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Sammanfattning Enligt den internationella undersökningen TIMSS sjunker svenska 

elevers resultat i de naturorienterande ämnena. Medan Sveriges åk 

4 elever ligger över OECD-genomsnittet, sjunker resultaten för 

elever i åk 8 som ligger under genomsnittet. Studiens syfte har 

därför varit att undersöka om utomhuspedagogik skulle kunna vara 

en metod för att motverka de sjunkande resultaten. Genom att 

bedriva kvalitativ forskning med kvantitativa inslag har underlag 

för studiens resultat och slutsats samlats in. Slutsatsen visar att 

väder och ljudvolym spelar roll för elever samt lärare, medan det 

också visade sig att eleverna uppskattade det praktiska arbetet 

utomhus. Vidare menar lärarna att eleverna kan ta lärdom av 

varandra vid grupparbeten, förutsatt att gruppkonstellationerna 

fungerar.   
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Inledning 
Under de senaste åren har svenska elevers utveckling i de naturorienterande ämnena visat en 

nedåtgående trend. Detta menar Skolverket (2012) efter att ha gjort en sammanställning av 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) resultat från 2011. 

Framförallt visar resultatet att någonting sker mellan årskurs 4 och årskurs 8. Medan resultatet 

i årskurs 4 ligger på en jämn nivå över OECD-genomsnittet (Organisation for Economic Co-

operation and Development) dalar resultatet för eleverna i årskurs 8. Enligt Skolverket (2012) 

kan detta bero på att undervisningen inte väcker samma nyfikenhet i årskurs 8 som i årskurs 4. 

Skolverket (2012) menar därför att lärare bör lägga fokus på att bevara nyfikenheten och 

intresset som väcks i årskurs 4 för att motverka de dalande resultaten i årskurs 8. Skolverket 

(2012) menar även att det skulle kunna bero på att undervisningstiden inte räcker till, men 

också att eleverna i de lägre årskurserna inte får den kunskap som behövs för att fortsätta 

utvecklas i senare årskurser. Samtidigt påpekar Lindahl (2003) att lektionstiden i de 

naturorienterande ämnena bara var 80 minuter i veckan under de tidigare årskurserna, för att 

sedan ökas till 200 minuter i veckan i de senare årskurserna.  

          Lindahl (2003) observerade och intervjuade 100 elever mellan skolåren 5-9 och lät 

eleverna svara på enkäter. Frågorna var bland annat vilket ämne de föredrog i skolan och hur 

de skattade sina förmågor i de olika ämnena. Det visade sig att eleverna var positivare till de 

naturorienterande ämnena i årskurs 5 än i årskurs 9, vilket kan ha ett samband med de 

sjunkande resultaten i TIMSS undersökning.  

          Ett uppdrag som alla lärare har gemensamt, som står skrivet i läroplanen (Skolverket, 

2015), är att skolan ska bidra till elevers nyfikenhet och lust att lära. Det går även att återfinna 

kunskapskrav där eleverna ska kunna utföra fältstudier, vilket innebär att utomhusmiljön 

måste involveras. Genom att enbart bedriva undervisningen inomhus menar Szczepanski 

(2014) att eleverna begränsas i sin utveckling då de inte kan använda alla sinnen i lika stor 

utsträckning som utomhus. De sinnen han syftar till är att se, höra, lukta, smaka, känna och 

beröra. Utomhusmiljön blir därför, enligt honom, en viktig tillgång för att aktivera alla sinnen. 

Szczepanski (2014) menar således att utomhusmiljön och skolgården borde integreras med 

undervisningen och resten av skolans lokaler för att bli en naturlig del i undervisningen. 

Szczepanski (2009) menar vidare att om lektioner bedrivs utomhus kan miljön inspirera 

elever till att själva bli aktörer i undervisningen på ett mer aktivt sätt än under en lektion 

inomhus. Szczepanski (2014) framhäver dock att det är en växelverkan mellan inomhus- och 

utomhuspedagogik som är till stor fördel för eleverna, och att lärare inte enbart ska bedriva 

undervisningen inomhus eller utomhus.  

          I Fägerstams (2012) studie visade det sig däremot att eleverna upplevde svårigheter 

med att vara utomhus. De menar att det bland annat kunde vara svårt att höra lärarens 

genomgångar. Trots elevernas upplevelser menar även Fägerstam (2012) att de blev 

engagerade av utomhuspedagogik. Samtidigt lyfter Szczepanski (personlig kommunikation, 4 

maj 2016) att vädret kan ha stor påverkan på eleverna. Eleverna behöver fysiskt fungera och 

om det regnar eller är kallt ute kan det leda till att de till exempel fryser så pass mycket om 

händerna att de inte kan utföra experiment eller anteckna resultat. Då finns det ingen mening 

med att bedriva undervisningen utomhus bara för att läraren har bestämt det.  

          Vidare menar han att om en lärare inte besitter kompetensen som krävs för en lyckad 

utomhuslektion kan undervisningen lika gärna ske inomhus. Det viktiga är att hitta ett sätt 

som väcker elevernas intresse och nyfikenhet. 
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Problemområde 
I förhållande till den forskning som presenterats i inledningen finns behovet av att utveckla 

den naturorienterande undervisningen. Dels för att motverka de sjunkande resultaten, dels för 

att väcka och behålla ett intresse hos eleverna. Med tanke på de positiva resultaten 

utomhuspedagogik har fått är målet att implementera utomhuspedagogiken i fyra klassers No-

undervisning för att undersöka om det skulle kunna vara en metod för att öka intresset hos 

eleverna. 

          Genom att integrera skolgården i undervisningen och bedriva kvalitativ forskning med 

kvantitativa inslag har empiri samlats in som underlag för studien. Insamlingen har skett i 

form av observationer, loggböcker, videoinspelning och elevenkäter.  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur elever och lärare upplever utomhusundervisning på 

skolgården. Syftet är valt för att bidra till utvecklingen av No-undervisningen och för att ge 

lärare en bild av hur elever i grundskolan upplever undervisning utomhus.  

Frågeställning 

 Vilka fördelar respektive nackdelar ser och upplever elever och lärare i årskurs 4-6 

med utomhusundervisning i No? 

Tidigare studier 
Det är få studier som lyfter problem som kan uppstå med utomhuspedagogik. En av de få 

forskare som lyfter problemen är Fägerstam (2012) som presenterar elevernas åsikter 

angående utomhusundervisning. Samtidigt enas flertalet forskare bland annat (Szczepanski, 

2008; Dhanapal, 2013; Dillon et al., 2006) som studerat utomhuspedagogik inklusive 

Fägerstam (2012) själv, i att utomhuspedagogik gynnar elevers utveckling i slutändan.  

Vädrets och uterummets påverkan 

Utomhusundervisning utmanas av en rad olika fysiska och vädermässiga variabler. De 

författare som lyft fram dessa variabler pekar på att vädret kan påverka lektionens utfall 

(Fägerstam, 2012). Andra forskare menar att fördelarna uppväger nackdelarna, till exempel 

genom att klassrummet inte ger samma förutsättningar för inspiration, trots väder (Åkerblom, 

2003). Emmelin et al. (2005) tycker att nackdelarna kan minskas bland annat genom aktiv 

anpassning. Elever och lärare bör alltså anpassa kläder efter väder (Emmelin et al., 2005), 

samtidigt som andra forskare menar att man inte alls bör gå ut under dåliga väderförhållanden 

(Szczepanski, personlig kommunikation, 4 maj 2016).  

          När elevernas åsikter lyfts fram har det visat sig att de upplever svårigheter med att höra 

lärares genomgångar utomhus (Fägerstam, 2012), men att klassrummet kan bli trångt och 

passar bättre som uppsamlingsplats innan och efter utomhuslektionen (Åkerblom, 2003). 

Samtidigt uppskattade eleverna utomhusundervisningen eftersom de fick 

förstahandserfarenheter och fick komma bort från den ordinarie undervisningsmiljön 

(Fägerstam, 2012).  

          Åkerblom (2003) studerade elever vars lektionstillfällen förflyttats till en skolträdgård 

där eleverna planterade olika frön och följde dess utveckling. Eleverna såg möjligheter med 

utomhusmiljön då de kunde hämta både inspiration och material passande för arbetsområdet 

(Åkerblom, 2003).  

          Trots de fysiska och vädermässiga variabler som kan påverka en utomhuslektions utfall 

enas samtliga forskare i detta kapitel i att utomhuspedagogik kan vara till fördel för eleverna. 

Inspiration och förstahandserfarenheter är några av de gynnsamma fördelarna för elever och 
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vidare i nästa del kommer ytterligare positiva och negativa aspekter med utomhuspedagogik 

att presenteras.  

Elevers påverkan av utomhuspedagogik 
Flera forskare har kommit fram till att elever påverkas både positivt och negativt av 

utomhuspedagogik. Forskarna menar även att det finns flera olika aspekter som lärare bör ta 

hänsyn till när det gäller utomhuspedagogik. Utomhusmiljön kan distrahera eleverna 

(Åkerblom, 2003), samtidigt som andra forskare menar att utomhuspedagogik bland annat 

leder till att elever får bättre hälsa och resultat i skolan (Brewer & Rios, 2014; Dhanapal, 

2013; Szczepanski, 2014).  

          I situationer där eleverna blir distraherade av intryck som inte finns i klassrummet kan 

lärare istället ta tillfället i akt till ett improviserat lärtillfälle (Åkerblom, 2003). Genom att 

göra så tar läraren vara på elevernas frågor och kunskapstörst. Samtidigt bör lärare i första 

hand ta hänsyn till elevers eventuella fobier och rädslor, innan de tänker på att eleverna kan 

gynnas av erfarenheterna utomhus (Dillon et al., 2006). Skulle det finnas elever i klassen som 

har fobi för till exempel spindlar kan det vara en god idé att förvarna eleverna ifråga eller till 

och med hoppa över ett praktiskt lärtillfälle vid en sådan situation.  

          En lärare för tredje klass menar att hennes elever blivit positivt påverkade av 

utomhusundervisning, då de bättre kunde koppla ihop arbetet utomhus med vad de tidigare 

läst (Eick, 2011). Det visade sig även att eleverna började upptäcka under andra tidpunkter än 

under den naturorienterande undervisningen, bland annat under rasterna i skolan. 

          Dillon et al. (2006) menar att elever minns fältarbete i flera års tid, samtidigt som de 

ifrågasätter om det innebär att eleverna också kommer ihåg lektionsinnehållet och minns det 

som de faktiskt skulle lära sig. Därför är det av vikt att lektionerna utomhus planeras noggrant 

där det passar och följs upp tillbaka i klassrummet för att gynna eleverna (ibid.). Genom att 

följa upp lektionen inomhus menar de att lärare kan kontrollera vad eleverna lärt sig under 

lektionen, och på så vis rätta till eventuella missförstånd eller luckor i arbetsområdet.  

