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Sammanfattning 

Utomhusundervisning är ett undervisningssätt som blir allt mer omtyckt av lärare, och 

har visat sig ha en positiv inverkan på elevers kunskap om biologi. Trots att studier 

visat på flera positiva aspekter med undervisning utomhus så används det endast i 

mindre skala av lärare över Sverige. Denna studie syftar till att undersöka om elevers 

tidigare erfarenheter av att vistas utomhus påverkar deras sätt att uppfatta, och 

förmåga att ta in det lektioner utomhus är menade att visa. Som grund till studien ligger 

tre stycken semistrukturerade kvalitativa gruppintervjuer med fyra stycken 

mellanstadieelever i varje grupp. Studien visade på att de elever som har tidigare 

erfarenhet av att vistas utomhus tar till sig utomhusundervisningens lektioner i större 

utsträckning än de elever som inte har samma vana av att vara ute. Men även att när 

eleverna är utomhus så är de ofta det tillsammans med någon eller några, vilket i sin 

tur gynnar elevernas kunskapsinhämtning, genom att eleverna då kan befinna sig i den 

proximala utvecklingszonen.    

 

Nyckelord: utomhusundervisning, utomhuspedagogik, biologi, Årskurs 4–6.   
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1 Inledning  

Under de år jag studerat vid lärarprogrammet har jag vid ett flertal tillfällen kommit i 

kontakt med utomhuspedagogik, delvis via litteratur, men också när jag arbetat eller 

genomfört verksamhetsförlagd utbildning på olika skolor. Szczepanski (2008) beskriver 

i sin forskning att elever som har erfarenhet av utomhusundervisning i biologi visar en 

större förståelse för ämnet jämfört med elever som inte har dessa erfarenheter. 

Szczepanski (2008) menar att när elever får möta naturvetenskapliga ämnen i sin rätta 

miljö samt får möjlighet att diskutera de olika faktorerna som påverkar naturen får 

eleverna också en djupare förståelse för ämnet. Trots detta finns det pedagoger som inte 

använder sig av utomhuspedagogik i sin biologiundervisning på grund av att 

pedagogerna inte tycker sig ha vare sig tid eller kunskap till att bedriva undervisningen 

utomhus (Szczepanski, 2008). Men även när undervisningen bedrivs utomhus så finns 

det faktorer som påverkar hur elever uppfattar och tar in kunskap i samband med 

undervisningen. Lundegård (2004) skriver bland annat om hur elever till exempel blir 

överstimulerade av alla nya intryck och även att deras motoriska färdigheter ofta sätts 

på prov under utomhusvistelsen. 

Lundegård (2014) förespråkar utomhuspedagogik och utomhusundervisning men 

problematiserar också själva lärandet och menar att allt färre elever har tidigare 

erfarenhet av att vara ute i naturen. Lundegård menar att en förutsättning för att elever 

som går i skolan ska kunna tillägna sig nya kunskaper är att de har tidigare erfarenheter 

att bygga på. I och med att många lärare i dagsläget känner sig osäkra på hur de ska 

bedriva utomhusundervisning och att det länge inte har tagit någon plats i vare sig 

lärarutbildningen eller i läroplanen (Lundegård, 2014), så är det många lärare som inte 

har kunskapen i hur den sortens undervisning kan formas och användas (Szczepanski, 

2008). Att vistas utomhus, och inte i det vanliga klassrummet, kan vara en utmaning i 

sig för elever som saknar tidigare erfarenhet av att vara utomhus.  

Lundegård (2004) har konstaterat att elever med begränsad erfarenhet av att vistas 

utomhus blir överstimulerade av själva utevistelsen. Att uppehålla koncentration när 

man möts av många nya intryck, samtidigt som det exempelvis kan ställas nya krav på 

motoriska färdigheter, riskerar att försämra elevens möjligheter att tillgodogöra sig nya 

erfarenheter och kunskaper i undervisningen (Lundegård, 2004).  

