliga tankar och 
inställning till det. Även om forskning visar att det är positivt och lärare menar att det finns 
mycket fördelar- och nackdelar är elevers tankar betydelsefulla. Detta på grund av att elevers 
motivation för lärandet ökar då undervisningen är utifrån deras egna intressen och genomförs 
på ett sätt som de anser är roligt att lära sig på.  
 

1.2 Syfte  
Utifrån problemområdet har vi framställt ett övergripande syfte som tillsammans med 
frågeställningen nedan kommer ligga till grund för studien. Syftet med studien är att utifrån en 
intervjustudie analysera elevers inställning till utomhusundervisning. 
 

1.3 Frågeställning 
Den frågeställning som kommer ligga till grund för studien är: 
 

•   Hur upplever elever i årskurs F-3 undervisning utomhus i biologi?  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer en mer ingående beskrivning om hur utomhuspedagogik i ämnet biologi 
skrivas fram. Det kommer även presenteras vad tidigare forskning visar om utomhuspedagogik 
i biologi. De begrepp som är centrala och ständigt återkommande i bakgrunden är motivation, 
intresse och ett förbättrat lärande.  
 
Brügge och Szczepanski (2011) belyser nya möjligheter till att inhämta kunskap; inspiration 
och känsla öppnas genom utomhuspedagogik. Enligt författarna får elever genom användning 
av metoden en känsla för bland annat djur och natur vilket i sin tur leder till ett ökat 
engagemang, intresse och fördjupat lärande. Utomhusundervisning har enligt 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2016) en positiv inverkan på elevers motivation, 
koncentrationsförmåga och lärande. Något som också anses vara motivationshöjande, kan bidra 
till ett lärande och går att genomföra som en aktivitet utomhus är lek. I en artikel skriven av 
Wahlgren (2011) nämner Peter Gärdenfors att leken är ett betydelsefullt verktyg som borde tas 
tillvara på för att öka elevers motivationsfaktor och förståelse. När elever ser det som lek menar 
han att de tillåter sig att misslyckas.  
 
I Thulins (2011) studie visar resultatet att det är viktigt att låta elever få ta del av olika material 
och undersökningar samt i samtal även sätta ord på vad det är som händer för att få en djupare 
förståelse. Genom biologilektioner utomhus kan elever ges möjlighet att lära sig se, observera, 
lyssna och ställa frågor samt kommunicera och reflektera kring de iakttagelser som görs i 
naturen (Thulin, 2011). Szczepanski (2007) menar att det centrala med utomhuspedagogik är 
att man växelverkar de förstahandserfarenheter elever får genom att kunna relatera till 
exempelvis djur och växter utomhus med textbaserad kunskap från till exempel böcker. Wallin, 
Sjöbeck och Wernersson (2000) menar att en varierad undervisning där det tas tillvara på 
utemiljön med laborativt inslag är den aktivitet som är mest intressehöjande inom biologiämnet. 
Författaren menar att det hjälper till att konkretisera och verklighetsförankra biologin vilket gör 
att förståelsen för ämnet ökar. 
 
Något som Thulin (2011) lyfter fram är att lärare inte vet hur de ska gå tillväga för att använda 
utomhuspedagogik som lärandemetod samtidigt som eleverna inte vet hur de ska hantera de 
material och verktyg som de blir tilldelade av lärarna. De som krävs av lärare vid undervisning 
utomhus är förmågan att kunna förmedla kunskap i naturen samt hantera elevgruppen i olika 
väder (Szczepanski, 2007). Författaren menar även att läraren ska kunna läsa av naturen och ha 
goda kunskaper om till exempel djur och växters livscykler inom biologiämnet. Mårtensson 
(2004) belyser att lärare ofta anser att de saknar kunskap om metoden för att kunna tillämpa 
utomhuspedagogik, vilket gör att de undviker att använda den sortens pedagogik. Författaren 
menar dock att elever ofta uppskattar att vistas i en utemiljö då det bidrar till en variation, 
motivation och ett intresse som i sin tur leder till ett bättre lärande, på så sätt att de får se 
kunskap på olika sätt och i olika sammanhang. Enligt Skolinspektionen (2010) får elever till en 
viss del förmedla sina uppfattningar och upplevelser kring val av undervisningsinnehåll och 
form. Trots det menar Skolinspektionen att den undervisningen som genomförs i skolor inte 
stämmer överens med den undervisning som elever själva anser gynnar deras lärande. Elever 
menar på att en varierad undervisning där det även genomförs undervisning utomhus är den 
mest gynnsamma. Mårtensson (2004) har genomfört en studie där resultatet visar att man som 
lärare bör ta del av elevers uppfattningar och upplevelser kring undervisningen för att uppnå ett 
bättre lärande och skapa motivation samt intresse hos eleverna. 
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2.1 Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning som är central och relevant för denna studie. 
Studierna baseras på det område som undersöks samt uppfattningar och upplevelser av 
utomhuspedagogik. De sju exemplen av tidigare forskning som följer nedan valdes då vi anser 
att de är de mest representativa för vår studie. Vi har sökt efter forskning på olika databaser. 
Det har även gjorts en systematisk litteratursökning som är publicerad i Bjerke och Anderssons 
(2017) litteraturstudie. I litteraturstudien undersöktes utomhuspedagogik i ämnet biologi. Det 
skrivs mycket forskning kring utomhuspedagogik där majoriteten handlar om vad lärare anser, 
få studier handlar om hur elever faktiskt uppfattar och upplever det. 
 
En av de kända forskarna inom utomhuspedagogik är Fägerstam. I en av sina genomförda 
studier har Fägerstam undersökt 12 gymnasielärares upplevelser av utomhuspedagogik på olika 
skolor runtom i Sverige. Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter och 
uppfattningar av att regelbundet arbeta med metoden. Det genomfördes semistrukturerade 
intervjuer både före och efter att lärarna hade undervisat med metoden under ett års tid 
(Fägerstam, 2014). Vid intervjuerna som genomfördes före de började arbeta kontinuerligt med 
utomhuspedagogik beskrev lärarna att de enbart hade haft sociala aktiviteter samt gjort 
tillfälliga fältarbeten i bland annat biologi utomhus. Resultatet från intervjuerna som 
genomfördes ett år efter att de arbetat med utomhuspedagogik visade att lärarna ansåg att det 
fanns en svårighet i att strukturera eleverna och få deras fulla uppmärksamhet. Lärarna 
upplevde däremot att eleverna fick ett större engagemang och blev mer motiverade vid 
användning av arbetsmetoden. Något som lärarna poängterade och sa kunde användas som en 
tillgång vid undervisning utomhus var det material som fanns tillgängligt i naturen.  
 
Även resultatet i Palavan, Cicek och Atabays (2016) studie visar på en osäkerhet med 
utomhuspedagogik hos lärarna. Studien genomfördes i Turkiet där 18 grundskollärare blev 
intervjuade genom semistrukturerade intervjuer. Det ställdes sju stimulerande och utarbetade 
frågor vars poäng var att avslöja deras kunskapsnivå om utomhuspedagogik. Syftet med studien 
var att undersöka lärares perspektiv på metoden. Osäkerheten som fanns hos lärarna berodde 
på tidsbegränsning, brist på kunskap, svårigheter att transportera sig till olika platser, föräldrars 
godkännanden och för stora klasser. Lärarna hade även en oro över hur eleverna skulle uppnå 
kunskapskraven när de arbetade utomhus. Lärarna såg trots osäkerheten positiva aspekter av att 
arbeta med utomhuspedagogik. De upplevde att eleverna fick en ökad kännedom och förståelse 
för djur och natur. Eleverna blev även mer ansvarsfulla och fick genom naturen konkret material 
att arbeta med.  
 
Ottander, Wilhelmsson och Lidestav (2015) har även de utfört en studie ur 
lärarperspektiv.  Studien genomfördes i Sverige där nio grundskollärare intervjuades med syftet 
att undersöka vilka kunskaper lärarna ville att sina elever skulle inhämta. I resultatet visade det 
sig att lärarna ansåg att utomhuspedagogik bidrog till att eleverna fick använda samtliga sinnen 
samtidigt som färdigheter kombineras med erfarenheter. Lärarna ansåg även att 
utomhuspedagogik bidrog till en förbättring av elevers kognitiva, sociala, emotionella och 
fysiska utveckling (Ottander, Wilhelmsson & Lidestav, 2015). Samtliga lärare var överens om 
att undervisning utomhus skulle vara ett komplement till klassrumsundervisningen och att val 
av verktyg och arbetssätt hade en stor betydelse för att få en bra undervisning och resultat. 
Några nackdelar som författarna lyfte fram var att lärarna menade på att de inte använde 
utomhuspedagogik i en större utsträckning på grund av att det tar så lång tid att planera och de 
inte känner att de har kunskapen samtidigt som elevantalet var för stort. I slutsatsen 
konstaterades vikten av att skapa en positiv känsla för naturen så att elever finner ett intresse 
för utomhuspedagogik.  
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Thulin (2011) har genomfört en studie där syftet var att generera ny kunskap om hur barn och 
lärare kommunicerar naturvetenskapliga innehåll i förskolan. Studien genomfördes i Sverige 
på en förskola där barnen var i åldrarna tre till fem år. Hon samlade in empirin genom 
videoinspelning som hon sedan observerade. Resultatet visar att vid undervisning utomhus var 
det läraren som var den mest aktiva. Barnen var aktiva genom att lyssna och ställa frågor. Thulin 
analyserade även vilka frågor eleverna ställde och kategoriserade dessa till tre kategorier, frågor 
om innehåll, frågor om redskap och frågor utanför temat. Även Mårtensson (2004) har 
genomfört en studie om förskolebarn. Syftet med studien var att få kunskap om den fysiska 
miljöns betydelse för barns utomhuslek inom mer avgränsade områden som förskolegårdar. 
Studien genomfördes på två olika förskolor i Sverige där empirin samlades in på flera olika 
sätt. Empirin samlades in genom observation med video som stöd, fältarbete, samtalsintervju 
samt aktivitetskartor. Resultatet visar att genom leken går eleven in i en roll vilket gör att deras 
handlingar blir naturliga och i relationen till den fysiska miljön blir tydligare. 
 
