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Sammanfattning: 

Forskning visar att det är viktigt med en varierad och stimulerande undervisning. Det finns 

forskning som visar fördelar med att arbeta mer med utomhusundervisning. Däremot tar lärare 

sällan med sig elever ut. Forskning visar att en kombination av inomhus- och 

utomhusundervisning gynnar elevers lärande. Studiens problemområde att undersöka hur, 

samt vad elever lär sig om växter när de arbetar med ämnet biologi och ämnesområdet 

knoppar utomhus. Vi vill även med denna studie få syn på elevernas kunskapsperspektiv om 

växter som skapas i olika undervisningssituationer eftersom forskning visar fördelar med 

utomhusundervisning. Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelse av 

kunskapsinhämtning vid utomhusundervisning. De frågeställningar studien behandlar är: 

Vilken kunskap om knoppar uttrycks av elever i utomhusundervisning? Och: Hur uppfattar 

eleven lärandet om knoppar i relation till utomhus respektive inomhusundervisning? Det är en 

kvalitativ studie där vi använt oss av observationer och intervjuer och vi har arbetat med en 

induktiv analysmetod. Analysbegreppen vi använder oss av är kunskap och föreställningar. 

Studiens slutsats grundar sig i vad vi sett i resultatet under observationerna och intervjuerna. 

Studien har två slutsatser baserat på frågeställningarna. Våra slutsatser är att kunskapen om 

knoppar som uttrycks av eleverna är identifieringen av knopparnas egenskaper. Eleverna 

uppfattar lärandet om knoppar utomhus genom att få en mer verklighetsanknytning till 

knopparna, samtidigt som en del elever finner det bättre att lära sig om knoppar inomhus 

eftersom det skapas en tryggare miljö och läraren är tillgänglig. Läraren blir på så vis ett 

verktyg för att tillägna sig kunskap. 
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Förord 
Vi som har genomfört studien heter Nadia Taman och Charlotta Thulin. Intresset för studien väcktes 

utifrån egna erfarenheter för vi upplevt att lärare och elever idag har en delad uppfattning om 

utomhusundervisning. Vi har även upplevt att elever inhämtar kunskap på olika sätt. Därför vill vi 

inför vår framtida lärarprofession införskaffa oss kunskap om utomhusundervisningens potential som 

komplement till klassrumsundervisningen. Samtidigt vill vi inspirera och delge ny kunskap till 

verksamma lärare inom vårt ämnesområde. 

  
Vi vill passa på att tacka våra handledare, Claes Malmberg och Heike Peter för bra vägledning och 

kloka kommentarer som har lyft och drivit studien framåt. Vi vill samtidigt tacka våra medbedömare 

Anna- Ida Säfström och Caroline Nagy för de sista kommentarerna som hjälpt oss i mål med vårt 

arbete. Vi vill även tacka de elever som deltagit i observationer och intervjuer, utan er hade inte 

studien kunnat genomföras. Under studiens gång har vi haft en jämn arbetsfördelning där vi diskuterat 

och resonerat ihop. Därför vill vi även tacka varandra för ett bra samarbete. 
  
Nadia Taman & Charlotta Thulin 
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1. Inledning 
  

Denna studie kommer ha fokus på elevers lärande när de arbetar utomhus med växter i 

biologi. Vi fann intresset för detta utifrån dels vår tidigare studie (Thulin & Taman, 2018) 

som handlade om lärarnas syn på utomhusundervisning, samt från vårt utvecklingsarbete som 

handlade om vilka strategier elever använder sig av när de löste uppgifter om knoppar 

utomhus. Vår studie är intressant eftersom den visar på vilket sätt elever möter världen och 

det de ser framför sig. Under tidigare observationer har vi fått syn på att det inte bedrivs 

mycket utomhusundervisning i skolan. Därför väcktes intresset för denna studie.  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 3 § i 3 kap. ska alla elever ges vägledning och stimulans 

som de behöver i sin inlärning och sin personliga utveckling för att utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Läroplanen förhåller sig till skollagen eftersom skolan ska 

verka i en omgivning med kunskapskällor (Skolverket, 2017, s. 10). I läroplanen står det även 

att elever ska kunna identifiera, sortera och gruppera växter (Skolverket, 2017). Detta 

ämnesområde är brett och för att avgränsa det till ett smalare kunskapsområde fokuserar vår 

studie på att undersöka hur elever arbetar med knoppar.   

 

Å ena sidan visar forskning fördelar med att elever och lärare lämnar skolbyggnaden oftare 

för att inhämta ny kunskap utifrån nya miljöer och andra erfarenheter (Szczepanski, 2007, s. 

10). Vidare visar studier att genom samspel mellan inomhus- och utomhusmiljöer skapas 

kunskap (Szczepanski: 2007, s. 9). Å andra sidan finns det forskning som visar att lärare har 

svårt att skapa samspelet mellan inomhus- och utomhusundervisning för att tiden är bristfällig 

(Carrier, Tugurian & Thomson, 2013, s. 2073). Tidigare studier visar att lärare inte tar med 

sig elever ut vilket kan bero på att klasserna är för stora samt för att läraren besitter bristfällig 

kunskap i utomhusundervisningen (Malone & Tranter, 2003, s.300; Dahlén, 2007, s. 31). 

Forskningen ovan visar fördelar med utomhusundervisning i praktiken och hur en del lärare 

ställer sig till att bedriva undervisningen utomhus. Däremot finns det inte lika många studier 

som visar vad elever tycker om utomhusundervisning och vad elever lär sig om exempelvis 

växter utomhus. 

 

Elever tillbringar en stor del av sin tid i skolan vilket medför att lärare har ett stort ansvar när 

det gäller elevers upplevelse av naturen. Elevers intresse för naturen bildas i tidig ålder vilket 

medför att de intryck eleverna får av naturen påverkar hur de upplever naturen i vuxen ålder 

(Braute & Bang, 1997, s.19). Elever som är med i organisationen Forest School i England 

uppfattar utomhusundervisning som något positivt. Organisationen bedrivs utomhus där 

elever får olika uppgifter att lösa. Elever går hem nöjda över hur de löst uppgifterna de jobbat 

med. De tycker att de presterar bättre utomhus för de får röra på sig mer och har friare händer 

än i ett klassrum och är därför nöjda över sina prestationer (Vandewalle, 2010, s. 45). Å ena 

sidan menade Vandewalle (2010, s45) att man kunde se på eleverna hur engagerade och 

lyckliga de var under utomhusvistelsen. Å andra sidan är detta en organisation vilket medför 

att eleverna frivilligt går dit utöver skoltid (Vanderwalle 2010, s:43). 

 

Dhanapal och Lim (2013) bedrev en aktionsforskning på 24 elever i årskurs tre. Studiens syfte 

var att synliggöra hur elever kunde erfara utomhusundervisning samt vilka likheter och 

skillnader det fanns mellan inomhus- och utomhusundervisning. Dhanapal och Lim (2013) 

hävdar att inomhus- och utomhusundervisning gynnar elevers lärande när de kompletterar 

varandra eftersom eleverna får en mer varierad upplevelse utomhus.Vidare var majoriteten av 

eleverna i studien ivriga att delta i utomhusundervisningen eftersom sinnena aktiverades och 

stimulerades på en annan nivå (Dhanapal & Linn, 2013, s.21). Samtidigt uttryckte ett fåtal 
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elever att de hellre ville ha inomhusundervisning eftersom utomhusmiljön var främmande för 

dem. 

 

  

Sammanfattningsvis, baserat på ovanstående forskning, är det viktigt med en varierad och 

stimulerande undervisning. Det finns forskning som visar fördelar med att arbeta mer med 

utomhusundervisning. Däremot tar lärare sällan med sig elever ut (Malone & Tranter, 2003, 

s.300; Dahlén, 2007, s.31). Tidigare forskning visar även att en kombination av inomhus- och 

utomhusundervisning gynnar elevers lärande (Dhanapal & Linn, 2013). Därför blir studiens 

problemområde att undersöka hur, samt vad elever lär sig om växter när de arbetar med ämnet 

biologi och ämnesområdet knoppar utomhus. Vi vill även få syn på elevernas 

kunskapsperspektiv om växter som skapas i olika undervisningssituationer eftersom forskning 

visar fördelar med utomhusundervisning.  

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelse av kunskapsinhämtning vid 

utomhusundervisning. De frågeställningar studien behandlar är: 

 

- Vilken kunskap om knoppar uttrycks av elever i utomhusundervisning?  

 

- Hur uppfattar eleven lärandet om knoppar i relation till utomhus respektive 

inomhusundervisning?  

3 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras studiens centrala begrepp. Begreppet utomhusundervisning kommer 

definieras för att skapa en förståelse samt för att synliggöra skillnaden mellan 

utomhusundervisning och utomhuspedagogik. Dessutom presenteras även tidigare forskning 

inom studiens ämnesområde. Forskningens syfte, metoder och resultat kommer att redovisas 

för att sedan sättas i relation till studiens resultat. Relevant litteratur för studien har sökts i 

systematiska sökningar i databaserna: ERIC, SwePub och Pedagogisk forskning i Sverige. 