I den här studien undersöks elevers tidigare erfarenheter av att vistas utomhus och hur 

denna erfarenhet påverkar deras upplevelser av och attityder till utomhusundervisning 

i biologi. Avsikten är också att undersöka hur elever med begränsad erfarenhet av att 

vara utomhus påverkas av utomhusförlagd biologiundervisning. Därför är det av 

intresse att undersöka om elevers tidigare erfarenheter, likt Lundegårds studie, är en 

faktor som påverkar elevernas inställning till att lära sig biologi i samband med 

utomhusundervisning. 
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2 Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras vad styrdokumenten säger om utomhuspedagogik och 

biologi. Därefter presenteras tidigare forskning om utomhuspedagogik och elevers 

upplevelser av utomhuspedagogik. Eventuella hinder för användandet av 

utomhuspedagogik kommer också att presenteras. 

2.1 Styrdokumenten för undervisning av utomhusundervisning och 

biologi. 

Det finns varken något uttryckligt skrivet eller någon speciell hänvisning i läroplanen 

om att bedriva utomhuspedagogik eller utomhusundervisning. Däremot finns det flera 

moment där utomhuspedagogik kan vara ett tydligt komplement och som motsvarar 

flera av Skolverkets riktlinjer. I styrdokumenten står det bland annat att alla elever, i 

skolan, dagligen ska bli erbjudna fysisk aktivitet, vare sig detta är under rast med lek 

och rörelse eller under lektionstid (Skolverket, 2018). Genom att arbeta med en 

växelverkande inne- och utomhusundervisning ges eleverna även en varierad och 

balanserad sammansättning av arbetsformer och innehåll, något som också ingår i 

läroplanens uppdrag för lärare (Skolverket, 2018).  

Eleverna ska även, utifrån sina tidigare erfarenheter, kunna uttrycka etiska 

ställningstaganden och därmed även visa en förståelse för hur deras livsstil påverkar 

hälsa, miljön och samhället (Skolverket, 2018). I det centrala innehållet för biologi står 

det att elever ska kunna visa på förståelse för ekosystemet i sin närmiljö, namn på 

vanligt förekommande arter och även här hur de påverkar naturen och deras ansvar för 

den (Skolverket, 2018). 

Genom att vistas ute i naturen under biologin får eleverna även prova olika arbetssätt 

och arbetsformer. Det står även i kunskapskraven för biologi i årskurs 6 att eleverna ska 

kunna visa kunskaper och kunna genomföra olika typer av fältstudier och experiment. 

Resultaten ska eleverna sedan kunna jämföra och diskutera (Skolverket, 2018). 

2.2 Utomhuspedagogik och utomhusundervisning 

Inom forskningsfältet som berör undervisning med utomhusmiljö som rum för lärande 

är det vida omstritt huruvida det finns någon distinkt skillnad mellan begreppen 

utomhuspedagogik och utomhusundervisning. I följande avsnitt definieras dock 

begreppen, för tydlighetens skull, var för sig. 

I denna studie används Fords (1986) definition av utomhusundervisning. Han menar 

att begreppet utomhusundervisning handlar om var undervisningen sker snarare än 

vad undervisningen syftar till eller vad lektionsinnehållet behandlar. I sin studie menar 

Ford (1986) att undervisningen kan ske såväl i en park som på en skolgård - miljön 

behöver inte nödvändigtvis innehålla just den miljö eller det fenomen det som lektionen 

handlar om.  

Szczepanski, (2007) menar att utomhuspedagogiken sätter elevers tidigare kunskap om 

biologin i centrum och möjliggör att denna kunskap kopplas ihop med den naturliga 
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miljö, där biologin förekommer. Utomhuspedagogik möjliggör också att elever ute i 

naturen tillåts upptäcka relationer mellan delar och helheten. I ämnet biologi kan 

eleverna exempelvis få konkreta representationer av symbioser och kretslopp ute i 

naturen. Utifrån detta kan sedan delarna arbetas med och kopplas ihop till en helhet 

(Dahlgren & Szczepanski, 2004).  

Något som blir viktigt att poängtera, enligt Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 

NCU (2017), är att utomhuspedagogiken ska ses som ett komplement för 

undervisningen inomhus. NCU har listat kriterier för vad utomhuspedagogik innebär: 

- “Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 

situationer.  

- Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utbildningsområde som bl.a. innebär: 

o att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap. 

o att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 

o att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.” 

I denna studie används utomhusundervisning för att beskriva själva lektionen som 

eleverna tar del av medan utomhuspedagogik är den teoretiska del som sitter till 

grunden för själva lektionsplaneringen. 

2.3 Erfarenhet av att vistas utomhus 
 

Enligt Lundegård et al. (2004) medför kraven som ställs på samtida barn, att de ska 

passa in i det moderna samhället och anpassa sig till alla dess tekniska uppfinningar, 

att de inte behöver vistas utomhus. Forskning visar klart på att det teknologiska 

konsumtionssamhälle som vi lever i idag påverkar hälsan på ett negativt sätt 

(Lundegård, 2004; Brügge et al, 2018). De stora städerna blir större och barnen kommer 

längre bort från naturen och därmed också längre ifrån förståelsen för hur livet i sig 

fungerar (Brügge et al, 2018). Många forskare, där bland Lundegård (2004) förespråkar 

utomhuspedagogik som undervisningsmetod, men menar också att det i dagens 

samhälle är färre och färre elever som har erfarenhet av att vistas ute i naturen. För 

dessa elever är, enligt honom, själva utomhusvistelsen i sig en utmaning. Om det 

samtidigt krävs av dem att de ska lära sig nya saker så finns risken att kunskapen inte 

kan tas in eftersom nya intryck och motoriska färdigheter upptar alltför mycket av 

elevens koncentration och energi. Alla elever som går i skolan har olika erfarenhet 

sedan tidigare och tar till sig den nya kunskapen olika beroende på vad de kan sedan 

tidigare (Lundegård, 2004). Som lärare är det viktigt att tänka på detta och erbjuda olika 

inlärningsmöjligheter som passar flera av elevernas tidigare erfarenheter (Lundegård, 

2004). Får eleverna möjligheten att lära sig utifrån sina förutsättningar blir det lättare 

för dem att ta egna initiativ och anta utmaningar och studier har visat att detta bidrar 

till att öka deras självförtroende och att tryggheten till sin egen förmåga utvecklas 

(Nordahl & Misund, 1998). 
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Tanken med att bedriva utomhusundervisning eller utomhuspedagogik är att elever 

ska få lära med hela kroppen och med alla sinnena, på detta sätt befästs kunskapen på 

en djupare nivå än om eleverna bara skulle vanlig klassrumsundervisning 

(Frilufsfrämjande, 2019). För att barn ska kunna få erfarenhet av att vistas utomhus 

utöver det som eventuellt ges i skolan, finns en rad olika alternativ. Scouterna syftar 

främst till att låta barnen se och vara ute i naturen, träffa kompisar och vara med om 

äventyr. Detta samtidigt som barnen utför aktiviteterna, i naturen, där syftet är 

“learning by doing”, barnen lär sig av sina framsteg men även av misstagen de gör 

(Matforsscout, 2019). Ett annat alternativ är Friluftsfrämjandet som arbetar på ett 

liknande sätt som scouterna men de driver även egna så kallade Ur och Skur förskolor, 

där barnen vistas utomhus i stort sett hela dagarna (Friluftsfrämjande, 2019). De har 

även läroplansbaserad utbildning för skolklasser F-3. Utöver detta finns det hos 

friluftsfrämjande något som kallas “Mulle” för de yngre barnen där de vistas ute i 

naturen men även naturnära aktiviteter för alla andra åldrar (Friluftsfrämjande, 2019). 

Men även familjens fritidsaktiviteter har betydelse för barnens tidiga erfarenheter av 

vistelser utomhus och naturen.  Bäckmo (2019) beskriver exempelvis hur hon ger sina 

barn erfarenhet av att vistas ut genom att alltid ha med dem ute i trädgården och tillåter 

barnen att vara med under planering, utformning och plantering. Hon menar att genom 

att visa barnen hur det fungerar i trädgården så får de en djupare förståelse för hur 

naturen fungerar i sin helhet. De gör så klart annat än att plantera, så som att bygga och 

starta en eld, ta vara på de djuren har att ge och de allra minsta, men även äldre barn, 

tränar sin motorik och balans på ett sätt som inte är möjligt vid vistelse inomhus.   

