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Sammanfattning   
 

Syftet med detta arbete är att skapa kunskap om grundskollärares ställningstagande 

och deras arbetssätt till utomhuspedagogik i naturvetenskap angående elevernas 

motivation. Detta genom att besvara frågorna om elevers intresse, motivation och 

även lärarens roll i undervisningen. Jag har samlat tidigare forskning kring ämnet, 

som sedan sammanställts och diskuterats kopplat till mina frågeställningar. Resultatet 

visar att ett lärande utomhus kan öka elevers motivation och intresse till att vilja lära. 

Dock kan man inte utesluta den undervisningen som sker inomhus utan lärarna 

menar att utomhuspedagogiken och undervisningen som sker i klassrummet 

kompletterar varandra. En duktig pedagog behövs för att bedriva utomhuspedagogik 

som är flexibel när vädret kan påverka lektionen och som dessutom är positivt inställt 

till undervisningsformen. Det innebär också att läraren är väl medveten om att 

arbetssättet kräver planeringstid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, Naturvetenskap, Lärande, Grundskola 

 



2 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 4 

2 Syfte och frågeställningar 5 

3 Bakgrund 6 

3.1 Naturvetenskap 6 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 6 

3.3 Skolans styrdokument 8 

4 Tidigare forskning 10 

4.1 Utomhuspedagogik 10 

5 Metod 13 

5.1 Val av metod 13 

5.2 Genomförande 13 

5.3 Analys av intervjuer 14 

5.4 Urval 14 

5.5 Etiska ställningstaganden 14 

5.6 Informanter 15 

6 Resultat och analys 16 

6.1 Vikten av utomhuspedagogik i naturvetenskap 16 

6.2 Nackdelar 17 

6.3 Fördelar 18 

6.4 Hur stor del av undervisningen sker utomhus 19 

6.5 Arbetssätt 20 

7 Diskussion 22 

7.1 Resultatdiskussion 22 

7.2 Metoddiskussion 24 

8 Slutsats 26 

Referenslista 27 

Bilaga 1 29 

Bilaga 2 30 

Bilaga 3 32 

Bilaga 4 34 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

1 Inledning  

 

Under min grundskollärarutbildning har utomhusvistelse i samband med 

naturkunskap varit någonting som har fångat mitt intresse eftersom att det finns 

mycket goda möjligheter till delaktighet utifrån barnens individuella förutsättningar 

och behov i utomhusmiljön. Den tidigare erfarenheten som jag har från utbildningens 

praktik och andra arbetslivserfarenheter är att man inte använder sig av 

utomhuspedagogik lika mycket som man skulle kunna göra och jag vill ta reda på hur 

erfarna lärare använder sig av utomhuspedagogiken i sin undervisning och varför. 

Även de naturorienterande ämnena ligger lågt i intresse hos elever i grundskolan. 

Enligt forskning så är det av stor betydelse som man börjar med naturvetenskap i 

skolan i god tid för att ett intresse ska skapas och ämnet kan byggas upp (Areskoug, 

Ekborg, Lindahl, Rosberg 2013). 

Barn och ungdomar spenderar ungefär 20 000 timmar i den obligatoriska skolan. 

Eftersom att det är så pass lång tid så påverkar den hur vi mår och det påverkar 

lärandet. Skolan har en roll till att hjälpa barnen att skapa en relation som är god 

mellan naturen och den urbaniserade moderna människan.  Här kan man se 

utomhuspedagogik som en stor roll till att barnen får uppleva utevistelser och 

samtidigt utveckla sina erfarenheter och kunskaper. Förr i tiden var det väldigt 

vanligt att barnen var ute utan och lekte i skogen och upptäckte sin närmiljö istället 

för att sitta inomhus med datorer och andra elektroniska leksaker. Utevistelsen 

utvecklade elevernas fantasi och upptäckslyster. Idag är det annorlunda på grund av 

att många ser till alla faror som finns som bland annat trafik. Dessutom är det många 

föräldrar som inte tar sig tid till att följa med barnen ut och leka i naturen. Det gör att 

skolan får en ännu större uppgift som förmedlare av naturen till barnen. 

Rekommendationer från forskare i Europa har tagits fram som betonar betydelsen av 

att börja med naturvetenskap i skolan i tid så att ett intresse för ämnet kan byggas upp 

(Areskoug, Ekborg, Lindahl, Rosberg, 2013). 
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2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med min studie är att bidra med kunskap om grundskollärares 

ställningstagande och arbetssätt till utomhuspedagogik i naturvetenskap för att skapa 

motivation hos eleverna till att vilja lära. Genom mitt arbete ska jag besvara följande 

frågeställningar: 

 

● Hur kan man använda utomhuspedagogik i naturvetenskap? 

● Hur skapar man motivation till utomhuspedagogik? 

● Vad är lärarnas tankar kring utomhuspedagogik i naturvetenskap? 

● Vilka hinder finns för att bedriva utomhuspedagogik? 
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3 Bakgrund  

 

I bakgrunden så finns det tre olika delar. Jag har valt att göra på det här sättet för att 

förenkla läsningen för läsaren. Den första kategorin heter Naturvetenskap och där tas 

fyra olika argument till varför man ska undervisa i naturvetenskap upp. Dessa är 

demokratiargumentet, kulturargumentet, nyttoargumentet och ekonomiargumentet. 

Den andra delen heter Teoretiska utgångspunkter och där tar jag upp de olika synerna 

på lärande kopplat till utomhuspedagogik av Lev Vygotskij, John Dewey, jean Jacques 

Rosseau och Jean Piaget. I den sista delen som heter Skolans styrdokument står det hur 

undervisningen ska blu utformad utifrån skolverket. 

3.1 Naturvetenskap 
 

Det finns många lärare som anser att ämnet naturvetenskap är oviktigt. Ämnet ses 

inte som en prioritet och om det är någonting som måste väljas bort så är det snabbt 

naturvetenskapen som blir bortvald från undervisningen. Om man ser på timplanen 

så ser man också där att antalet timmar är avsevärt mindre än exempelvis svenska och 

matematik på grund av att de ses som viktigare ämnen. Naturvetenskapliga ämnen 

ligger till grund till förståelse av vår fysiska verklighet (Sjöberg 2010). Varför man ska 

undervisa i naturvetenskap finns kategoriserade i fyra olika delar: 

 

1. Demokratiargumentet: Genom att undervisa i naturvetenskap ger man 

eleverna kunskaper som leder till att de lär sig åsiktsbildning och ett 

ansvarsfullt deltagande i vår demokrati. 

2. Kulturargumentet: Människans historia och kultur hör ihop med 

naturvetenskap. Genom att eleverna får kunskaper i naturvetenskap lär de sig 

tankar kring naturvetenskapliga teorier om vår världsbild. 

3. Nyttoargumentet: Vardagslivet blir enklare för eleverna att klara av när de 

har kunskaper i naturvetenskap. Det gäller både att vi är en del av naturen 

och det moderna samhället som vi människor har byggt upp. Det dagliga livet 

vi lever formas av vetenskap. 

4. Ekonomiargumentet: Det är lönsamt med naturvetenskapliga kunskaper då 

de förbereder för yrke och dessutom utbildning (Sjöberg 2010). 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 
 

Utomhuspedagogik kan tolkas som ett aktivt lärande som sker utanför den ordinarie 

undervisningen i klassrummet som ger eleverna chans att skapa nya autentiska 

erfarenheter. När man ser ifrån detta perspektiv så kan man koppla detta till olika 

undervisningsmetoder som presenteras nedanför. 
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3.2.1 Lev Vygotskij 

 

Lev Vygotskij såg på lärande genom det sociokulturella perspektivet och det innebär 

att lärande sker genom att man deltar i sammanhang. Lärande ska ej vara abstrakt 

utan det ska ske tillsammans med en aktivitet. Man kan säga att man lär genom att 

individen aktivt utforskar omvärlden och sedan anpassar sig till den (Imsen 1999). I 

det sociokulturella perspektivet så finner man att det finns fördelar med 

utomhuspedagogik eftersom att det finns större chans att olika sinnen aktiveras då 

man arbetar praktiskt och ser mycket nya saker. Då skapas kunskap och den blir då 

mer bestående än om eleven bara mottager kunskap ur en bok. I det sociokulturella 

perspektivet så ligger den största fokusen på att barn kan prova sig fram med egna 

valda strategier för att lyckas. Utomhuspedagogik är därför möjligt att ses ur ett 

sociokulturellt perspektiv eftersom att man befinner sig ute i oftast en grupp där man 

lär tillsammans i ett sammanhang. Vygotskij anser även att kunskap skapas i ett 

konkret sammanhang där vi möter omgivningen på olika sätt beroende på hur vi 

tidigare har upplevt den (Jönsson 2013: 31). Jag ser därför att det sociokulturella 

perspektivet är en teoretisk rimlig utgångspunkt för mitt examensarbete eftersom att 

utomhuspedagogik sker tillsammans i grupp utomhus i klass och det handlar mycket 

om gemenskap och sociala sammanhang för eleverna.  