          Flertalet studier visar att utomhuspedagogik bör användas i kombination med 

undervisningen inomhus för bästa resultat och att det är viktigt att inte enbart ha lektioner på 

antingen det ena eller det andra sättet (Dhanapal, 2013; Lilja & Lindgren, 2016; Szczepanski, 

2014). Genom att använda sig av utomhus- och inomhusundervisning tillsammans menar 

forskare att eleverna lättare förstår och konkretiserar innehållet (Dhanapal, 2013; 

Szczepanski, 2008; Wilhelmsson, 2012). Vidare är det viktigt att pedagoger ser betydelsen av 

att arbeta i växelverkan mellan inomhus- och utomhusundervisning (Szczepanski, 2014). Han 

menar att elevernas hälsa, tänkande och motivation kan stimuleras genom ett sådant 

arbetssätt. Samtidigt ska inte utomhuspedagogik vara påtvingat, utan bedrivas där det passar 

in och med syfte att fånga elevernas intresse. Har lärare redan lyckats med detta inomhus 

finns det ingen anledning att gå ut för den sakens skull, utan då kan lärare istället välja att 

väga de för- och nackdelar som finns med utomhuspedagogik, och ta ett beslut utifrån det 

(Szczepanski, personlig kommunikation, 4 maj 2016).    

          Genom att bedriva undervisning utomhus kan elevers skolresultat öka samtidigt som 

eleverna blir mer engagerade i ämnet (Brewer & Rios, 2014; Dhanapal, 2013; Lilja & 

Lindgren, 2016; Szczepanski, 2014). Samtidigt bör lärare ha aspekter som noggrann 

planering, elevers distraktion och fobier i åtanke vid planering för ett arbetsområde med 

utomhuspedagogik, men också att elevers hälsa och motivation kan förbättras. Det har även 

visat sig att grupparbeten blir en naturlig del av utomhusundervisning, och att pojkar och 

flickor tar för sig i olika utsträckning, vilket nästa del kommer att handla om.  
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Gemenskap och intresse under No och utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogiken har många fördelar, och att grupparbete blir naturligt utomhus är en av 

dem. Flertalet forskare menar att det blev en naturlig och social gemenskap under lektioner 

utomhus (Dahlgren & Szczepanski, 2011; Dewey, 2004; Fägerstam, 2012; Åkerblom, 2003). 

Genom att vara i utomhusmiljö skapades en möjlighet för eleverna att arbeta i grupp och att 

lösa problem tillsammans blev således en naturlig del i arbetet (Åkerblom, 2003). En del 

lärare menar att syftet till varför de har valt att använda sig av utomhuspedagogik är för att 

eleverna ska få träna på just samarbetsförmågan (Wilhelmsson, 2012). Vidare menar Dewey 

(2004) att det är praktiskt arbete som leder till en naturlig gemenskap och möjligheten att 

samarbeta, vilket inte behöver innebära att lektionen är utomhus. Samtidigt trycker andra 

forskare på att det faktiskt var skillnad på lektioner inomhus och utomhus, och menar att 

eleverna fick en större gemenskap utomhus vilket resulterade i att samarbetet blev bättre 

(Dahlgren & Szczepanski, 2011; Fägerstam, 2012).  

          Vidare är det konstaterat att pojkar dominerar när det kommer till 

klassrumsinteraktioner och att det endast finns få undantag där vissa flickor tar för sig på 

samma villkor som pojkarna (Einarsson, 2003). Trots att elever tar olika mycket plats i 

grupparbeten visade det sig att de tysta eleverna ofta kände sig delaktiga i gruppen trots sin 

passiva roll (Elvestrand, 2009).  

          Samtidigt som pojkar dominerar gällande klassrumsinteraktioner visar Skolverkets 

(2012) sammanställning av TIMSS resultat att flickor i genomsnitt är mindre intresserade av 

de naturorienterande ämnena än vad pojkarna är. Pojkarna är mer positivt inställda till de 

naturorienterande ämnena än flickorna i de lägre årskurserna medan de känner ungefär lika 

inför ämnena i de högre årskurserna (Lindahl, 2003). Det visade sig däremot att flickors 

största intresse i de naturorienterande ämnena är biologi, och att de, i just biologi, faktiskt 

presterar bättre än pojkar (Lindahl, 2003; Skolverket, 2012).  

          Genom att använda sig av utomhuspedagogik kan elevers samarbetsförmåga och 

sociala gemenskap öka, vilket kan leda vidare till bättre resultat. Samtidigt tar pojkar för sig 

mer i klassrumsinteraktioner vilket skulle kunna innebära att flickor inte får sin röst hörda vid 

blandade gruppkonstellationer. Det finns mycket att tänka på vid planering av 

utomhusundervisning och vad lärare anser och upplever berättas vidare i nästa del.  

           

Lärares åsikter kring utomhuspedagogik 
Precis som med alla arbetssätt finns det både fördelar och nackdelar att hämta även i 

utomhuspedagogik. Medan några lärare lyfter att de upplevde att eleverna fick bättre 

verklighetsanknytning utomhus och därför lärde sig bättre (Dahlgren & Szczepanski, 2011), 

menar andra att elevgrupperna upplevs mycket större utomhus och att de inte räcker till för 

alla elever (Berg & Fägerstam, 2013). Att arbeta med utomhuspedagogik verkar kräva mer 

från läraren, både gällande för- och efterarbete men också när det kommer till material som 

behövs (Berg & Fägerstam, 2013; Fägerstam, 2012). Som följd av brist på material menar de 

lärarna att utomhuslektionerna därför inte kunde genomföras på bästa sätt.  

          Andra lärare menar att eleverna får lära med fler sinnen utomhus och att de hjälper dem 

att förstå innehållet bättre (Andersson & Szczepanski, 2015; Wilhelmsson, 2012). Vidare 

menar flera lärare att utomhusmiljön är en pedagogisk tillgång i undervisningen (Szczepanski, 

2013). Samtidigt framkommer det att elever behöver vänja sig vid utomhuspedagogik och att 

de, till en början, betraktade lektionstillfället som raster de första gångerna lektionerna var 

utomhus (Fägerstam, 2012; Lilja & Lindgren, 2016).  

          Däremot kunde lärare som implementerade skolträdgårdar i sin undervisning se hur 

elever följde plantor från frö till färdig blomma praktiskt istället för teoretiskt. De menar 

vidare att det var gynnsamt för eleverna att få den praktiska upplevelsen istället för den 
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teoretiska (Åkerblom, 2003). Genom den praktiska upplevelsen kunde eleverna få en djupare 

förståelse för vad som faktiskt sker, istället för att enbart läsa om processen.  
 

Sammanfattning 

Trots de aspekter lärare behöver ta hänsyn till när det gäller utomhuspedagogik kan eleverna 

få konkretiserat lektionsinnehållet på ett sätt som underlättar elevernas förståelse för ämnet 

(Dhanapal, 2013; Dillon et al. 2006; Fägerstam, 2012; Lilja & Lindgren, 2016; Wilhelmsson, 

2012; Åkerblom, 2003). Samtidigt påpekar lärare att bristen på material, tid och flexibilitet är 

en faktor till varför de inte bedriver utomhuspedagogik i större utsträckning. Genom att 

bedriva undervisning i utomhusmiljö menar forskarna (ibid.) i samtliga studier att elever blev 

mer engagerade och kom bättre ihåg lektionsinnehållet. Däremot menar (Dhanapal, 2013; 

Szczepanski, 2014) att det är kombinationen av utomhus- och inomhuspedagogik som ger 

bäst resultat.  

Metod 
I genomförandet av studien har olika förutsättningar påverkat dels antalet elever som deltog, 

dels antalet timmar som studien kunnat genomföras på. Nedan kommer de olika 

förutsättningarna presenteras följt av etiska aspekter där det beskrivs hur de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2002) har följts. De valda dokumentationsformerna och metod 

för studien beskrivs i analysmetoden som följs av bearbetning av dokumentation.  

Förutsättningar 
Studien har bedrivits på två F-9-skolor i södra Sverige. På ena skolan deltog två årskurs 4 och 

på andra skolan deltog två årskurs 5. Sammanlagt berörde studien totalt 76 elever. Studien 

utfördes på de skolor som var tillgängliga för studien. Genom att göra detta val har vi gjort ett 

så kallat bekvämlighetsurval som Bryman (2011) menar är ett urval av personer eller grupper 

som för tillfället är lätt tillgängliga för forskaren. I detta fall blev det ett naturligt val genom 

att just utföra studien tillsammans med eleverna och handledarna i vår direkta närhet. 

         Under studiens genomförande var det fyra elever som tackade nej till att delta och två 

elever var sjuka. Av de fyra eleverna var det tre av eleverna vars föräldrar tackade nej och en 

elev som aldrig lämnade tillbaka blanketten. Detta gjorde att cirka 8 % av eleverna föll bort 

ifrån studien. Men från vad som kunnat observeras hade detta ingen större påverkan för 

resultaten i studien. Eleverna som tackade nej var fortfarande med på lektionerna utomhus, 

men de observerades och dokumenterades inte.  

          I studien har forskarnas roll varit att agera lärare under samtliga lektioner. Eftersom 

studien även har inneburit ett deltagande från forskarnas sida, kan detta ha påverkat resultaten. 

Som forskare och lärare påverkar vi lektionerna genom valet av aktiviteter, men vi har 

dessutom en direkt påverkan på eleverna genom att bara vara på plats, samt att de är medvetna 

om att de blir observerade eller filmade. Eleverna påverkas även genom hur vi interagerade 

med eleverna under lektionerna, speciellt när eleverna frågade efter hjälp eller när vi 

förklarade uppgifterna för eleverna. Detta ledde troligen till närmast unika resultat för den här 

studien och det blir svårt att replikera resultaten med andra elever och lärare. 

          Studien ägde rum under en femveckors-period där tre veckor ägnades åt planering och 

förberedelser och två veckor ägnades åt genomförande och dokumentation. Det var totalt 12 

lektionstillfällen om cirka 1 timme/lektion som dokumenterades med hjälp av videokamera 

och loggboksanteckningar. Eftersom de första tre veckorna ägnades ute på de involverade 

skolorna, kunde vi lära känna eleverna innan studiens genomförande inleddes. 