Följande forskning har valts ut då det berör närliggande forskning inom samma 

ämnesområde.    

3.1 Utomhuspedagogik och utomhusundervisning 
Vår studie behandlar utomhusundervisning, vilket inte ska förväxlas med utomhuspedagogik. 

Enligt Wise (2016) ska utomhuspedagogik vara ett komplement där omgivningen utgör basen 

för inlärning. Vidare menar Wise (2016) att upplevelsen blir det centrala när undervisningen 

är utomhus. Szczepanski (2007, s. 91) anser att utomhuspedagogik kan användas som ett 

hjälpmedel till den läroboksfokuserade klassrumsundervisningen som bedrivs inomhus. 

Utifrån Wises och Szczepanskis definitioner av utomhuspedagogik väljer vi att tolka 

begreppet som att platsen är det specifika läromedlet vilket betyder att elever inte tar med sig 

material ut, utan de använder sig av det som finns ute i naturen. 

  

I utomhusundervisning är inte själva platsen det väsentliga utan det är när lektionen flyttas ut 

från klassrummet (Skolverket (2016a). Enligt Fägerstam (2012, s.5) är utomhusundervisning 

ett erfarenhetsbaserat lärande med fokus på̊ elevers lärande i verklighetsförankrade 

lärandemiljöer. Utomhusundervisningen är ett sätt att utveckla lärande baserat på konkret 

erfarenhet av olika autentiska situationer. Lärandet sker i närmiljön såsom på skolgården eller 
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i den naturliga omgivningen. Fägerstam (2012, s.6) menar även att det borde ske ett samspel 

mellan utomhusupplevelsen och läromedlet. Undervisningen sker således utomhus med 

exempelvis: papper, pennor och/eller Ipads. Utifrån skolverket och Fägerstams definition av 

utomhusundervisning väljer vi att definiera det som att undervisningen flyttas ut utanför 

klassrummet samtidigt som eleverna har tillgång till olika hjälpmedel såsom papper och 

Ipads. Studien kommer fortsättningsvis utgå ifrån utomhusundervisning. 

3.2 Tidigare forskning om utomhusundervisning 
Szczepanski och Dahlgren (2011, s. 21) gjorde en kvalitativ studie med syfte att få syn på̊ 

vilka uppfattningar lärare hade om lärande och undervisning utomhus. Forskarna intervjuade 

15 lärare i två̊ grundskolor för att få fram empirin. Forskningen visade att lärare ansåg att det 

var viktigt med ett samspel med utomhusmiljön eftersom det gav eleverna en starkare 

verklighetsanknytning. Vidare menade forskarna att det borde vara en växelverkan mellan 

inomhus och utomhusundervisning för att gynna lärare och elevers lärande. Szczepanski och 

Dahlgren  (2011, s.42) menar att lärandet utomhus inte avgränsades av klassrummets väggar 

vilket medförde att eleverna kunde röra sig mer fritt utomhus. Szczepanski och Andersson har 

gjort en fenomenografisk- och kvalitativ studie med syfte att utveckla förståelsen av 

lärmiljöns betydelse. Studien innefattade intervjuer med 15 olika sakkunniga professorer 

(Szczepanski & Andersson 2015, s. 128). Resultatet visade i likhet med Szczepanski och 

Dahlgrens resultat att professorerna i studien uppfattade att lärarna borde ta tillvara på platsen 

utomhus för att skapa olika aspekter av lärande och kunskap. Enligt professorerna behövde 

eleverna få möjlighet att erfara kroppsliga och sinnliga intryck för att lära sig något 

(Szczepanski & Andersson, 2015, s.143). 

 

Vidare visar Scott, Boyd, Scott och Colquhouns (2015, s. 174–176) studie att de 

lärarstudenter som de intervjuat var oroliga över elevernas beteende vid utomhusundervisning 

men att de också upptäckte att eleverna tyckte om att vara ute och lära sig nya saker. 

Lärarstudenterna i studien menade att när de använde skolgården på ett nytt sätt främjades 

elevernas engagemang på ett drivande sätt vilket medförde att eleverna fick en värdefull 

upplevelse utomhus (s:174–176). Studien undersökte möjligheter och hinder med 

utomhusundervisning och resultatet grundades på ett frågeformulär där 60 lärarstudenter fick 

svara på frågor samt fältarbete. Studien som var en kvalitativ- och kvantitativ studie innehöll 

även gruppdiskussioner med studenterna som svarade på frågorna (Scott et. al, s. 174–176).  

Passy (2012) gjorde en kvalitativ studie som grundades på observationer på tio olika skolor 

samt intervjuer med lärare, föräldrar och elever. Syftet med studien var att synliggöra hur 

skolorna använde sina skolgårdar till utomhusundervisning. I likhet med ovanstående studie 

ansåg även Passy (2012) att skolgården engagerade eleverna i deras lärande. Eleverna blev 

delaktiga på ett annat sätt än tidigare eftersom de fick röra sig fritt över skolgården vilket 

medförde att utomhusundervisningen kompletterade klassrumsundervisningen.  

3.3 Tidigare forskning ur elevperspektiv 
Vi har valt att presentera tidigare forskning ur ett elevperspektiv eftersom vi vill få syn på vad 

elever som varit delaktiga i utomhusundervisning har lärt sig. Elevperspektivet gör det även 

möjligt för oss att se om och i så fall hur elevers lärande utvecklades under 

utomhusundervisningen. 

 

Kylin (2004:10) har genomfört en studie med syfte att undersöka elevers upplevelser och 

erfarenheter i en utomhusmiljö. Det var en kvalitativ studie som baserades på ostrukturerade 

gruppintervjuer där 30 elever och deras lärare i mellanstadiet fick möjlighet att tala fritt kring 

utomhusundervisning. Resultatet visade att vuxna och barn i studien synliggjorde 

utomhusupplevelser på olika sätt. Eleverna hänvisade utomhusmiljön till olika aktiviteter 
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såsom olika lekar medan vuxna såg utomhusmiljön som en pedagogisk plats (Kylin, 2004, s. 

34). Vidare visade resultatet att det var avgörande att utgå från platser som eleverna kände till 

för att de skulle kunna använda platsen och koppla den till egna upplevelser, och på så sätt 

skulle förståelsen öka (Kylin, 2004, s. 35). 

  

I likhet med Kylin (2004) har Fägerstam (2012) gjort en kvalitativ studie baserad på 

intervjuer. Fägerstam ville bidra med mer kunskap om hur elever upplevde naturen eftersom 

väldigt få studier belyst det. Syftet med avhandlingen var delvis att utforska elevers 

upplevelser kring utomhusundervisning. Elever på grundskolenivå och högstadiet intervjuades 

och resultatet visade många fördelar för elever om man bedrev utomhusundervisning 

kontinuerligt. Vidare visade eleverna i studien en nyfikenhet och ett engagemang när de 

arbetade utomhus (Fägerstam, 2012, s. 69). Syftet med Björklids kunskapsöversikt var att visa 

miljöns betydelse för inlärning. Hon studerade artiklar från Norden som undersökte 

utformningen av skolgården och klassrummet (Björklid, 2005, s.:25). Björklids resultat visade 

i likhet med Fägerstam (2012) att elevers lust till att lära ökade när miljön var inspirerande 

(Björklid: 2005, s. 169). Björklids resultat visade även att läraren behöver utforma ett 

inspirerande klassrum såväl ute som inne.  

  

Dhanapal och Lim (2013) bedrev en aktionsforskning med syfte att synliggöra hur elever erfar  

utomhusundervisning samt vilka likheter och skillnader det fanns mellan inomhus- och 

utomhusundervisning. Aktionerna utfördes med 24 elever i årskurs tre i fem till sex veckor. 

Precis som Björklid (2005) och Fägerstam (20012) hävdar Dhanapal och Lim (2013, s.21) att 

inomhus- och utomhusundervisning gynnar elevers lärande när de kompletterar varandra 

eftersom eleverna får en mer varierad upplevelse utomhus. Vidare var majoriteten av eleverna 

i studien ivriga att delta i utomhusundervisningen eftersom sinnena aktiverades och 

stimulerades på en annan nivå (Dhanapal & Linn, 2013, s.21). Samtidigt menade ett fåtal 

elever att de hellre ville ha inomhusundervisning eftersom utomhusmiljön var främmande för 

dem. 

3.4 Lärande om växter 
Nedan presenteras forskning om hur elever lär sig om växter när de arbetade utomhus. Detta 

är relevant för vår studie eftersom elever som varit delaktiga i studien har arbetat med 

knoppar utomhus. 