 

3.2.2 John Dewey 

 

I inlärningsprocessen så anser utbildningsfilosofen John Dewey att aktiviteten och 

barnens chanser att skaffa egna kunskaper är centralt. Detta innebär att genom att 

barnen är aktiva så lär de sig lättare och detta kopplas ofta till begreppet ”learning by 

doing” som innebär att man lär genom att göra praktiskt (Imsen 1999). När man 

arbetar med utomhuspedagogik så gör man praktiska saker och därför anser jag att 

Deweys syn på lärande också är en teoretisk utgångspunkt som passar till denna 

undersökning. 

 

 

3.2.3 Jean Jacques Rosseau 

 

Enligt Jean Jacques Rosseau som var en upplysningsfilosof är det viktigt med 

lektioner som intresserar barnen. Rosseau anser att känslorna hos barnet bör 

prioriteras lika väl som förnuftet i lektionen och att bästa platsen som förenar detta är 

naturen. Barnet föds till en varelse som är god och då menar han att en roll som 

läraren har är att lägga upp en pedagogik som både uppmuntrar och håller kvar 

godheten som barnet redan har. Naturen är alltid god enligt Rosseau och han menar 

att det då är angeläget att använda sig av detta för en bra undervisning. Man kan se 

att naturen är som ett styrande element i uppfostran hos barnet och där kan det få 

kunskaper genom sina egna upplevelser och nyfikenhet. För att elever ska vilja utföra 
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utomhuspedagogik så måste lektionerna vara utformade efter Rosseaus tankar om att 

lektionerna måste intressera barnen (Imsen 1999).  

 

3.2.4 Konstruktivistiskt perspektiv 

 

Jean Piaget talar om ett annat perspektiv som kallas för ett konstruktivistiskt 

perspektiv. Piaget menade att människor försöker skapa förståelse och mening av det 

som de är en del av som händer omkring. ”Själva benämningen ”konstruktivistisk” 

syftar på att all mänsklig kunskap är konstruerad i den bemärkelsen att den varken 

finns ”där ute” för oss att upptäcka eller inom oss i en opåverkad och objektiv 

tillägnad form. Personliga, såväl som vetenskapliga, kunskaper ses istället som sociala 

konstruktioner (Jönsson 2013: 29).”Pedagogen har som roll att ge eleverna möjligheter 

till upplevelser där de skapar erfarenheter som skapar mening. När man ser på 

utomhuspedagogik ur ett konstruktivistiskt perspektiv så ser man att barn har olika 

erfarenheter av att vistas i naturen. Om då pedagogerna har koll på elevernas 

erfarenheter av naturen sedan tidigare så finns möjligheter till att utmana till vidare 

lärande till utveckling. Genom att barnet är aktivt och prövar egna tankar så 

konstruerar det sin egen förståelse av hur omvärlden är och efter en tid så utvecklas 

sedan detta till en mer verklig bild av omvärlden (Jönsson 2013: 29). Detta då jag anser 

att även det konstruktivistiska perspektivet passar bra till min studie om 

utomhuspedagogik.   

3.3 Skolans styrdokument 
 

Undervisningen ska bli utformad på ett sätt där hänsyn ska tas till elevernas olika 

behov och förutsättningar (Skolverket 2011: 8). När läraren blandar 

utomhuspedagogik som är praktisk tillsammans med teoretiska lektioner inne i 

klassrummet så får alla elever en möjlighet till att få motivation och inspiration. 

”Utbildningen som eleverna möter i skolan ska främja till att alla elever utvecklas 

samt en livslång lust att lära” (Skolverket 2011: 7). Detta eftersom att lektionen sker 

både teoretiskt och praktiskt och alla barn lär olika och tycker att det är olika roligt 

båda sätten. När barnen får vistas utanför klassrummet så får de en enorm glädje till 

att vilja lära sig saker (Cahyono, Sudarsono, Harianto (2016). 

 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja 

till att pröva egna idéer och lösa problem (Skolverket 2011: 9).”  När barnen får utöva 

utomhuspedagogik så får de befinna sig i en miljö där de gemensamt får möjligheten 

att se och utforska otroligt mycket. När läraren använder sig av utomhuspedagogik så 

finns det möjlighet till att skapa aktiviteter som främjar eget upptäckande och 

nyfikenhet som skapar motivation och självkänsla. Detta istället för att framställa 

prestation och konkurrens mellan barnen (Lundegård 2004). 



9 
 

Enligt folkhälsomyndigheten (2008) så är det viktigt att barn upplever fysiskt aktivitet 

som något positivt. De menar att beroende på hur de har upplevt den aktiviteten de 

har utövat påverkar hur fysiskt aktiva de är i vuxen ålder. Om de har haft en positiv 

inställning och upplevt aktiviteten som något roligt och givande så finns det större 

möjligheter att de fortsätter att ha en regelbunden aktiv livsstil när de blir äldre. 

 

Eftersom att barnen tillbringar mycket av sin vakna tid i skolan så är uteaktiviteten en 

viktig del för att öka fysisk aktivitet hos barn. Folkhälsomyndigheten menar att det 

finns vetenskaplig forskning som tyder på att skolan är en plats där det finns goda 

möjligheter att öka fysisk aktivitet hos barn. Genom att barnen får vistas utomhus på 

bland annat skolgården men även på andra platser under utomhuspedagogik så kan 

man se positiva effekter på deras välbefinnande och hälsa. Barnen förbättrar bland 

annat sin motorik när de klättrar, springer och rör på sig. De förbättrar även sin 

skolmognad, social kompetens och ökad koncentration (Faskunger 2008).  
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4 Tidigare forskning  

I det här kapitlet så beskrivs tidigare forskning inom utomhuspedagogik. De 

kategorier som jag har delat upp forskningen i är utomhuspedagogik, 

utomhusvistelse, naturen, platser, motivation, intresse och begränsningar. 

4.1 Utomhuspedagogik 
 

Det är svårt att finna en definition som är gemensam för utomhuspedagogik på grund 

av att det finns många olika tolkningar av begreppet. Det blir olika beroende på 

kultur, lokala förhållanden samt filosofi. En version som finns i Sverige och som 

dessutom ökar är äventyrspedagogik som används för att stärka gruppgemenskap 

samt självkänsla. Där man arbetar med fysiska och psykiska undervisningsformer i 

utomhusmiljön. När man använder sig av utomhuspedagogik menar man att man 

använder sig av organiserade aktiviteter utomhus som kan gå till på många olika sätt. 

Jakobsson menar att lärandet pågår i samspel och interaktion med andra individer 

och kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom att lärandet sker genom att man 

deltar i sammanhang (Jakobsson 2012). Lärandet ska ej vara abstrakt utan det ska ske 

tillsammans med en aktivitet. Genom utomhuspedagogik så ska man kunna inhämta 

mer praktisk kunskap. Detta eftersom att utomhuspedagogik ska öppna upp för 

kreativitet som aktiverar flera olika sinnen samtidigt och därefter ges möjligheter till 

att barnens lärande utvecklas (Szczepanski 2007).   

På så sätt kan man lära sig om bland annat naturen, samhället men även interaktioner 

mellan natur och individ. På så sätt kan eleven få erfarenheter som i sin tur ger eleven 

möjlighet till att få kunskap och förståelse, kunna bearbeta attityder men också att ha 

värderingar och övertygelser samt personlig social utveckling (Ekvall, 2012). 

Utomhuspedagogik kan ses som ett komplement till skolans traditionella 

inlärningsmiljöer. Det fungerar som ett inlärningssätt för barnen som växlar mellan 

upplevelse och reflektion som är grundat på erfarenheter samt autentiska situationer.  

 

4.1.1 Utomhusvistelse 

 

I grundskolan så kan utomhusvistelse öppna upp för en verksamhet där barnen 

känner sig inkluderade. Utomhusmiljön kan därmed leda till att barnen inte har 

samma prestationsångest som om de vore inomhus eftersom att kraven sänks när de 

är utomhus. Något annat som känns mindre prestationskrävande för barnen är att 

aktiviteterna som sker utanför klassrummet dessutom är mer baserad på den konkreta 

verkligheten (Brodin 2011). 

 

4.1.2 Naturen 
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Naturen har en dämpande effekt på stressreaktionen på både grupp- och individnivå 

som har beskrivits i många olika studier. När man befinner sig ute i naturen så 

påverkas stressreaktionen så att en mindre mängd stresshormoner åker ut i kroppen. 

Det sker genom att naturen ger människan en så kallad viktig drog som uppfattas 

som en lugnande medicin som ger lugn och ro. Det anses vara hälsosamt för barnet på 

både kort och lång sikt (Mårtensson, Lisberg, Jensen, Söderström, Öhman 2011).   