För att inkludera elevernas inställning till undervisning utomhus har vi med Fägerstam och 
Bloms studie (2013) vars syfte var att undersöka hur inställningen till biologi påverkar elevers 
kognitiva och affektiva förmåga. I studien deltog totalt fyra klasser i Sverige. Två av klasserna 
var från årskurs 8 medan resterande två klasser var årskurs 7. En klass i varje årskurs användes 
som kontrollgrupp och de resterande två var experimentgrupper. Experimentgrupperna fick till 
skillnad från kontrollgruppen som enbart hade undervisning inomhus utföra diverse laborativa 
övningar och experiment i naturen. För att ta reda på elevernas uppfattningar kring arbetssättet 
utfördes semistrukturerade intervjuer. I resultatet av intervjuerna i Fägerstam och Bloms (2013) 
studie visade det sig att eleverna ansåg att de fick en djupare förståelse när de kunde relatera 
teori från klassrummet till praktiskt genomförande i naturen. De ansåg även att 
utomhuspedagogik väckte deras intresse att upptäcka nya saker som till exempel olika växt- 
och djurarter samtidigt som de menade på att det sällan genomförs den typen av undervisning 
i deras skolverksamhet. Eleverna upplevde att det var roligt att ha lektion utomhus då de kunde 
leka lekar och att det fanns mer utrymme utomhus. De ansåg även att de vid 
utomhusundervisning fick frisk luft vilket ledde till att de blev mer alerta. En nackdel som 
eleverna upplevde var att ha lektioner ute när det är dåligt väder. Utöver intervjuer använde 
forskarna enkäter. Resultatet från enkäterna visade att kontrollgruppen hade svårare att komma 
ihåg vad de gjort under biologilektionerna än de elever som haft undervisning både inomhus 
och utomhus. Detta menar forskarna beror på variationen mellan de olika lärmiljöerna.  
 
Fančovičová och Prokop (2011) har genomfört en studie där syftet var att undersöka huruvida 
undervisning utomhus påverkar elevers inställning till och kunskap om växter i naturen. Studien 
genomfördes på en skola i Slovakien och de 34 elever som deltog var 10 - 11 år. Eleverna blev 
indelade i två grupper, en kontrollgrupp och en experimentgrupp. I kontrollgruppen låg fokus 
på teoretisk kunskap inomhus medan experimentgruppen utförde mer praktiska uppgifter 
utomhus. Forskarna ställde frågor både före och efter undersökningen vilket gjorde att de fick 
reda på vad eleverna hade lärt sig genom att ha biologiundervisning utomhus. Studiens resultat 
visar att elevernas attityd gentemot växter hade förbättrats genom att undervisas utomhus. 
Resultatet visade även att de elever som var med i experimentgruppen föredrog biologi mer än 
de elever som var i kontrollgruppen. 
 
Sammanfattningsvis kan vi i ovanstående studier se att där lärarnas perspektiv var i fokus visade 
resultatet att utomhuspedagogik var viktigt då eleverna bland annat fick använda samtliga 
sinnen och gavs möjlighet att koppla tidigare kunskaper och färdigheter till erfarenheter. 
Lärarna ansåg dock att de var osäkra när de undervisade utomhus på grund av bland annat 
kunskapsbrist och för stora klasser. I de två studier där elevernas perspektiv var i fokus visade 
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resultatet att eleverna ansåg att de fick en djupare förståelse när de kan koppla teori till praktik 
och att det är positivt att arbeta tillsammans. De ovanstående studierna som visar på lärares 
uppfattningar om utomhuspedagogik är relevanta för oss då vi vill visa på lärares uppfattningar 
och upplevelser gentemot elevers. Studierna där eleverna är i fokus är relevanta då vi vill kunna 
jämföra eleverna i den studiens åsikter med eleverna som deltagit i vår studie. I den sista studien 
kan vi se hur elevers intresse och kunskap kring biologi utvecklas genom undervisning 
utomhus.  
 

3. Metod 
Detta avsnitt kommer innefatta en redogörelse för tillvägagångssättet och vilka etiska aspekter 
som tagits hänsyn till i studien. Det kommer även att redogöras för val av metod, vilka urval 
och avgränsningar som gjorts, studiens tillförlitlighet samt hur bearbetningen av datamaterialet 
gått till för att kunna genomföra studien. I slutet av avsnittet förs det även en diskussion kring 
studiens metod. För att svara på studiens forskningsfråga valde vi att göra en kvalitativ 
intervjustudie. 
 
Intervjufrågorna baserades på ämnet biologi, men för att underlätta för eleverna valde vi att inte 
använda begreppet biologi utan istället prata om saker som biologi innefattar, däribland djur 
och växter i naturen. Vi valde att inte heller nämna utomhuspedagogik för att det är något som 
för dem är okänt, utan det lyfts fram som undervisning utomhus vid samtal. När vi formulerade 
intervjufrågorna valde vi att skriva fram de i olika teman (se bilaga 1). De teman som valdes 
till intervjufrågorna var: Upplevelse av uterummet, aktivitet, undervisningsmaterial, grupp, 
väder, ljud. Temana till intervjuerna valdes utifrån resultaten i tidigare forskning. I tidigare 
forskning kan vi utläsa att lärare anser att det finns en svårighet att hålla koll på eleverna. 
Samtidigt menar lärare att elever blir mer motiverade till att lära av att vara utomhus. Vi kan 
även utläsa att de ser naturmaterial som en tillgång i undervisningen vid olika aktiviteter. Vid 
intervjuer med elever i tidigare forskning framkom det att ljudnivån och vädret var två 
nackdelar med att vara utomhus. En fördel som eleverna lyfte fram är däremot att det finns mer 
utrymme utomhus vilket resulterar till att de kan dela upp sig mer och vara i olika 
gruppkonstellationer.  
 

3.1 Insamling av empiri 
För att ta reda på elevers upplevelser om utomhuspedagogik i biologi genomfördes 
semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer består av redan färdiga 
intervjufrågor där respondenten själv har möjlighet att utveckla sina tankar samtidigt som 
intervjuaren kan ställa följdfrågor (Denscombe, 2000). Författaren menar även att 
respondentens uppfattning och förståelse av frågorna ligger i fokus i den typen av intervjuer. 
Bryman (2011) betonar vikten av att låta respondenten få möjlighet att utveckla sina svar då 
svaren ofta har en betydande roll för studien. De frågor som ställdes under intervjuerna med 
eleverna var till en början tänkta att vara öppna, men då det upptäcktes att eleverna hade svårt 
att besvara dessa fick vi som intervjuare gå in och stötta med ledande frågor samt istället 
formulera om oss så att det blev slutna frågor. För att komma förberedda till intervjun hade vi 
skrivit ner exempel på frågor.  
 
Vi valde att enbart vara en intervjuare, för precis som Trost (2010) nämner finns det en risk att 
elever känner sig i underläge om det är två eller fler intervjuare. De elever som intervjuades går 
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i årskurs 2 och årskurs 3. Intervjuerna genomfördes i par. Paren valdes delvis ut slumpmässigt 
då det enbart var ett namn som blev draget. Den elev vars namn som blev draget fick välja en 
klasskompis. Anledningen till detta är att det skulle finnas en viss trygghet hos eleverna under 
intervjuerna. Eleverna placerades tillsammans med intervjuaren vid ett bord i ett avsides rum 
för att undvika distraktioner. Under intervjuerna användes ljudinspelningar för att senare kunna 
återkoppla och sammanställa det som sagts. Inspelningarna gjordes på ipad där ipaden låg på 
bordet under hela intervjun för att spela in ljudet. Vi valde att använda ljudinspelning för att få 
med hela intervjun och inte riskera att delar av samtalet försvinner samt för att inte behöva sitta 
och skriva samtidigt som man har en dialog med eleverna. Att inte riskera att information faller 
bort är något som Bjørndahl (2005) betonar, han poängterar även vikten att inspelat material 
kan granskas om och om igen. Innan inspelningen startade var vi noga med att förklara syftet 
med intervjun och syftet med att den spelades in. Det genomfördes totalt åtta intervjuer och de 
varade mellan 5 - 15 minuter beroende på hur mycket eleverna var villiga att berätta och om 
det blev ett flyt i samtalet.  
 

3.2 Förutsättningar och urval 
Den insamlade empirin består av inspelade intervjuer med elever i årskurserna F-3 från två 
likartade socioekonomiska skolor. Båda skolorna är belägna i samma kommun i södra Sverige. 
En av skolorna innefattar klasser från förskoleklass till årskurs tre, medan den andra skolan 
sträcker sig från förskoleklass till årskurs fem. Intervjuerna genomfördes i en årskurs 2 som är 
en klass på 22 elever samt en årskurs 3 som består av 23 elever. På respektive skola 
genomfördes fyra intervjuer och då intervjuerna genomfördes i par har åtta elever på varje skola 
deltagit. Båda skolorna har nära till skog och natur samt stora skolgårdar med olika 
lekställningar. Innan intervjuerna har det arbetats med utomhusundervisning på de båda 
skolorna, dock i olika grad.  
 
Intervjuerna genomfördes i par då vi ville få bort känslan av att eleven blev förhörda samt att 
eleverna då kunde stötta varandra. Då eleverna inte är vana att befinna sig i en sådan 
intervjusituation var förhoppningen att eleverna skulle känna sig mer bekväma i att vara 
tillsammans. Urvalet blev till viss del ett bekvämlighetsurval då vi kände de deltagande 
eleverna sedan tidigare (Bryman, 2011). Det gjordes även ett slumpmässigt urval. Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013) betonar att ett slumpmässigt urval innebär att 
deltagare dras slumpmässigt utan innebärande ordning. Vi valde att enbart dra ett namn och den 
elev som blev dragen blev först förfrågad om att delta för att sedan få välja en kompis att ta 
med som även den blev förfrågad. Att eleven som blev dragen fick välja en kompis valde vi att 
göra för att eleverna skulle känna sig trygga med varandra då det annars finns en risk att det 
dras två namn på elever som inte fungerar ihop. Sammanlagt deltog 16 av 45 elever.  
 

3.3 Analysmetod 
För att svara på frågan hur elever upplever utomhusundervisning i biologi valde vi att använda 
en induktiv analysmetod. En induktiv analysmetod innebär enligt Svensson (2015) att teorier 
bildas utifrån den insamlade empirin. Empirin består av semistrukturerade intervjuer av elevers 
upplevelser om utomhusundervisning i biologi. Då intervjuerna bearbetades lyssnades det 
inspelade materialet noggrant igenom och transkriberades i ett Word-dokument. Anledningen 
till att vi transkriberade det inspelade materialet var för att få en bättre överblick av de olika 
intervjuerna och lättare kunna se likheter och skillnader i elevernas inställning till 
utomhuspedagogik. Bjørndahl (2005) hävdar att det är en fördel att transkribera det inspelade 
samtalet är att kommunikationen kan framträda på ett tydligare sätt. 
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När materialet transkriberats och skrivits ut i text lästes allting igenom ytterligare en gång. Efter 
det hittades flera likheter men även skillnader i elevernas svar. Likheterna fick olika färger 
beroende på vad de handlade om. När eleverna samtalade om exempelvis val av material vid 
biologiundervisning utomhus markerades det med en färg. Även om eleverna nämnde olika 
material fick allt som handlade om material samma färg för att kunna jämföra vilka material 
som eleverna föredrar. Under färgkodningen valdes det enbart  att färgkoda de delar som 
handlade om hur eleverna upplever biologiundervisning utomhus då detta är det som är mest 
relevant för vår forskningsfråga.  
 