 

Fančovičová och Prokop (2011) har forskat om hur elevers kunskaper om växter visades 

utomhus. De har skrivit en artikel där syftet var att visa utomhusmiljöns påverkan på 

elevernas inställning till och kunskaper om växter. Det var en kvantitativ studie som använde 

sig av kvasiexperimentella metoder på elever i årskurs fem. För att få fram resultatet använde 

forskarna sig av prov och frågeformulär före och efter utomhusundervisningen. Eleverna i 

studien lärde sig om organismer (djur, växter och svampar) som bor i olika ekosystem, så som 

ängar, jordbruksmarker, skogar och vattenekosystem. När de var ute och deltog i 

utomhusundervisningen utförde eleverna fyra olika aktiviteter. De skulle bestämma sig för en 

plats där de skulle skapa ett ekosystem. De skulle även arbeta med grundläggande botaniska 

metoder och samla in växter och identifiera dem genom att använda botaniska nycklar. 

Slutligen skulle eleverna diskutera växternas namn och roller i ett visst ekosystem. Studien 

synliggjorde att när eleverna fokuserade på växterna utomhus fick de en positivare inställning 

till de kunskaper de fick om växterna. Det gjorde att eleverna fick en bättre inställning till 

ämnet biologi. Forskarna menar att när eleverna var ute bland växter förbättrades elevernas 

förståelse av växternas betydelse i naturen.  

 

Nyberg (2009) skrev en doktorsavhandling baserat på en fallstudie i tre årskurs femmor. En 

lärare och 74 elever medverkade i studien som varade i tre år. Syftet med studien var att ge en 
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ökad kunskap kring lärande om bland annat växter. Eleverna deltog i undervisning om 

livscykler. De fick svara på frågor som handlade om vad som är levande/inte levande, 

befruktningsbegrepp, träds och örters reproduktion samt samband mellan växter och blommor 

och fruktbildning. Eleverna fick vara med om praktiska moment som ingick i undervisningen. 

De fick studera tillväxt och utveckling av ärt- och bönplantor, lövsprickning och blombildning 

på träd vid skolan samt diskutera om vad som är levande och inte. Under tiden 

undersökningarna gjordes fick varje elev egna växter att ta hand om och observera 

utvecklingen av. Eleverna skulle även dokumentera och beskriva hur de skötte sina växter.  

Nyberg (2009) menar att läraren uppvisade en osäkerhet när det kom till undervisning om 

växter, speciellt när den skulle bedrivas utomhus eftersom läraren upplevde en bristfällig 

kunskap om ämnet. Nybergs undersökning visar även att det fanns ett mindre intresse hos 

lärare för undervisning om växter. Forskningen visade i likhet med Fančovičová och Prokop 

(2011) att eleverna lärde sig genom att undersöka växterna på egen hand. Däremot menar 

Nyberg (2009. s238) att eleverna behöver utmanas genom följdfrågor efter att dem undersökt 

på egenhand eftersom det driver lärandet framåt. 

 

Sammanfattningsvis finns det delade meningar om utomhusundervisning bland forskare. 

Lusten att lära hos eleverna ökar samtidigt som elever framhäver en nyfikenhet och ett 

engagemang för undervisningen. Forskarna menar även att eleverna behöver en chans till 

kroppsliga och sinnliga erfarenheter samtidigt som de behöver växelverkan mellan inomhus- 

och utomhusundervisning. Forskning visar även att elevers förståelse för växter ökar när de på 

egen hand får undersöka och delta i utomhusundervisning. Däremot framkom det att lärare 

visade en osäkerhet kring att undervisa utomhus.  

 

4 Metod 
I följande kapitel kommer metod, empiri och analysmetod att beskrivas. För att synliggöra 

alla aspekter av vår studie kommer vi att presentera studiens metoder, urvalet, insamling av 

empiri, studiens etiska aspekter samt analysprocessen. Följaktligen har vi valt att beskriva vår 

arbetsprocess så ingående som möjligt. 

4.1 Studiens metod, förutsättningar och urval 
Många studier om utomhusundervisning har fokuserat på lärarnas roll, enbart några få har 

gjort studier utifrån elevernas perspektiv. För att ta reda på elevers perspektiv av kunskap om 

växter valde vi att göra en kvalitativ studie baserat på observationer och intervjuer. I en 

tidigare studie samlades empirin, därav kan detta ses som ett bekvämlighetsurval eftersom 

urvalet baserades på informanter som varit tillgängliga för studien. I studien medverkade 60 

årskurs fyra elever från två skolor i samma kommun. För att lättare kunna urskilja eleverna 

och skolorna har vi val att använda fiktiva namn på både elever och skolor. Eleverna har 

arbetat med knoppar utomhus under biologiundervisningen. För att anonymisera skolorna har 

vi valt att kalla dem vid fiktiva namn. Den första skolan kallar vi för Alpskolan och den andra 

för Vallaskolan. Alpskolan är en skola belägen i centrum med ca 500 elever. Den andra 

skolan är Vallaskolan. Det är en skola med ungefär 400 elever. Socioekonomiskt skiljs inte 

skolorna nämnvärt åt. 

 

På den första skolan medverkade alla elever i observationerna. På den andra skolan 

medverkade alla elever men vissa elevers filmer fick vi ta bort på grund av de etiska 

aspekterna. Sammanlagt observerades 60 elever och 8 elever blev intervjuade. Av de 8 

intervjuerna valde vi slumpartat exempel från fyra elever som vi gav fiktiva namn på. Vi 

valde att ha med endast fyra intervjuer eftersom vi ville förstärka våra observationer med 

intervjuerna för att synliggöra vilken kunskap eleverna uttryckte innan och efter 
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utomhusundervisningen. Av de 60 elever som observerades blev det sammanlagt 15 grupper 

med tre till fyra personer i varje grupp. Det medförde att det blev sju till åtta grupper per skola 

som var ute och gjorde uppgifterna samtidigt. Vi ville se så mycket som möjligt i de grupper 

vi observerade därför valde vi att endast fokusera på några av grupperna. Därför observerade 

vi endast fyra grupper per skola. Tre observationer avlägsnades från studien eftersom de inte 

svarade mot studiens syfte. Ytterligare en observation togs bort eftersom observationen inte 

uppfyllde de etiska aspekterna.  

 

4.2 Etiska aspekter 
Studien grundar sig i vetenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). Dessa krav måste alla 

forskningsprojekt ta hänsyn till för att studien ska få genomföras (Björkdahl Ordell, 2007:26). 

  

Enligt Vetenskapsrådet (2002:7) innebär informationskravet att respondenterna ska bli 

informerade om studiens syfte samtidigt som de ska få information om att deltagandet är 

frivilligt. Respondenterna ska även få information kring att de närsomhelst kan avbryta 

studien. I studien togs informationskravet i beaktning genom en etikblankett som delades ut 

till de berörda eleverna (bilaga 1). Syftet med studien presenterades och eleverna fick veta att 

det var frivilligt att delta i studien. Blanketterna skrevs under av vårdnadshavare. Vidare 

informerades eleverna muntligt att de närsomhelst kunde avsluta sitt deltagande i studien. 

Med samtyckeskravet menas att deltagarna i undersökningen själva bestämmer om de ska 

medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2002:9). Studien förhöll sig till detta eftersom några 

elever inte ville bli filmade. Däremot var eleverna delaktiga i observationerna men de är inte 

dokumenterade.  

  

Konfidentialitetskravet däremot betyder att eleverna är anonyma i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002:12). Studien tog hänsyn till detta under transkriberingen där vi valde 

att använda oss av fiktiva namn istället för elevernas riktiga namn. Under 

videodokumentationerna användes en Ipad som endast vi lärarstudenter hade tillgång till. De 

låstes in under de perioder de inte används. Vi valde även att radera filmerna när 

transkriberingen var gjord och Icloud var avstängt så filmerna inte skulle lagras på andra 

ställen. Med nyttjandekravet menar Vetenskapsrådet (2002:14) att informationen som delges 

under observationerna och inspelningarna endast får användas i studien. Empirin får ej 

användas till andra ändamål. Denna information fick eleverna muntligt innan studien startade. 