Av de tolv lektionerna som genomfördes var det totalt fyra lektioner som utfördes i 

utomhusmiljö. Resterande lektioner genomfördes i klassrummet. Lektionerna som gjordes i 
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klassrummet genomfördes innan och efter lektionerna utomhus. Under lektionerna inomhus, 

före utomhuslektionerna, gick teorin bakom de praktiska momenten utomhus igenom. Efter 

utomhuslektionerna fördes diskussioner och genomgångar kring experimenten och 

laborationerna som genomförts utomhus (se Bilaga 1 & Bilaga 2). Under inomhuslektionerna 

före och efter utomhuslektionerna fick eleverna svara på enkäterna se Bilaga 3 och Bilaga 4 

          Under vintern 2016 skrev vi en kunskapsöversikt (Lilja & Lindgren, 2016) om 

utomhuspedagogik där syftet var att ta reda på hur närområdet kan användas som stöd i No-

undervisningen. Slutsatsen i kunskapsöversikten var dels att eleverna blev mer engagerade, 

dels att lärare behöver tänka på att utomhusundervisning kan medföra mer tidskrävande 

planering. Därefter gjorde vi ett utvecklingsarbete där vi utgick från Fägerstams (2012) 

resultat som bland annat visade att eleverna hade svårt att höra vad läraren sa under 

genomgång utomhus. Vi valde därför att basera denna studie på kunskapsöversiktens resultat 

och göra ett försök till att förbättra och utveckla utomhusundervisning utifrån de resultat som 

framkommit. Därför genomfördes första lektionen i klassrummet, och sedan andra lektionen 

utomhus efter instruktioner inomhus. Slutligen genomfördes allt efterarbete i klassrummet.  

          Vi genomförde en utomhuslektion i två klasser var och vidare i resultatet och 

diskussionen kommer Fredriks lektionstillfälle att benämnas som ”Lektionstillfälle I” och 

Malins lektionstillfälle som ”Lektionstillfälle II”.  

 

Etiska aspekter  
Under studiens gång har vi följt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) som 

är följande; ”samtyckeskravet”, ”informationskravet”, ”konfidentialitetskravet” och 

”nyttjandekravet”. 

          För att uppfylla de forskningsetiska principerna har samtliga elever i klasserna fått 

information om forskningens syfte genom en etikblankett där vårdnadshavare har fått ta 

ställning till deras barns medverkan se Bilaga 5. Eleverna har även blivit informerade om att 

deras medverkan var frivillig och att de hade rätt att avbryta när som helst under studiens 

gång. Vidare förvarades det insamlade materialet på ett sådant sätt att bara involverade 

forskare fick ta del av det. I studien används fiktiva namn för att skydda elevernas identiteter.  

          Eftersom studien är genomförd på två skolor i fyra klasser och har involverat 

sammanlagt 76 elever kan resultatet från studien inte förväntas bli samma om studien 

genomförs på nytt i en annan klass. Det har varit flera aspekter som kan har påverkat, bland 

annat vädret, gruppkonstellationer och lektionsinnehåll, vilket gör att det blir svårt att 

generalisera. I förhållande till tidigare forskning kan vi däremot se att resultaten stämmer 

överens i vissa aspekter vilket kan tyda på att resultatet från denna studie är delvis 

överförbara.   

Analysmetod 
Studien är inspirerad av ett etnografiskt perspektiv. Enligt Bryman (2011) innebär det att 

forskare befinner sig i den studerande miljön under en längre tid, observerar och samlar annan 

information genom till exempel intervjuer och enkäter. Som forskare ska man iaktta 

deltagarna och miljön för att utveckla en förståelse för deltagarnas upplevelser och perspektiv. 

Genom de olika metoderna ska forskaren sedan kunna redogöra en detaljerad beskrivning av 

den observerade miljön och deltagare. I rollen som forskare har ett ”Deltagare-som-

observatör”-perspektiv använts. Bryman (2011) menar att det är ett perspektiv inom 

etnografin där forskarna är aktiva i samspelet mellan deltagarna, och de som studeras är 

medvetna om forskaren roll.  
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Tematisk analys 

Den insamlade kvalitativa empirin (observationer, loggar, ljudupptagningar och videofilmer) 

har analyserats med hjälp av vad Bryman (2010) benämner som en tematisk analys. Genom 

den tematiska analysen har olika teman, som legat till grund för de narrativ i resultaten, 

återfunnits. I strategin som använts för att hitta de olika teman har en metod som Bryman 

(2010) benämner som ”Framework” använts. Det innebär att den insamlade empirin läses 

igenom flera gånger för att urskilja teman. Därefter delas de olika teman in i en matris för att 

sortera empirin (Bilaga 6). Genom att sortera empirin med hjälp av ”Framework” fick vi en 

tydligare bild av vad som var användbart för studien. 

Dokumentation 

Eleverna har besvarat enkäter både i planeringsstadiet, men också i slutet av sista veckan. 

Samtliga lektioner har även dokumenterats med en kombination av videokamera, 

ljudupptagningar och förandet av loggbok.  

          För att öka tillförlitligheten av studien har en så kallad triangulering av empirin använts 

(Ahrne & Svensson, 2011). Det innebär att flera olika metoder eller teoretiska perspektiv 

används vid bland annat insamling av data. Vidare menar Bryman (2011) att etnografer ofta 

stärker sina studier genom intervjufrågor för att bekräfta det de hört eller sett ute på fältet, och 

på så vis uppnår triangulering. I denna studie användes metoderna; observationsloggar, 

videoinspelningar samt enkäter. 

          Enkäterna som eleverna besvarade innehöll både öppna och slutna svarsalternativ. 

Öppna svarsalternativ innebär, enligt Bjørndal (2005), att deltagarna kan formulera sina svar 

själva medan slutna svarsalternativ innebär att det redan finns färdigt formulerade svar att 

välja bland. Att kombinera de båda svarsalternativen menar Bjørndal (2005) är positivt då 

man får mer exakta mätningar av de deltagandes upplevelser. Samtidigt menar han att det ger 

fler variabler då öppna svarsalternativ kan innebära flera olika svar, och därför bli svåra att 

sammanställa. Tanken med enkäterna var att få syn på elevernas åsikter och tankar kring 

undervisningen i de naturorienterande ämnena samt att de skulle få möjligheten att beskriva 

sina upplevelser från utomhuslektionen.  

          Bjørndal (2005) menar att när man använder sig av video- och ljudupptagningar bevarar 

man ett tillfälle som annars kunde gått förlorat. Han menar även att man får möjlighet att se 

en sekvens flera gånger, vilket kan leda till att man upptäcker smådetaljer som man inte lagt 

märke till under lektionens gång. Samtidigt menar Bjørndal (2005) att riskerna med video- 

och ljudupptagningar ökar beroende på antalet personer som ska spelas in. Ju fler personer, 

desto större är risken att det inspelade materialet blir svårt att transkribera, eftersom det kan 

pågå flera konversationer samtidigt. Bjørndal (2005) menar även att forskare bör vara 

medvetna om att ett inspelat material enbart ger en bild av ett begränsat urval och att det 

därmed aldrig kan vara en sann bild av verkligheten. Videofilmning har skett med hjälp av 

videokamera och Ipad under utomhuslektionerna samt under genomgångarna inomhus. 

Videokameran har stått på stativ och förflyttats mellan olika grupper medan Ipaden har 

förflyttats med läraren. När endast ljudupptagningar skett har detta varit under elevernas 

gruppdiskussioner. Vidare menar Bjørndal (2005) att förandet av loggbok kan vara det minst 

tidskrävande sättet att få ner sina observationer. I denna studie har förandet av loggbok skett 

både under lektionernas gång i form av mindre anteckningar, men också efter lektionerna i en 

mer beskrivande form. Loggböckerna har gett studien underlag för reflektioner och 

redogörelser av olika situationer, vilket har bidragit till en bredare bild av de deltagandes 

perspektiv. Fördelen med att föra både loggbok och använda video- och ljudupptagningar har 

varit att när en situation har upptäckts i loggböckerna har samma situation kunnat observeras i 

video- och ljudupptagningarna. All empiri samlades in under vecka 5-10, 2016, men bara en 
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liten del av det filmade materialet användes i samband med utvecklingsarbetet medan den 

större delen av empirin har använts i denna studie. 

Bearbetning av dokumentation  

De video- och ljudupptagningar som gjordes transkriberades för att kunna synliggöra mönster 

i empirin. Att transkribera material innebär, enligt Bjørndal (2005), att man överför det som 

sägs eller görs i, bland annat, video- och ljudupptagningar, till text. Bjørndal (2005) menar att 

man, genom transkriberat material, kan synliggöra händelser och kommunikation på ett annat 

sätt än vad man hade gjort genom att endast titta eller lyssna. Det transkriberade materialet 

rörde sig om totalt 1 timme och 30 minuter.  

          Eftersom enkäterna bestod av både öppna och slutna svarsalternativ var dessa svåra att 

sammanställa. Inledningsvis sammanställdes alla svaren i ett Exceldokument för att ge en 

överblick. De slutna svarsalternativen var lätta att sammanställa eftersom det bara rörde sig 

om fem alternativ medan de öppna svarsalternativen gjorde det svårare. Vi valde därför att 

skriva ner exakt vad eleverna svarat under de olika öppna frågorna för att se om ett mönster 

kunde kartläggas. De loggboksanteckningar som gjordes organiserades i förhållande till de 

video- och ljudupptagningar som gjorts och transkriberats.  

          Efter att ha bearbetat all empiri kunde ett mönster kartläggas. Eleverna upplevde både 

positiva och negativa saker med att ha lektioner utomhus. Utifrån deras upplevelser kunde 

paralleller dras till loggboksanteckningarna och video- och ljudupptagningarna. Därför 

bestämde vi att denna studie skulle utgå från elevernas upplevelser i kombination med de 

observationer som gjorts.  

 

Resultat 
Resultatet av studien kommer att utgå från två berättelser som är  

sammanställda utifrån videoinspelningarna och observationsloggarna.  

Berättelserna kommer att beskriva två lektionstillfällena utifrån lärares  

perspektiv. Därefter kommer berättelserna att sättas i förhållande till  

dels elevernas enkätsvar, dels observationsloggarna.  

          Samtliga lektioner varade i 60 minuter och varje klass hade först en  

lektion inomhus för att lära sig grunderna och teorin för arbetsområdet. 

Andra lektionen genomfördes utomhus där eleverna fick jobba med  

olika experiment och laborationer. Sedan ägnades två lektioner inomhus  

till efterarbete i form av diskussion, grupparbeten och avslutande  

genomgångar. Detta gjordes för att ta reda på vad eleverna förstått, men  

även för att förklara eventuella feltolkningar och missuppfattningar som  

kan ha skett under lektionerna. 

          Fig.1 Arbetsgången     

 (Lilja & Lindgren, 2016)  

 

Lektionstillfälle I 
Lektionstillfälle I beskriver en utomhuslektion i kemi från lärarens perspektiv. Eleverna var 

uppdelade i pojk- och flickgrupper. Det uppstod problem under lektionen då det föll 

snöblandat regn, och läraren upplevde även att ljudvolymen och de utspridda eleverna blev 

problematiskt emellanåt. Efter berättelsen kommer därför väder och ljudvolym lyftas 

ytterligare och sättas i förhållande till elevernas enkätsvar samt observationsloggarna.  
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Vi går ut genom trädörren till skolgården och förbereder oss för lektionen. Skolgården är 

öppen med asfalt och bänkar runt om en större lekplats/sandlåda, med gungor, 

klätterställning, bollvägg och ett ”litet hus”. Bland asfalten finns även fläckar med 

gräsmattor insprängda och en bit bortom allt detta finns en mindre grusfotbollsplan.  