2.4 Betydelsen av utomhusundervisning 

När lärare använder sig av utomhusundervisning som undervisningsmetod för att 

inkludera så många olika inlärningsformer som möjligt är det viktigt att komma ihåg 

att den är tänkt som ett komplement till den traditionella klassrumsundervisningen 

(Brugge et al., 2018). Detta påpekas även av Dahlgren och Szczepanski (1997), 

Szczepanski (2008) och Fägerstam (2014), som skriver att undervisning utomhus ska 

kombineras med klassrumsundervisning så att konkreta, praktiska och teoretiska 

perspektiv ska komplettera varandra genom verklighetsbaserade erfarenhet. Genom 

användning av utomhusundervisning ges eleverna möjlighet att lära genom 

undervisning där flera olika inlärningssätt förenas och elevens sinnliga upplevelser av 

ljud, ljus, färg, form och doft tillsammans låter eleven skapa en helhetsbild (Brugge et 

al, 2018). Dahlgren et al. poängterar att endast 85 procent av våra sinnen används vid 

traditionell katederundervisning (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007), 

vilket därmed motivera utomhusundervisning för att erbjuda ytterligare användning 

av sinnesintryck i inlärningsprocessen. Utomhusundervisningen tillåter också mer 

praktiska inlärningsformer än en inomhusmiljö. Det är dock viktigt att eleverna får 

möjlighet att koppla det praktiska som de gör ute med det teoretiska som de lär sig i 

klassrummet (Uitto, Juuti, Lavonen & Meisalo 2006). Utan denna koppling går en stor 

del av kunskapen och förtrogenheten till kunskapen förlorad. Detta poängterar även 

Brügge, Glants och Sandell (2018) som menar att i naturen blir det teoretiska praktiskt 

och eleverna skapar sig en djupare förståelse för den tidigare kunskapen. Att detta 

också visar sig i betyg, visar en studie genomförd av National Environmental Education 

and Training Foundation (2000). Resultatet visade att skolor med en naturnära skolgård 
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kunde redovisa ett högre betygsgenomsnitt i de ämnen där skolgården nyttjats i 

undervisningen.  

Många pedagoger upplever, enligt Lundegård (2004), att elever ställer mer frågor vid 

utomhusundervisning och att pedagogerna på så sätt får en chans att svara och förklara 

på ett helt annat sätt än vad de skulle haft möjlighet till inne i klassrummet. Detta 

genom att exempelvis visa eleverna frön i en kotte eller hur en mossa växer på en sten 

för eleven - vilket gör det mindre teoretiskt och mer praktiskt. Flera pedagoger säger 

även i Lundegårds studie att de vill skapa djupare relationer till sina elever och att 

utomhusundervisningen öppnar upp för detta, genom att de kan visa och förklara för 

eleverna på ett mer naturligt sätt utomhus. Därmed anser också pedagogerna att 

elevernas kunskaper fördjupas utifrån vad de är intresserade av. I en 

undervisningssituation där elevers intressen nyttjas, kan även elevernas motivation till 

ämnet och skolan öka (Giota, 2002). Enligt litteratur inom området finns det mycket 

som tyder på att utomhusmiljön skulle kunna ge goda möjligheter till ett motiverat 

lärande (Szczepanski & Dahlgren, 2011; Szczepanski, 2008). Två studier som ger stöd 

till undervisning i utomhusmiljö är Fägerstam och Blom (2012) samt Fägerstam och 

Samuelsson (2012). Dessa studier visar att elevers kognitiva förmåga utvecklas vid 

undervisning i utomhusmiljö (Fägerstam & Blom, 2012; Fägerstam & Samuelsson, 2012). 