När färgkodningen var färdig hade flera olika teman framställts som sedan analyserades ännu 
en gång. Teman som innefattade liknande saker sattes ihop till ett tema. När eleverna 
exempelvis samtalade om väder och ljud som har med omgivningen att göra gjordes det ett val 
att slå ihop dessa teman till ett, vilket resulterade i omgivningens påverkan. Tidigare 
upplevelser var ett annat tema som bildades vid analys då vi ställde flera frågor om hur de 
tidigare har gjort när de haft biologiundervisning utomhus och vad de upplevde om det. I detta 
temat var det flera av de delar som är med i de andra temana som passade in men som vi valde 
att ta med i ett annat tema, till exempel i vilken typ av gruppkonstellation de brukar arbeta i när 
de har biologiundervisning utomhus eller vilket material de hade använt tidigare. Då vi ville 
kunna jämföra hur de brukar arbeta och hur de skulle föredra att arbeta valde vi att ha 
gruppkonstellation som ett tema där båda delarna var med. Det fjärde temat var även detta ett 
tema som slogs ihop till ett. Detta då vilka platser de hade velat ha utomhuspedagogik på var 
en egen färg och vilket material de brukar använda samt skulle vilja använda var en färg vid 
kodningen. Ihopslagningen resulterade i temat upplevelse av plats och material.   
 

3.4 Etiska aspekter 
För att få en bra kvalité på forskning, genomförande och forskningsresultat har etiska 
överväganden och riktlinjer en betydande roll (Vetenskapsrådet, 2002). För att följa 
Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet valde vi att arbeta på följande sätt under studiens 
genomförande. De lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer som medverkat i studien har 
informerats om studiens syfte. Vid uppstarten samlade vi in godkännande från de deltagande 
eleverna men då de är under 15 år samlade vi även in skriftliga godkännande om deras 
deltagande från föräldrarna (se bilaga 2). I samband med att eleverna fick välja om de ville delta 
eller inte blev de även informerade om att de när som helst under arbetets gång kunde ändra sitt 
godkännande. Det delgavs information om hur de deltagandes personuppgifter behandlas och 
avidentifieras, vilket innebär att varken deras namn eller personuppgifter förekommer. Vi 
delgav även hur den insamlade empirin och transkriberingen kommer att användas vilket är 
enbart i forskningssyfte och kommer att raderas när studien färdigställts. 
 

3.5 Trovärdighet 
Studien innefattar semistrukturerade intervjufrågor. Innan intervjuerna genomförts har det 
bedrivits ett fåtal lektioner i biologi utomhus vilket kan ha påverkat resultatet i denna studie. 
Anledningen till att det kan ha påverkat resultatet är att eleverna fått erfara 
utomhusundervisning i biologi och då är bekanta med det sedan tidigare vid intervjuerna. 
Biologiundervisningen som bedrivits innan denna studie genomförts skedde i samband med att 
vi var ute på våra praktikskolor och skulle skriva ett utvecklingsarbete. Trost (2010) belyser att 
en semistrukturerad intervju bidrar till en ökad trovärdighet på så sätt att de intervjuade 
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personerna svarar utifrån sina egna erfarenheter och ges möjlighet att utveckla sina svar. Vid 
val av studier och den egna studien har det tagits hänsyn till de etiska principerna. Den data 
som samlats in har avidentifierats och riskerar inte att skada någon av deltagarna. När man 
genomför kvalitativa intervjuer är det viktigt att man inte intervjuar enbart en eller ett par 
personer då forskningsresultatet isåfall blir beroende av några enskildas personliga åsikt 
(Eriksson-Zetterquist & Arhne, 2015). I denna studie har det intervjuats totalt 16 elever vilket 
ökar trovärdigheten då det är mindre risk att det insamlade materialet påverkas av enskildas 
personliga åsikter. Enligt Eriksson-Zetterquist och Arhne (2015) ökar den säkerheten när man 
intervjuat sex till åtta personer. Det är dock enbart 16 elever på två olika skolor som har 
intervjuats vilket gör generaliserbarheten låg. Att kunna generalisera när en studie där sådana 
små populationer deltar finns det enligt Kihlström (2007) olika åsikter kring. Författaren 
refererar till en studie av Pramling från 1983 som menar att det går att generalisera då den 
visade variationen kan användas vid liknande kulturer. Kihlström (2007) refererar även till en 
studie av Alexandersson att det inte direkt går att generalisera till andra liknande kulturer utan 
att man genom en studies resultat kan känna igen händelser som kan påminna om ens egna 
arbete.  
 

3.6 Metoddiskussion 
För att ta reda på elevernas upplevelser om undervisning utomhus i biologi valde vi att använda 
semistrukturerade intervjuer. Vid intervjutillfället hade vi med några frågor med följdfrågor 
kring undervisning utomhus. Frågorna hade fokus på biologi, även om det valdes att inte lyfta 
fram ämnet specifikt i de förberedda frågorna. Då eleverna svarade olika på frågorna som 
ställdes vid intervjuerna blev följdfrågorna inte samma, utan varierade intervjuerna emellan. 
Under intervjuerna märktes det att vissa frågor var för svåra för eleverna att förstå och därför 
också att besvara. Detta ledde till att intervjufrågorna till viss del ändrades om under tiden 
intervjuerna genomfördes. De teman som det utgicks från och som skrivits fram genom tidigare 
forskning var fortfarande i grund och botten densamma. Kihlström (2007) lyfter fram vikten av 
att elevers spontana tankar ska komma fram vid en intervju. Författaren refererar till en studie 
av Larsson från 1984 som menar att en intervju med yngre elever ska vara löst konstruerad för 
att få samtalet att följa fritt. Det är dock av stor vikt att ha en struktur i grunden då man behöver 
få svar på sina frågor. Följdfrågor ska vara baserade på intervjuarens svar, därav går det inte att 
helt utgå från förbestämda frågor.  
Med de frågor och den öppna inställning som vi hade med oss till intervjuerna var tanken att vi 
skulle få ett samtal mellan oss och eleverna. Eleverna skulle till stor del få prata fritt om sina 
upplevelser av utomhuspedagogik i biologi med utgångspunkt i de huvudfrågor som 
konstruerats. Flera av intervjupersonerna pratade fritt med varandra och oss som intervjuare 
medan andra enbart gav korta svara på de frågor som ställdes. Vi upplever att de elever som 
enbart svarade på frågorna var nervösa samt påverkades av att de blev inspelade. För att undvika 
detta hade man istället kunnat mjuka upp samtalet innan själva intervjun genom att börja prata 
om något annat som rör skolan och diskutera kring något som ligger i deras intresse som de 
känner till och är bekanta med. Man hade även kunnat sitta på ett annat sätt för att det skulle 
verka mer naturligt. Att låta elever sitta bredvid varandra vid ett bord i ett avsides rum med en 
intervjuare mittemot kan göra att eleverna känner sig utsatta och trängda. Vid intervjun hade 
ett alternativ varit att istället sitta i en soffa eller på golvet.   
 
Vi märkte under intervjuerna att det krävdes mycket av oss intervjuare. Eleverna svarade så 
olika på frågorna och vi skulle komma med följdfrågor till alla olika svar samtidigt som vi 
skulle tolka det de just sa var några av de svårigheter vi upplevde under intervjuerna. Just detta 
är något som Trost (2010) lyfter fram som nackdelar med semistrukturerade intervjuer. 
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Författaren menar att det krävs mycket av intervjuaren som både måste tolka och skapa 
förståelse för den intervjuade personens svar samtidigt som det även krävs mycket av 
respondenten som ibland måste få tid till att fundera kring frågor innan svar.  
 
Vi valde att enbart vara en intervjuare då eleverna på respektive skola är vana vid en av oss. 
Vid ställandet av följdfrågor hade det på ett sätt underlättat att vara två intervjuare då den ena 
av oss kanske ställt frågor som den andra inte tänkt på vilket hade kunnat ge bredare material. 
För att få in allt material på en gång genomfördes intervjuerna på respektive skola under samma 
dag. Nackdelen med att göra på så sätt är att man som intervjuare har svårt att inhämta all 
information på en dag samt riskerar att bli utmattad och inte lika involverad. Trots att eleverna 
var en aning nervösa och att intervjuerna såg olika ut på grund av olika följdfrågor anser vi att 
vi fick tillräckligt med empiri för att få fram ett resultat. För att kunna generalisera resultatet 
mer hade vi även kunnat göra fler intervjuer med elever från andra årskurser eller från andra 
skolor.  
 

4. Resultat och analys    
I följande avsnitt presenteras resultatet utifrån de teman som identifierades vid analys av det 
transkriberade materialet. De teman som identifierades är: omgivningens påverkan, tidigare 
upplevelser, gruppkonstellation och upplevelse av plats och material. Då intervjufrågorna var 
tematiserade utgick vi ifrån de temana när vi analyserade materialet. Vi fann delade meningar 
bland elevernas åsikter kring ljudnivån samt vädret därifrån fick vi fram temat omgivande 
förhållanden. Eleverna hade även delade meningar om hur mycket utomhusundervisning de 
haft innan och vad de tyckte om det vilket ledde till temat tidigare erfarenheter. Även hur 
eleverna vill arbeta utomhus blev ett tema. Det sista temat var val av plats vilket var ett av 
temana i frågorna. Eleverna hade flera förslag på platser att ha undervisning utomhus på vilket 
vi anser är viktigt att få fram. Citaten som lyfts fram nedan är exempel från det transkriberade 
materialet. Det finns mer material men då flera säger samma sak har vi valt att inte ta upp allt. 
Vi har enbart använt de delar ur empirin som är relevant för arbetets forskningsfråga: Hur 
upplever elever i F-3 undervisning utomhus i biologi?  
 

Tidigare upplevelser 
I början av intervjuerna fick eleverna svara på frågor kring hur mycket utomhuspedagogik de 
har haft tidigare i skolan och vad de tycker om det. Det ställdes frågor kring detta eftersom vi 
ville få reda på vilka upplevelser de har om utomhuspedagogik sedan tidigare och från det 
bygga vidare på hur de skulle vilja ha det.  För att besvara dessa frågor utgick de ifrån sina 
tidigare erfarenheter av metoden. I intervjun nedan berättar Åsa och Nils som går i årskurs 3 
om sina upplevelser kring utomhusundervisning inom biologi. Biologi benämns inte vid dess 
namn utan det har istället valts att samtala om arbetsområden som biologin innefattar för att 
underlätta för eleverna. 
 