När barnen upplever naturen under positiva besök under barndomen så kan man se 

långsiktigt positiva effekter på deras hälsa, både via det immunologiska systemet men 

även genom att i framtiden kan barnen ha en mycket mer sund livsstil eftersom att de 

får möta naturen och dess finess redan i tidiga åldrar (Mårtensson, Lisberg, Jensen, 

Söderström, Öhman 2011). Forskning har visat att när barnen får fysisk aktivitet som 

är regelbunden så finns det många positiva effekter på deras hälsa och utveckling. 

Barnen får bland annat ökad kondition och muskelstyrka, förbättrad benhälsa samt 

ökad självkänsla. Genom att barnen får vistas ute regelbundet så får barnen även 

minskad oro och ängslan. När man som barn är fysisk aktiva och har bra kondition så 

minskar det risken för att få bland annat övervik, typ 2-diabetes samt vissa 

cancertyper men även minskad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar i vuxen ålder 

(Faskunger 2008).  

 

4.1.3 Platser 

 

Utomhuspedagogik kan förekomma på bland annat skolgårdar, i skogen eller parker 

och trädgårdar men även i stadsmiljöer och lantgården. Lektionen kan äga rum under 

tiden man går på en stadsvandring eller när klassen besöker en bondgård och 

djurpark. Syftet med platserna är att det är kopplade till direktupplevelser vilket 

skapar en direktkontakt med materialet som barnet arbetar med (Björklid 2005). 

När barn får bemöta en skolgård som har indrag av naturen så minskar 

koncentrationssvårigheter och de kan utveckla sin motorik bättre än barn som får 

vistas på en naturfattig skolgård i sin utformning (Mårtensson 2011). 

 

4.1.4 Motivation 

 

Man kopplar begreppet motivation mot elevernas inlärningsmöjligheter. När de får 

uppgifter av läraren så är det lätt att de ser hinder istället för en motiverande 

utmaning. Genom att barnet har motivation till att utmana sig själv så lär sig eleven 

mer om sin omvärld (Westlund 2009). Begreppet motivation delar man upp i två olika 

delar, den yttre och den inre motivationen. Den inre motivationen betyder att eleven 

på eget sätt ser att ämnet är intressant och har lust att lära sig mer. Den yttre 

motivationen innebär att eleven strävar efter att få beröm från lärare och därmed 

presterar endast för att få bekräftelse och inte av eget intresse och lust (Imsen 1999).  
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När barnen får lära utanför klassrummet så får eleverna inspiration och motivation till 

lärande (Cahyono, Sudarsono, Harianto 2016). Spänning, motivation och även 

nyfikenhet blir som en startpunkt till lärande i en utomhusmiljö eftersom att många 

olika sinnen aktiveras och detta kan påverka barnens inställning till hur de känner 

inför att visas i naturen. Utomhus så kan eleverna vara med spontana och röra sig mer 

fritt än inomhus i klassrummet, det finns mycket fler möjligheter för barnen att 

uttrycka sig med både ljudnivå och kroppen utan att de behöver anpassa sig efter 

utrymme (Waite 2010). Om barnet inte har motivation så blir det svårare för barnet att 

utveckla sitt lärande. Om de däremot har motivation till att lära så kan de se 

motgångar som en motiverande utmaning istället för ett hinder (Westlund 2009). 

 

4.1.5 Intresse 

 

En annan del som är viktigt för att barnen ska vilja lära är deras intresse. Att förstå vår 

omvärld är någonting som alla människor föds med men vi vill inte göra det till vilket 

pris som helst. Om man hela tiden misslyckas med det som man intresserar sig för så 

kan man minska sin självkänsla och dessutom självbilden. Detta leder då till att man 

vill rädda sitt välmående genom att inte ta del av inlärningsuppgifter som skulle 

kunna leda till att man misslyckas. Intresset är något som kan hjälpa eleverna för att 

lyckas i skolan. Detta kan pedagogerna skapa genom en undervisningsmiljö som är 

öppen till möjligheter för eleverna att ha egna värderingar och tankar kring (Taube 

2007). Läraren som utövar utomhuspedagogiken måste vara väl förberedda och 

anpassa undervisningen efter barnens intresse. Läraren bör också vara motiverad och 

själv ha en positiv inställning till undervisningen för att eleverna ska kunna ha det 

eftersom att de påverkas av hur bekväm läraren är med utomhuspedagogik (Carrier, 

Tugurian, Thomson 2013). 

 

4.1.6 Begränsningar 

 

I flera fall så använder sig inte lärare av utomhuspedagogik och undervisar endast i 

klassrummet. Det finns en del forskare som känner en oro över den bristande 

förmågan hos elever att inte känna igen vanliga organismer i naturen så som bland 

annat växter, djur och svampar. Man kan se fem nyckelområden som är hinder för 

läraren när det gäller utomhuspedagogik. 

 

● Läraren är otrygg och har inte någon vana att undervisa i utomhusmiljöer. 

● Läraren har rädsla och känner osäkerhet angående barnens säkerhet 

● Läraren anser att utomhuspedagogiken är tidskrävande vad gäller planering 

och genomförande. 

● Läroplanens mål och krav 

● Lärarna kan känna att de har för stora klasser eller andra större förändringar 

(Rickinson, Dillon, Teamaey, Morris, Choi, Sanders, Benefield 2004) 
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5 Metod  

Under den här delen kommer jag att beskriva vilken metod som jag har använt mig av 

när ja har samlat in empirin. Jag beskriver även informanterna som deltagit i min 

studie. 

5.1 Val av metod 

 

Eftersom att det var av mitt intresse att komma ut i skolorna och få se hur det ser ut i 

verkligheten och dessutom att få prata själv med lärarna så var valet lätt när jag valde 

att göra en kvalitativ studie. Syftet med just en kvalitativ forskningsintervju är att jag 

som intervjuar läraren ska få en förståelse för hans eller hennes tankar. Det jag lade 

störst fokus på i intervjuerna var att se lärarens perspektiv och uppfattningar kring 

användandet av boken och just därför passar den kvalitativa intervjun bra till mitt 

examensarbete Jag gjorde intervjuer med tre stycken utbildade grundskollärare 

(Kvlale, Brinkmann 2014). 

  

Eftersom att jag redan hade bestämt mig för vad jag ville fråga lärarna om så använde 

jag mig av den halvstrukturerade intervjun eftersom att den innebär att man varken 

använder öppna eller stängda frågor. För att dessutom förenkla intervjun så att jag 

kunde fokusera på informationen som läraren gav mig så spelade jag in intervjun med 

min mobiltelefon. Jag kunde då sedan lyssna på intervjun och transkribera dem och 

analysera (Kvlale, Brinkmann 2014). 

  

Litteraturen som jag tidigare har inhämtat inom området ligger till grund för min 

studie. Jag skapade ett dokument (se bilaga 1) med frågeställningar. Dessa 

frågeställningar var de som lärarna skulle besvara muntligt i intervjun med mig. För 

att jag skulle undvika problem var jag noga med att berätta mitt syfte med studien så 

att de hann tänka igenom ämnet och dess arbetssätt. Detta gjorde jag eftersom att det 

inte är självklart att alla lärare använder sig av utomhuspedagogik i naturvetenskap. 

 

5.2 Genomförande 

Till en början så ringde jag runt till olika grundskolor i Sundsvall och när jag fick tag 

på någon som arbetade på skolan så förklarade jag vem jag var, vilken utbildning jag 

får och syftet med varför jag ringer. Jag förklarade dessutom att jag ville ha kontakt 

med en grundskollärare som arbetar med utomhuspedagogik i naturvetenskap. 

När jag vidare fick tag i själva läraren som jag ville göra intervjun med så förklarade 

jag igen vem jag var och syftet med undersökningen. Jag förklarade vad det skulle 

innebära att deltaga i intervjun. Jag fick tag på fyra stycken lärare och då var det en 

lärare som inte hade möjlighet att deltaga. De lärarna som jag fick kontakt med är 

lärare som jag har haft kontakt med tidigare och som arbetar på samma skola som 
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varandra. Skolan som jag gjorde intervjuerna på har jag själv arbetat på samt att jag 

har haft verksamhetsförlagd utbildning där. Alla intervjuerna var mellan tjugo till 

trettio minuter och jag gav lärarna god tid på sig att svara på mina frågor för att jag 

skulle påverka deras svar så lite som möjligt. Samtliga lärare som deltog i intervjuerna 

är verksamma legitimerade lärare som arbetar i grundskolan. Jag spelade in 

intervjuerna med en applikation på min mobiltelefon för att senare kunna lyssna på 

intervjuerna igen och transkribera dessa. Enligt Trost (2011) så kan den som intervjuar 

med fördel koncentrera sig endast på att ställa frågor och lyssna på svaren istället för 

att lägga ner fokus på att föra anteckningar samtidigt som intervjun sker.  