      Jag börjar med att packa upp de spannar jag har med material som eleverna ska använda 

under laborationerna på två bänkar precis jämte skolans väggar. Vad jag inte räknat med 

under denna dag är det snöblandade regnet. Detta bådar inte gott för eleverna och de stenciler 

de fått i uppdrag att fylla i under laborationerna.  

      På dagens schema står att återfinna två olika laborationer och har vi tur hinner vi med 

båda under dagens lektion. Laborationerna som ska utföras har jag valt att kalla 

”kinderbomben” och ”skumraketen”. I ”kinderbomben” ska man blanda vatten och 

bakpulver i ett kinderägg, som bildar koldioxid som i sin tur får ägget att ”explodera” med ett 

”bang”. I ”skumraketen” ska eleverna blanda citronsyra, vatten, diskmedel och bikarbonat. 

När bikarbonaten reagerar med citronsyran bildas koldioxid som tack vare diskmedlet bildar 

ett skum som väller över behållaren som allt blandats i. Eleverna har även andra behållare 

och ingredienser att experimentera och laborera med, såsom ättika, c-vitamin brustabletter 

och filmburkar. 

      Halvvägs in på lektionen kommer Sandra fram och beklagar sig över vädret. Hennes 

papper har tack vare vinden ramlat ner på marken och blivit alldeles blött. Med händerna på 

höfterna och skeptisk blick undrar hon vad hon ska göra nu. Men innan jag kan respondera 

har hon rusat tillbaka till sina kamrater och fortsätter med experimenten. Det bör tilläggas att 

de flestas papper är blöta på grund av snön som sporadiskt singlar ner mot marken. Och alla 

eleverna letar efter torra platser att föra sina anteckningar på. Några använder sig av 

skolväggen, andra använder varandras ryggar som skrivunderlägg. 

      Nils kommer fram till mig och visar mig hans händer som skakar. Han förklarar att han 

doppat händerna i spannarna med vatten. Jag ser tydligt att han fryser och ber honom gå in 

och värma händerna och torka av dem innan han kommer ut igen. 

      Det är först nu jag lägger märke till ljudvolymen. Hade eleverna tjoat och tjimmat som de 

nu gör inomhus, hade risken för tinnitus varit stor. Jag kan inte minnas någon lektion 

inomhus som eleverna skrikit så mycket som de gör nu. En del av skriken är rena glädjetjut 

andra är skrik när eleverna blir rädda efter att någon av kinderbomberna sprängts. Som tur är 

det öppna ytor och volymen blir inte lika koncentrerad utomhus som den hade blivit 

inomhus.  

    - Fem minuter sen får ni packa ihop! ropar jag. Men det är ingen som lyssnar, eller rättare 

sagt, det är ingen som hör mig. Jag upprepar mig, fast högre. Denna gång hör eleverna mig 

och spridda upprepningar av min order sprids bland eleverna. 

      Lektionen fick tyvärr avslutas innan alla eleverna kunde utföra båda laborationerna 

eftersom vi behövde gå in och värma oss samt återkoppla till lektionsinnehållet. Men nästa 

lektion kommer eleverna få chansen att prova på laborationen de inte hann med idag. 

 

Vädret  

Både inför och efter utomhuslektionen har eleverna besvarat enkäter där frågor som bland 

annat handlade om vilka problem de såg med utomhuslektioner och hur de tyckte det skulle 

vara/var att arbeta utomhus.  

          I sammanställningen av enkäterna före utomhuslektionen svarade 47 av 65 elever att de 

inte såg några problem med utomhuslektioner. Det var bara 11 av 65 elever som svarade att 

det skulle kunna bli problematiskt om det regnade eller var kallt ute.  
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Efter genomförandet av lektionstillfälle I ökade antalet elever som såg problem med vädret, 

vilket inte är förvånade. Det var både kallt, blåsigt och det föll snöblandat regn. Trots detta 

upplevde lärarna att eleverna var vid gott mod. Eleverna genomförde laborationerna och 

samarbetade bra. Det enda momentet som blev lidande var anteckningarna.  Dels hade inte 

eleverna någon torr yta att skriva mot, dels blåste det, vilket medförde att elevernas papper 

blåste ner på marken och blev blöta. Detta fick bland annat Sandra uppleva under lektionen.  

          I enkäten efter utomhuslektion var det bara 36 av 68 elever som inte tyckte att det fanns 

något problem med att vara utomhus. 21 av 68 elever svarade att det kunde bli problem med 

vädret. Av dessa elever var 17 av 39 från lektionstillfälle I (Fredriks lektion). Det var alltså 

främst eleverna från lektionstillfälle I som anmärkte på vädret. Antalet elever från 

lektionstillfälle I som besvarade enkäten efter utomhuslektionen ökade från enkäten innan 

utomhuslektionen från totalt 33 elever till totalt 39 elever. Denna ökning kan givetvis ha 

påverkat att det endast var sju elever som såg problem med vädret innan lektionen, och att det 

efter lektionen utomhus var hela 17 elever som såg problem med vädret. De sex eleverna som 

inte svarade på den första enkäten skulle kunna ha sett ett problem med vädret under första 

enkäten och detta skulle i sin tur ha medfört att elevantalet som såg ett problem med vädret 

före jämfört med efter endast skulle ha ökat med fyra istället för med tio. Det är svårt att 

spekulera kring vad de eleverna faktiskt skulle ha svarat och därför utgår detta enbart från den 

insamlade empirin.  
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Ljudvolym 

Under utomhuslektionen var ljudvolymen hög. Eleverna ropade till varandra tvärs över 

skolgården och kinderägg-explosionen resulterade i att en del elever blev skrämda och skrek 

till. Ljudvolymen var betydligt högre än vad den vanligtvis är inomhus. Genom att observera 

sättet eleverna diskuterade på upplevde läraren att eleverna var engagerade och att de 

uppskattade utomhuslektionen.  

          Under genomförandet av laborationerna var eleverna utspridda över skolgården och 

befann sig en bit ifrån varandra. Detta försvårades när läraren behövde deras uppmärksamhet 

och eleverna inte verkade höra. När läraren ropade att det var fem minuter kvar av lektionen, 

var det ingen elev som reagerade. Antingen hörde de inte, eller så kan det vara så att de 

struntade i vad läraren sa. Därför fick läraren upprepa sig högre innan eleverna reagerade och 

började avsluta.  

          Trots att läraren lade märke till ljudvolymen var det inga elever som anmärkte på detta i 

de enkätsvaren som sammanställdes. Detta var således inget som ansågs vara ett problem hos 

eleverna utan enbart något som läraren lade märke till. 

Nedan följer ett utdrag från de loggboksanteckningar som fördes under studiens andra vecka. 

Utdraget används för att illustrera skillnaden mellan ljudvolym inomhus och utomhus. 

Under dagen var eleverna ovanligt stökiga och kunde inte arbeta i lugn och ro som de gjorde 

under morgonen. Även om de inte skreks i klassrummet blev ändå ljudvolymen ohållbar 

efter en stund. Även om jag påminde dem att alla behövde arbetsro började volymen öka 

direkt efter att jag påmint dem igen. 

Detta citat är direkt taget ur en av loggarna som gjorts veckan innan delarna av lektionerna 

förflyttades utomhus.  Det är inget ovanligt att ha ett sorl i klassrummet, ibland är det 

nödvändigt, speciellt när eleverna behöver diskutera de arbetsuppgifter de har fått. Men i detta 

fall var det under en matematiklektion där eleverna skulle arbeta i lugn och ro. Eftersom 

eleverna är inomhus i klassrummet har ljudet ingen annanstans att ta vägen och kommer att 

eskalera. Detta allt eftersom eleverna inte hör var de säger när de pratar med varandra och till 

slut måste de sägas till för att få ner volymen till en mer tolererbar nivå. Detta var inte ett 

problem när eleverna arbetade utomhus.  

          I nästa utdrag beskrivs en utomhuslektion i fysik där detaljer i en lärares vardag 

synliggörs på ett annat sätt än under lektionstillfälle I. Det som blev mest tydligt under 

lektionstillfälle II var att gruppkonstellationer kan ha stor betydelse för utfallet av lektionen. 

En del grupper fungerade väldigt bra medan andra grupper fungerade mindre bra. 

Lektionstillfälle II 
Under lektionen nedan beskrivs en utomhuslektion i fysik och det är idag dags att prova på att 

använda sig av teori i praktiken. Eleverna ska även få öva på deras samarbetsförmåga genom 

att arbeta i grupp. Det blir inte alltid som man har tänkt sig och eleverna kommer inte riktigt 

överens under lektionen vilket skapar konflikter i några av grupperna. Efter berättelsen 

kommer därför gruppkonstellationers betydelse lyftas och sättas i förhållande till elevernas 

enkätsvar samt observationsloggarna. 

Då var det dags för dagens lektion. Lektionen ska idag handla om fysik på lekplatsen. Jag går 

in i klassrummet där eleverna sitter och väntar på mig med ytterkläderna på. Idag är tanken 

att eleverna ska laborera med rörelseenergi, lägesenergi, tyngdkraft, tröghetslagen och 

friktion.  Tanken är att vi idag ska arbeta praktiskt för att, förhoppningsvis, få en djupare 

förståelse för begreppen i framförallt vardagssituationer. Eleverna har ytterkläderna på 

eftersom vi snart ska bege oss ut men först vill jag ha en snabb genomgång med dem. Efter 

genomgången går vi tillsammans ut till lekplatsen på lågstadiets skolgård. Eleverna rusar ut 

till lekplatsen likt kalvar på grönbete. Jag placerar ut olika föremål på ett bord som de kan 
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använda sig av i experimenten. De olika experimenten eleverna ska utföra ska göras på 

gungorna, klätterställningen och rutschkanan på lekplatsen. Medan eleverna bekantar sig 

med materialet och lekplatsen placerar jag ut en kamera på stativ vid gungorna eftersom jag 

vill dokumentera utomhuslektionen. När jag väl satt upp kameran går jag runt och observerar 

eleverna som redan är i full gång med de olika experimenten och hjälper där behovet uppstår. 

Efter en stund på lekplatsen hör jag hur det börjar uppstå diskussioner i grupp fyra.  

– Men sluta nu, om ni inte skärper er så får ni inte vara med i vår grupp längre, säger Lisa 

– Men ni lyssnar ju inte på oss och bara gör som ni själva vill, svarar Kalle 

– Men ni bara tramsar hela tiden, och gör inte som det står! Sluta tramsa nu! Flikar Kajsa in. 