Intervjuare: Har ni haft några lektioner utomhus i naturen?  
Åsa: Ja, för länge sedan. 
Nils: Jaaa, men det var evigheter sedan. Typ i somras. 
Intervjuare: Okej. Vad tyckte ni om det?  
Åsa: Det var roligt. 
Nils: Roligt att få prova det. 
Intervjuare: Vad var det som var roligt med det?  
Nils: Ehm… Det var roligt att vara ute i skogen.  
Åsa: Håller med Nils. Vi undersökte saker, spelade in film. 
Intervjuare: Nu blir jag nyfiken. Vad undersökte ni? Och vad då för film? 
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Nils: Vi var i skogen och kollade på olika löv för att se hur de ser ut och vad det kan vara för träd. Det fanns 
olika löv. Några var stora och några var små. 
Åsa: Aa. Sen var några håriga. Filmen vi spelade in på Ipads handlade om löven. Vi fick visa det för våra 
kompisar och berätta om dem. Det var kul att få visa sin egen och kolla på andras. Man lärde sig saker om löven. 
 
Nils och Åsa är eniga om att det varit roligt att ha lektion utomhus men att det sker i en för liten 
utsträckning. Nils svarar att han tycker det var roligt att få “prova på” vilket tyder på att det inte 
är något de gör ofta. Det visar på att det var något som testades och inte gjordes igen. Den 
gången de var ute kollade de på olika löv i skogen. Med hjälp av naturens material har de spelat 
in en film på iPads. Då iPads är ett digitalt verktyg som är hämtat inne från klassrummet 
relateras det till utomhusundervisning. Åsa berättar att hon tyckte det var roligt att få visa 
filmerna och kolla på andras för att man lärde sig om andra löv. Nedan följer ett utdrag ur 
intervjun med Emil och Simone som går i årskurs 2. 
 
Intervjuare: Då börjar jag att fråga om ni har haft några lektioner utomhus någon gång? 
Emil: Ja. 
Simone: Ja. 
Intervjuare: Kommer ni ihåg i vilket ämne det var? 
Simone: NO. 
Intervjuare: NO? 
Emil: Aa. Jag tror det också. 
Intervjuare: Aha. Vad tyckte ni om att ha lektion utomhus? 
Emil: Bra. 
Simone: Det var roligt att man fick vara utanför gränsen. 
Intervjuare: Utanför gränsen på skolgården tänker du då? 
Simone: Aa. 
Intervjuare: Kommer ni ihåg vad ni gjorde? 
Simone: Vi fick lära oss om naturen. 
Emil: Aa och sånt. NO-grejer. 
Intervjuare: Kommer ni ihåg vad det var som gjorde att det blev roligt? 
Emil: Eeh nej. 
Simone: Vi fick liksom utforska lite själva. 
Intervjuare: Aa. Det tyckte du var kul? 
Simone: Aa. 
 
Emil och Simone är eniga om att det förekommit lektioner utomhus i NO förut vilket är något 
som båda tycker bra om. De har fått lära sig om naturen genom att utforska på egen hand, då 
även utanför skolgårdens gränser. Detta är något som Simone anser varit roligt. Simone och 
Emils uppfattningar om att ha biologiundervisning utomhus visar att de får ta mer ansvar för 
sitt lärande genom att utforska på egen hand. Nedan följer en intervju med Elsa och Emma som 
går i årskurs 2. De samtalar om material som de har använt.  
 
Intervjuare: Har ni tagit med er penna, papper eller suddgummi eller något annat inne från klassrummet och haft 
med vid undervisning utomhus någon gång? 
Elsa: Nej. 
Emma: Nej. 
Elsa: Eller jooo. 
Elsa: Joo, när uppgifter som man får så här ta kort och sånt och göra det ute. 
Intervjuare: Vad tog ni kort med då? 
Emma: Ipads. 
Elsa: Ipads och såna grejer. 
Intervjuare: Vad gjorde ni med de korten sen då? 
Emma: Typ en... 
Elsa: När vi hade NO. 
Emma: Typ så här... 
Elsa: När man skulle göra en musikvideo och man var i en grupp så skulle man göra en musikvideo som handlar 
om det som gjorde att ett träd växte som vi gjorde med dig. 
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Intervjuare: Aha. Vad hette det då? Kommer ni ihåg det, den processen... 
Elsa: Fotosyntes! 
 
När Elsa och Emma får frågan om de har använt något speciellt material vid lektion utomhus 
tidigare svarar de till en början nej. De kommer sedan på att de har tagit med sig iPads ut för 
att ta kort. Att de tagit med sig iPads som är medtaget från klassrummet tyder på att det bedrivits 
utomhusundervisning istället för utomhuspedagogik där naturens tillgångar tas tillvara på. De 
har med hjälp av korten skapat filmer om hur ett träd växer. Intervjuaren frågar vad processen 
kallas och får svaret fotosyntes av Elsa. Att Elsa kan namnge den process som sker i samband 
med att ett träd växer tyder på att hon delvis har en förståelse för begreppet, även om det inte 
förklarades hur allting gick till och vilka delar som inkluderades vid fotosyntes. 
 
För att sammanfatta kan vi utläsa att de flesta elever upplever att biologiundervisning utomhus 
är roligt. Detta på grund av att de får utforska och undersöka på egen hand samt vistas utanför 
skolgårdens gränser. Elevernas svar tyder på att ta mycket eget ansvar genom att utforska på 
egen hand är ett nytt sätt att arbeta på. Huruvida de har tidigare erfarenheter från ett 
undersökande arbetssätt är oklart. Vid frågan om vad de arbetat med för ämne utomhus svarar 
samtliga att de på ett eller annat sätt arbetat med naturen. Några relaterar till den gång de varit 
ute och skapat filmer på Ipads. En elev förklarar att de skapat filmer om fotosyntes med hjälp 
av Ipads medan en annan berättar att de spelat in filmer om löv som de fått visa för sina 
kompisar. Av att tyda på elevernas svar är iPads ett verktyg som bidrar till ett lustfyllt lärande. 
I dagens samhälle är ungdomar beroende av digitala verktyg och använder dessa flitigt på 
fritiden, men också numera i skolan. Det gäller att ta tillvara på deras digitala kompetens och 
använda den för att skapa lärande. Elevernas erfarenheter bygger på det lärande som sker 
inomhus med digitala verktyg. När de har undervisning utomhus med exempelvis iPads tar de 
med sig erfarenheter de fått med sig ifrån klassrummet och kopplar samman digitala uppgifter 
med det lärande som sker i ämnet biologi. 
 

Omgivningens påverkan 
Det andra temat som identifierats vid transkriberingen av intervjuerna är hur eleverna upplever 
att omgivande förhållanden såsom väder och ljudnivå påverkar deras upplevelser kring 
biologiundervisning utomhus. Nedan följer ett utdrag ur intervjun med Simone och Emil som 
går i årskurs 2. 
 
Intervjuare: Om vi tänker på vädret ute, tycker ni om att ha biologilektion utomhus både när det är sol, regnar 
och är snö? 
Emil, Simone: Jag gillar inte så mycket när det regnar. 
Emil: Mest när det är sol. 
Intervjuare: Aa. 
Simone: Sen kan det också vara ganska skönt när det är snö ute för då kan man hålla på och leka i snön, men när 
det regnar då måste man ta på sig massa regnkläder och man blir blöt. 
Emil: Aa. 
Intervjuare: Om det regnar vill ni hellre ha lektion inomhus? 
Emil, Simone: Aa. 
Intervjuare: Och om det är sol, vill ni hellre ha lektion utomhus? 
Emil, Simone: Aa. 
 
Vid intervjun får Simone och Emil frågan om de tycker om att ha biologilektion ute när det är 
sol, regn och snö. Eleverna svarar att de främst föredrar att ha lektion utomhus när det är soligt 
samtidigt som Simone inflikar att hon även skulle kunna tänka sig att vara ute vid snö på grund 
av att det går att leka i den. I Simones svar kan vi utläsa att hon associerar undervisning utomhus 
till att leka. Trots att de får frågan om vilket väder de föredrar vid biologiundervisning utomhus 
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svarar de inget om hur vädret kan påverka lektionen. Deras svar handlar istället enbart om hur 
snö kan leda till lek och regn gör att de måste ha mycket kläder på sig. Eleverna förklarar att de 
vid regn föredrar att vara inomhus för att slippa bli blöta. De tillägger även att de vid sol föredrar 
att ha lektion utomhus. Vi ställer oss dock frågande till om de menar att det är bättre att ha 
biologilektion utomhus på grund av att det är mer lärorikt och att de har bra upplevelser från 
tidigare lektioner utomhus, eller om de hellre vill ha lektion utomhus vid sol för att det är 
roligare att leka då. Det är svårt att avgöra vilket eftersom Simone vid ett tillfälle berättar att 
hon vill leka i snön vid frågan om biologiundervisning utomhus. Då frågan handlar om lektioner 
utomhus och intervjuaren är tydlig med att nämna att det handlar om att ha lektion får vi anta 
att det är lektioner som eleverna syftar på. Nedan följer ett utdrag från intervjun med Ester och 
Linda som går i årskurs 3.  
 
Intervjuare: Vilket väder föredrar du att det ska vara när ni har undervisning utomhus om till exempel naturen?  
Ester: Jag gillar när det regnar för då kan man leka och hoppa i vattenpölar. 
Linda: Jag håller med.  
Intervjuare: Har ni haft lektion ute i regn förut? 
Ester: Ja, när vi arbetade med nedbrytning..  
Linda: Det var en gång... 
Ester: Mm, men det var kul. 
Intervjuare: Finns det något ni tycker varit mindre bra när ni varit ute då? 
Ester: Ehm… Tycker det kan vara mycket ljud och så runtom ibland. Tycker inte du det också Linda?  
Linda: Joo… Ibland brummar bilar förbi här. Sen kan det vara andra som pratar, fåglar kan låta också. 
 
Ester lyfter fram att hon föredrar att vara ute när det regnar för att man kan leka och hoppa i 
vattenpölar. Linda håller med. Att eleven beskriver regn som roligt att leka i vid samtal om 
biologiundervisning ute tyder på att eleven ser lektion i en utemiljö som lek. Då intervjuaren 
frågar om de haft lektion ute i regn förut svarar Ester att de hade det när de arbetade med 
nedbrytning. Linda tillägger att det skett vid ett tillfälle. Att eleverna föredrar att vara ute vid 
regn och påpekar att det enbart bedrivits utomhusundervisning i regn vid ett enstaka tillfälle 
tidigare visar att de upplever att det borde bedrivas mer undervisning vid regn utomhus än vad 
det faktiskt gör i nuläget. Intervjuaren frågar om det finns något mindre bra med att vara ute. 
Ester svarar att omgivningens ljud är mindre bra ute och frågar om inte Linda håller med. Linda 
instämmer och menar att bilar, andra som pratar och fåglar gör ifrån sig ljud. Elevernas svar på 
om och vad det är som varit mindre bra med att vara ute tyder på att de reflekterat kring 
nackdelar med att ha lektioner utomhus i biologi. I en annan intervju nedan får vi följa Karl och 
Stina som yttrar deras tankar kring biologiundervisning utomhus, båda eleverna går i årskurs 3. 
 