5.3 Analys av intervjuer 

När jag skulle analysera det som sades i intervjuerna så började jag med att lyssna 

flera gånger på de inspelade intervjuerna som jag hade på min mobiltelefon  innan jag 

till slut transkriberade dessa. Jag lyssnade flera gånger för att jag inte skulle missa 

något eller uppfatta något på fel sätt.  Transkribera intervjuerna gjorde jag i ett eget 

dokument för att inte blanda ihop någon intervju med varandra och för att så enkelt 

som möjligt kunna läsa igenom intervjuerna. Efter detta så läste jag igenom det 

insamlade materialet flera gånger för att jag skulle vara säker på att min uppfattning 

kring intervjuerna stämde. När transkriberingen slutligen var klar så valde jag att läsa 

igenom dessa några gånger för att kunna kategorisera svaren efter mina intervjufrågor 

för att tydligare se kopplingar mellan mitt syfte och frågeställningar med 

undersökningen till svaren från lärarna. Kategoriseringarna användes sedan som fem 

underrubriker i kapitlet som jag kallar för resultat och analys för att tydligt se att jag har 

samlat in den sorts information som jag avsett med detta arbete. 

5.4 Urval 
 

I valet av mina respondenter har jag använt mig av bekvämlighetsurvalet. Detta 

eftersom att då väljer man själv ut vilka som man vill ska delta i studien. Det beror 

bland annat på att de som väljs ut till studien har kunskap om det som jag vill 

undersöka. I detta fall lärare som använder sig av utomhuspedagogik i 

naturvetenskap i grundskolan. 

 

De lärare som jag har valt att intervjua jobbar på samma skola i en mellanstor stad i 

Sverige. De arbetar alla i grundskolan. Jag har intervjuat tre stycken lärare och jag har 

valt att kalla dem för L1, L2 och L3 för att alla mina respondenter ville vara anonyma.  

 

5.5 Etiska ställningstaganden 
 

Jag har valt mina respondenter genom att jag har använt mig av 

bekvämlighetsurvalet. Eliasson (2012) menar att man själv kan välja vilka man ska 

intervjua på grund av att man vill ha en viss person som besitter en viss kunskap 
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kring det området och i det här fallet grundskollärare som använder sig av 

utomhuspedagogik i naturvetenskap. 

 

1. Nyttjandekravet: informationen endast kommer att användas till min 

forskning. 

2. Informationskravet: deltagarna har blivit informerade om syftet med 

undersökningen och att den är frivillig och även kan avbrytas. 

3. Samtyckandekravet: personerna som blir intervjuade har själv rätt till att 

bestämma över sin medverkan i intervjun. 

4. Konfidentialitetskravet: deltagarnas personuppgifter kommer inte att avslöjas 

och obehöriga personer kan inte få tag i dessa. 

 

5.6 Informanter 

 

Jag kommer här att delge korta beskrivningar av lärarna som jag har intervjuat till 

denna studie. Lärarna arbetar på samma skola fast i olika årskurser och skolan har 

årskurser från förskoleklass till årskurs 6. 

Skolan är mångkulturell och i de klasserna som lärarna har finns det omkring 20 

elever. För att bevara deltagarnas anonymitet så har jag valt att kalla de tre olika 

lärarna för L1, L2 och L3. L står för lärare. 

 

L1 är en man som är 30 år och  jobbar i en årskurs 1. Han har arbetat som lärare i 3 år. 

 

L2 är en kvinna som är 58 år och  jobbar i en årskurs 2. Hon har arbetat som lärare i 16 

år. 

 

L3 är en kvinna som är 57 år och arbetar i en årskurs 3. Hon har arbetat som lärare i 10 

år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 
 

6 Resultat och analys 

I resultatredovisningen kommer jag att presentera lärarnas svar utifrån vad jag vill få 

svar på i mitt syfte och mina frågeställningar för att vidare analysera. Jag har delat 

upp resultatet och analysen i olika delar för att underlätta läsningen och för att 

enklare förstå lärarnas svar. Delarna är: vikten av utomhuspedagogik i 

naturvetenskap, nackdelar, fördelar, hur stor del av undervisningen sker utomhus och 

arbetssätt. 

6.1 Vikten av utomhuspedagogik i naturvetenskap 

 

Här presenteras lärarnas tankar kring hur viktigt de tycker att det är med 

utomhuspedagogik i naturvetenskap.  

 

Alla tre lärarna anser att det är viktigt med utomhuspedagogik i naturvetenskap för 

att alla barn lär olika och intresserar sig för olika saker. Lärarna menar att vissa barn 

behöver få saker synliggjort, alltså se och röra på de saker som de ska lära sig om. 

Andra barn lär sig snabbt teoretiskt genom att sitta i klassrummet och läsa ur en bok 

och se på bilder. 

 

L1: ”Jag tycker det är jätteviktigt. För att många barn är bättre på att se och lära 

in saker. Andra är bättre på att höra och vissa måste känna på saker. Då är det 

jättebra att vara ute för då får du allting på engång. Du ser saker du kan känna 

på svampar, gräset, du kan höra fåglarna.” 

 

L2: Lika viktigt som inomhus. Jag tänker att alla barn behöver lära på olika sätt. 

Vissa barn lär sig bra bara enbart teoretiskt inomhus. Vissa behöver synliggöras 

och göra i praktiken utomhus och det är oftast mest praktiskt att vara utomhus. 

 

L3: Det tycker jag är mycket viktigt. Naturvetenskap är ett stort område. Vissa 

delar kan man inte ha utomhus som när det bland annat handlar om kroppen 

eller rymden. Sedan handlar det om att man ska kunna göra olika saker, att man 

gör små experiment ute, man ser på naturen, man ska till exempel lära sig om 

svampar. Då har man ett otroligt skafferi att kunna hämta ett material och 

kunna se på det på riktigt. Till exempel kan man ställa sig frågorna: vad är en 

strumpa på en svamp egentligen? Vad är en hatt på en svamp och varför ser den 

olika ut på undersidan? Man kan undersöka på ett helt annat sätt än om att man 

ska kolla på det på en bild. Barnen får större förståelse om de först får se visuellt 

och sedan undersöka istället för att bara kolla i en bok i klassrummet. Eller bara 

att vända på en sten och kunna se vad det finns för insekter här och för 

småkryp.” 
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En gemensam anledning till varför lärarna tycker att det är viktigt med 

utomhuspedagogik är för att de anser att alla barn får motivation till att lära olika. 

Vissa barn behöver läsa i en bok enskilt och sitta i sin bänk för att kunna fokusera.  

Andra barn behöver lära sig genom att göra saker praktiskt som L1 beskriver: ”Du ser 

saker du kan känna på svampar, gräset, du kan höra fåglarna.” Lärarna tycker att den 

praktiska utomhuspedagogiken gör att flera olika sinnen sätts igång hos barnen när 

de får se, röra, känna, smaka och lukta. Här arbetar lärarna efter något som Imsen 

(1999) menar, att man ser att det är av vikt för barnens lärande och utvecklande att 

eleverna upplever att lektionerna väcker intresse och motivation för att barnens 

kreativitet ska sättas igång. 

6.2 Nackdelar 

 

Här presenteras lärarnas tankar kring vilka nackdelar som de ser med att ha 

utomhuspedagogik i naturvetenskap. 

 

L1: ”Det kan bli mer som jag sa lek och rast istället för fokus på det man ska göra 

i undervisningen. Annat som kan påverka negativt är väder och vind. Om det 

regnar kanske man måste gå in. Det kan snöa ute.” 

 

L2: ”Nej.” 

 

L3: ” Ja det fick nackdelar också. Det är oftast att när det är små barn så finns 

det mycket som stör runtomkring. Till exempel om man hittar pinnar vill man 

leka bland annat cowboy eller man ser en löparbana och då vill man springa. Det 

finns mycket som kan distrahera. Har man dem inomhus så är de i en miljö där 

de har sett allting hundra gånger och då distraheras dem inte på samma sätt som 

om dem är utomhus och ser nya saker hela tiden. Tiden är också en nackdel 

eftersom att man blir begränsad av att hinna med det man vill hinna med 

utomhus. Det tar tid att komma ut och in med klassen och hålla alla fokuserade.” 