4.3 Observationer 
För att genomföra studien observerades åtta utomhuslektioner och vi använde oss av två 

lektioner i studien. Samtliga lektioner bedrevs i två klasser i årskurs fyra där en av oss bedrev 

undervisningen medan den andra agerade som observatör. Observationen genomfördes dagen 

innan intervjun. Vi använde oss av observationer och loggar som metod, detta för att 

synliggöra systematiska iakttagelser av elevernas beteenden. Vid observationerna var syftet 

att fånga flera aspekter ur elevernas lärande, till exempel vad och hur elever gjorde för att lösa 

uppgiften. Fokus låg på̊ vilken kunskap om knoppar elever uttryckte när de var ute. Samtliga 

observationer filmades med en eller flera Ipads eftersom dessa var kända föremål sedan 

tidigare och inte uppfattades som något störningsmoment i gruppen. Detta innebar också̊ att 

inspelningar kunde ske från flera platser samtidigt. Ipads placerades i stativ som gjorde att 

dessa inte var beroende av assistans. Vi hade även Ipads med oss så vi kunde röra oss mellan 

olika grupper och samla in data. Eleverna i studien arbetade i mindre grupper om tre till fyra 

deltagare. Eleverna fick varsitt kuvert med fyra olika bilder som föreställde knoppar från 

träden: lönn, ek, bok och lind. Efteråt skulle grupperna försöka para ihop rätt knopp med rätt 
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träd. Avslutningsvis när eleverna hittat rätt knopp och tillhörande träd skulle ett kort tas på 

knoppen (bilden och trädet). Läraren var inte delaktig i dessa moment utan skulle observera 

undervisningen. Vi valde att ha lektionerna så lite lärarledda som möjlig för att låta eleverna 

ta egna initiativ. I direkt anslutning till observationerna avsattes tid för oss till reflektion, 

stödanteckningar och loggar. Därefter började bearbetningen av vårt videoinspelade material 

som sedan transkriberades. 

4.4 Intervju 
Vi har valt att utgå från kvalitativa intervjuer för att besvara studien forskningsfrågor och 

resultat. Fyra elever valdes slumpmässigt ut i vardera grupp för att avgränsa mängden 

material. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer. Vi dokumenterade intervjuerna med hjälp 

av ljudinspelning. När eleverna intervjuades deltog vi båda men endast en av oss ställde 

frågorna och en observerade för att fånga in sådant som ljudinspelningen missar. De 

ljudinspelade intervjuerna genomfördes i ett angränsande rum till klassrummet. 

Respondenterna valde placering i rummet för att intervjun skulle kännas mer avslappnad ur 

deras perspektiv. Kvale och Brinkman (2014) lyfter fördelar med intervjuer som sker på 

kända till skillnad från okända platser för att respondenten ska känna sig lugnare med 

situationen. Intervjuaren utgick från sex stycken frågor och tänkte på̊ att under intervjun visa 

tilltro och empati för eleven. Kvale och Brinkmann (2014) menar att parterna ska känna att 

intervjun är mer som ett samtal. Intervjuarens ordval anpassades därför till respondentens 

förmodade ordförråd och frågornas längd hölls korta för att så långt som möjligt behålla 

respondentens fokus i samtalet. Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att det är viktigt att 

tänka på att frågorna är lämpade för barn och ungdomar. 

  

Nedan presenteras frågorna som var återkommande i intervjuerna och som genomfördes i 

studien. 

  

      1.    Vad tycker du om utomhusundervisning i biologi? 

  

2.    Varför är utomhusundervisning bra eller dåligt? 

  

3.    Vad tror du att du lär dig enklast om växter och djur, i klassrummet eller utomhus? 

  

4.     Vad är det som är bra med att lära sig om växter inomhus? 

  

5.     Vad är det som är bra med att lära sig om växter utomhus? 

  

6.     Om du ska lära dig någonting om knoppar, hur hade du velat lära dig då? ( Hur hade 

du tyckt det varit lättast att lära sig om knoppar?). 

  

I intervjuerna med eleverna var det av yttersta vikt att vara lyhörd och fånga upp det eleverna 

sa. Med hjälp av följdfrågor fick vi tillräckliga och tydliga svar. Exempel på följdfrågor finns 

i bilaga 2. För att föra samtalet och kunna ställa relevanta frågor utifrån synpunkter och tankar 

som delgavs under intervjun var intervjuarens kunskaper i ämnet avgörande. Även detta 

gjorde att studiens syfte kunde följas. Det transkriberade materialet från intervjuerna uppgick 

till 20 A4-sidor vilket motsvarar fem timmars material. 

 

4.5 Bearbetning av empiri 

Vårt empiriska material bestod av video- och ljudinspelningar och det har legat till grund för 

att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Analysarbetet av det empiriska materialet 

skedde kontinuerligt. Bjørndal (2005) hävdar att transkribering är ett tidskrävande arbete. Vi 
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borde ha gjort bearbetningen under tiden den samlades in men all bearbetning gjordes i 

anslutning till när allt material var insamlat, vilket tog enorm tid. Vi transkriberade vårt 

material genom att lyssna på ljudinspelningarna och skrev ner allt som sades under 

intervjuerna. Vi valde därefter ut relevanta delar genom att färgkoda det transkriberade 

materialet. För att försäkra oss om att relevanta delar valdes ut kopplade vi hela tiden ihop det 

vi såg med våra forskningsfrågor. När vi färgkodat alla transkriberade intervjuer valde vi 

slumpmässigt ut fyra stycken. Vi skrev ner alla fiktiva namn på eleverna som blivit 

intervjuade på lappar för att sedan dra fyra stycken. De lappar som drogs användes sedan i 

resultatet.  Frågeställning ett besvaras med hjälp av observationerna och intervjuerna eftersom 

vi vill få syn på kunskapen före och efter undervisningen, medans frågeställning två besvaras 

främst av intervjuerna. 

 

4.6 Analysmetod  
Vi har valt att använda oss av en induktiv analysmetod som betyder att vi utgår från våra 

resonemang och våra tolkningar för att dra en slutsats. Vi har försökt skapa en teori som 

bygger på en generalisering av det vi ser. Vi har försökt vara så öppna som möjligt när vi 

analyserat vår data. Efter transkriptet av intervjuerna hittade vi begrepp som framkom flera 

gånger i datan. Vi kommer att använda våra begrepp för att kunna resonera kring det som 

eleverna säger och gör. Studiens analysbegrepp är kunskaper och föreställningar eftersom de 

hjälper oss att svara på studiens frågeställningar. Utifrån våra observationer så använder vi 

begreppet kunskap när vi anser att eleverna lär sig någonting. Vi tänker att elever lär sig 

någonting när de kan återberätta vad de har varit med om samtidigt som de kan definiera och 

bekräfta vad de har lärt sig. I observationerna kan vi tydligt se att eleverna använder sig av 

sina sinnen för att skapa ett lärande genom att bland annat känna och diskutera kring 

knopparna, därför har vi valt kunskap som vårt första analysbegrepp. När elever föreställer sig 

någonting så erfar de någonting. Under intervjuerna framkommer det att eleverna upplever att 

de lär sig bättre när de är ute och de har även en motivering till varför de tänker som de gör. 

De föreställer sig även att de lär sig av att vara inomhus eftersom de kommer med konkreta 

exempel på hur man kan lära sig om knoppar inomhus med exempelvis en flora. Vi kommer 

analysera det vi ser i observationerna samtidigt som vi kommer analysera det eleverna säger i 

intervjuerna för att få hjälp med att svara på studiens frågeställningar.   

 

5 Metoddiskussion 
Det går inte att undvika att vi skapat relationer till eleverna eftersom vi följt eleverna 

regelbundet under en längre tid. Detta medför att resultatet inte går att studeras helt objektivt 

på grund av mänskliga tolkningar inte går att frångå i en kvalitativ studie. Det är också oklart 

om en annan person hade tolkat empirin precis likadant som vi även om de använt samma 

material. När vi ställde våra intervjufrågor till eleverna blev det automatiskt följdfrågor för att 

eleverna skulle få känna sig mer fria i sina svar. En omedveten vägledning gällande svaren 

kan ha uppkommit. När vi färgkodat alla transkriberade intervjuer valde vi slumpmässigt ut 

fyra stycken att ställa intervjufrågorna till och uteslöt därmed 4 intervjuer och 11 

observationer, återigen för att fokusera på dessa fyra intervjusvar. Detta kan ses som en brist i 

studien att vi inte fördjupade oss i de andra intervjusvaren och observationerna. Vi har valt att 

ha likadana namn i intervjuerna som i observationerna, eleverna är olika i verkligheten men vi 

valde att namnge dem likadant i vårt resultat för att underlätta flödet i texten.  

 

Vi har valt att använda oss av videodokumentation och ljuddokumentation vilket kan ha 

hindrat eleverna att inte våga yttra sig på samma sätt som de kunnat ha gjort utan kamera. En 

del elever vill inte visa sig sårbara vilket kan ha gjort att vissa elever satt mer tysta under 

observationerna eller intervjuerna Eidevald (2015) tycker att elever som blir videoinspelade 

ofta skojar framför kameran. Vi tänker att det även kan bli omvänt, att eleverna istället blir 
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blyga. Eidevald menar även att personer som spelas in kan anstränga sig ytterligare och gör 

sig till och situationen blir då inte lika verklig som i en vardaglig situation utan kamera. De 

deltagande eleverna kan ha sagt saker i kamerans närvaro som de i vanliga fall kanske inte 

gjort, vilket kan ha inverkat på resultatet. Videodokumentation är tillförlitligt eftersom det 

fångar en mängd av detaljer precis som Bjørndal (2005) skriver. Trovärdigheten är även hög 

eftersom vi undersökt två klasser från olika skolor och haft olika förutsättningar inför 

undersökningen. Att vi varit två genom alla observationerna och intervjuer ger också högre 

tillförlitlighet därför att vi varit två som kunnat tolka vår empiri och resonerat vad vi sett. 