Intervjuare: Tycker ni det är lika roligt att ha lektion om naturen ute oavsett väder? 
Karl: Jag tycker det är bättre när det är varmt, soligt och så. 
Stina: Mm. 
Intervjuare: Varför tycker ni det? 
Karl: För att då blir man inte blöt. Sen kan man göra roligare grejer ute då. Gillar inte regn. 
Intervjuare: Vad för grejer? Kan du ge exempel? 
Karl: Någon gång har vi varit ute och jobbat med IPads om löv. Det hade inte gått. IPads får inte bli blöta.  
Intervjuare: Bra där! Vad tycker du om lektion ute Stina? 
Stina: Ehm… Jag tycker nog det är skönast när det är sol och varmt. Man kan göra grejer än under vinter och höst 
också. Titta på löven som ändrar färg, se vad som händer under höst och vinter när de vissnar och åker av träden… 
Sen kan det vara kul att vara ute i snö också. Man kan ha snöbollskrig och bygga snögubbar. 
Intervjuare: Är det något ni tycker är mindre bra med att vara utomhus? 
Stina: Utomhus kan det vara bilar, fåglar och så som gör att det blir svårt att koncentrera sig. 
Intervjuare: Att det är mycket runtom utomhus som kan störa menar du? 
Stina: Ja.  
Intervjuare: Vad tycker du Karl? 
Karl: Jag tycker samma. Kan vara mycket runtom, men beror på vart man är. Är man i en skog långt borta kan 
det vara tyst. 
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Karl och Stina vill helst ha biologiundervisning när de är soligt och varmt. Anledningen till att 
Karl anser det är bättre är för att det går att göra mer saker ute. Han relaterar till den gången de 
arbetade med iPads om löv och menar på att det inte gått att göra det ute om det regnat. Stina 
nämner att man kan göra saker ute under höst och vinter också, exempelvis att titta på lövens 
olika färger när de börjar vissna och se vad som händer i naturen när de faller ner. Hon lyfter 
även fram att man kan kasta snöbollar och bygga snögubbar när det är snö. Att eleven lyfter 
fram snöbollskastning och byggande av snögubbar tyder på att eleven till viss del kopplar 
lektion till lek. En mindre bra sak som eleverna tog upp med att ha biologiundervisning ute var 
ljudet. De menar att det i en utomhusmiljö kan finnas ljud som är störande och på så sätt 
påverkar koncentrationen. I samband med detta menar Karl att man kan vistas på en plats där 
det inte är för mycket ljud. Han ger förslag på att man till exempel kan vara i en skog långt 
borta. Att Karl beskriver tillvägagångssätt för att undvika störande ljud tyder på att han funderat 
på en alternativ lösning på problemet istället för att enbart se det som ett problem och en mindre 
bra sak. Nedan följer ännu en intervju med eleverna Arvid och Luna som går i årskurs 3. 
 
Intervjuare: Om ni hade fått bestämma, hade ni föredragit att ha lektion ute när det är soligt, snö eller regn? 
Arvid: Soligt alla dagar i veckan. Gillar inte regn. Måste ha massa kläder då. 
Luna: Soligt helst, men snö kan vara kul ibland för då kan man bygga snögubbar. Inte regn. 
Intervjuare: Är det något ni tycker är mindre bra med undervisning ute? Några av era klasskamrater pratade om 
att ljudnivån ute är högre. Vad anser ni om det? 
Arvid: Det är skönare att vara ute för där är det inte lika pratigt som inne i klassrummet. 
Luna: Aa. Håller med. Som den gången när vi jobbade med nedbrytning ute. Mycket bättre ute.  
Intervjuare: Aha. Ni tycker det är en mindre ljudnivå ute i naturen än inne? Hur kommer det sig? 
Luna: Där ute kan man gå iväg till ett lugnare ställe om det skulle bli för pratigt. Klassrummet är litet. Där kan 
man inte gå iväg. Det är större utomhus. 
Arvid: Ute är det inte lika instängt och trångt som i klassrummet. 
 
Arvid och Luna föredrar att ha undervisning ute när det är soligt. Luna nämner att snö kan vara 
kul ibland för att man kan bygga snögubbar. Lunas svar visar att hon kopplar lektion utomhus 
till lek. Eleverna är eniga om att ogilla regn. Till skillnad mot Karl och Stina anser Arvid och 
Luna att det är bättre ljudnivå ute i naturen än inne i klassrummet. Luna relaterar till den gången 
de arbetade med nedbrytning ute och menar att man kan gå iväg till ett annat ställe om det 
upplevs bli för pratigt. Att hon lyfter fram ett tillfälle där ljudnivån var bättre ute och förklarar 
att man kan gå iväg till ett annat ställe vid mer lugn och ro tyder på att hon funderat kring en 
lösning på problemet. Hon tycker att klassrummet är för litet och utrymmet ute är större. 
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa att majoriteten av eleverna föredrar att ha undervisning ute 
när det är sol och varmt. Ett fåtal av elever nämner även att de skulle kunna tänka sig att ha 
undervisning ute vid snö och regn på grund av att man då kan leka. Flera av de aktiviteter som 
eleverna nämner är kopplade till lek vilket tyder på att de ser undervisning ute som att de ges 
möjlighet till lek. Om det är omgivningen som bjuder in till lek eller om det faktiskt är så att 
det enbart haft lekar vid utomhusundervisning tidigare är oklart. Något som också är oklart är 
om eleverna är medvetna om själva lärandet. Samtidigt som fokus verkar vara på lek istället för 
undervisning visar eleverna förståelse för vad som sker i omgivningen. De ger uttryck för att 
omgivningen påverkar deras lärande och upplevelse av lektions momentet. Gällande ljudnivån 
är det delade meningar om vare sig det är högre eller lägre ljudnivå ute jämfört med inne i 
klassrummet. Några av eleverna anser att det är bättre ljudnivå ute på grund av att det är större 
yta att vistas på och man kan gå iväg om det blir för pratigt. Andra elever ser ljudnivån som en 
nackdel i utemiljön då omgivande ljud kan störa koncentrationen. Störande moment kan 
exempelvis vara bilar, fåglar och andra människor. 
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Gruppkonstellation  
För att få syn på hur gruppkonstellationer brukar se ut samt vilken eller vilka konstellationer 
eleverna föredrar vid biologiundervisning utomhus ställdes frågor kring detta. Nedan redogörs 
Lucas och Markus synpunkter av olika storlekar på elevgrupper. Eleverna som går i årskurs 2 
intervjuades även om deras upplevelser av gruppkonstellationer vid biologiundervisning 
utomhus.  
 
Intervjuare: Om ni ska ha en lektion utomhus om djur och växter till exempel, hur tycker ni bäst om att jobba då? 
Lucas, Markus: Eeh. 
Intervjuare: När ni jobbar halva klassen tillsammans eller när ni jobbar i små grupper eller vill ni jobba ensamma 
när ni är utomhus? 
Lucas: Eeh. 
Markus: I halvklass tycker jag. 
Lucas: Aa det tycker jag med faktiskt. 
Intervjuare: När alla i halva klassen jobbar tillsammans? 
Lucas, Markus: Aa. 
Intervjuare: Varför tycker ni det? 
Markus: Ehh för man kan reda ut saker tillsammans, lösa uppgifter. 
Lucas: Aa. 
Intervjuare: Mm. 
Lucas: Och det är mycket roligare. 
 
I intervjun med Markus och Lucas framkommer det på frågan om hur de vill arbeta att eleverna 
föredrar att jobba i halvklass. Markus lyfter fram att det är bra att arbeta i halvklass av den 
anledning att man kan hjälpas åt att lösa uppgifter och reda ut saker. Lucas påpekar att det är 
roligare att arbeta tillsammans. Elevernas svar tyder på att de har en förståelse för vikten av att 
hjälpas åt och dela kunskap parter emellan. Nedan följer ett utdrag ur intervjun med Dennis och 
Lisa som går i årskurs 2.  
 
Intervjuare: Aa, bra! När ni är ute och jobbar då, brukar ni vara helklass, halvklass eller små grupper? 
Dennis: Halvklass! Eller typ små grupper. 
Lisa: Aa blå och röd brukar vi vara. 
Intervjuare: Hur tycker ni bäst om att jobba när ni ska vara ute och ha lektion i naturen, tycker ni bäst om att 
jobba helklass, att man jobbar allihopa tillsammans eller att man jobbar i smågrupper, i par eller ensam? 
Lisa: Eh. 
Dennis: Halvklass eller par. Om man inte hamnar med någon som är tyst eller inte heller kan. Det är inte kul.  
Lisa: Aa. Jag tycker om när man är i smågrupper eller par. Det blir lugnare då, så jag gillar när det är två och sen 
två andra och två andra och två andra typ. 
 
Intervjuaren ställer en fråga om vilket sätt eleverna är vana att arbeta med vid undervisning 
utomhus. Eleverna är eniga om att de vanligtvis arbetar i halvklass alternativt små grupper. Vid 
halvklass benämns de som blå och röd grupp enligt Lisa. Med hänsyn till Lisas svar kan man 
tyda att hon utgick från tidigare upplevelser av att arbeta i halvklass. Då frågan om hur de själva 
föredrar att arbeta i naturen ställs svarar Dennis att han föredrar att arbeta i halvklass alternativ 
i par. Han nämner dock att det kan bli en svårighet att arbeta i par om man hamnar med någon 
som är tyst eller inte heller kan. Lisa föredrar att arbeta i smågrupper eller par eftersom det är 
lugnare. Av att tyda utifrån hennes svar kan det vara så att hon tidigare upplevt det stökigt att 
arbeta i större grupper med fler antal elever. 
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa att större delen av den undervisning som bedrivs ute i 
dagsläget bedrivs i halvklass. Flertalet elever föredrar att arbeta i just halvklass alternativt små 
grupper för att man lättare kan stötta och hjälpa varandra om det skulle uppstå någon svårighet. 
Det är två elever som även tillägger att de kan tänka sig att arbeta i par. Av att tyda utifrån 
elevernas svar är social interaktion viktig. De uttrycker att interaktion och kommunikation är 
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relevant för lärande på så sätt att de delger sina erfarenheter och kunskaper elever emellan och 
lär genom samspel med varandra. Genom interaktion lär sig eleverna sätta ord på sina 
kunskaper och får pröva sina tankar gentemot andras samtidigt som andra elever lyssnar, hjälper 
och uppmuntrar. En nackdel som de nämner är att det kan bli jobbigt om man hamnar med 
någon som är tyst eller någon som inte kan. Om man är för många elever menar de att det lätt 
kan bli för högljutt och att man lättare kan bli oense eftersom alla har olika åsikter. Det är ingen 
som vill arbeta i helklass av den anledning att det blir stimmigt. 
 