 

Lärarna som kunde se nackdelar var L1 och L3. De menar att det kan vara svårt för 

barn i små åldrar att hålla fokus till syftet med lektionen om man är utomhus eftersom 

att det finns så mycket olika intryck. L3 menar att barn ofta vill leka och röra på sig 

och dessutom använda sin fantasi i mycket som de gör. När ett barn får se nya saker 

som de inte har sett förut så börjar fantasin flöda på nytt om nya saker jämfört med 

om barnet skulle varit inomhus och haft de saker omkring sig som de redan har sett 

och hunnit leka och fantisera om. Det kan enkelt resultera i lek och rast och då tappar 

utomhusaktiviteten sin mening till det som läraren hade planerat.  
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L1 förklarar även att vädret kan vara en nackdel när man är utomhus eftersom att om 

det regnar eller snöar ute så vill barnen inte vara ute och då måste man avbryta hela 

lektionen och gå in istället.  L3 förklarar att tiden är en faktor som kan vara 

begränsande eftersom att läraren har ett ansvar att hinna ge eleven den kunskap som 

står i läroplanen. Om man ofta som lärare inte klarar av att hålla gruppen fokuserad 

till den undervisningen som var syftet med utomhusvistelsen så kan eleven förlora 

kunskap i detta. Enligt lärarna borde det finnas en växelverkan mellan teori och 

praktik i undervisningen men även i utomhus- och inomhuspedagogiken för att 

lyckas stimulera båda hjärnhalvorna hos eleverna men det kräver mycket 

planeringstid för pedagogerna. Lärarna menar alltså att de här strävar efter 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet när de inriktar skolans 

arbete till att ge utrymme för olika kunskapsformer (Skolverket 2011). Alla lärarna ser 

att de olika kunskapsformerna lättare kan uppnås när det sker växelverkan mellan 

teori och praktik som exempelvis när man blandar undervisning utomhus och 

inomhus. 

 

L2 såg inte att det fanns nackdelar med att ha utomhuspedagogik. 

6.3 Fördelar 

 

Här presenteras lärarnas tankar kring vilka fördelar det finns till att använda sig av 

utomhuspedagogik i naturvetenskap. 

 

En fördel som lärarna är överens om är att när man är utomhus så arbetar man mer 

praktiskt. Utomhus blir materialet mer synligt för eleverna eftersom att de kan se, röra 

och höra.  

 

L1: ” Om dem sitter inne hela tiden så glömmer de bort vad som händer ute. Det 

är stor skillnad på vad som händer med blomman inne och vad som händer med 

den utomhus. Det påverkar tex vinden, solen, vattnet.” 

 

L2: ”De flesta får mer motivation och inspiration om man startar moment 

utomhus. Till exempel på hösten när vi ska ut och titta på svampar, mossas och 

lavar och att vi plockar detta först innan vi sedan läser i boken. Då är de 

fortfarande motiverade eftersom att de kan härleda de till det som vi gjorde.” 

 

L3: ”Fördelarna är att det blir mer tydligt för barnen när man är utomhus. Till 

exempel när vi skulle gå ut och fotografera svampar och då var det en otrolig jakt 

på svampar och alla stod på kö för att visa vilka olika sorters svampar som de 

hade hittat. När man får ta se och visuellt röra så skapar man en motivation och 

då får man lägga upp det genom att säga till barnen att nu ska vi ut och jaga 
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svampar, det går att leka lite och fantisera. Det är lättare att vara intresserad av 

just svampar utomhus än att de läser om svampar i en bok.” 

 

L2 anser att barnen får mer motivation och inspiration till att utföra 

utomhuspedagogik om man startar momentet utomhus och hon menar att ett lärande 

utanför klassrummet lättare väcker elevers motivation än om man startar inomhus. 

Då får barnen först se på exempelvis objektet innan de går in i klassrummet och läser 

om den och då har de en större förståelse till vad de egentligen läser om. Enligt 

Dewey så stämmer detta överens med hans tankar ”learning by doing”. Här får 

barnen lära sig genom en aktivitet där de blir aktiverade och deltar i en gemenskap på 

ett praktiskt arbetssätt (Ismen 1999). L2 menar att eleverna fortfarande är engagerade 

till att lära när de kan härleda till det som de gjorde. L1 och L3 tänker likadant som L2 

eftersom att här ser man att fördelen med utomhuspedagogik är att man kan se och 

göra praktiskt. L3 trycker på att det finns mycket material att hämta i naturen som 

man bara kan se på bilder i klassrummet och då får barnen arbeta praktiskt och se och 

känna på objektet på riktigt. Informanterna nämner också att det är viktigt att variera 

lärandesituationer och miljöer för att synliggöra fler barn i deras försök till lärande.  

6.4 Hur stor del av undervisningen sker utomhus 

 

Här är lärarnas uppskattning på ungefär hur stor del av undervisningen i 

naturvetenskap som de tillbringar utomhus. 

 

Undervisningen utanför klassrummet är mindre än den som sker inomhus men alla 

lärarna menar att de vill använda sig av mer utomhuspedagogik i naturvetenskapen. 

Under vissa årstider sker undervisningen drygt hälften av tiden utomhus medans 

andra årstider bidrar till att lärarna väljer att låta barnen arbeta inomhus i 

klassrummet. Beroende på vilket område gruppen ska arbeta med spelar också roll. 

När lärarna ska arbeta med blommor och saker som finns att se och röra praktiskt i 

naturen så ökar gångerna till utomhuspedagogik. Om man däremot arbetar med 

exempelvis kroppen som inte är lika självklar att arbeta med utomhus så arbetar L3 

mer ännu större av perioden inomhus. Lärarna menar på att när de ska arbeta 

praktiskt där barnen aktiverar sina sinnen och kan röra, se och känna på saker så 

arbetar de med utomhuspedagogik. När lärarna däremot ska arbeta med något 

teoretiskt så väljer de att arbeta inomhus bland annat för att det finns så mycket olika 

nya intryck som gör att barnen tappar fokus från undervisningen. 

 

L1: ” Inte så mycket. 10-15%” 

 

L2:  ” 20% ungefär. Om man säger att man jobbar med ett moment i fyra veckor 

så använder man ett pass till att vara ute ungefär.” 
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L3: ” Jag skulle önska att jag använder större del av tiden än vad jag gör. Som 

sagt är det olika på olika årstider. I höstas var vi ute ungefär hälften av 

gångerna. Under vintern har vi varit ute två eller tre gånger när vi har arbetat 

med bland annat friktion. Vissa gånger blir det mindre. Nu när vi har arbetat 

med kroppen har vi inte varit ute någonting.” 

 

Alla tre lärarna använder utomhuspedagogik i naturvetenskap mindre än hälften av 

undervisningen och resten sker inne i klassrummet. Tidsbristen är en bidragande 

faktor som gör det svårt att hinna planera mer undervisning utanför klassrummet. 

Lärarna känner dessutom att de saknar bland annat motivation och framförallt 

kunskap till ett lärande utomhus vilket gör att man inte utövar detta i fullt så stor 

utsträckning som de skulle vilja göra.  

6.5 Arbetssätt 

 

Här presenteras lärarnas olika arbetssätt när de använder sig av utomhuspedagogik i 

naturvetenskap. 

 

L1: ” Jag använder alltid lek. Tex om vi ska plocka blommor eller svampar så kan 

vi köra grupparbeten där eleverna samlar in poäng för att sedan berätta vad vi 

har hittat. Lära känna varandra lekar, sammarbetslekar.” 

 

L2: ” Redan ifrån ettan när vi jobbar med veckans bokstav så går vi ut till skogen 

och där får barnen först själva söka efter saker som börjar på den bokstaven. Till 

exempel A, att hitta ett asplöv. Det som barnen hittar får de ta med sig tillbaka 

din den samlingsplats som vi har och där pratar vi och diskuterar om saker. Jag 

har själv innan plockat saker och funderat på vad som finns på den bokstaven i 

naturen ifall dem inte har hittat så många saker så kan jag visa fler saker. Sedan 

i tvåan när vi går till skogen så har vi sett ut naturrutor. Till exempel att just 

vid det här trädet ska vi se hur det ser ut vid de olika årstiderna. Vad händer? 

Något år har vi också valt att gått till sundet för att se hur det ser ut vid sundet 

vid de olika årstiderna. Sen på vårkanten när man kan vara ute med vatten och 

så, så har vi mixat matte och NO och jobbat med vatten och volym och mängd i 

olika byttor i olika utseenden. Vi har även jobbat med friktion eller tyngdkraft 

och då har vi arbetat med de ute när det går fort eller sakta.” 

L3: ”Mycket använder man sig av utav att se och testa, fotografera. Att praktiskt 

få utföra saker. Det som jag läser om i en bok kan jag sedan testa utomhus. Man 

lär på ett annat sätt genom att vara utomhus. Jag använder det mer praktiskt.” 