 

Grupp fyra består av två killar och två tjejer som inte alls verkar komma överens. Samtidigt i 

grupp två, är det en kille som bygger en egen fallskärm istället för att delta i byggnationen av 

gruppens gemensamma. Glädjande nog har grupp ett samarbete som fungerar väl. Jag hör 

hur de pratar och diskuterar med varandra när de samtalar om fallskärmsexperimentet. 

– Vill du räcka mig den gula svampen Sofia? Frågar Anna 

Sofia räcker svampen till henne.  

– Hur ska vi göra? Frågar Matilda 

– Man kanske kan göra såhär, eller nej jag vet inte, svarar Elin avvaktande.  

– Jo eller om man sätter den kökssvampen så istället så kanske inte luften tar emot, föreslår 

Sofia. 

– Men muggen är ju där uppe, det kommer ju igenom luft ändå väl? Undrar Anna. 

– Nej, inte om den flyger ner för då tar ju svampen luften, säger Sofia och visar. 

– Men vi provar och ser hur det blir, svarar Elin.  

– Ja vi kan göra hål i muggen där uppe annars kanske? Föreslår Matilda. 

 

Lektionen avslutas när klockan ringer ut för lunch. Även om alla inte hann med alla 

experiment var det en lyckad lektion idag och vi kommer att fortsätta med efterarbetet under 

nästa lektion. Jag hoppas innerligt att de tyckte att dagens lektion var både kul och lärorik. 

 

Gruppkonstellationers betydelse 

I Lektionstillfälle II fanns det olika problem med samarbetet i grupperna. I vissa grupper 

fungerade samarbetet bra, men i andra grupper fungerade det inte alls. Det blev tydligt att det 

fanns en obalans i vissa grupper. 

          Eleverna blev slumpmässigt indelade i grupper under första lektionen i arbetsområdet, 

som de även skulle arbeta i under resterande lektioner.  

          I grupp fyra uppstod problem efter en stund eftersom flickorna och pojkarna i gruppen 

inte kunde komma överens. Enligt flickorna tramsade bara pojkarna och enligt pojkarna fick 

de inte vara med och bestämma eftersom flickorna inte lyssnade på dem. Gruppen fortsatte till 

slut att arbeta två och två eftersom det inte fungerade att arbeta tillsammans i gruppen. Detta 

gjorde de utan att ta hjälp av läraren. De kämpade sig igenom de första tre experimenten för 

att sedan göra de sista två på skilda håll. Pojkarna i grupp fyra förde inte anteckningar trots att 

läraren vid upprepade tillfällen sagt det och att det stod i instruktionerna varje grupp fick. Väl 

inne på nästa lektion arbetade eleverna i grupp igen och pojkarna passade då på att använda 

sig av flickornas anteckningar under efterarbetet. Det visar ett samband med enkätsvaren. På 

frågan ”Tyckte du att det fanns några problem med att vara utomhus” svarade 18 av 29 elever 

från Malins klasser, att de inte såg något problem alls med utomhuslektioner (se diagram 

s.10). Samtidigt svarade fyra elever att det visst fanns problem med utomhuslektionen 

eftersom många tramsade. En av dessa fyra eleverna svarade specifikt ”En person i vår grupp 

klarade inte av att vara ute”.  

          I grupp två var det en elev som avvek från gruppen och fortsatte att jobba på egen hand. 

Eleven ifråga har väldigt svårt med att hålla koncentrationen och utöver det har han även svårt 

att lyssna och ta tillrättavisningar från andra. Att arbeta själv var ett beslut han tog och han 
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blev inte utesluten ur gruppen utan gjorde snarare det bästa av situationen för att själv klara av 

uppgiften. Detta är positivt eftersom han emellanåt har haft stora problem med att medverka 

under andra lektioner där eleverna har jobbat i grupper. Genom att jobba själv kunde han göra 

det i sin egen takt samtidigt som han inte störde de andra i klassen. Efter observationer och 

granskande av videofilmerna upplevdes dock att han anslöt sig till gruppen emellanåt och 

avvek när det blev för jobbigt att samarbeta.  

          Grupp ett gick det bättre för. I den gruppen var det fyra elever som arbetade mot samma 

mål och samarbetade väl med varandra. Detta var en grupp som enbart bestod av flickor men 

det fanns även en blandgrupp med pojkar och flickor där samarbetet fungerade bra. Det som 

fick dessa grupper att sticka ut, var just samtalen de hade tillsammans och att de lyssnade på 

varandras tankar och åsikter. Detta gjorde att de tillsammans kunde bilda sig en uppfattning 

om vad som fungerade bra eller mindre bra under experimenten. De förde även noggranna 

anteckningar kring hur de utförde experimenten vilket gjorde det lättare för dem när de väl 

kom in i klassrummet igen för efterarbetet och diskussionerna. De kunde svart på vitt visa upp 

vilket som fungerade bäst som fallskärm och kunde även dra slutsatser kring detta. 

          På frågan ”Skulle du vilja ha fler lektioner utomhus?” svarade 58 av 68 elever ja. 
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På följdfrågan ”Om ja, vilken typ av lektion?” svarade en av eleverna ”en liknande lektion, 

men nya grupper”. En tydlig majoritet ville ha fler lektioner med andra praktiska experiment 

och ett mindre antal elever ville till och med prova på utomhuslektioner i andra ämnen. Lika 

många i vardera klass ville även göra om samma typ av lektion.  

 

 

Lättare att lära sig utomhus?  
Utöver väder, ljudvolym och gruppkonstellationer verkade eleverna dessutom tycka att 

utomhuslektionen var givande på olika sätt. På frågan ”Vad tyckte du om No-undervisningen 

utomhus?” svarade många att de tyckte att lektionen var rolig och intressant.  

 

Bara fyra elever av totalt 68 svarade att lektionen var tråkig, men gav ingen motivering till 

varför. Däremot kunde de eleverna som tyckte att det var roligt och intressant ge tydligare 

motiveringar. Av de motiveringarna fanns bland annat att det är roligt att experimentera, 

bygga saker och få arbeta praktiskt, att det var lättare att lära sig utomhus och på ett roligt och 

enkelt sätt, att det blev variation i undervisningen, att man inte behövde sitta still och lyssna 

och att det var fint väder. En av eleverna nämnde även att det var roligt för att eleven var i en 

bra grupp.  

          Genom de observationer som gjordes upplevde lärarna att eleverna verkade uppskatta 

utomhuslektionen. Trots att en elev under lektionstillfälle I kom fram med blöta, iskalla 
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händer var det inte en besvärad min som läraren möttes av, utan det var en elev med ett stort 

leende på läpparna. För att visa samband mellan elevernas enkätsvar och 

observationsloggarna följer här ett citat från en av de observationsloggarna som gjordes. 

”Eleverna fortsätter att blanda skumraketer. Grabbarna är överexalterade över att det 

skummar och häller på mer av allt. Tjo och tjim sprids över skolgården.”  

          Totalt 58 av 68 elever hade gärna haft utomhuslektioner igen (se diagram s.13). Det var 

endast en elev som svarade att det var kallt, smutsigt och dåligt samarbete vilket var 

anledningen till varför eleven ifråga inte skulle vilja ha utomhuslektioner igen. De nio övriga 

som inte svarade ja, svarade inte alls på frågan eller gav ett avvaktande kanske eller sådär. Av 

de 58 som ville ha fler lektioner utomhus ville många ha praktiska experiment liknande de 

som gjorts under utomhuslektionerna i denna studie. En del lyfte fram önskan om att ha 

utomhuslektioner i andra ämnen varav biologi och idrott blev mest nämnt. Några ville 

däremot prova att ha matematik utomhus. Även efter att arbetsområdet var avslutat har 

flertalet elever uttryckt en önskan om fler utomhuslektioner.  
 

Diskussion 
Under de båda lektionstillfällena utomhus framkom flera oplanerade händelser som kan ha 

påverkat lektionernas utfall. I lektionstillfälle I var det framförallt vädret som var den största 

påverkan och i lektionstillfälle II var det gruppkonstellationerna. De resultat som presenterats 

kommer vidare att diskuteras i förhållande till de tidigare studierna från inledning och 

bakgrund.  

Vädrets påverkan  
I sammanställningarna av enkäterna både före och efter utomhuslektionen bildades ett tydligt 

mönster. I den första enkäten svarade eleverna i lektionstillfälle I att de inte såg några större 

problem med att vara utomhus, men efter lektionstillfälle I svarade flera elever att de såg ett 

problem med lektionerna utomhus och att det snöblandade regnet inte var optimalt för 

lektionen. Sökandet efter torra ytor att skriva mot, och samtidigt undvika blåsten tog tid från 

lektionen och hade kunnat undvikas genom att antingen ha ett hårt underlag under pappret, 

som både hade skapat ett stabilare underlag att skriva mot samt undvika att det blev blött, eller 

till och med flytta lektionen till ett annat tillfälle där väderförhållandena var bättre. Precis som 

Szczepanski (personlig kommunikation, 4 maj 2016) menar finns det ingen mening med att 

genomföra utomhuslektionen vid dåliga väderförhållanden eftersom det kan hindra eleverna i 

uppgifterna, men eftersom det sällan finns en möjlighet att göra ändringar i schemat kan det 

vara svårt att få till en planerad utomhuslektion vid ett annat tillfälle. Att genomföra lektionen 

vid ett annat tillfälle gick dock inte att göra i denna studie på grund av tidsbristen. Samtidigt 

hindrades eleverna enbart i momentet då de skulle anteckna och de praktiska uppgifterna 

genomfördes trots vädret. Eleverna verkade uppskatta att vara utomhus, och de flesta förde 

sina anteckningar i efterhand när de var inomhus. Problemet som skapades där var att 

eleverna behövde minnas det som gjorts, eftersom deras resultat senare skulle diskuteras.  

          Fägerstams (2012) resultat visade att vädret hade stor påverkan på lektionens utfall och 

det upplevde även lärarna i denna studie. I fortsättningen skulle lärare kunna låta eleverna 

avgöra när vädret är för dåligt och i så fall själva styra när utomhusundervisningen passar 

bäst, så länge experimenten inte riskerar att bli förstörda. Samtidigt menar Emmelin et al. 

(2005) att eleverna får anpassa kläder efter väder, men i lektionstillfälle I hade kläder efter 

väder inte varit tillräckligt. Det hade snarare behövts skydd efter väder eftersom blåsten 

orsakade att papperna förstördes.  
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Ovanan hos både elev och lärare 
Eleverna i den första klassen går i fyran och har inte tidigare inte fört anteckningar efter 

HURS (Hypotes, Undersökning, Resultat, Slutsats (se Bilaga 7)) innan och en viss ovana kan 

ha gjort att de inte var så noga med anteckningarna som de borde ha varit. I en kombination 

av dåligt väder, ovana och att det var roligare att genomföra experimenten kan ha medfört att 

eleverna inte förde anteckningar när experimenten genomfördes. Vidare visade det sig att trots 

det dåliga vädret var det flickorna som antecknade i större utsträckning än pojkarna. Eleverna 

hade inte tidigare fört anteckningar efter HURS vilket kan innebära att ovanan påverkade 

dem. Som resultat i Lilja & Lindgrens (2016) kunskapsöversikt var det vanan för både lärare 

och elever som spelar roll när det handlar om utomhusundervisning. Om ett moment är ovant 

för eleverna kan detta påverka resten av lektionen och vad eleverna faktiskt lär sig. För att 

både lärare och elever ska bli vana och lära sig arbetssättet, krävs det att lärare ger det tid.  