Lektionerna vi observerade handlade om knopparnas kamp och fokuserade på träd. När vi 

analyserade vårt material skrev vi ner alla elevers namn på lappar och drog slumpmässigt 

namn som vi sedan valde att analysera i resultatet. Vid ett induktivt tillvägagångssätt för att 

tolka empirin är det svårt att få fram ett helt objektivt resultat. Vårt resultat är baserat på våra 

tolkningar av det vi kunde se och höra. 

 

Studien har en hög validitet eftersom den undersöker det den avkunnar sig undersöka, studien 

är alltså trovärdig. Vi har redogjort för hur vi genomfört studien samt hur undervisningen har 

bedrivits genom resultatet i våra observationer och intervjuer, därför finns det även en 

transparens i studien. Studien genomfördes i två olika fjärdeklasser där eleverna kände oss 

sedan innan. Vi har umgåtts mycket tillsammans med eleverna vilket har gjort att vi har fått 

en god kontakt med eleverna och skapat en trygghet tillsammans. Även det ökar studiens 

validitet eftersom vi båda har närvarat och haft kontakt med eleverna under studiens 

genomförande. Respondenterna ska ha en chans att bekräfta det som har sagts under 

exempelvis intervjuerna, så forskarna uppfattat svaren korrekt. Vi har missat att bekräfta vad 

som sagts i en del intervjuer, detta på grund av att vi ville ha elevernas spontana svar på våra 

frågor. Därför nöjde vi oss med deras svar. Nu i efterhand önskar vi att vi bekräftat svaren för 

att minska risken för felaktig information och en lägre validitet.  

 

Vi anser att studiens reliabilitet är relativt hög. Med reliabilitet menas att andra forskare ska 

kunna göra samma studie (Bryman, 2011). Pålitligheten ökar eftersom vi i metodkapitlet 

beskriver hur vi gått tillväga i vårt urval, i våra observationer och våra intervjuer. Vi förklarar 

även hur vi samlat in vår empiri samt hur vi förhållit oss till de etiska aspekterna. Andra 

forskare hade kunnat genomföra samma studie, däremot är det inte säkert att de hade fått 

samma resultat. Vår studie bygger på två årskurs fyror vilket betyder att andra klasser med 

andra förutsättningar kan ha en annan uppfattning om utomhusundervisning. Eftersom studien 

bygger på intervjuer och observationer i två klasser går det heller inte att generalisera studiens 

slutsats så det gäller alla elever i Sverige. Det går endast att generalisera studiens resultat på 

dessa två klasser som deltagit.  

6 Resultat och analys 
Här följer en redovisning av empirin och tillhörande analys som grundar sig i vår data och 

våra frågeställningar. Under observationstillfällena och intervjutillfällena syftar vi på att svara 

på frågeställning ett: Vilken kunskap om knoppar uttrycks av elever innan och efter 

utomhusundervisning? Vi vill även svara på frågeställning två under intervjutillfällena: Vilka 

föreställningar om lärande om växter utom-respektive inomhus uttrycker elever? 

6.1 Observation 1 
Olivia, Kalle och Michelle bildar en grupp när klassen blir tilldelade en biologiuppgift. 

Gruppen blir tilldelade ett kuvert innan de går ut och läraren säger inte mer än att uppgiften 

finns i kuvertet. Uppgiften, som beskrivs i metoden, består av att eleverna ska para ihop rätt 

knopp till rätt träd. Arbetet sker ute på skolgården. Det vistas några få elever på skolgården 
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men det är lugnt ute. Gruppen börjar med att sätta sig på en bänk och läsa igenom alla punkter 

på uppgiftspappret. Därefter använder eleverna sig av bilderna som ligger i kuvertet för att 

lösa uppgiften. Gruppen fokuserar främst på att förhålla sig till bilderna för att sedan göra en 

koppling till det de ser i naturen. 

  

I gruppen utspelas följande konversation vid en björk:   
 

Olivia: Vi måste ju jämföra färgen och formen med bilderna för att se vilka knoppar det 

är. 

Kalle: Precis, vi måste kolla om knoppen är stor eller liten. 

Michelle: Men kolla här! Den är ju spetsig här på bilden (pekar på bilden av knoppen) 

och det är den här med! (pekar på björkens knopp). 

  

Olivia, Kalle och Michelle tittar på trädet och jämför bilden med knoppen Michelle ser. Kalle 

ser tveksam ut. Följande konversation utspelas: 

 
Kalle: - Den är lik men det är inte säkert att det är rätt. Kan vi inte kolla på nätet om vi 

kan hitta lite fakta om knoppar och då blir det kanske rätt? 

Michelle: - Men vad ska vi söka på internet så vi får fram rätt knopp? 

Olivia: - Kan man inte bara söka på typ knoppar och så får vi fram fler bilder som 

kanske är bättre? 

  

Gruppen söker på knoppar på internet och läser faktatexter om olika knoppar. De får syn på 

andra bilder på liknande knoppar. Olivia tar fram papper och penna och skriver ner stödord 

från de olika faktatexterna. Gruppen rör sig mellan olika träd och återkommer hela tiden till 

bilderna och faktatexterna. 

Intervju med Olivia 
Under den uppföljande intervjun menade Olivia att hon lär sig mer när hon rör på sig: 

 
Olivia: jag tycker jag lyssnar bättre och kommer ihåg mer när jag rör på mig. 

 

Hon lyfter dock också fram att det kan finnas nackdelar med undervisning utomhus:  

 
Lärare: Kan du komma på någonting som är dåligt med utomhusundervisning då? 

Olivia: Om det regnar ute vill man inte gå ut, då är det inte kul, och först kände det som 

att vi skulle ut på rast när lektionen började och det är inte jättebra för då tänker man 

inte på att man ska lära sig någonting… man tänker bara på att leka med sina 

kompisar. 

 

Specifikt gällande växter ser Olivia en fördel med att kunna jämföra bilder med växterna i 

verkligheten: 

 
Lärare: Okej, men vad tror du att du lär dig mest om växter? i klassrummet eller ute? 

Olivia: Ute! 

Lärare: Varför det? 

Olivia: Det var roligt att ta med bilderna ut och få se hur knopparna såg ut på riktigt. 

Lärare: Så då lär man sig bäst utomhus? För att man kan ta med bilder och jämföra det 

med verkligheten 

Olivia: Ja! 

 

Hon ser dock också att det kan vara svårare att jämföra, identifiera riktiga knoppar än bilder 

av knoppar: 
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Lärare: Men om vi tänker till, hur kan man lära sig om växter inomhus? 

Olivia: Eh, man kan bläddra i en sån där bok. 

Lärare: En flora? 

Olivia: Ja! 

Lärare: Vad är det som är bra med att bläddra i en flora då? 

Olivia: Bilderna är likadana i boken istället för så som vi hade det, att bilderna inte var 

helt likadana som träden och knopparna vi kollade på. 

 

Analys av observation 1 och intervjun med Olivia  

Eleverna i Olivias grupp uttrycker kunskap om knoppars egenskaper när de pratar om att 

jämföra knopparnas färger och former med verkligheten. Vidare uttrycks kunskap när 

eleverna diskutera storleken och spetsigheten av knoppen. Eleverna använder sig av 

hjälpmedel/verktyg för att lära sig. De söker upp information och bilder på internet. Eleverna 

får syn på andra bilder på liknade knoppar vilket ökar kunskapsinhämtningen Därför tolkar vi 

det som att eleverna tar till sig kunskap om knoppar med hjälp av hjälpmedel kombinerat med 

verkligheten. Olivia uttrycker att hon lär sig mer när hon deltar i utomhusundervisning. Hon 

tycker att hon kan tillägna sig kunskap när hon också får röra på sig, och det innebär att hon 

har en föreställning om sitt eget lärande. Hon refererar även till att hon lär sig mer om 

knoppar genom att ta med sig bilder ut för att sedan jämföra bilden med verkligheten, även 

det är en föreställning om hur utomhusundervisningen gynnar hennes lärande. En annan 

föreställning om lärandet om växter som uttrycks av Olivia är användningen av en flora. 

Floran skulle således vara ett tydligare hjälpmedel till uppgiften eftersom bilderna i boken 

skulle likna bilderna i kuvertet.   

6.2 Observation 2 
Olle är i en grupp tillsammans med Anna och Adam. Eleverna blir tilldelade samma 

kortfattade instruktioner och uppgift som Olivias grupp (bilaga 3). Lärarens instruktioner är 

kortfattade i den bemärkelsen att eleverna får endast ett kuvert samt instruktionerna att de inte 

ska ha för bråttom. De gick till en bänk i korridoren och började diskutera hur de skulle gå 

tillväga för att lösa uppgiften. 