 

Alla tre lärarna använder sig av ett sociokulturellt perspektiv när de arbetar med 

utomhuspedagogik i naturvetenskap. Barnen arbetar praktiskt tillsammans med 

varandra samtidigt som de gör en aktivitet. L1 använder mycket lek när det gäller 
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utomhuspedagogik och i lgr11 står det att ”Skapande arbete och lek är väsentliga 

delar i det aktiva lärandet. Särskild under de tidiga skolåren har leken stor betydelse 

för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla 

elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Skolverket 2011). L2 

använder sig av ett återkommande arbete för barnen och då menar hon att barnen 

känner igen sig i arbetet och förstår hur och varför de ska arbeta med detta. Hon 

kopplar undervisningen i svenska till naturvetenskap när hon låter barnen leta saker 

ute i skogen som börjar på den bokstaven de arbetar med. Hon låter sedan barnen 

utse en naturruta tillsammans med henne för att kunna komma tillbaka till platsen för 

att se med egna ögon hur platsen ändras under de olika årstiderna. Vidare har hon 

kopplat in matte till naturvetenskapen när man på våren kan vara utomhus och arbeta 

med bland annat vatten. L3 ser också precis som de två andra lärarna att barnen ska få 

arbeta mycket praktiskt när de är utomhus och hon är den enda läraren som nämner 

att barnen ska få använda sig av fotografering.  
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7 Diskussion  

Diskussionen är uppdelad i två delar. I den första delen som heter resultatdiskussion 

diskuterar jag resultatet och analysen utifrån den tidigare forskning kring ämnet. 

Vidare under den andra delen som heter metoddiskussion diskuterar jag mitt val av 

metod för studien. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Av analysen av intervjuerna samt den tidigare forskning som jag presenterar i 

uppsatsen så ser jag tydligt att alla lärarna anser att barnen ska lära tillsammans i ett 

sammanhang enligt Vygotskijs sociokulturella perspektiv. En av lärarna anser att det 

är positivt att använda lek för att lära utomhus och gemensamt så ser alla lärarna att 

man lär praktiskt utomhus när man aktiverar många olika sinnen samtidigt. För att 

undervisningen dessutom ska vara gynnsam så att eleverna intar kunskap så är det av 

vikt att den är utformad efter elevernas intresse (Ismen 1999). 

 

Genom att naturen har en stressdämpande effekt hos eleverna så kan eleverna 

fokusera bättre på uppgiften som de ska göra utan att bli stressade. Om barnen 

stressar mindre så har man lättare att kunna fokusera på att hitta nya sätt att gå 

tillväga för att klara uppgiften (Mårtensson, Lisberg, Jensen, Söderström, Öhman 

2011).  

 

När barnen får möta naturen i positiva besök redan i tidiga åldrar så finns det 

långsiktiga goda effekter på barnens hälsa både fysiskt och psykiskt (Mårtensson, 

Lisberg, Jensen, Söderström, Öhman 2011). I dagens samhälle så har inte alla barn 

samma förutsättningar när man ser på engagemang, intresse och utbildningsnivå hos 

sina föräldrar och det innebär att alla barn inte får samma möjligheter att fått uppleva 

naturen på samma villkor. Detta kan då innebära att barnet har negativa tankar kring 

utomhusvistelse då de inte är van att vara utomhus hemma. 

 

Som jag tidigare nämnt så anser Szczepanski (2007) att syftet med utomhuspedagogik 

att man ska kunna inhämta mer och djupare kunskap och dessutom öppna upp för 

kreativitet som aktiverar alla sinnen vilket ger fler möjligheter till att barnens lärande 

och utvecklande. Alla lärarna använder sig av utomhuspedagogik vilket är bra 

eftersom att något annat som också är gemensamt för alla tre lärare är att de ser att 

alla barn lär olika. Vissa barn behöver lära teoretiskt och läsa i böcker medans andra 

behöver se och känna på saker och lära sig på ett praktiskt sätt. Lärarna tycker att det 

är lika viktigt med lärande i naturvetenskap inomhus som utomhus. De ser dock att 

när man är utomhus så kan man göra mer praktiska inlärningsformer än när man är 

inomhus och det är viktigt att eleverna kan koppla det som de gör praktiskt ute till 
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den teoretiska undervisningen i klassrummet (Uitto, Juuti, Lavonen, Meisalo 2006). 

Många sinnen aktiveras när barnen ska utföra de olika uppgifterna som de två lärarna 

har valt att dem ska göra. Det kan bland annat vara synen när de ska leta efter löv, 

hörseln om de ska lyssna efter fåglar, känseln om de ska känna hur en svamp känns.  

 

Barn spenderar väldigt mycket av sin vakna tid i skolan. Det finns många familjer där 

föräldrar inte tycker att det är viktigt med aktiviteter där barnen får röra på sig å 

andra sidan finns det också familjer som är väldigt aktiva och rörelse är en del av 

deras vardag. Alla barn har inte samma förutsättningar i hemmet till bland annat 

rörelse och då har skolan en roll att låta barnen röra på sig under dagarna. Förutom 

raster som barnen har så kan man se utomhuspedagogik som en stor möjlighet till 

utevistelser där de samtidigt får utveckla sitt lärande (Areskoug, Ekborg, Lindahl, 

Rosberg, 2013). 

 

Två av lärarna var överens om att det fanns nackdelar som kunde begränsa 

utevistelsen. Jag kopplar detta till varför lärarna använder utomhuspedagogik i en sån 

liten utsträckning. När man inte känner sig bekväm med något så läggs det ofta åt 

sidan. Om man som lärare inte anser sig tillräckligt kunnig eller motiverad till lärande 

utanför klassrummet så kan det vara en faktor till att den undervisningsformen 

minskar (Carrier 2009). För att undervisningen ska ge positiva effekter till barnens 

inlärning så måste det finnas en duktig och positivt inställt pedagog omkring barnen. 

Om man som lärare inte är bekväm med, och därmed har en negativ inställning så 

kan detta påverka hur barnen känner inför deras utevistelse (Carrier, Tugurian, 

Thomson 2013).  

 

I forskningen och intervjuerna så har det framkommit att det finns begränsningar för 

lärarna när det gäller utomhuspedagogiken. Vädret var en av delarna och det är 

ingenting som man kan göra någonting åt. Det enda man kan göra är att försöka att 

planera sin undervisning utifrån vilket väder man antar att det kommer vara när man 

kollar ut genom fönstret dagen innan samt att man kan kolla på nyheterna vilket 

väder de tänker sig att det ska vara. När man är utomhus så måste man se till att 

barnen ska ha kläder som är anpassat efter vädret så att man kan vara utomhus även 

fast att det blåser lite eller är minusgrader. Då kan det vara bra att höra av sig till 

föräldrar i tid och påminna barnen om att de ska ta med sig rätt sorts kläder efter 

vilken månad man går in i. Varmare täckbyxor, vantar och mössor om det går mot 

vinter och regnkläder exempelvis om det blir varmare tider. Har man däremot 

planerat att genomföra en lektion utomhus också börjar det regna så får man som 

lärare vara flexibel och ha annat förberett arbete inne i klassrummet som barnen kan 

arbeta med. Gärna arbete som eleverna känner väl till så att inte för lång tid går åt till 

att förklara vad som ska ske på lektionen (Rickinson, Dillon, Teamaey, Morris, Choi, 

Sanders, Benefield 2004).  
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Ett annat hinder med utomhuspedagogik som två av lärarna talade om var att för 

mindre barn kan det vara svårt att koncentrera sig på uppgiften när det finns så 

mycket runtom utomhus som barnen kan se och höra. Det kan då lätt skifta från 

undervisning till lek då barnen har svårt att fokusera på uppgiften. I klassrummet är 

det annorlunda. Detta kan bero på att barnen befinner sig där varje dag under 

skolveckan och har redan hunnit utforska allting som sitter uppe på väggarna och de 

känner igen ljud som kommer ifrån andra klassrum och runtom. Det blir inte några 

nya intryck som barnen måste hålla koll på och uppfatta om de är i en välkänd och 

redan utforskad miljö. Om en stor del av tiden i undervisningen går till att se till att 

alla barn har fokus så kanske inte syftet med lektionen når fram och då gör läraren 

inte utifrån sin lektionsplanering som är kopplad till läroplanens mål och krav. Detta 

kan då påverka att läraren inte når fram med sin undervisning och eleverna tappar då 

den kunskap som de ska få ta del av (Rickinson, Dillon, Teamaey, Morris, Choi, 

Sanders, Benefield 2004). Å andra sidan kan nya intresseväckande saker motivera 

eleverna till att vilja lära. Om man som lärare accepterar att lektionen byter riktning 

till någonting som precis sker kan det göra att barnen är med delaktig i lektionen. 

Exempelvis att man stannar upp och kollar på en vacker blomma eller lyssnar på en 

fågel som sitter och sjunger i ett träd istället för att gå ut och leta svampar som det var 

tänkt så får man en bra lektion om det man finner och barnen får känna sig 

uppskattade när de får vara med och välja undervisning (Carrier, Tugurian, Thomson 

2013).  

 

7.2 Metoddiskussion 
 

I mitt examensarbete så har jag gjort intervjuer med lärare som använder sig av 

naturvetenskap. Den studie som jag har gjort kallas för en kvalitativ studie och enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att få en 

förståelse för perspektivet från den som blir intervjuad. 