Upplevelse av plats och material 
Vid intervjuerna fick eleverna delge om det var någon specifik plats eller ställe som de hade 
velat ha undervisning på utomhus samt vilket material de använt tidigare och velat använda sig 
av om de fått önska. De blev informerade om att de fick lov att välja ställen utanför skolgården 
så länge det går att ta sig dit med buss. Nedan beskriver Nils och Åsa från årskurs 3 deras 
synpunkter på val av plats och material. 
 
Intervjuare: Bra där. Om ni fått önska vilket material ni velat ha vid undervisning i naturen när ni exempelvis ska 
lära er om växter, vad hade ni velat använda då? 
Nils: Vet inte. 
Åsa: Hm… ehh… eller nä, men typ sånt litet förstoringsglas man kan hänga runt halsen i ett snöre. Och Ipads. 
Nils: Ipads och ja just det… De är coola. Man kan se jättenära och saker som egentligen är små blir stora, men 
vad heter de nu igen... 
Intervjuare: Ni menar inte luppar? 
Åsa: Jooo, så heter de. 
Intervjuare: Vilken bra idé att använda såna! Har ni gjort det förut? 
Åsa: Aa. Vi tittade på löv nära innan vi spelade vi film om löv när vi var med dig ju. 
Intervjuare: Bra där! Är det någon speciell plats ni velat varit på om ni till exempel skulle arbetat med djur eller 
växter? 
Åsa: Typ skogen där man kan leka kurragömma, klättra i träd, bygga koja eller som vi gjort innan, kollat på växter.  
Nils: Skogen är kul, också lekplats kanske. Sen gillar jag grusplanen. Där kan man spela fotboll och leka lekar. 
 
Åsa och Nils får frågan om de velat ha något specifikt material när de har undervisning i 
naturen. Nils svarar till en början att han inte vet, men så fort Åsa nämner att hon gärna skulle 
vilja använda sig av Ipads och luppar vill Nils det också. Luppar är ett material som de tidigare 
har använt sig av vid undervisning utomhus och skulle kunna tänka sig att använda igen. Att de 
vill använda det igen kan tyda på att eleverna ansåg att det var ett roligt sätt att arbeta på. Å 
andra sidan kan det vara så att de faktiskt inte vet något annat material än det som de tidigare 
arbetat med och därför lyfter fram det. Detta är svårt att avgöra då eleverna inte uttalar sig om 
det var roligt eller inte.  En gemensam plats som de hade velat ha undervisning på är skogen. 
Sedan kommer det även upp förslag som lekplats och grusplan. Elevernas förslag på platser 
tyder på att de kopplar undervisning ute till lek. Åsa vill leka kurragömma, klättra i träd eller 
bygga en koja, medan Nils vill spela fotboll och leka lekar på grusplanen. Även Stina och Karl 
som går i årskurs 3 resonerar kring val av plats och material.  
 
Intervjuare: Okej. Finns det något material ni hade velat använda er av vid lektioner ute i naturen? 
Karl: Hm… Ingen aning. Nä, vet faktiskt inte. 
Stina: Inte jag heller, kanske Ipads i så fall… 
Karl: JAAAA! Ipads så man kan spela in filmer i naturen sen visa upp för varandra. Det har vi gjort innan en 
gång. 
Stina: Ja, det var ju då vi spelade in om löven. 
Intervjuare: Jaha! Vad spännande! Vart har ni varit och haft lektion då? 
Stina: I skolskogen mittemot skolan.  
Intervjuare: Bra! Är det någon plats som ni tyckt varit kul att ha lektion på utomhus? 
Karl: Skogen tyckte jag var kul. Lekplatsen också.  
Intervjuare: Vad tycker du Stina? 



 20 

Stina: Jag gillar skogen, speciellt på sommaren. På sommaren brukar där vara mycket gröna löv och buskar, men 
på vintern är det inte det för då dör alla löv och trillar ner. När det är grönt blir det lättare att leka kurragömma för 
då kan man gömma sig bättre. 
 
Stina och Karl verkar till en början osäkra på vilket material de velat använda sig av men 
kommer tillslut fram till att iPad är ett bra material. Karl förklarar att de tidigare använt sig av 
Ipads för att spela in filmer i naturen. Att han gör en koppling till tidigare erfarenheter där de 
använt sig av iPads och gärna vill använda det igen tyder på att han haft positiva upplevelser 
med materialet tidigare alternativt att han inte vet om något annat material. En plats som de 
föredrar och vistats i tidigare är skolskogen. Stina nämner att hon gillar skogen bäst på 
sommaren för att där finns gröna löv och buskar vilket det inte är på vintern. Hon relaterar även 
till att det underlättar när det är grönt vid kurragömma för att man lättare kan gömma sig då. 
Förutom skogen ger Karl ger förslag på lekplats. Att Stina vill leka kurragömma och Karl ha 
lektion på en lekplats kan ge en antydan till att de ser lektion ute som tillfälle att leka. Nedan 
följer ett utdrag från intervjun med Lisa och Dennis som går i årskurs 2.  
 
Intervjuare: Om ni fick välja vilket material ni vill använda er av vid arbete om naturen, vad skulle ni vilja ha då 
om ni ska vara ute? 
Lisa: Eh. 
Dennis : Studsmatta. 
Lisa: Ehh. 
Dennis : Och en pool. 
Lisa : Typ en trädkoja 
Dennis: SWIMMINGPOOL. 
Lisa: I träden och sen så var det typ rep så kunde man svänga sig i dom så kan man åka upp i träden och åka 
linbana.  
Intervjuare: Okej! Om ni inte tänker lek, utan om ni tänker att ni ska lära er? 
Lisa: Då vill jag ha med mig kikare så jag kan titta på fåglar, hitta fågelungar och fågelgrejer. Jag gillar fåglar! 
 
Intervjuaren ställer en fråga om vilket material eleverna skulle vilja använda sig av vid 
undervisning utomhus om naturen. De ger flera olika förslag på saker som är kopplade till lek. 
Det som framför allt lyfts fram är studsmatta, trädkoja och swimmingpool. När intervjuaren 
förtydligar att det ska vara något som bidrar till att de lär sig saker svarar Lisa att hon vill ha en 
kikare för att kunna titta på fåglar. Lisa berättar att hon gillar fåglar och skulle vilja ha en lektion 
om dem där lärandet sker genom observation. Genom att intervjuaren påpekar att det ska bidra 
till ett lärande efter flera förslag på platser som inbjuder till lek ändrar eleven sig och istället 
fokuserar på hur de kan inhämta kunskap. Nedan följer ett utdrag ur intervjun med Elsa och 
Emma som även de går i årskurs 2.  
 
Intervjuare: Om vi säger att vi ska lära oss om växter eller djur som finns ute i naturen. Vart hade ni velat vara 
då? 
Elsa: Till skogen. Eller också åker man ju bara till en bondgård. 
Emma: Aa. Precis... 
Intervjuare: Till en bondgård tycker du? 
Elsa: Aa. 
Emma: Jaa. De har hästar o man får lära sig om djur och sånt. 
Elsa: Nej! Till Wapnö. 
Intervjuare: Till Wapnö? 
Elsa: Asså där med korna. 
Emma: Nej det luktar koskit där. 
Elsa: Men lär sig ju om att mjölka och sånt och vilken mjölk som är nyttigast. Jag tror den gröna är nyttigast. 
 
När intervjuaren ställer en fråga om vart eleverna hade velat vara om de skulle lära sig om djur 
och växter i naturen svarar Elsa och Emma att de hade velat ha lektion i skogen alternativt på 
en bondgård. Elsa lyfter fram Wapnö som ett förslag på plats att besöka på grund av att där 
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finns kor och man kan lära sig om att mjölka. Att Elsa lyfter fram specifikt den platsen som ett 
förslag kan tyda på att det finns ett intresse att lära sig lära sig om följande, medan det inte 
nämns varför de skulle vilja lära sig om djur och växter i skogen. Det kan tyda på att det inte är 
av lika stort intresse som att besöka en bondgård. 
 
För att sammanfatta kan vi utläsa att samtliga elever anger skogen som en alternativ plats att 
undervisas på. De menar att man kan leka lekar som till exempel kurragömma där. Andra platser 
som också framkommer vid samtal med eleverna är lekplats, trädgård, bondgård, park och 
grusplan. Lekplatsen kommer på tal på grund av att man kan leka där, likaså grusplan och 
trädgård. Däremot så nämner de att man kan lära sig om djur på en bondgård och studera olika 
växter i en park. De alternativen som väger mest förutom att undervisas i skog är bondgård och 
lekplats. Ungefär hälften av eleverna anger lekplats som ett förslag  medan några andra föredrar 
att åka till en bondgård för att lära sig om djur. De elever som lägger fram förslaget att åka till 
en bondgård exempelvis Wapnö ger uttryck att de får använda sina sinnen på så sätt att man 
kan känna doften av kobajs på en bondgård. Eleverna ger dock inte uttryck för att de kan 
använda sina doftsinnen då vid arbete med löv i skogen. Att de anger platser som man kan leka 
på i samband med att vi samtalar kring undervisning tyder på att de ser lektioner ute som att de 
ges möjlighet till lek. Eleverna ger uttryck av att det handlar om att ha roligt i skolan snarare än 
att lära sig. När intervjuaren ställer en fråga om material är flera elever osäkra på vad för 
material som tidigare använts och vad de skulle vilja använda sig av. Resterande elever lyfter 
fram Ipads som något de använt sig av tidigare och skulle vilja använda igen. Två av eleverna 
nämner lupp och förstoringsglas som material de skulle vilja använda sig av. Detta för att 
studera närmre på exempelvis växter och få syn på saker som annars inte är synligt. Det är 
oklart om eleverna faktiskt finner det lustfyllt att arbeta med materialet eller om de enbart 
nämner det för att de inte känner till något annat. 
 

5. Resultatdiskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i relation till bakgrund, syfte och frågeställning. 
Resultatet i forskningen kommer även jämföras med vad studierna i bakgrund och tidigare 
forskning visar. Den forskningsfråga som studien ställer sig är: Hur ser elever i årskurs F-3 
upplevelser ut om undervisning utomhus i biologi? 
 
I resultatet kan vi utläsa att flera av eleverna utifrån tidigare upplevelser anser att det är roligt 
att ha biologiundervisning utomhus. Enligt oss är det positivt att det ses som roligt på så sätt att 
det som är roligt skapar ett intresse vilket kan främja elevers lärande och utveckling. Om något 
fångar elevers intresse är de oftast mer alerta och villiga att lära sig. Enligt Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten (2016) har utomhusundervisning en positiv inverkan på elevers motivation, 
koncentrationsförmåga och lärande. Att eleverna i denna studie beskriver att det är roligt med 
undervisning utomhus i biologi och vill ha det i en större utsträckning anser vi tyder på att det 
också är intresseväckande och motivationshöjande. En elev som är motiverad studerar enligt 
vår mening med större intresse och presterar därmed bättre. Även eleverna i Fägerstam och 
Bloms (2013) studie menar att intresset ökar vid undervisning utomhus. Brügge och 
Szczepanski (2011) lyfter fram att lektioner ute bidrar till att ny kunskap kan inhämtas och 
lusten att lära ökar. 
 