  

Följande diskussion utspelar sig i gruppen i korridoren: 

  
Olle: Jag fattar inte vad vi ska göra. Hur ska vi göra för att hitta knoppisarna? 

Anna: Kan vi inte bara kolla på några olika träd? 

Olle: Nä, vi måste veta vilka träd vi ska kolla på! sen regnar det ute och jag vill inte bli 

blöt. 

Adam: Det spelar ingen roll vilka träd vi kollar på, vi kan ju kolla på det första trädet 

vi ser och se om det är rätt för då har vi börjat och står vi under trädet blir vi inte 

blöta. 

Olle: Det tycker jag låter som en bra ide, vi kan väl göra som vi gjorde på engelskan 

när vi spelade memory? försöka para ihop sakerna? 

Anna och Adam: Ja! bra ide! 

  

Gruppen går ut till det första trädet de får syn på ute på skolgården. De tar upp bilderna på 

knopparna och jämför med trädets knoppar. I detta fall är trädet ett lönnträd. Följande 

diskussion utspelar sig mellan gruppmedlemmarna under lönnen: 

  
Olle: Bilderna ser inte ut som dessa (pekar på lönnens knopp). Vi går till nästa träd. 

Adam: Vänta lite, vi måste kolla lite mer noga, det sa fröken att man inte ska vara för 

snabb, tycker du det här ser ut som någon av bilderna Anna? 
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Anna: Om ni kollar här (pekar på bilden av knoppen) så är knoppen lite brungrön och 

det är den faktiskt här med (pekar på knoppen på trädet). Då är det kanske den 

knoppen för det är samma färg? 

Adam: (Tittar närmare på knoppen på trädet) Den är brungrön! men jag tycker inte den 

har samma form som på bilden. 

Olle: Färgen är samma men bilden kanske inte är tagen på denna knoppen och alla ser 

ju olika ut därför kan det vara samma knopp, men inte just denna? 

Anna: Vi chansar på denna. 

  

Gruppen var enig över beslutet och gick vidare till nästa träd och diskuterade fram hur de 

skulle gå tillväga för att hitta resterande knoppar. De kom fram till att de skulle göra på 

samma sätt som tidigare och började prata om vad de skulle göra kommande rast. 

Intervju med Olle 
Under den uppföljande intervjun menar Olle att det är roligt att vara utomhus eftersom man 

får se knopparna i verkligheten istället för på datorn: 

 
Lärare: Vad tycker du om utomhusundervisning i biologi? 

Olle: Jag tyckte det vi gjorde igår var bra och roligt. 

Lärare: Varför det? 

Olle: För nu fick man se knoppar på riktigt istället för att se det på datorn eller bilder 

där vi alltid ser allting. 

Lärare: Hur menar du när du säger att ni alltid ser allting på datorn eller bilder? 

Olle: Ja, vi jobbar bara med datorn och då får man inte se sakerna så som dem är på 

riktigt. 

 

Däremot lyfter Olle att det kan finnas negativa aspekter med utomhusundervisning: 

 
Lärare: Men kan du komma på någonting som är mindre bra med 

utomhusundervisning? 

Olle: Jag visste inte vad jag skulle göra i början och då lyssnade jag mycket på mina 

kompisar och då koncentrerade jag mig inte. Det är också mer ljud när man är ute. Sen 

är det inte kul att vara ute när det regnar. Då blir man ju blöt och det vill man ju inte. 

 

Specifikt gällande växter ser Olle en fördel med att vara utomhus eftersom man studera 

växterna i verkligheten: 

 
Lärare: Okej, men var tror du att du lär dig mest om växter i klassrummet eller 

utomhus? 

Olle: så som vi gjorde igår. 

Lärare: Varför lär du dig mest när vi arbetade utomhus då? 

Olle: För växter växer utomhus. De växer inte i klassrummet om man inte sätter dem 

där. 

 

Olle tycker även att utomhusundervisning är gynnsamt eftersom han upplever att han blir 

piggare av den friska luften vilket medför att han kan koncentrera sig bättre: 

 
Lärare: okej, men varför är utomhusundervisning bra då? 

Olle: jag tycker det är bra för man får mycket frisk luft när man är ute. 

Lärare: är det bra att få frisk luft då? 

Olle: Ja, för man blir piggare. 

Lärare: Så man blir piggare av att ha lektioner utomhus? 

Olle: Ja och man har mer plats när man är ute så man kan röra sig mer. 

Lärare: Vad är det som är bra med att röra sig mer då? 

Olle: Jag tycker att det är lättare att koncentrera mig när jag rör på mig. 
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Däremot tycker Olle att det kan vara bra att lära sig om växter inomhus eftersom man kan få 

mer stöttning av läraren när undervisningen bedrivs inomhus: 

 
Lärare: okej men vad kan då vara bra med att lära sig om växter inomhus? 

Olle: Är man inomhus kan man lättare fråga läraren om hjälp och det är bra. 

Lärare: Varför är det bra? 

Olle: För då kan man ställa frågor och ha genomgångar innan man lär sig någonting 

tillsammans med läraren. 

Analys av observation 2 och intervjun med Olle  
Även i Olles grupp uttrycks kunskap om knopparnas egenskaper när eleverna pratar om 

knopparnas färg och form. Observationen synliggör även att eleverna har en förståelse för att 

alla knoppar ser olika ut. Eleverna tar till sig av tidigare erfarenheter för att försöka uppnå en 

kunskap. De ger uttryck för ett lärande genom att para ihop bilderna som ett memory. 

Eleverna jämför knopparna med bilder och de lyssnar på lärarens instruktioner och 

uppmaningar om att vara noggranna och ta det lugnt. Detta resulterar i att eleverna tillämpar 

kunskaper genom att se nya saker. Olle beskriver att arbeta med knoppar utomhus är en 

positiv upplevelse eftersom han fick se dem på riktigt. Han menar att växterna finns utomhus 

och därför bör man arbeta med dem där. Olles svar under intervjun pekar på att han tillägnar 

sig kunskap när han har roligt och han menar på att han blir pigg utomhus eftersom han kan 

koncentrera sig bättre när han får röra på sig. Det ger en föreställning om att rörelse och 

friskluft samt lustfyllda uppgifter är gynnsamt för hans lärande. Vidare menar Olle att man 

kan lära sig om växter inomhus genom stöttning från läraren. Detta är också en föreställning 

om lärarens roll. Läraren kan ha genomgångar och då kan eleverna ställa frågor vilket betyder 

att man har en dialog med läraren vilket blir centralt för att tillägna sig kunskap. Olle har en 

föreställning att läraren är ett stöd i deras lärande.  

6.3 Observation 3 
Observationen innefattar när Ofelia och hennes grupp utför samma uppgift som resterande 

elever har gjort. Ofelia är i en grupp tillsammans med Clara och Lovisa. Ofelia hämtar 

kuvertet och går ut tillsammans med gruppen. När gruppen tagit sig ut har två parallellklasser 

rast. Solen skiner och många elever spelar fotboll i gräset. Två tjejer kommer fram till 

gruppen och börjar prata med Clara och Lovisa. De skrattar och får med Ofelia i samtalet. 

Gruppen följer med de andra två tjejerna till gräsplätten där de möter upp en annan tjej. De 

samtalar och skrattar. En lärare kommer fram till tjejgänget och följande konversation utspelar 

sig: 

  
Läraren: Har inte ni lektion tjejer? 

Ofelia: Jo, men vi är färdiga. 

Läraren: Jaså! vad har ni gjort då? 

Clara och Lovisa tittar på varandra. 

Ofelia: Det vi skulle göra som står på pappret! 

Läraren: Ja men va bra då! då kan ni gå in igen till er lektion. 

Ofelia: Varför får vi inte sitta kvar här med våra kompisar? 

Läraren: Det får ni göra på rasten, ni har lektion nu. 

Gruppen lämnar platsen. 

  

Gruppen går till ytterdörren och kollar efter läraren. Följande konversation utspelar sig: 
Clara: - Vi har ju inte gjort någonting, vi ska kanske börja? 

Lovisa: - Vi kan gå andra hållet och leta efter träd. 

Ofelia: - Okej, det gör vi. 
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Intervju med Ofelia 
Under den uppföljande intervjun menar Ofelia att hon inte tycker om utomhusundervisning, 

hon föredrar att stanna inne i klassrummet: 

 
Lärare: Vad tyckte du om utomhusundervisningen i biologin som vi hade igår? 

Ofelia: Jag tyckte inte om det. 

Lärare: Varför? 

Ofelia: Jag förstår inte varför man ska gå ut och ha lektion. 

Lärare: Kanske för att variera undervisningen? 

Ofelia: Det är bra att lära sig saker på olika sätt men jag tycker att jag lär mig bättre 

när jag är på lektion inomhus. Sen är det inte kul att vara ute när det är dåligt väder 

heller. 

 

Ofelia lyfter även att hon känner sig trygg i att ha undervisning inne klassrummet eftersom det 

är “det vanliga sättet man lär sig på”: 

 
Lärare: Så då tycker du att man lär sig bäst om växter inomhus? 