 

I min studie deltog tre pedagoger, detta för att jag inte fick tag på fler pedagoger 

under den tiden som jag hade på mig. På grund av tidsaspekten så valde jag att göra 

intervjufrågor som jag kunde ställa följdfrågor till så att jag fick så mycket information 

som möjligt. Under intervjuerna så spelade jag in svaren från pedagogerna som jag 

intervjuade. Detta för att jag skulle kunna lyssna flera gånger efter intervjuerna och på 

så sätt försäkra mig om att jag inte missar något som jag vill anteckna som är till 

intresse för min studie. Dessutom var inspelningen bra för att jag inte skulle tolka 

lärarnas svar annorlunda vilket skulle skapat en orättvis bild av intervjusvaren. Jag 

frågade innan intervjuerna tog plats om det gick bra om jag spelade in intervjuerna 

och alla tre lärarna sa att det gick bra. Jag kan inte avgöra om det påverkade deras 

svar. 
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Jag kunde ha gjort observationer under tiden som pedagogerna håller i lektioner i 

utomhuspedagogik i naturvetenskap men denna studie gjordes under vinterhalvåret 

och då ansåg lärarna att det var mest praktiskt att ha undervisningen inomhus vilket 

innebar att de redan hade haft lektioner utomhus. 

 

Något som jag ser negativt med att bara intervjua tre lärare och få deras åsikter är att 

jag inte får en bild av hur lärares tankar kring ett lärande utomhus i naturvetenskap 

ser ut generellt i Sverige. Det kan inte ens fylla ut hur lärare i Sundsvall kommun ser 

på arbetssättet. 

 

De pedagoger som ställde upp i min intervju var positiva till att delta i min studie 

redan från start när jag frågade om de ville delta. Jag ringde till skolan för att se om 

det fanns lärare som använde sig av utomhuspedagogik i naturvetenskap. Vidare åkte 

jag till skolan och presenterade mig för de tre pedagogerna och sedan kom jag tillbaka 

en gång till för att göra intervjuerna. 
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8 Slutsats  

 

Gemensamt ser alla lärarna att det är viktigt med utomhuspedagogik i 

naturvetenskapen. Alla barn lär på olika sätt. En del genom att göra saker praktiskt 

och andra genom teori. För att nå alla elever i undervisningen bör den kombineras 

med både praktik och teori. Man kan börja undervisningen med att vara ute 

gemensamt för att sätta igång kreativiteten och olika sinnen för att sedan arbeta med 

detta i klassrummet. Då känner eleverna sig mer engagerade och motiverade eftersom 

att de har egen erfarenhet till ämnet (Imsen 1999). Motivation skapas när 

undervisningen är väl planerad och när pedagogen har en positiv inställning till ett 

lärande utanför klassrummet samt att elevernas intresse tas tillvara (Carrier, 

Tugurian, Thomson 2013). 

 

Naturvetenskap är ett ämne där utomhuspedagogik passar bra att använda i 

undervisningen. Detta eftersom att mycket av det som står i kunskapskraven i lgr 11 

(2011) handlar om det som finns utanför klassrummet och i naturen. När man har 

undervisning utanför klassrummet så öppnar man upp för möjligheter till att låta 

eleverna skapa nyfikenhet och kreativitet. 

 

Utomhus finns det mycket nya intryck för barnen än vad de ser i klassrummet varje 

dag vilket kan leda till lite fokus till lektionen och mer till saker som sker 

runtomkring. För att utevistelsen ska bli ett positivt besök för eleven så bör den vara 

väl planerad vilket kräver mycket tid. Detta kan göra att läraren känner sig 

omotiverad till att undervisa med hjälp av utomhuspedagogik. För att detta inte ska 

ske så krävs det att det finns en duktig pedagog som är positivt inställd till att visats 

ute och som har mycket erfarenhet inom utomhuspedagogik (Rickinson, Dillon, 

Teamaey, Morris, Choi, Sanders, Benefield 2004). 
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Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor till lärare: 

 

● Hur viktigt tycker du att det är att ha ett lärande i naturvetenskap utomhus? 

● Hur använder du dig av utomhusmiljön när du arbetar med naturvetenskap? 

● Hur stor del av undervisningen använder du till att barnen ska lära utomhus i 

naturvetenskapen? 

● Ser du några fördelar/nackdelar med att arbeta med naturvetenskap 

utomhus? 

● Hur ser du att barnens motivation till naturvetenskapen är när ni arbetar med 

uppgifter utomhus respektive inomhus? 

● I vilken miljö anser du som lärare att barnen är mest engagerade i uppgiften, 

inne eller ute? 

● Ska man hålla sig till en undervisningsmetod eller ska de komplettera 

varandra? 

● Vad tycker de studerande eleverna är roligast med en utomhus- dag?  
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Bilaga 2 

 

L1 
● Hur viktigt tycker du att det är att ha ett lärande i naturvetenskap utomhus? 

Jag tycker det är jätteviktigt. För att många barn är bättre på att se och lära in saker. 

Andra är bättre på att höra och vissa måste känna på saker. Då är det jättebra att vara 

ute för då får du allting på engång. Du ser saker du kan känna på svampar, gräset, du 

kan höra fåglarna. 

 

● Har du något exempel på en lektion när det har varit jättebra att vara ute? 

Om vi ska exempelvis gå ut och kolla på fåglar så kan man höra kvitter. Du kan kolla 

växter eftersom att då kan du plocka upp och känna och lukta och se.  

 

● Hur använder du dig av utomhusmiljön när du arbetar med 

naturvetenskap? 

Jag använder alltid lek. Tex om vi ska plocka blommor eller svampar så kan vi köra 

grupparbeten där eleverna samlar in poäng för att sedan berätta vad vi har hittat. Lära 

känna varandra lekar, sammarbeteslekar. 

 

● Hur stor del av undervisningen använder du till att barnen ska lära 

utomhus i naturvetenskapen? 

Inte så mycket. 10-15% 

 

● Skulle du vilja använda utomhuspedagogiken mer i naturvetenskap? 

Ja självklart. 

 

● Vad är det som begränsar dig att utföra utomhuspedagogik i större 

utsträckning? 

Barn vill inte gå ut. Går dem ut så tappar dem fokus och det blir mer som en rast 

tycker jag. 

 

● Ser du några fördelar/nackdelar med att arbeta med naturvetenskap 

utomhus? 

Det kan bli mer som jag sa lek och rast istället för fokus på det man ska göra i 

undervisningen. Annat som kan påverka negativt är väder och vind. Om det regnar 

kanske man måste gå in. Det kan snöa ute. 

 

● Hur ser du att barnens motivation till naturvetenskapen är när ni arbetar 

med uppgifter utomhus respektive inomhus? 

Inne går det jättebra. Dom springer ut och hämtar saker som bland annat blommor 

eller maskar och då vill de gärna sitta inomhus och arbeta med det.  
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● Vilken årstid tror du är bäst att utföra utomhuspedagogik på? 

Vår och sommar för att det är skönt att sitta ute i gräset då. Fler möjligheter till 

lektionstillfällen. 

 

● I vilken miljö anser du som lärare att barnen är mest engagerade i 

uppgiften, inne eller ute? 

Inne. Det beror dock på vad man gör eftersom att man måste ju fånga barnens intresse 

och fokus. Om en elev är intresserad av exempelvis batman så är det lämpligt att 

slänga in det i undervisningen. Tycker eleverna att det är roligt så lär dom sig fortare. 

 

● Ska man hålla sig till en undervisningsmetod eller ska de komplettera 

varandra? 

Jag tycker att man ska mixa undervisningen faktiskt. Så att de får lite ute och inne för 

då får dem nya erfarenheter och får testa nya saker. Om dem sitter inne hela tiden så 

glömmer de bort vad som händer ute. Det är stor skillnad på vad som händer med 

blomman inne och vad som händer med den utomhus. Det påverkar tex vinden, 

solen, vattnet. 

När det är sommar och sol så ökar motivationen till undervisning. Det är roligare för 

eleverna att vara inne på vintern eftersom att de blir blöt, dom fryser och då blir det 

svårare att hålla i lektion. 

 

● Vad tycker de studerande eleverna är roligast med en utomhus- dag? 

Tälta kan jag tänka mig. Lära sig allemansrätten. Mera om hur man får vatten, 

kretslopp och hur det funkar. 

 

● Hur skulle en lektion om kretsloppet se ut utomhus? 

De skulle kunna få hämta lite vatten och bygga ett eget kretslopp ungefär och det 

skulle vara en uppgift som barnen tycker är roligare att arbeta med utomhus än 

inomhus. 
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Bilaga 3 

 

L2 
● Hur viktigt tycker du att det är att ha ett lärande i naturvetenskap utomhus? 

Lika viktigt som inomhus. Jag tänker att alla barn behöver lära på olika sätt. Vissa 

barn lär sig bra bara enbart teoretiskt inomhus. Vissa behöver synliggöras och göra i 

praktiken utomhus och det är oftast mest praktiskt att vara utomhus. 

 

● Hur använder du dig av utomhusmiljön när du arbetar med 

naturvetenskap? 