I Fägerstam och Bloms studie (2013) påpekar eleverna att det sällan bedrivs undervisning 
utomhus. Det är även något som eleverna lyfter fram i vårt resultat. De menar att det sker i en 
för liten utsträckning. En av eleverna i vårt resultat förklarar att det varit roligt att få prova på 
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att ha undervisning utomhus. Detta är enligt vår mening något som kan tyda på det enbart 
bedrivits undervisning utomhus i enstaka gång och inte bedrivs någon i verksamheten i nuläget. 
Eleverna som deltog i Fägerstam och Bloms studie gick i högstadiet och eleverna som har 
intervjuats i denna studie går i lågstadiet. Trots åldersskillnaden tyckte eleverna likadant 
gällande mycket kring biologiundervisning utomhus. 
 
I vår studie var det flera elever som relaterade till tidigare erfarenheter vid samtal om 
upplevelser av biologiundervisning utomhus. Två elever gjorde en återkoppling till den gången 
de var ute och arbetade med fotosyntes som är den process som bidrar till att träd växer. Att 
eleverna fick vara utomhus och studera träd i dess egentliga miljö kan enligt vår mening ha 
bidragit till en större förståelse för vad det är som händer vid fotosyntes och hur det är möjligt 
att ske. Till skillnad från vid undervisning utomhus har platsen en stor betydelse inom 
utomhuspedagogik. Det är genom upplevelser och erfarenheter ute i naturen som det skapas ett 
lärande. Genom att eleverna ger uttryck av att ha fått erfara och uppleva på plats kan det tyda 
på att det tagits hänsyn till utomhuspedagogik vid planering av undervisning.  
 
I resultatet kan man utläsa att det är flera elever som associerar undervisning ute i biologi till 
lek vilket även är något som också nämns att eleverna gör i Fägerstams och Bloms (2013) 
studie. Om det är omgivningen som gör att eleverna i vårt resultat ser det som lek eller att det 
faktiskt är så att det enbart bedrivits lekar utomhus är oklart. Det är också oklart om det finns 
någon medvetenhet om själva lärandet i sig bland eleverna. De ger uttryck för att omgivningen 
påverkar lärandet, men ger ingen förklaring till hur. Fördelen som vi ser med att elever upplever 
det som lek istället för undervisning kan vara att de inte känner sig lika pressade och vågar göra 
fel utan att känna att de blir bedömda och måste göra rätt samtidigt som lek faktiskt bidrar till 
ett lärande i sig. Genom att låta elever leka och faktiskt vara en del av leken anser vi att man 
kan instruera för dem okända begrepp i ett mer naturligt sammanhang samtidigt som de ges 
möjlighet att förklara och visa vad som intresserar dem. Leken kan enligt vår mening bidra till 
en mer avslappnad relation mellan lärare och elever. Även Peter Gärdenfors hävdar i en artikel 
i Skolvärlden skriven av Wahlgren (2011) att leken är ett viktigt verktyg för lärande. Han menar 
att leken leder till att motivationen ökar hos eleverna. Vi anser dock att eleverna bör veta 
skillnad på vad som är lek och undervisningslek. En undervisningslek är en lek där lärare 
avsiktligt initierar att elever ska lära sig något. 
 
När eleverna fick frågor om huruvida omgivningen påverkar deras upplevelser av 
utomhusundervisning var oväsen en aspekt som togs upp. Resultatet visar att ungefär hälften 
av eleverna upplever att det är för mycket oväsen utomhus vilket enligt dem kan bidra till 
svårigheter att koncentrera sig. Detta är något som styrks av eleverna i Fägerstam och Bloms 
(2013) studie som också framför den höga ljudnivån som en nackdel när de har 
utomhusundervisning. Samtidigt som vi förstår att ljudnivån kan vara en nackdel anser vi att 
man som lärare kan påverka nivån genom att delvis försöka organisera elevgruppen så att det 
inte blir för högljutt, men även genom att framför allt välja en plats där det är lugnt och inte 
finns för många störande moment runt omkring. Det bör vara en plats där det inte finns för 
mycket detaljer som stjäl uppmärksamheten från läraren. Trots att hälften av eleverna i vår 
studie upplever att det är högre ljudnivå ute menar resterande elever att den är mindre 
problematisk då de kan gå iväg till lugnare platser om det är något som upplevs vara störande 
för koncentrationen. De nämner att klassrummet är trångt och mindre till ytan vilket gör att det 
inte går förflytta sig till olika platser på samma sätt som utomhus. 
 
Vädret ute var också en aspekt som samtalades om vid frågor om huruvida omgivningen 
påverkar elevernas uppfattningar av biologiundervisning utomhus. Resultatet visar att större 
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delen av elever föredrar att ha biologilektioner utomhus när det är varmt och soligt. Några av 
dessa förklarade även att de kunde tänka sig att vara ute vid snö. De var däremot tydliga med 
att de hellre vill ha lektioner inomhus när det regnar för att de inte vill bli blöta och behöva ta 
på sig massa kläder. Att ha lektion utomhus när det är dåligt väder var även en nackdel som 
eleverna i Fägerstam och Bloms (2013) studie lyfte fram. Trots att majoriteten av eleverna i 
denna studie föredrar att vara ute när det är fint väder var det två elever som skulle vilja ha 
lektioner ute när det regnar. Thulin (2011) hävdar att utomhusundervisning ger möjlighet till 
observation och reflektion kring iakttagelser som görs i naturen. Enligt Szczepanski (2007) bör 
lärare bedriva undervisning utomhus vid olika årstider och i olika väderförhållanden för att 
elever ska få kunskap om dessa och se vad som sker med och i naturen. Trots att eleverna i 
denna studie inte upplever att det är lika lockande att vistas ute vid regn som vid solsken är det 
enligt vår åsikt av stor betydelse att låta elever vistas ute vid olika tillfällen året om. För att 
elever ska få en inblick i och förståelse för hur exempelvis växtligheten skiljer sig mellan vår, 
sommar, höst och vinter bör de få vistas ute vid dessa årstider. Genom att få erfara det med 
egna ögon istället för att läsa om det i klassrummet fördjupas deras förståelse för vad som 
faktiskt händer. 
 
Att kommunicera och samarbeta genom att lösa uppgifter tillsammans är något som vi i vårt 
resultat kan se att majoriteten av eleverna anser är av stor betydelse. Det är genom social 
interaktion och kommunikation med andra klasskamrater som eleverna uttrycker att det skapas 
lärande. Elever delger sina erfarenheter och kunskaper med varandra och lär genom samspel. 
För att elever ska kunna lära i interaktion med varandra anser vi de behöver ges möjlighet till 
det genom att arbeta på olika sätt, dels genom olika typer av gruppkonstellationer men också 
genom att låta de arbeta med olika individer. På så sätt lär de sig delvis samarbeta med andra 
samtidigt som de får ta del av olika erfarenheter och kunskaper av varandra. Hur elever ska 
placeras och med vilka är upp till respektive lärare då det kan vara så att vissa elever varken 
klarar av eller bör vara med varandra. Vårt resultat visar att eleverna upplever att halvklass 
alternativt smågrupper eller par är det bästa sättet att arbeta med biologi ute i naturen. Trots att 
flertalet elever nämner halvklass som en alternativ gruppkonstellation att föredra är det en elev 
som enbart lyfter fram att hon skulle vilja jobba i smågrupper eller par. Hon betonar att det är 
lugnare på så sätt. Det kan enligt vår mening tyda på att hon har dåliga erfarenheter av att arbeta 
i större grupper än så och upplever det jobbigt alternativt stökigt. Thulin (2011) betonar vikten 
av att kunna kommunicera, ställa frågor, lyssna och reflektera enskilt och tillsammans med 
andra vid undervisning utomhus. Författaren menar att det är genom samtal med varandra som 
elever lär sig sätta ord på och får en större förståelse för det som sker i naturen. Det är därför 
enligt vår åsikt av stor vikt att samarbete och kommunikation mellan olika parter stämmer 
överens så att lärandet kan utvecklas och fördjupas. Som lärare bör man reflektera över val av 
sammansättning av grupper för att de ska gynna samtliga elever och hjälpa istället för att stjälpa 
lärandet.  
 
Samtliga elever i vår studie vill ha biologilektioner i skogen. Andra förslag som uppkommer är 
lekplats, bondgård, park och grusplan. När bondgård och Wapnö kommer på tal förklarar 
eleverna att det är en plats där man kan lära sig om djur, däribland kor. En av eleverna ger i 
uttryck att man kan känna doften av kobajs där. I utomhuspedagogik är upplevelsen i centrum 
samtidigt som sinnena stimuleras. Vi använder ständigt våra sinnen för att tolka och registrera 
omgivningen, därav är det enligt oss av stor vikt att eleverna känner till dessa och vet hur de 
fungerar. Detta är något som det ges möjlighet till genom att undervisas utomhus med 
arbetsmetoden utomhuspedagogik. Genom att arbeta praktiskt och nyttja platsen kan de ges 
möjlighet att använda samtliga sinnena och på så sätt även få en förståelse för dessa. Av 
samtalen att tyda är den största anledningen till att de vill ha lektioner på dessa platser att det 
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ger tillfälle till lek. I skogen förklarar de att man kan leka kurragömma och på grusplanen 
berättar de att man kan spela fotboll samt leka lekar. Lärarna i Fägerstams (2014) studie menar 
att det är svårt att strukturera eleverna när de har lektioner utomhus. Anledningen till det kan 
enligt oss vara att eleverna kopplar undervisning utomhus till lek. Vi anser att det kan bli svårt 
att få elevers uppmärksamhet och skapa ett lärande där de inhämtar kunskap kring ett ämne 
som i vårt fall är biologi om det från deras sida tas för givet att undervisning utomhus innebär 
lek. Som vi nämnt tidigare i diskussionen kan en anledning till att eleverna tar för givet att det 
är lek när de har lektioner utomhus vara att de enbart haft lekar och ingen direkt undervisning. 
Men att leken ska vara något negativt menar Peter Gärdenfors i en artikel skriven av Wahlgren 
(2011) i en artikel är fel. Han menar att leken är ett bra verktyg för lärandet.  
 