Av detta följer enligt dem en positiv påverkan på elevernas långtidsminne. Andra 

faktorer som anses förbättras vid utomhusundervisning är samarbete, kommunikation 

och elevers engagemang (Lundegård, 2004). Genom utomhusundervisning kan läraren 

också vara mer som en i gruppen istället för att vara den som leder gruppen. Detta gör 

att läraren och eleverna kan skapa andra relationer än vad de skulle kunna göra i en 

grupp där läraren är ledare (Lundegård, 2004). Dahlgren et al. (2007) anser att detta är 

av stor vikt, då de menar att elevens utveckling hör ihop med god anknytning till de 

vuxna som finns i dennes närhet.  

Dahlgren et al. (2007) menar att de verkligt kreativa och meningsfulla lärprocesserna 

finns ute i samhället och att de bygger på en förstahandserfarenhet. Lundegård (2004) 

skriver att utomhusundervisning, i samband med exempelvis biologi, är ett medel för 

att nå läroplanens mål, och särskilt den del där eleverna ska visa förståelse och 

förtrogenhet till sin kunskap. Szczepanski (2008) menar att en förstahandserfarenhet av 

ekologiundervisning i biologi är nödvändig, då många elever ännu inte har utvecklat 

förmågan att läsa och tolka ekologiska sammanhang på platser i den miljö där dessa 

förekommer.  Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski (2007) menar att ämnet genom 

utomhusundervisning sätts i ett sammanhang, vilket gör det lättare för elever att förstå 

och komma ihåg det som biologiundervisningen handlar om genom att undervisning 

kopplas till direkta händelser och upplevelser i naturen i en för eleverna konkret miljö. 

Trots att utomhusundervisning är till fördel för elevers inlärning så säger många lärare 

att de varken har kunskap eller tid att inkludera det i undervisningen (Sandseter, Little, 

& Wyver, 2012) Men när allt kommer omkring så är det enligt Selin (2018) så gott som 

samma inlärningstid som finns tillgänglig fås. När kateder- och utomhusundervisning 

jämförs (Selin, 2018): Den tid elever behöver för att klä sig är lika lång som den tid de 

behöver för att lugna ner sig. De flesta människor kan fokusera och ha en aktiv 

kunskapsinhämtning under ungefär tjugo minuter, beroende på person, och övrig tid 
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går åt till att fundera på andra saker (Elevhälsan, 2017). Den tid som i ett klassrum går 

åt till att komma till ro eller fundera på andra saker kan utomhus användas till att 

bekanta sig med naturen och upptäcka nya symbioser (Elevhälsan, 2017). Eleverna får 

här exempelvis fundera på vad det är som gör att växter växer på den aktuella platsen 

och kan därmed skapa sig en förtrogenhet till den nya kunskapen. 

Forskning visar att elever ställer fler frågor vid utomhusvistelse vilket bidrar till att 

undervisningen kan luta sig mer mot det eleverna finner intressant i naturen 

(Lundegård, 2004). Här är det dock viktigt att poängtera, som Brügge et al. (2018) 

skriver, att utomhusundervisning är ett komplement till den vanliga undervisningen 

och är ett bra sätt att låta eleverna skapa förtrogenhet till olika ämnen, i detta fall 

naturvetenskapen. Genom att läraren lyssnar på eleverna och tar hänsyn till deras 

intressen och frågor i undervisningen så skapar denne en relation till eleverna där de 

känner sig sedda och hörda (Lundegård, 2004). När elever känner sig sedda och hörda, 

leder det ofta till att de känner sig trygga i sitt varande i klassen och det kan, enligt 

forskning, bidra till att de lättare utvecklar sina kunskaper i biologi (Dahlgren et al., 

2007). När elever får diskutera tillsammans och själva skapar den nya kunskapen som 

lektionen förmedlar ger det en känsla av självständighet och bygger upp elevernas 

självförtroende (Manni, A., Ottander, C., & Sporre, K., 2016). Forskning har även visat 

att när elever tilldelas tillit och ansvar om sitt eget lärande så lär de sig bättre och på ett 

djupare sätt vilket skapar en förtrogenhet till kunskapen (Manni et al. 2016). 