          Samtliga elever i studien var även ovana vid utomhusundervisning och befann sig i 

vanliga fall i klassrummet. De få tillfällena de hade varit utomhus var det under kortare 

stunder. Eleverna visste således inte riktigt vad som skulle komma härnäst, vilket skulle 

kunna vara ett orosmoment.  

          I rollen som lärare hade vi tidigare aldrig planerat för utomhuslektion. Lärarna i 

Fägerstams (2012) studie menar att det tar längre tid att planera för en utomhuslektion. Detta 

var dock inget som vi lade märke till. Däremot gjorde ovanan att det tog längre tid, eftersom 

det fanns andra aspekter att ta hänsyn till jämfört med en ordinarie klassrumslektion.   

Grupper och konstellationer 
Genom observationer och elevenkäterna framkom det att gruppkonstellationerna har betydelse 

för vad eleverna lägger fokus på under lektionen. En del grupper hade ett bra samarbete 

medan andra grupper inte fungerade alls. Det blev naturligt att dela in eleverna i grupper inför 

utomhuslektionen, eftersom att flera experiment skulle genomföras och det var tänkt att 

eleverna skulle hjälpa och ta del av varandras kunskaper. (Dahlgren & Szczepanski 2011; 

Dewey 2004; Fägerstam 2012) menar att gemenskap och samarbete blir en naturlig del av 

undervisning utomhus. Däremot hade det underlättat om grupperna varit genomtänkta och 

planerade inför lektionen istället för att de delades in i slumpmässiga grupper.  

          Det som verkade vara den största utmaningen för de grupper som inte fungerade var att 

samarbeta trots olika åsikter. I gruppen som fallerade valde de att dela på sig istället för att 

fortsätta bråka. Detta lyckades de göra helt utan lärarens hjälp, vilket är starkt jobbat av 

eleverna som själva insåg att det inte blev något gjort om de skulle fortsatt att bråka utan de 

gjorde det bästa av situationen och arbetade på varsitt håll. Däremot togs ett moment bort från 

denna grupp, nämligen att träna på samarbetsförmågan, eftersom de fortsatte med någon som 

de kom överens med. Här borde läraren gått in och styrt upp eftersom samarbetet var en del 

av lektionen, men eftersom de, trots allt, löste det bra tillsammans valde läraren att avvakta. 

Efter att gruppen delat på sig fortsatte de med experimenten och slöt sedan samman till 

efterarbetet inomhus.  

          Det gick som sagt bättre för några grupper än det gjorde för andra. Detta kan ha berott 

på en uppsjö av olika saker som till exempel vad eleverna förväntade sig av varandra, 

elevernas intresse, om de tidigare jobbat tillsammans i grupp, om det var blandade pojkar och 

flickor samt om någon tog sig an rollen som sekreterare.  

          Det var i störst utsträckning flickorna i grupperna som förde anteckningar eller styrde 

dem, vilket visade sig under både lektionstillfälle I och II. I lektionstillfälle I fick pojkarna i 

en grupp mer efterarbete eftersom de var tvungna att göra sina anteckningar inomhus, medan 

flickorna redan var klara. Under lektionstillfälle II var flickorna i största utsträckning 

självutnämnda sekreterare och ordförande i framförallt två av grupperna där en pojke till och 

med avvek från gruppens gemensamma fallskärm och fortsatte på egen hand. Detta skiljer sig 
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från det som Einarsson (2003) menar, eftersom att pojkar, enligt honom, dominerar när det 

gäller klassrumsinteraktioner. I grupp två (lektionstillfälle II) hade det förmodligen underlättat 

för eleverna i gruppen om det fanns förutbestämda roller, som till exempel sekreterare, 

ordförande och vem som skulle genomföra vad i de olika experimenten. En del av eleverna 

antog som sagt roller på egen hand och upplevdes vara ledare för sin grupp vilket ledde till 

dispyter när en annan elev i gruppen också ville vara ledare.  

          Pojken som arbetade självständigt utanför gruppen han blev placerad i fick möjligheten 

att arbeta i sitt eget tempo utan att bli störd av andra. Även om det till synes kan verka som 

om han isoleras eller isolerar sig själv från de andra i gruppen gav lektionen honom 

möjligheten att experimentera själv utifrån sina förutsättningar, vilket är ett av de uppdrag 

lärare ska följa från Skolverket (2015). Eleven i fråga har svårt att sitta still i klassrummet och 

börjar ofta ”klättra på väggarna” när han blir både under- och överstimulerad under 

lektionerna. Under utomhuslektionen fick eleven möjlighet att få utlopp för den energi han 

vanligtvis har, genom att han kunde springa runt på lekplatsen utan att störa andra i klassen. 

Även om han inte förde anteckningar var han ändå med mer på denna lektion än han varit 

under de föregående lektionerna i fysik. Han var även med och kom med tankar och idéer 

under efterarbetet, vilket han inte brukar göra heller. 

          Dewey (2004), som myntade begreppet ”learning by doing” menar att eleverna måste 

lära aktivt för att reflektera bättre över vad och varför man lär sig någonting. Hade eleverna 

enbart fått göra praktiska moment utan diskussion efteråt hade viktig kunskap kunnat gå 

förlorad. Under diskussionerna fick eleverna möjligheten att diskutera begreppen och 

experimenten i andra sammanhang, vilket ledde till att eleverna i lektionstillfälle II bland 

annat drog slutsatsen att olika krafter påverkar en cykel på flera sätt. Genom detta kunde de 

också beskriva hur en cykel bör vara om man till exempel ska tävla i cykling och det måste gå 

fort. När samarbetet väl fungerar som det gjorde i, bland annat, grupp 1 (lektionstillfälle II) 

kommer de långt i sina diskussioner och genomföranden. I dialogen från grupp 1 är Elin 

avvaktande när hon ger förslag på hur de ska gå vidare medan Sofia uppmuntrar dem att 

prova Elins förslag. Frågan är om Elin hade vågat gå vidare och prova utan Sofias 

uppmuntran.  

          I de enkätsvaren eleverna gav efter utomhuslektionerna var det 63 av 68 elever som 

tyckte att utomhuslektionerna var roliga, medan 39 av 68 elever även tyckte att lektionerna 

var intressanta. I motivationen till varför det var roligt svarade några av eleverna att det var 

roligt då de fick jobba praktiskt. Szczepanski (2014) menar att eleverna kan bli inspirerade till 

att själva bli aktörer på ett annat sätt utomhus än inomhus. Eftersom lärarna till största del 

observerade och endast hjälpte eleverna när de själva bad om hjälp fick de ett större ansvar 

vad gäller att skapa ett fungerande samarbete. Det var även intressant att en av eleverna från 

lektionstillfälle II svarade att det var roligt eftersom eleven var med i en bra grupp. Utifrån det 

svaret kan vi anta att eleven ifråga hade arbetat i en av de fungerande grupperna och att 

samarbetet fungerade väl. Utifrån de observationer som gjordes under utomhuslektionerna 

upplevde vi att eleverna behöver öva mer på att arbeta i grupper, och framför allt öva på att 

föra diskussioner.  

Utomhuspedagogikens för- och nackdelar 
En fördel med att experimenten skedde utomhus var att det kunde vara experiment där 

effekten kunde bli stor utan att klassrummet till exempel skulle bli blött. Både skumraketen 

och kinderbomben i lektionstillfälle I var väldigt kladdiga experiment, men det gjorde 

ingenting utomhus. Experimenten hade helt enkelt inte kunnat genomföras inomhus eftersom 

att de hade orsakat ett mindre kaos för städerskorna. Dessa experiment går att jämföra med 

skolträdgården i Åkerbloms (2003) studie. Istället för att eleverna i Åkerbloms (2003) studie 

fick läsa om hur en tomat utvecklas, fick de uppleva utvecklingen praktiskt, bit för bit. 
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Eleverna under lektionstillfälle I fick till exempel testa sig fram med hur mycket material som 

behövdes i experimenten för att det skulle ge någon synlig effekt. Lektionstillfälle II där 

experimenten genomfördes med hjälp av lekplatsen hade varit omöjlig att genomföra 

inomhus, i alla fall efter den tänkta lektionsplaneringen. Begreppen som studerades hade 

däremot kunnat studeras på andra sätt inomhus. I jämförelse med de båda lektionstillfällena så 

var lektionstillfälle I i större utsträckning beroende av materialet medan lektionstillfälle II var 

mer beroende av platsen.  

          Läraren i Eicks (2011) studie menar att eleverna bättre kom ihåg utomhuslektionen och 

kunde koppla det vidare med vad de tidigare läst. Detta är något som även vi upplevde. Under 

diskussionerna efter utomhuslektion kunde eleverna direkt beskriva var i klassrummet det 

fanns friktion, eller vilka olika energier en blyertspenna har när den släpps i luften och faller 

mot marken.  

          Utomhus fick eleverna använda fler sinnen, men frågan är om det hjälpte deras 

förståelse för ämnet. Eleverna fick möjligheten att använda hela kroppen när de genomförde 

experimenten och de blev aktiva på ett helt annat sätt än inomhus. Det var mycket rörelse och 

mycket intryck att ta in. Precis som Andersson och Szczepanski (2015) och Wilhelmsson 

(2012) menar gynnas eleverna av att använda sig av flera sinnen, och att det är lättare gjort 

utomhus. Samtidigt var det svårt att ta reda på huruvida eleverna gynnades av detta eller inte 

eftersom det endast var en utomhuslektion som observerades.  

          Samtidigt bör det ifrågasättas om utomhuspedagogik är lösningen för de eleverna med 

koncentrationssvårigheter. För vissa elever är det oerhört viktigt med tydliga instruktioner, 

och risken att det blir rörigt i en ny miljö finns. Alla elever har olika förutsättningar och 

medan vissa gynnas av den traditionella klassrumsundervisningen kanske andra behöver byta 

miljöer emellanåt. Kanske är det därför flera forskare förespråkar de båda metoderna i 

kombination med varandra. Vi upplevde inte att det krävde mer planering från vår sida, men 

däremot kände vi ett större ansvar utomhus eftersom eleverna var mer utspridda och risker, 

såsom skador med mera, upplevdes större. Lärarna i Fägerstams (2012) studie menade dock 

att det krävde mer arbete både före och efter lektionen och i viss mån kan vi hålla med om att 

arbetet före kan vara lite större eftersom passande material och aktiviteter ska planeras men så 

är det trots allt med alla lektioner. Efterarbetet som krävdes upplevde vi inte alls som större, 

för att bearbeta det eleverna lärt sig behöver göras i varje arbetsområde. Lärarna i Berg och 

Fägerstams (2013) studie menade också att elevgrupperna upplevdes större och det upplevde 

även vi under utomhuslektionerna. Trots att lektionerna utspelade sig på skolgården fanns 

ändå risker som att någon kunde lämna området utan att vi skulle lägga märke till det direkt. 