Det är flera av eleverna som relaterar undervisning i naturen till lek och anledningen till det kan 
vara att de har lekt mycket när de varit ute förut. Vid frågan om material ger två av eleverna i 
resultatet förslag på material som kan användas till lek. När intervjuaren förtydligar att eleverna 
ska kunna använda materialet för att lära sig biologi ändras den ena elevens svar till det som 
faktiskt kan användas för att skapa ett lärande. Detta tyder på att åtminstone en av de två 
eleverna har koll på vilket material som ska användas till lek och vad som kan användas för att 
uppnå ett lärande. Eleven gav som förslag att använda kikare för att studera och observera 
fåglar. Två andra elever som också intervjuades berättar att de vill använda sig av luppar för att 
undersöka och utforska växter och djur på ett närmare håll, vilket också tyder på att de förstått 
skillnaden mellan material som används vid lek och undervisning. Eleverna i både vår och 
Fägerstam och Bloms (2013) studie är eniga om att man vid utomhuslektioner i biologi kan 
upptäcka och utforska bland annat djur och växter. Resultatet i Fančovičová och Prokops (2011) 
studie visar att intresset för biologi ökade hos de elever som deltog genom att arbeta praktiskt 
utomhus med växter. Eleverna fick en bättre attityd gentemot växterna genom den sortens 
undervisning.  
 
När det gäller att önska material som eleverna skulle vilja använda sig av vid undervisning 
utomhus i biologi ger närmare hälften av eleverna inga förslag utan svarar att de inte vet. 
Resterande elever ger förslag på iPads som är ett populärt digitalt verktyg bland ungdomar i 
dagens samhälle. Eftersom de använder digitala verktyg i en stor utsträckning har de en digital 
kompetens som borde tas tillvara på för att skapa lärande. Att eleverna lyfter fram det som 
förslag kan tolkas som att de anser det är lustfyllt för deras lärande. Enligt vår mening är iPads 
ett mångsidigt verktyg som kan leda till ett mer varierat och nytänkande arbetssätt som 
motiverar eleverna. Genom att ta med iPads ut i naturen istället för att använda naturen och dess 
tillgångar kan det tyda på att det fokuserats på utomhusundervisning istället för 
utomhuspedagogik. Eleverna förklarar i intervjuerna att de har fått filma utomhus med iPads 
och sedan visat varandra för att delge sina kunskaper och reflektera kring det de har gjort och 
erfarit utomhus inne i klassrummet.  
 
Fyra av de elever som ger förslag på iPads nämner även luppar och kikare. Luppar som de 
tidigare använt sig av vid undervisning utomhus kan enligt eleverna användas för att studera 
växter på närmare håll. Det är oklart om eleverna nämner luppar för att de är lustfyllt för deras 
lärande eller för att de inte känner till något annat material. För att elever ska få kännedom om 
olika material och veta vad de föredrar att använda måste lärare låta elever få testa att arbeta 
med olika material. Ur ett utomhuspedagogiskt synsätt bör lärare planera och använda platsen 
och dess tillgångar mer för att skapa lärande då det redan finns massor av färdigt material som 
kan användas. Elevernas svar tyder på att det enbart använts material ute som är taget inne från 
klassrummet. Att det enbart tagits material med från klassrummet visar på att det bedrivits 
undervisning utomhus istället för utomhuspedagogik. Enligt Thulin (2011) handlar 
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utomhuspedagogik om att observera naturen och använda sig av det material som finns i 
omgivningen. Även Szczepanski (2007) uppger materialet och observationen av platsen som 
viktig. I resultatet kan vi utläsa att inte någon av eleverna ger förslaget att använda sig av det 
material som finns utomhus vilket är något som tas tillvara på inom utomhuspedagogik. För att 
eleverna ska kunna reflektera och analysera den undervisning som genomförs ute i naturen 
behöver de enligt oss få rätt verktyg av läraren. Det är på så sätt som de uppmärksammar och 
börjar fundera kring föremål och detaljer.  
 
Mårtensson (2004) hävdar i sin studie att elever uppskattar att vistas i en utomhusmiljö då det 
bidrar till motivation, variation och ett ökat intresse. I samband med att bedriva undervisning 
utomhus poängterar författaren även vikten av att låta elever få förmedla sina synpunkter på 
undervisningen för att uppnå bästa möjliga lärande. Genom att låta elever få vara med och 
påverka ökar enligt författaren deras intresse. Trots att vi i resultatet av denna samt Fägerstam 
och Bloms (2013) studie kan utläsa att flertalet elever vill ha lektioner utomhus används det 
enligt de elever som vill ha det i en alldeles för liten utsträckning. Anledningen till att det inte 
bedrivs utomhuspedagogik i en större utsträckning menar lärarna som deltog i Fägerstam och 
Bloms (2013) studie är att det är en svårighet att få elevernas uppmärksamhet. Till skillnad från 
lärarna i Fägerstam och Bloms studie är lärarna i Palavan, Cicek och Atabay (2016) studie 
oroliga över att eleverna inte ska uppnå kunskapskraven vid lektion ute. Trots osäkerheten att 
undervisa ute menar författarna att eleverna får en ökad kännedom och förståelse för djur och 
natur. Lärarna i Ottander, Wilhelmsson och Lidestavs (2015) studie betonar att variationen 
mellan att ha lektioner inomhus och utomhus kan leda till att elevers resultat ökar. Även om 
lärarna i samtliga tre studier ovan anser att det finns positiva aspekter med utomhuspedagogik 
är det tydligt att de negativa aspekterna väger mer. De nämner mestadels det negativa och menar 
att det är anledningarna till att det sällan bedrivs undervisning utomhus. Istället för att se till det 
negativa, borde lärarna enligt vår mening se till det som faktiskt är positivt och även lyssna på 
vad eleverna upplever och uppfattar. Det är tydligt att eleverna anser det är roligt att ha lektioner 
i en utemiljö i denna studie. Vi anser att man genom att faktiskt ha lektion ute kontinuerligt kan 
få mer strukturerade och uppmärksammade elever. Det gäller i många fall enbart att skapa 
rutiner som funkar för både lärare och elever. Det är genom att testa olika sätt och framför allt 
våga som det ger resultat.  
 

6. Slutsats och implikation    

I det här avsnittet kommer slutsatsen av studien att sammanställas. Sammanställningen kommer 
innefatta resultatets påverkan på lärares arbete samt förslag på vidare forskning som utgår från 
tankar och idéer som väckts under arbetets gång.  
 
Utomhuspedagogik är en metod där undervisning inomhus kompletteras med 
utomhusundervisning. Utifrån syftet att analysera elevers inställning till undervisning utomhus 
och resultatet har vi dragit en slutsats. Slutsatsen är att majoriteten av eleverna upplever 
biologiundervisning utomhus är ett roligt sätt att arbeta på dock kopplar de gärna det till lek. 
Slutsatsen är även att eleverna har olika intressen inom biologi och viljan att lära sig om olika 
saker. Om man som lärare låter eleverna uttrycka sig om hur de vill arbeta med biologi och om 
vad de vill lära sig om skulle man få flera bra förslag på hur man kan forma sin undervisning 
där eleverna intresse kommer i fokus.  
 
Som lärare måste man se till elevernas intresse för att skapa motivation och en lust att lära 
omfamnas. Det är genom att inkludera elever i deras lärande som det kan skapas ett innehåll 
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som för dem är intressant och igenkänt. Utifrån intervjuerna kan vi utläsa att eleverna har olika 
intressen inom biologi som de vill lära sig mer om och gärna ser att det bör ske genom 
utomhuspedagogik. Studien ger implikationen att även elever i de yngre åldrarna har förslag på 
vad de vill lära sig och hur, trots att de är i början av sin skoltid. Det finns intressen inom biologi 
hos eleverna som det är viktigt att läraren tar till sig vid planeringen av undervisningen. 
Eleverna kopplar ofta utomhusundervisning till lek vilket visar att det är viktigt att man som 
lärare är tydlig med vad syftet med undervisningen är inomhus som utomhus.  
 
Ett förslag till vidare forskning är att ta reda på huruvida elevernas intresse och motivation 
påverkas av att de får vara med och påverka vad som undervisas om när de har 
biologiundervisning utomhus. Detta skulle kunna genomföras genom en längre studie där 
eleverna undervisas om biologi i en utomhusmiljö utifrån deras intressen och förslag. Eleverna 
skulle då observeras under tiden samt intervjuas om hur det har varit när studien är slut. En 
sådan studie skulle vara viktig då man skulle kunna se hur mycket elevernas påverkan på 
undervisning samt att undervisningen formas efter deras intressen skulle påverka motivationen 
till att lära. Beroende på hur resultatet skulle se ut skulle en sådan studie kunna bidra med 
kunskap till verksamma lärare om hur de kan planera sin biologiundervisning.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
Intervjufrågor om biologi 
 
Teman: Upplevelse av uterummet, aktivitet, undervisningsmaterial, grupp, väder, ljud. 
 

•   Upplevelse av uterummet - Har ni haft några lektioner utomhus? Vad tyckte ni om det? 
Var det roligt, spännande, konstigt, tråkigt? Vad var det som gjorde att det blev 
roligt/tråkigt? 

•   Aktivitet - Brukar ni ha lektioner utomhus ibland? När ni hade lektion utomhus, vad 
gjorde ni då för något? Kommer ni ihåg det? Var det någon speciell lek eller uppgift 
som ni hade?  

•   Undervisningsmaterial - Vad använde ni er av för material när ni hade lektion utomhus? 
Använde ni något annat material än papper, penna, suddis? Vad hade ni velat använda 
för material om ni fick välja? 

•   Grupp - Är ni i mindre grupper, halvklass eller helklass när ni har lektioner utomhus? 
Vad tycker ni är bäst? Varför tycker ni det?  

•   Väder - Tycker ni att det är lika roligt att vara ute oavsett om det regnar eller är sol? 
Vad är det som gör att ni tycker det? 

•   Ljud - Upplever ni att det blir en annan ljudnivå när ni är utomhus än inomhus? Blir den 
högre, lägre eller är det samma? 

•   Finns det någon plats där ni föredrar att vara utomhus? Vad tilltalar er? 
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Bilaga 2 
Informationsblankett 
 
Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär 
att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. 
Våren 2018 kommer student som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra 
sin sista praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av 
undervisningen, men också tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i 
syfte att genomföra ett utvecklingsarbete. Arbetet handlar om elevers begreppsförståelse 
inom ämnet biologi.   

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det 
insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket 
till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen endast 
användas för utveckling och utbildning (utvecklings- och examensarbete). Vi vill särskilt 
betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling och 
lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna 
planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande.  

Vänliga hälsningar 
Anki Wennergren (kursansvarig)  
Mail: Anki.Wennergren@hh.se tel. 070- xxx xxxx 
 
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
 
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

•   JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 
•   NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras  

Vårdnadshavare för: 
............................................................................................................................ 
 
Datum   

................................................................................................................................................... 
Vårdnadshavares namnteckning 
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