Ofelia: Ja. 

Lärare: Varför? 

Ofelia: Det känns bättre att lära sig saker på det vanliga sättet. 

Lärare: Vad är det vanliga sättet? 

Ofelia: När läraren berättar och ger oss uppgifter. 

 

Däremot ser hon en fördel med utomhusundervisning: 

 
Lärare: Okej, Vad kan vara bra med att lära sig om växter utomhus? 

Ofelia: Om jag ska komma på en sak som är bra med utomhusundervisning så är det att 

man kan vara med sina kompisar och prata på ett annat sätt än när man är i 

klassrummet. 

 

Ofelia kommer även med förslag på hur uppgiften hade kunnat genomföras inomhus: 

 
Lärare: Om du ska lära dig någonting om knoppar, hur hade du velat lära dig då? 

Ofelia: Kanske om läraren hade tagit in knoppar i klassrummet så man kunnat titta på 

dem där? 

Analys av observation 3 och intervjun med Ofelia  
Utifrån empirin uttrycker Ofelias grupp inte några kunskaper om knoppar under 

utomhusundervisningen. Vissa elever ser inte att man kan tillämpa kunskap utomhus. Det blir 

brist på lärande utomhus eftersom eleverna inte gör det dem ska göra. Lärandet blir bristfälligt 

utomhus eftersom läraren inte är med och aktiviteten inte är lärarledd. Det betyder att Ofelia 

och hennes grupp tänker att det är lärare som ser till att de tillägnar sig kunskap. Eleverna har 

en föreställning om att läraren ger kunskap. Eleverna ger uttryck om att vädret påverkar 

tillägnandet av kunskap. Däremot uttrycker Ofelia efter lektionen att läraren skulle kunna ta in 

knopparna i klassrummet för att synliggöra knopparnas egenskaper. Ofelias föreställningar 

om växter är att läraren berättar om växterna för att sedan ge ut uppgifter om dem.  

6.4 Observation 4 
Oskar, Liam och Rasmus tar kuvertet med uppgifterna och går ut. Det är väldigt lugnt på 

skolgården. Gruppen går runt på skolgården tills de får syn på en stor ek. Följande 

konversation utspelar sig vid eken: 
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Oskar: Wow, kolla vilket stort träd! och kolla knopparna! de är ju jättestora! (känner på 

en knopp) 

Liam: (Känner på samma knopp) Men usch, den är ju helt klibbig! men samtidigt lite 

len uppe på toppen. Va konstigt! 

Rasmus: Jag vill också känna! (känner på knoppen) va konstig den är. 

  

Gruppen går vidare till nästa träd och kollar och känner på olika knoppar. De blir fascinerade 

över att de känns på olika sätt. Gruppen rör sig över hela skolgården. De får syn på en alm och 

Liam tar av en knopp från trädet. Han börjar dra av knoppens yttersta lager med nageln och 

ser att knoppen har en annan färg på insidan. Han kallar till sig Oskar och Rasmus för att visa 

vad han upptäckt. De ville också prova och tog vars en knopp och gjorde samma sak. 

Följande konversation utspelar sig under almen: 

  
Oskar: Kolla! det är samma med denna, den får också en annan färg! men vad händer 

om vi skalar den lite till? vad finns i mitten? 

Rasmus: Den får kanske en ny färg igen? 

Liam: Vi provar, sen kan vi visa fröken vad vi har hittat! 

  

Gruppen sätter sig ner i gräset och försöker skala av knoppens lager för att se vad som finns i 

mitten. Rasmus råkar förstöra sin knopp och tar en ny och börjar med samma process igen. 

Eleverna är beslutsamma över att få syn på hur det ser ut i mitten av knoppen. 

Intervju med Oskar 
Under den uppföljande intervjun med Oskar berättade han att han lärde sig mycket om 

knoppar genom att vara ute: 

 
Lärare: Hej… Vad tycker du om utomhusundervisning i biologi? 

Oskar: Jag tycker lektionen utomhus var jättebra för jag lärde mig jättemycket nya 

saker! 

Lärare: Jaså, vad lärde du dig då? 

Oskar: Jag fick prova på massa nya saker, och jag lärde mig att knopparna hade olika 

färger inuti sig och utanpå och det visste inte jag innan. 

Lärare: Va spännande! men varför är utomhusundervisning bra då? 

Oskar: För man får experimentera mer än när man är inne! 

 

Oskar ser även aspekter som kan vara bra med att bedriva undervisning om växter inomhus: 

 
Lärare: Vad kan vara bra med att lära sig om växter inomhus då? 

Oskar: Jag vet inte hur man ska lära sig om växter inomhus men jag brukar lära mig 

mycket om jag sitter inomhus i klassrummet. Man skulle kanske kunna titta i en 

växtbok. 

Lärare: En flora? 

Oskar: Ja men det låter inte så roligt. 

Lärare: Varför låter inte det så roligt? 

Oskar: För då sitter man bara och bläddrar i en bok! Men mina kompisar kanske tycker 

det är roligt och då är det ju bra för då lär de sig massa nya saker. 

 

Oskar kommer även med konkreta förslag till hur läraren hade kunnat utveckla 

undervisningen med knoppar: 

 
Lärare: Om du ska lära dig någonting mer om knoppar, hur hade du velat lära dig då? 

Oskar: Jag tycker inte man kan lära sig på ett bättre sätt! men läraren hade kunnat 

göra en frågesport eller en tipsrunda som handlat om knoppar för att fortsätta med det 

vi gjort. 
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Analys av observation 4 och intervjun med Oskar  
 

Även Oskars grupp uttrycker kunskap om knopparnas egenskaper dels när de känner på ekens 

knoppar samt när de skalar av almens knoppar. När gruppen såg färgförändringen uttrycktes 

en kunskap som visade att eleverna förstod att knoppen förändrades om knoppen skalades 

Gruppen visade nyfikenhet och la märke till att de tillägnade sig kunskaper. Efter 

utomhusundervisningen uttryckte Oskar att det var lärorikt att få experimentera med knoppar 

eftersom han lärde sig att det blev en färgförändring när han skalade av olika lager. Samtidigt 

uttrycker han att man kan lära sig om växter inomhus i form av att bläddra i en flora. Vidare 

menar Oskar att läraren skulle kunna utveckla uppgiften med en frågesport för att 

vidareutveckla lärandet. Föreställningen hos Oskar är att uppföljandet genom exempelvis en 

tipspromenad utomhus skulle kunna vara ett sätt att fastställa kunskap hos elever. Oskar har 

en föreställning om att repetition fastställer kunskap.  

7 Resultatdiskussion 
I följande kapitel kommer studiens resultat sättas i relation till tidigare forskning. Vi har valt 

att kategorisera in studiens resultat i två kategorier för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Som tidigare nämnt har studiens syfte varit att bidra med kunskap om elevers 

lärande om växter. Frågeställningarna studien grundade sig på har varit: Vilken kunskap om 

knoppar uttrycks av elever innan och efter utomhusundervisning, och: Vilka föreställningar 

om lärande om växter utom- respektive inomhus uttrycker elever? 

7.1 Kunskaper  

Resultatet av observationerna och intervjuerna visade att elever uttryckte kunskap om knoppar 

med hjälp av att titta på knopparnas färg och form. Eleverna uppfattar att knopparna skiljer 

sig i färg och form vilket gör att de undersöker knopparna genom att titta på dem och känna 

på dem. Forskning visar att elevers förståelse för växter ökar när de på egen hand får 

undersöka och delta i utomhusundervisning (Nyberg, 2008). Eleverna fick jämföra utskrivna 

bilder och bilder på internet med verkligheten. Enligt Szczepanski och Dahlgren (2011) ökar 

möjligheterna till att undersöka sakerna i verkligheten när man går ut. 

 

Å ena sidan kopplar en del elever ihop förkunskaper med uppgiften om knopparna genom att 

försöka para ihop bilderna de arbetat med ihop med knopparna som sitter på trädet. Det kan 

vara avgörande att läraren utgår från kända platser för eleverna för att de på så sätt ska kunna 

koppla den egna upplevelsen till platsen undervisningen bedrivs på (Kylin, 2004). Kopplar 

eleverna ihop platsen och uppgiften om växterna med förkunskaper kan förståelsen öka. Å 

andra sidan visar en del elever ingen kunskap om knoppar under tiden 

utomhusundervisningen bedrivs. En bidragande faktor till det kan vara att eleverna inte 

känner sig trygga i att ha undervisning i en annan miljö eftersom den upplevdes som ny och 

främmande. Dhanapal och Linn (2013) menar att ett fåtal elever föredrar 

inomhusundervisning eftersom utomhusmiljön kan upplevas som främmande och annorlunda. 