Naturskyddsföreningen (2017) beskriver att forskning påvisat flera positiva effekter av 

att bedriva undervisning utomhus. Bland annat visas att elevers koncentrationsförmåga 

och skolresultat höjs vilket delvis förklaras med att den fysiska aktiviteten ökar vid 

utomhusvistelse under lektionerna (Naturskyddsföreningen, 2017). Andra fördelar 

med att vistas ute under biologilektionerna är elevers stressnivå som sjunker och även 

att sjukdomar såsom förkylningar minskar (Linköpings universitet, 2018). Även elever 

med svårigheter så som ADHD har visat sig positivt på utomhusundervisning, något 

som exempelvis Wahlgren (2012) lyfter fram i sin intervju med Anders Szczepanski. 

2.5 Vad innebär utomhusundervisning/utomhuspedagogik? 
För att tydliggöra skillnaderna mellan utomhusundervisning och utomhuspedagogik 

behöver det först och främst klarläggas att utomhusundervisning inte är 

utomhuspedagogik, utan att det handlar om undervisning i en utomhusmiljö 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Vid utomhuspedagogik uppmanas lärare istället att 

använda material som finns att tillgå utomhus och att använda sig av de naturliga 

platser som exempelvis biologilektionen är tänkt att visa. Szczepanski (2011) skriver om 

utomhuspedagogik som ett sätt att undervisa med upplevelser och reflektioner hos 

eleverna. Dessa upplevelser och reflektioner grundar sig i de konkreta och autentiska 

situationer som elever upplever vid själva undervisningen utomhus. Två av de mest 

uppmärksammade grundarna av utomhuspedagogiken är John Dewey (1859–1952) och 

Ellen Key (1870–1952). Både Dewey och Key förespråkade utomhusvistelse under 

lektioner, dels för att få en förstahandsupplevelse som i sin tur ger en djupare förståelse 

för ämnet men även för att vetskap om något inte betyder att man automatiskt förstår 

det (Szczepanski, 2011). Genom att eleverna får vistas i den biologiska och naturliga 

miljön för de naturvetenskapliga ämnena bidrar det till att eleverna får en djupare 
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förståelse för det som ska läras, där fler sinnen samarbetar och eleverna ser, hör, känner 

och kanske till och med smakar på omgivningen.  På samma sätt menar Johanssons 

(2004) genom att ge eleverna en chans att använda så många sinnen som möjligt under 

lektionerna och därmed ge dem flera olika sätt att komma ihåg innehållet på. 

Enligt Ericsson (2009) kan utomhusundervisningen implementeras hos elever på olika 

sätt. Vidare menar Ericsson (2009) ett sätt som har visat sig vara positivt är vad denne 

kallar för Trappan. Med denna modell börjar eleverna med att vänja sig vid att vistas 

utomhus, varpå de lär sig att iaktta och observera fenomen ute i naturen. Efter detta lär 

sig eleverna samband i naturen och människans påverkan och slutligen lär sig eleverna 

hur de själva kan påverka naturen. På detta sätt menar Ericsson att eleverna får tid på 

sig att hantera alla intryck som möter dem de första gångerna de vistas ute i 

undervisningssammanhang. 

2.6 Problem i samband med undervisning utomhus  

Ett av de största problemen med utomhuspedagogik och utomhusundervisning är 

elevernas sparsamma erfarenheter av att vistas ute i naturen. För många elever kan det 

skapa oro, otrygghet och obehag att vistas på en plats som de inte besökt förut 

(Lundegård et al., 2004; Brügge et al., 2002). Problem uppstår när elever inte har tidigare 

erfarenhet av att vistas ute vilket riskerar att resultera i att de första lektionerna går åt 

till att bara vistas på den givna platsen utomhus (Lundegård et al., 2004). Under den 

första tiden kan eleverna öva upp sina motoriska färdigheter för att vistas i skolan men 

även vänja sig vid de lukter, ljud och material som de stöter på (Lundegård, 2004). 

I dagens samhälle minskar antalet grönområden i tätorterna, till förmån för byggnader, 

lekplatser och parkeringar (Szczepanski, 2011). Detta skapar en problematik för de 

skolor som ligger i de tätbebyggda områden där det inte finns några närliggande 

grönområden att besöka under lektionerna (Szczepanski, 2011). Detta leder till att 

undervisningen måste anpassas till de uterum som finns att tillgå (Dahlgren et al., 2007). 