Vad hade hänt om elever snabbt hade behövt information för att sen utföra en handling? Om 

en bil dykt upp eller något liknande skett hade det kunnat vara svårt att få fram meddelandet 

snabbt till eleverna innan det är för sent. Detta är dock fördelen med att arbeta på skolgården. 

Väldigt få oväntade händelser sker utan att någon behöver agera med hast. 

          Ett problem som dykt upp i Fägerstams (2012) studie var att eleverna hade svårt att 

höra vad läraren sa utomhus, men det verkade inte vara ett problem för eleverna i denna 

studie. Ingen av eleverna gav uttryck för, varken i enkäterna eller under lektionens gång, att 

det var problematiskt med att höra vad lärarna sa. Samtidigt upplevde vi lärare stor 

problematik kring detta eftersom det var svårt att bli hörd av eleverna när de var utspridda. Att 

eleverna var högljudda samtidigt som läraren i lektionstillfälle I försökte informera eleverna 

gjorde att läraren fick upprepa sig högre för att till slut bli hörd. Eftersom studien delvis 

bygger på Fägerstams (2012) resultat hölls lektionsgenomgången inomhus för att sedan gå ut 

gemensamt. Genom att göra så försökte det problemet att undvikas. Men ändå är det svårt att 

förutspå vad som kommer att ske under lektionens gång. Dillon et al. (2006) menar att 

utomhuslektioner måste planeras med stor noggrannhet för att det ska bli en givande lektion, 

men trots detta kan det alltid dyka upp oförutsägbara problem. Hur ska lärare tackla dem? 
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Under både lektionstillfälle I och II var platsen med materialet uppsamlingspunkten och lärare 

kunde se samtliga elever även om de var längre bort. Det var problematiskt med att lyckas få 

allas uppmärksamhet men samtidigt kan det tyckas vara ett enkelt problem att lösa, genom att 

till exempel ha med en visselpipa.  

          Det dök även upp en önskan om att prova på andra ämnen utomhus som kanske inte 

helt och hållet förknippas med utomhusundervisning, några ville ha matematik, vilket var lite 

förvånande, eftersom de inte provat på att ha matematik utomhus innan. Det är inte bara fysik 

eller biologi som fungerar att göra utomhus. Precis som tidigare visat fungerade det alldeles 

utmärkt att förflytta kemin utomhus. Det bör noteras att de ”kemikalier” som användes i 

kemin går att finna i de flesta välsorterade skafferi i hemmet. Och inga av de ”kemikalier” 

som användes var skadliga varken för miljö eller för människor. Möjligheterna är närmast 

oändliga med ett expanderat klassrum som sträcker sig utanför de vanliga fyra väggarna.  

Studiens svagheter och styrkor  
Studien har både sina styrkor och svagheter. Resultaten i denna undersökning är inte 

nödvändigtvis överförbara till andra skolor eller klasser eftersom förutsättningarna skiljer sig 

åt. Väder och vind kunde inte förutspås eller tas hänsyn till eftersom själva undersökningen 

och lektionerna utfördes under bestämda veckor och kunde inte flyttas. Med facit i hand 

skulle lektionerna, precis som de flesta lektioner som genomförs, kunnat göras bättre nu i 

efterhand eftersom vi nu bättre vet vad som kan förväntas. 

          Trots att utomhuslektionerna som genomfördes var genomtänkta och noggrant 

planerade kände vi i efterhand att det fanns saker som hade kunnat förbättras. Lektionstillfälle 

I hade till exempel kunnat flyttas till ett senare tillfälle och genomföras under bättre 

väderförhållanden och eleverna i lektionstillfälle II hade kunnat bli indelade i grupper i 

förhand istället för på plats. Däremot skulle det bristande samarbetet i grupperna lika gärna 

kunna varit under ett boksamtal eller i vilken annan gruppsituation som helst. Det får inte 

avskräcka de lärare som vill testa att förflytta delar av sin undervisning utomhus.  

          Det finns både fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik och denna form av 

undervisning passar inte alla. Läraren måste vara motiverad och intresserad av att prova och 

försöka sig på denna form av undervisning för att lyckas. Är läraren inte bekväm med att 

förflytta lektionerna utomhus finns det ingen större mening med att försöka. Precis som 

många andra former av undervisning är det bara fantasin som sätter gränser för vad som kan 

utföras utomhus. Utomhuspedagogik är bara en av de metoder som finns, men efter att själva 

ha gett oss på denna metod måste vi villigt erkänna att fördelarna överväger de nackdelar som 

återfanns under undersökningen. Självklart kommer resultat att variera mellan olika klasser 

och på olika skolor.  

          En annan svaghet med studien är att eleverna fick 20 minuter på sig att besvara 

enkäterna, vilket kan ha medfört att eleverna kände sig stressade. Flera av eleverna frågade 

läraren vad vissa ord betydde, men även om de var tvungna att svara på alla punkter.  I de 

enkäterna som eleverna besvarade fanns ord som ”relevanta” och ”praktiska uppgifter” vilka 

lätt hade kunnat bytas ut. Alltså kan språkvalet i enkäterna varit olämpligt för åldrarna ifråga 

och frågorna som ställdes hade kunnat bli färre om språket var bättre genomtänkt. En del av 

eleverna som frågade läraren kan ha frågat på grund av ren lättja, och för att bli klar med 

enkäterna så fort som möjligt utan någon vidare ansträngning.  
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Slutsats  
Slutsatsen är att eleverna såg problem vid dåligt väder, men uppskattade att få vara utomhus 

då de fick arbeta praktiskt. Lärarna upplevde problem med ljudvolymen, då de hade svårt att 

göra sig hörda. Samtidigt kunde de se en möjlighet för eleverna att arbeta i grupp, och hur 

mycket lärdom de kunde ta av varandra förutsatt att gruppkonstellationerna fungerar. Lärarna 

ser även vikten av att vara medveten om att eleverna blir mer utspridda utomhus. Samtidigt 

skapade utomhuslektionen en plats där eleverna både verkade lära sig och ha roligt, och skulle 

därför kunna vara en metod för att utveckla No-undervisningen. Detta är således aspekter 

lärare bör ta hänsyn till vid planerandet av utomhusundervisning.  

           

Implikation 

I vidare forskning skulle det vara intressant att implementera utomhuspedagogiken under en 

längre period samt att testa i andra ämnen än No. Det hade varit intressant att se hur äldre 

elevers resultat påverkas efter utomhuspedagogik i de yngre åldrarna.  

Egna lärdomar 
Vår rekommendation är att prova på att förflytta undervisningen utomhus. Passar det dig, 

fortsätt med det. Om det inte passar dig eller du föredrar andra former av undervisning, 

använd då dem istället. Är du inte bekväm kommer dina elever heller inte vara det. Forma 

undervisningen efter dina styrkor, men våga även prova något nytt som förhoppningsvis 

utvecklar dig själv och din undervisning. Det är i alla fall vad vi har som mål. 

          Precis som ordspråket i förordet lyder, har Malin och Fredrik vandrat en lång sträcka 

tillsammans i snart fyra år. Detta arbete är det som avslutar början av det som kommer att bli 

fortsättningen av våra liv. Tillsammans har vi reflekterat över våra lektioner och granskat 

dem. Tillsammans har vi sett både fördelar och nackdelar i vår undervisning och tillsammans 

har vi sett möjligheter att förbättra våra lektioner och lektionsupplägg. Vi har lagt märke till 

hur viktigt det är att vara medveten om elevers olika roller i klassrummet. Vi har även sett hur 

negligerad skolgården är i undervisningssyften och hur den med fördel kan användas för att 

engagera och inspirera både lärare och elever. Det största som vi tar med oss in i den 

stundande karriären som lärare är att alltid våga prova på något nytt och att aldrig sluta 

finslipa undervisningen. 
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Bilaga 

Bilaga 1 – Laboration i kemi (Fredrik) 

”Skumraketen” 

I denna laborationen behöver ni: 

En behållare, citronsyra, vatten, bikarbonat, diskmedel 

 

1. Blanda citronsyra och vatten 

2. Häll i diskmedel 

3. Häll i bikarbonat 

Vad hände? 

 

4. Gör det någon skillnad om ni använder varmt eller kallt vatten? 

5. Gör det någon skillnad om ni börjar med bikarbonaten och sedan häller på citronsyran? 

6. Experimentera med de sakerna ni har tillgång till 

 

Så fort ni gör om experimentet skriv ner vilka ingredienser och ungefär hur mycket ni 

använder er av varje ingrediens. Man ska kunna gå tillbaka och göra om ert experiment! 

 

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

 

 

”Bomben” 

I denna laborationen behöver ni: 

En behållare, ättika, vatten, bakpulver, bikarbonat, citronsyra 

 

1. Lägg bakpulver i kinderägget 

2. Häll på vatten och skaka om 

3. Lägg snabbt ner ägget och backa undan 

Vad hände? 

 

4. Gör om experimentet med flera olika ingredienser och behållare. Blir resultatet annorlunda 

om ni använder varmt eller kallt vatten? 

 

Så fort ni gör om experimentet skriv ner vilka ingredienser och ungefär hur mycket ni 

använder er av varje ingrediens. Man ska kunna gå tillbaka och göra om ert experiment! 
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Bilaga 2 – Experiment instruktioner (Malin) 

Experiment 
Diskutera alla begrepp på varje experiment.  