Redan ifrån ettan när vi jobbar med veckans bokstav så går vi ut till skogen och där 

får barnen först själva söka efter saker som börjar på den bokstaven. Till exempel A, 

att hitta ett asplöv. Det som barnen hittar får de ta med sig tillbaka din den 

samlingsplats som vi har och där pratar vi och diskuterar om saker. Jag har själv 

innan plockat saker och funderat på vad som finns på den bokstaven i naturen ifall 

dem inte har hittat så många saker så kan jag visa fler saker. Sedan i tvåan när vi går 

till skogen så har vi sett ut naturrutor. Till exempel att just vid det här trädet ska vi se 

hur det ser ut vid de olika årstiderna. Vad händer? Något år har vi också valt att gått 

till sundet för att se hur det ser ut vid sundet vid de olika årstiderna.  

Sen på vårkanten när man kan vara ute med vatten och så, så har vi mixat matte och 

NO och jobbat med vatten och volym och mängd i olika byttor i olika utseenden. Vi 

har även jobbat med friktion eller tyngdkraft och då har vi arbetat med de ute när det 

går fort eller sakta. 

 

● Kan du ge något exempel på en lektion där ni har arbetat med friktion? 

Det är på vintern som friktion kommer in och då har man gått ut och vi har testat när 

en pulka åker fortast, på snö eller på grus?  

 

● Hur stor del av undervisningen använder du till att barnen ska lära 

utomhus i naturvetenskapen? 

20% ungefär. Om man säger att man jobbar med ett moment i fyra veckor så använder 

man ett pass till att vara ute ungefär. 

 

● Ser du några fördelar/nackdelar med att arbeta med naturvetenskap 

utomhus? 

Nej. 

 

● Hur ser du att barnens motivation till naturvetenskapen är när ni arbetar 

med uppgifter utomhus respektive inomhus? 
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De flesta får mer motivation och inspiration om man startar moment utomhus. Till 

exempel på hösten när vi ska ut och titta på svampar, mossas och lavar och att vi 

plockar detta först innan vi sedan läser i boken. Då är de fortfarande motiverade 

eftersom att de kan härleda de till det som vi gjorde.  

Jag tror själv att eleverna blir mer motiverade av att arbeta utomhus också när de har 

sett på riktigt vad vi pratar om och läser om i böckerna. 

 

● I vilken miljö anser du som lärare att barnen är mest engagerade i 

uppgiften, inne eller ute? 

Då skulle jag säga utomhus för att jag tror att alla barn blir motiverade och 

inspirerade av det praktiska arbetet som vi gör utomhus. Att springa och söka olika 

löv, att de ska plocka med sig saker och visa medans inte alla barn är lika motiverade 

till att arbeta teoretiskt i klassrummet. Utomhusarbetet gynnar alla medans det också 

kan pusha på de som är inte lika motiverade till att arbeta teoretiskt. 

 

● Ska man hålla sig till en undervisningsmetod eller ska de komplettera 

varandra? 

Både och eftersom att båda behövs. Om alla är engagerade utomhus så är det 

självklart att det ska man ha kvar men inomhus så tränar man ju på andra saker också. 

Man tränar läsning i böckerna, man tränar att skriva i böckerna och man tränar på att 

söka fakta i en faktabok som man behöver i andra ämnen också, inte bara i NO. Det är 

ett moment som man inte kan ta bort men däremot kan man jobba mindre med det 

om man kompletterar med utomhuspedagogik. 

● Vad tycker de studerande eleverna är roligast med en utomhus- dag? 

Just i ettan, tvåan och trean så är det närmiljön och då är det skogen. Barnen verkar 

mest motiverade till att hitta och söka saker. De tycker också att det är spännande när 

vi stannar upp i grupp och pratar om saker. Utforskandet och kanske att få höra om 

olika mossor tex. 
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Bilaga 4 

 

L3 
● Hur viktigt tycker du att det är att ha ett lärande i naturvetenskap utomhus? 

Det tycker jag är mycket viktigt. Naturvetenskap är ett stort område. Vissa delar kan 

man inte ha utomhus som när det bland annat handlar om kroppen eller rymden. 

Sedan handlar det om att man ska kunna göra olika saker, att man gör små 

experiment ute, man ser på naturen, man ska till exempel lära sig om svampar. Då har 

man ett otroligt skafferi att kunna hämta ett material och kunna se på det på riktigt. 

Till exempel kan man ställa sig frågorna: vad är en strumpa på en svamp egentligen? 

Vad är en hatt på en svamp och varför ser den olika ut på undersidan?  

Man kan undersöka på ett helt annat sätt än om att man ska kolla på det på en bild. 

Barnen får större förståelse om de först får se visuellt och sedan undersöka istället för 

att bara kolla i en bok i klassrummet. Eller bara att vända på en sten och kunna se vad 

det finns för insekter här och för småkryp. 

Att använda sig utav närmiljön och vara ute ger barnen mer än att vara inomhus hela 

tiden. 

 

● Hur använder du dig av utomhusmiljön när du arbetar med 

naturvetenskap? 

Mycket använder man sig av utav att se och testa, fotografera. Att praktiskt få utföra 

saker. Det som jag läser om i en bok kan jag sedan testa utomhus. Man lär på ett annat 

sätt genom att vara utomhus. Jag använder det mer praktiskt. 

 

● Hur stor del av undervisningen använder du till att barnen ska lära 

utomhus i naturvetenskapen? 

Jag skulle önska att jag använder större del av tiden än vad jag gör. Som sagt är det 

olika på olika årstider. I höstas var vi ute ungefär hälften av gångerna. Under vintern 

har vi varit ute två eller tre gånger när vi har arbetat med bland annat friktion. Vissa 

gånger blir det mindre. Nu när vi har arbetat med kroppen har vi inte varit ute 

någonting. 

 

● Ser du några fördelar/nackdelar med att arbeta med naturvetenskap 

utomhus? 

Ja det fick nackdelar också. Det är oftast att när det är små barn så finns det mycket 

som stör runtomkring. Till exempel om man hittar pinnar vill man leka bland annat 

cowboy eller man ser en löparbana och då vill man springa. Det finns mycket som kan 

distrahera. Har man dem inomhus så är de i en miljö där de har sett allting hundra 

gånger och då distraheras dem inte på samma sätt som om dem är utomhus och ser 

nya saker hela tiden. Tiden är också en nackdel eftersom att man blir begränsad av att 

hinna med det man vill hinna med utomhus. Det tar tid att komma ut och in med 

klassen och hålla alla fokuserade. Fördelarna överväger nackdelarna. Man kan inte gå 
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ut och ha en muntlig genomgång ute på grund av att det distraheras. Om det inte är 

exempelvis en genomgång om en myrstack för då kan vi samlas runtom den och 

diskutera.   

 

● Hur ser du att barnens motivation till naturvetenskapen är när ni arbetar 

med uppgifter utomhus respektive inomhus? 

Fördelarna är att det blir mer tydligt för barnen när man är utomhus. Till exempel när 

vi skulle gå ut och fotografera svampar och då var det en otrolig jakt på svampar och 

alla stod på kö för att visa vilka olika sorters svampar som de hade hittat. När man får 

ta se och visuellt röra så skapar man en motivation och då får man lägga upp det 

genom att säga till barnen att nu ska vi ut och jaga svampar, det går att leka lite och 

fantisera. Det är lättare att vara intresserad av just svampar utomhus än att de läser 

om svampar i en bok. 

 

● I vilken miljö anser du som lärare att barnen är mest engagerade i 

uppgiften, inne eller ute? 

Utomhus är de mer engagerade, det blir mer på riktigt. Man kan kanske inte göra allt 

utomhus. Jag föredrar att ha bland annat en muntlig föreläsning inomhus.  

 

● Ska man hålla sig till en undervisningsmetod eller ska de komplettera 

varandra? 

Jag tycker att man ska komplettera varandra. Om jag jobbar inom temat rymden. Då 

är det inte så att jag bara har barnens studieböcker utan jag har en oändlig uppsjö av 

material på biblioteket, filmer. Man kan även låna böcker och skriva egna faktatexter 

om de där sakerna. Det finns många sätt man kan få in samma sak i. Barn idag gillar 

när det är samma klipp, det måste hända saker. Gärna praktiskt genom att tex göra 

planeter på bilden och blanda olika ämnen tillsammans. Om man själv är engagerad 

så känner barnen av det och då blir dem mer engagerade. 

 

● Vad tycker de studerande eleverna är roligast med en utomhus- dag? 

Något som är fantastiskt bra är värderingsövningar för den sociala biten men även 

matematik och NO. Just naturvetenskap är roligast enligt vad barnen har visat är när 

de får jobba i experimentform och ställa egna hypoteser och sedan undersöker man 

detta och att alla får delta. Med naturvetenskap är barnen väldigt intresserade av 

småkryp.  

 