Det finns flera studier där pedagoger uttrycker just problem med att kunna ta sig till 

och från naturen och skogen inom given tidsram. Forskning visar att om förflyttning 

från skola till grönområde är längre än 10 minuter leder detta till att många lärare väljer 

att stanna kvar på skolan (Szczepanski, 2011). Lundegård et al. (2004) skriver att dagens 

samhälle är på väg mot ett triangelområde, vilket betyder att barn rör sig mellan tre 

punkter i samhället; hemmet, skolan och köpcentrumet. Vidare menar författarna att 

detta påverkar eleverna hälsa på ett negativt sätt då de inte får den rörelse och motion 

de behöver. En lösning är rörelse och fysiska aktiviteter under skoltid då eleverna får 

röra på sig under lektioner utomhus. Öhman (2011) poängterar hur viktigt det är att det 

pedagogiska arbetet som ska genomföras måste vara genomtänkt av läraren. Dels 

menar Öhman (2011) på säkerheten under lektionerna men även att elevers kunskaper 

ofta behöver tränas för att nå den kunskap som lektionen är ämnad att ge och där i 

måste läraren guida och visa eleverna hur de kan nå den.  

För att kunna bedriva utomhuspedagogik och använda sig av utomhuslektioner så 

behöver lärarna även kompetens gällande utomhusundervisning. Några saker som 

hindrar många lärare från att ge sig ut i naturen är bland annat storleken på grupperna 

och för många barn per vuxen (Szczepanski, 2011). Desto mer kompetens och 
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självsäkerhet läraren har för att vistas utomhus desto mindre hindrar den större 

gruppen utomhusvistelsen, då läraren redan har erfarenhet om vilka hinder som finns 

och hur de flesta problem kan lösas. Andra aspekter som utgöra hinder är:  tidsbristen, 

skolans läge, begränsad tillgång till transportmedel och bristande ekonomi. Lundegård 

et al., (2004) menar på att det inte bara är utbildning av pedagoger som behövs för att 

utomhuspedagogiken ska öka i landet utan även tydligare riktlinjer i styrdokumenten. 

Lundegård et al. (2004) skriver även om fördelarna med att eleverna i så tidig ålder som 

möjligt får erfarenhet av att vistas utomhus, detta för att de ska kunna vänja sig vid 

miljön och senare kunna ta till sig av lektionsinnehållet när utomhusundervisning blir 

aktuellt. 
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3 Teori 

I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkter som studien grundar sig på att 

presenteras. Valen av de teoretiska utgångspunkterna motiveras under respektive 

rubrik. De teorier och/eller begrepp som kommer att presenteras är Pragmatism och 

Den proximala utvecklingszonen. Avsnittet avslutas därefter med en motivering av 

valda teorier. 

3.1 Pragmatism 

Grundare av pragmatismen anses vanligen vara Charles Sanders Pierce, William James 

och John Dewey (Lundgren, Säljö och Liberg, 2012). Pragmatismens utgångspunkt är 

att människan använder sin tidigare kunskap på ett sådant sätt att det hjälper dem i 

vardagen (Lundgren et al., 2012). Vidare menar pragmatiker att den praktiska och den 

teoretiska kunskapen är bundna till varandra; den ena går inte att genomföra utan den 

andra. I sammanhanget utomhuspedagogik innebär applicerad pragmatism att 

utomhusmiljön erbjuder ett praktiskt komplement till den teoretiska undervisningen 

inomhus. Enligt Lundgren et al. (2012) har Dewey hävdat att undervisningen i den 

traditionella skolan inte kopplar till elevernas vardag och samhällsrelevanta kunskaper 

i tillräcklig utsträckning. Dewey ansåg även att barn och elever behöver få pröva sina 

idéer praktiskt och att det i en lärandeprocess är de praktiska 

förstahandserfarenheterna som är viktigast (Ericsson, 2009). Ericsson (2009) menar att 