Friktion, rörelseenergi, lägesenergi, tyngdkraft 

1. Klätterställningen  

1. Välj ut två olika föremål  

2. Vad kommer hända när ni släpper dem från klätterställningen? SKRIV HYPOTES 

3. Klättra upp på klätterställningen och släpp föremålen till marken 

4. Vilket faller snabbast? Varför?  

5. Skriv resultat 

2. Klätterställningen  

1. Ta en kaffemugg med hål i bottnen, och en kaffemugg som är hel.  

2. Vad kommer hända när ni släpper dem från klätterställningen? SKRIV HYPOTES 

3. Klättra upp på klätterställningen och släpp muggarna till marken 

4. Vilket faller snabbast? Varför?  

5. Skriv resultat 

3. Klätterställningen  

1. Välj ut ett föremål och bygg en fallskärm med hjälp av de material som finns. 

2. Vad kommer hända när ni släpper dem från klätterställningen? SKRIV HYPOTES 

3. Klättra upp på klätterställningen och släpp föremålet med fallskärm till marken 

4. Vad händer när föremålet får en fallskärm? Varför?  

5. Skriv resultat 

4. Rutschkanan 

1. Ta petflaskan som är delvis fylld med sand och välj ut tre olika ytor/underlag 

2. På vilken yta kommer petflaskan åka ner snabbast? Varför? SKRIV HYPOTES 

3. Låt petflaskan åka ner för rutschkanan på de olika ytorna 

4. Vad hände? Stämde er hypotes?  

5. Skriv resultat 

5. Gungorna 

1. Diskutera var man kan hitta de olika begreppen när man gungar. Diskutera även var ni 

tror man känner sig som lättast och tyngst 

2. SKRIV HYPOTES 

3. Gunga och se om er hypotes stämmer 

4. Skriv resultat 
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Bilaga 3 -Enkät om No (före utomhuslektionerna) 
1. Vad tycker du om No-undervisningen överlag? (Ringa in de alternativ som passar in)  

Rolig  Tråkig Intressant      Svår Lätt  

 

Annat __________________________________________________________________          

 

Varför? _________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Vilket arbetssätt föredrar du i No? (Ringa in de alternativ som passar in) 

Laborativt/praktiskt Teoretiskt/Film Läraren visar                  Praktiskt utomhus 

Varför? _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Hur kommer du bäst ihåg lektionen? (Ringa in de alternativ som passar in) 

Skriva ner Lyssna Göra Titta 

Annat__________________________________________________________________ 

 

 

4. Vilket ämne är ”roligast”? (Ringa in ett alternativ) 

Fysik  Biologi Kemi 

 

5. Berätta om en rolig lektion i No som du minns. Vad gjorde ni på lektionen som gjorde den 

rolig? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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6. Vi får vara med och bestämma hur undervisningen ska ske  

(1 = får inte alls vara med och bestämma, 5= får vara med och bestämma jättemycket) 

1 2 3 4 5 

 

7. Läraren använder våra intressen i undervisningen 

(1= aldrig, 5= hela tiden) 

1 2 3 4 5 

 

8. Vi får lära oss på olika sätt (t.ex. genom att lyssna, se, testa själva) 

(1= aldrig, 5= hela tiden) 

1 2 3 4 5 

 

9. Ser du något problem med att ha lektioner utomhus? I så fall vilka? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10. Ser du något problem med att ha lektioner inomhus? I så fall vilka? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11. Vad vill jag lära mig/veta mer om inom No:n? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 - Enkät om No (efter utomhuslektionerna) 
1. Vad tyckte ni om No-undervisningen utomhus? 

Rolig  Tråkig Intressant      Svår Lätt  

Annat __________________________________________________________________          

 

Varför? _________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

2. Tyckte du att uppgifterna var relevanta för arbetsområdet? 

Ja Nej 

Varför? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Fick du tydliga instruktioner? 

Ja Nej 

Om nej, vad saknades? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Följde du/din grupp instruktionerna? 

Ja Nej 

Om nej, varför? Vad gjorde ni istället? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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5. Tyckte du att det fanns några problem med att vara utomhus? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Hade det fungerat bättre att vara inomhus? 

Ja Nej 

Om ja, varför? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Förstod du tillräckligt mycket om ämnet för att förstå de praktiska uppgifterna? 

Ja Nej 

 

Om nej, vad saknade du? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. Skulle du vilja ha fler lektioner utomhus? 

Ja Nej 

 

Om ja, vilken typ av lektion? Om nej, varför inte? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Bilaga 5 – Etikblankett 
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 2016 

kommer en 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 utvecklings-

område. Utvecklingsarbetet handlar om att utveckla No-undervisningen genom att förflytta delar 

av undervisningen utomhus. Eftersom att en del av No-undervisningen under v.9-10 kommer att 

bedrivas utomhus bör era barn vara förberedda med kläder efter väder.  

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. 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. 070-222 1997 

 

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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Bilaga 6 - Analys 
 Väder Ljudet Grupper Roligt 

 Eleverna (bara 

killar) står med 

sina papper på 

varandras ryggar 

och för 

anteckningarna 

och skriver 

hypotes. En elev 

skyfflar bort snö 

med sina fötter 

från bänken han 

står på medan en 

annan använder 

sitt ena ben som 

underlägg för att 

skriva.  
 

Elev skakar ägget 

och skriker 

”AKTAAAA!!!” 

Fredrik, kan du inte 

säga till den 

gruppen att sluta 

springa runt och 

leka? 

Elev skakar ägget 

igen och den 

puffar och han får 

klet på sig. Alla 

skrattar. 

 Kameran vänder 

sig mot gruppen 

som ska göra 

”skumraketen” 

och jag är 

tillbaka igen. 

Tjejerna i 

gruppen 

använder väggen 

på skolan som 

underlägg. 
 

Skaka den som 

attan och sen bara 

släng den! 

Grabbarna pratar 

inte lika mycket 

som tjejerna kan 

konstateras. 
 

Skaka den som 

attan och sen bara 

släng den! 

 Det snöar lite 

ute och är blött 

Full fokus på 

gruppen som 

häller på 

bikarbonat 

 

Mer mer! 
 

En av grabbara – 

Skulle vi 

sammarbeta med 

dom? 

Jag – ni får samsas 

om det som finns. 
 

Tjejerna i Elevs 

grupp skakar 

flaskan och tjuter. 
 

 En tjej samlar 

regnvatten 

istället för vatten 

inifrån 

”Stoppa 

översvämningen!” 

”Stoppa 

översvämningen!” 
 

Grabb – kan man 

inte sammarbete? 

Jag – ni kan 

sammarbeta om ni 

vill. 
 

Elev bryter in och 

berättar att hans 

smällde bäst. 

Jag – jaha vad 

hände? 

Elev – jag tog 

tuggummiburken 

och skakade den 

och skakade och 

skakade och 

kastade iväg den.  

Locket flög av så 



31 
 

den gick sönder, 

det blev hål i den 

till och med! 
 

 Tjejerna skakar 

ett ägg och 

lägger på 

marken. Det 

snöar som fan 
 

Elev hoppar runt 

och tjoar ”Skaka 

loss!” 

En grabb kommer 

fram till mig. Vi 

ville att han skulle 

hålla papperna. A 

men sen röstade vi. 

Alla nästan röstade 

på honom utom 

han själv. Men han 

vägrar.  
 

En bomb small i 

en elevs hand – 

”jag blev 

livrädd”. Alla 

skrattar. 
 

 Tjejerna blandar 

friskt med 

bomberna men 

för inga 

anteckningar. 

Svårt i och med 

snön/regnet 
 

häll i bikarbonat 

(skriker) 

 Elev och grupp 

har en stor burk 

som elev plockar 

upp för att 

tömma. Men 

burken smäller i 

handen.  

Åh jääävlar –

säger en elev. 

Elev bara 

skrattar. 
 

  

En av grabbarna 

för anteckningar 
 

Grabbarna formar 

en cirkel runt en 

av ”bomberna” 

Kasta upp den! 

Skriker någon. 
 

 Tyckte du det var 

roligt? 

Ja, och han 

skakade sen 

kastade han där 

så sprängdes den. 
 

 Tjejerna för 

anteckningar så 

gott de kan (det 

är blött ute trots 

allt) 

De snackar om 

vad de ska 

skriva. Och 

frågor som rör 

”vad ska jag 

skriva”  

Grabbarna 

springer runt och 

låter en massa. 

Några tjejer 

använder 

skolväggen som 

En av bomberna 

har placerats på 

marken och en 

kille utbrister 

”inte så jävla nära 

oss!” 

”bort för fan”, 

 Elev fortsätter att 

blanda. 

Grabbarna är 

överexalterade 

över att det 

skummar. Och 

häller på mer av 

allt. 
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underlag. 
 tjej – jag 

tappade mitt 

papper, kolla 

vad som hände! 

(alldeles blött), 

filmar du? 

Jag svarar att det 

gör jag men att 

jag vill att hon 

ska berätta vilka 

problem som 

finns ute. 

tjej – de måste 

ha flygit iväg! 

Jag – så de är 

alldeles blöta 

nu? 

Tjej – ja -.- 
 

H- skakar en burk 

som smäller i 

hans hand. Han 

hoppar och 

skriker 

 

  

 Grabben skakar 

för att han är 

kall och blöt om 

händerna. 

Eftersom han 

stoppat ner 

handen i en av 

spannarna. 
 

Grabb – Jävla vad 

bra det var! 

 

  

  explosion!! 

 

  

  Fem minuter 

ropar jag! 

En kille säger åt 

de andra 

grabbarna att det 

är dags att plocka 

i ordning. 

  

  Under dagen var 

eleverna ovanligt 

stökiga och kunde 

inte arbeta i lugn 

och ro som de 

gjorde under 

morgonen. Även 

om de inte skreks 

i klassrummet 

blev ändå 

ljudvolymen 

ohållbar efter en 
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stund. Även om 

jag påminde dem 

att alla behövde 

arbetsro började 

volymen öka 

direkt efter att jag 

sagt påmint dem 

igen 
 Väder Ljudet Grupper Roligt 

   Två grupper i bild. 

Ena gruppen består 

av två tjejer och två 

killarandra gruppen 

består av tre tjejer 

och en kille. En tjej 

från varje grupp för 

anteckningar, de 

övriga i gruppen 

gungar/klättrar/åker 

rutschkana. 

 

Elever är uppe i 

klätterställningen. 

Elev åker ner för 

rutschkanan och 

Elev säger: Jag 

vill åka ner för 

denna, det gjorde 

jag alltid när jag 

var liten. 

 

   Elev som skriver 

vid rutschkanan, 

säger ”Neeej, alltså 

orkar inte” och ger 

över pappret som 

de ska anteckna på 

till annan elev, som 

fortsätter att skriva.  

 

 

   Grupp 1 bygger 

fallskärm och alla i 

gruppen är 

närvarande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Bilaga 7 – Experiment rapport ”HURS” Hypotes, Undersökning, Resultat och 

Slutsats 

Experiment nr __  
Hypotes 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Resultat  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Varför gick det som det gick?  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 8 – Sökningar med ”Publish or Perish” 
Datum för 
sökning 

Årtal Sökord 
”All of the words” 

Peer 
reviewed 

Träffar Av intresse Valda 

13/4-16  Väder Undervisning   0  

13/4-16  Väder 
utomhusundervisning 

  0  

14/4-16  Place-based learning 
weather 

  0  

14/4-16  Utlärning problem 
med väder 

  4  

14/4-16  Väder och 
undervisning 

  2  

14/4-16  Väder och 
utomhuspedagogik 

  2  

14/4-16  Gruppkonstellationer 
I undervisningen 

  2  

22/4-16  Lärares instruktioner 
och elever 

  9  

22/4-16  Elevers instruktioner   0  

22/4-16  Grupparbete 
utomhus 

  1  

22/4-16  Skolgårdens 
utformning 

  0  
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