Däremot menar eleverna att det finns andra sätt att förankra kunskap, exempelvis genom att 

ha undervisningen inomhus. På så sätt anser vi i likhet med Szczepanski och Dahlgren (2011) 

att det borde vara en växelverkan mellan inomhus- och utomhusundervisning eftersom det 

varierar undervisningen och på så sätt ökar elevers nyfikenhet och motivation.  

 

Eleverna uttrycker även en kunskap om knoppar när de berättar under intervjuerna att det 

finns bilder av knoppar i floror som man kan ta hjälp av. Under en observation kunde vi även 

synliggöra att elever visste om att det fanns bilder på knoppar på internet vilket tyder på 
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kunskap. Att vi inte gav eleverna tillgång till floror under uppgiften med knopparna kan ses 

som en brist, då detta hade kunnat ge ytterligare möjligheter för eleverna att visa kunskap om 

knoppar.   

7.2 Föreställningar  

Resultatet av intervjuerna visar att en del eleverna tycker att de lär sig lättare när de rör på sig. 

De tycker det är lärorikt att använda sig av skolgården eftersom de får röra sig mer på en 

större yta. Passy (2012) och Scott et. al (2015) menar att skolgården kan engagera elever till 

deras lärande. När eleverna fick röra sig fritt på skolgården i deras studie blev eleverna mer 

delaktiga. Vi fick syn på liknande aspekter i vår studie eftersom vissa elever berättade att de 

blev motiverade och lusten att lära ökade när de var ute eftersom de fick frisk luft. På så sätt 

tycker elever att de lär sig mer om växter när de är ute och får den friska luften. Den friska 

luften gör i sin tur att eleverna blir piggare. Vi ställer oss frågande till om en aspekt som varit 

bidragande till att eleverna uppfattades som mer motiverade kan vara att de tyckte 

utomhusmiljön var inspirerande. Björklid (2005) påstår att det är inspirerande för elever att 

vara ute och lära sig nya saker.  

 

Däremot tycker vissa elever att ljudnivån var högre utomhus. De kom även upp under 

intervjun ett flertal gånger att eleverna upplevde att regn kunde vara oinspirerande eftersom 

de inte ville vara ute och bli blöta. En del av eleverna fann fördelar med att vara inomhus 

eftersom de tycker det är svårare att fokusera utomhus. Eleverna tycker att det behövs 

stöttning av läraren för att förstå och lära sig om växter och det är lättare att fråga läraren om 

hjälp inne i ett klassrum. Fler elever ger uttryck för att föreställningen om att tillägna sig 

kunskap baseras på läraren. Det betyder att det är läraren som grundlägger kunskap. Läraren 

blir på så vis ett verktyg för att tillägna sig kunskap. Nyberg (2008:238) menar att eleverna 

behöver utmanas av lärare genom följdfrågor. Däremot sa elever som inte visade någon 

kunskap om växter under observationen att man skulle kunna lära sig om knoppar genom att 

ta med dem in i klassrummet. På så sätt skulle de elever som inte var bekväma med att gå ut 

kunna lära sig likadana saker som de elever som var ute. Hade vi valt att göra så hade vi gjort 

som  

Szczepanski och Andersson (2015) rekommenderat, tagit tillvara på platsen utomhus för att 

skapa olika aspekter av ett lärande. 

 

Det visade sig även under intervjuerna att elever föredrog att experimentera sig fram. Under 

observationen fick vi syn på att eleverna undersökte knopparna på ett eget sätt som inte var 

inramat av uppgiften. Det visar att eleverna lär sig av att undersöka själva. Elevernas 

kreativitet gjorde att de skapade en nyfikenhet som eleven sedan tolkade som ett experiment. 

Vi tycker att det kan vara en fördel att eleverna hittar egna vägar till att lösa uppgifter. Enligt 

Fančovičová och Prokop (2011) får elever som fokuserar på växter utomhus en positivare 

inställning till de kunskaper de får om växter. Vidare gör det att elever får en bättre inställning 

till biologi. Under intervjun berättade eleven även att det var roligt att prova på nya saker. 

Utomhusundervisningen var nytt för eleven vilken kan ha gjort att eleven förbättrade sin 

förståelse av växter eftersom det var ett nytt och kreativt sätt att lära sig någonting på. 

Fančovičová och Prokop (2011) menar även att när elever är ute bland växter så förbättras 

deras förståelse av växternas betydelse i naturen. Förståelsen visades genom att elever ger 

förslag på aktiviteter.  
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 8 Konklusion och implikationer 

Utifrån vårt resultat bidrar vi med kunskap om elevers lärande om växter eftersom studien 

bygger på observationer och intervjuer av elever som arbetar med växter utomhus. Studien 

har två slutsatser baserat på frågeställningarna. Vår första slutsats är att kunskapen om 

knoppar som uttrycks av eleverna utomhus är identifieringen av knopparnas egenskaper. 

Slutsats nummer två är att eleverna uppfattar lärandet om knoppar utomhus genom att få en 

mer verklighetsanknytning till knopparna, samtidigt som en del elever finner det bättre att lära 

sig om knoppar inomhus eftersom det skapas en tryggare miljö och att de ser läraren som 

grundlägger kunskapen. Läraren blir på så vis ett verktyg för att tillägna sig kunskap. 

 

Vår studie ger konkreta tips om hur lärare kan arbeta med knoppar och hur elever ställer sig 

till detta arbetssätt. Vi hoppas därmed att lärare kan inspireras av studien för att bedriva 

liknande undervisning. Det vi tar med oss av studien är att alla elever är olika och det är 

viktigt att vi kan möta elevers olika behov såväl ute som inne. Vi har även lärt oss att genom 

en växelverkan med utomhusundervisning kan man skapa förutsättningar som skapar en 

varierad undervisning. Det hade varit intressant att i framtida studier fortsätta undersöka hur 

elever skapar kunskap utomhus- respektive inomhus och göra en jämförelsestudie om detta.  
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Studentlitteratur.      
 

Szczepanski, A., & Andersson, P. (2015). Perspektiv på plats: 15 professorers uppfattningar av 

platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus. Pedagogisk forskning i Sverige, 20(1-2), 

127-149.                                                                                                                       
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Etikblankett 
  

Till elever och vårdnadshavare i årskurs 4 

  

Hej! vi är två studenter, Nadia Taman och Charlotta Thulin som studerar sista terminen på 

grundlärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. Under den sista terminen ska vi skriva ett 

examensarbete som handlar om elevers inlärningsstilar. Vi kommer göra en studie där vi tittar 

på vilka likheter och skillnader det är på dessa inlärningsstilar utomhus och inomhus. Vi vill 

även få syn på vad eleverna tycker om utomhusundervisning. 

  

För att genomföra studien kommer vi observera, intervjua och dokumentera eleverna i årskurs 

4 med hjälp av videoinspelning. Elevernas medverkan är frivillig och de kommer vara 

anonyma i studien, dock kommer vi veta vilka elever det berör men elevernas identiteter 

kommer vara skyddade för vi kommer använda oss av fiktiva namn.  Eftersom eleverna är 

under 18 år behöver vi ert godkännande till att eleverna får vara med i studien. Har ni frågor 

får ni gärna höra av er till oss! 

Nadia Taman 072 XXXXXXX 

Charlotta Thulin 072 XXXXXXX 

  

JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i studien 

  

NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn deltar i studien 

      

Vårdnadshavare för: 

  

Datum: 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vårdnadshavarens namnteckning 
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10.2   Bilaga 2: intervjufrågor 
  

1.    Vad tycker du om utomhusundervisning i biologi? 

  

2.    Varför är utomhusundervisning bra eller dåligt? 

  

3.    Vad tror du att du lär dig mest om växter och djur, i klassrummet eller utomhus? 

  

4.     Vad är det som är bra med att lära sig om växter inomhus? 

  

5.     Vad är det som är bra med att lära sig om växter utomhus? 

  

6.      Om du ska lära dig någonting om knoppar, hur hade du velat lära dig då? (Hur hade 

du tyckt det varit lättast att lära sig om knoppar?). 
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10.3   Bilaga 3: Uppgift 

1. Ta en ipad/grupp 

2. I kuvertet ligger det 4 olika bilder på olika knoppar som finns någonstans på skolans 

område. 

3. Nu ska ni i gruppen försöka para ihop rätt knopp med rätt träd. När ni hittat rätt knopp 

och tillhörande träd tar ni ett kort på knoppen (bilden) och trädet. Tänk på: ni får INTE 

bryta av några kvistar/knoppar från träden. 

4. Titta igenom bilderna på ipaden så ni endast har … bilder, släng de andra i 

papperskorgen. 

5. Samlas gruppvis inne i klassrummet och ta fram hemsidorna; 

http://linnaeus.nrm.se/flora/listor/trad.html 

http://linnaeus.nrm.se/flora/listor/knopp.html 

6. Se om ni kan ta reda på vilket träd knopparna tillhör (namnet på trädet). 

7. Färdig? Spela knoppis-spelet eller ta reda på mer information om era knoppar i 

knoppisboken. 
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