barn har fyra olika insiktsnivåer, vilka nås i olika sammanhang. Den första nivån nås 

under samtal och genom kommunikation med andra. Den andra är, som nämnts ovan, 

nås genom att eleverna själva får prova sina idéer praktiskt och därigenom får en 

förstahandserfarenhet. Den tredje nås genom att kunna omsätta den gjorda 

erfarenheten och på så vis utföra uppgifter som tidigare varit för svåra. Den fjärde 

insiktsnivån handlar om att kunna föra vidare sina egna erfarenheter, så att andra i sin 

tur kan få användning av dem. 

 

3.2 Den proximala utvecklingszonen 

Grundaren till den sociokulturella teorin, Lev Vygotskij, (1896–1934) ansåg att 

människan påverkas av och själv påverkar sin omgivning. Vidare påstår Vygotskij att 

man inte kan förstå en individ utifrån här och nu utan man måste ta hänsyn till 

individens tidigare erfarenheter och även inkludera individens perspektiv på 

omgivningen (Lundgren et al., 2012). Vidare myntade Vygotskij även begreppet “den 

proximala utvecklingszonen”, vilket innebär att det finns olika kunskapszoner hos 

eleverna. Eleverna har kunskap som de behärskar och kan använda sig av men även 

sådan kunskap som de ännu inte behärskar själva. Eleverna behöver i den senare 

kunskapen få stöd, av någon, till att förstå, detta kallas för den närmaste 

utvecklingszonen. I denna zon behöver personen i fråga få ett sådant stöd från en lärare 

eller annan elev att denne nästkommande gånger kan klara uppgiften på egen hand 

(Imsen, 2006).  
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Vygotskij framhåller även vikten av att lärandet sker i autentiska situationer och att den 

miljön som undervisningen sker i påverkar eleverna. Med det menas att lärandet sker i 

ett samspel mellan eleven och den miljö och situation som denne befinner sig i. Detta 

leder i sin tur till att undervisningen måste individanpassas då de flesta individer har 

tidigare erfarenheter. Detta är även centralt för utomhuspedagogiken, optimerat 

lärande genom att en god miljö för undervisningen är planerad. Utomhuspedagogiken 

erbjuder flera olika inlärningsstilar och tar hänsyn till elevernas olika inlärningsstilar. 

Den proximala utvecklingszonen stödjer det individanpassade lärandet precis som 

utomhuspedagogiken och det gör kopplingen mellan de två stark (Lundgren et al., 

2012).   

3.3 Motivering till val av teori 

De valda teorierna för arbetet motiveras framför allt utifrån det perspektiv där båda 

förespråkar en praktisk undervisning som ger eleverna en förstahandserfarenhet 

utifrån deras tidigare erfarenheter. Studien är ämnad att undersöka om elevers tidigare 

erfarenheter har någon påverkan på deras inställning om utomhuspedagogik inom 

biologin. En tanke är att de elever som tidigare har tidigare erfarenheter av att vistas 

ute i naturen har ett försprång i samband med utomhusundervisningen enligt 

pragmatismens utgångspunkt om att människan bygger vidare på sin tidigare kunskap. 

Pragmatismens utgångspunkt är att människan använder sin tidigare kunskap på ett 

sådant sätt att det hjälper dem i vardagen (Lundgren et al., 2012). 
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4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att undersöka vilka tidigare erfarenheter elever har av att 

vistas i naturen i samband med skolarbete eller på sin fritid och hur det påverkar deras 

inställning till utomhusundervisning i biologi. För att undersöka detta har följande 

forskningsfrågor formulerats: 

- Vilka tidigare erfarenheter av vistelse i naturen i samband med undervisning 

eller fritidsaktiviteter beskriver elever? 

- Hur beskriver elever sin inställning till att undervisas i ämnet biologi utomhus? 
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5 Metod 

Följande kapitel behandlar det urval av informanter som gjorts, hur utformning och 

genomförande av intervjuer gått till. Därefter presenteras också hur intervjumaterialet 

hanterats samt hur detta sedan sammanställts och analyserats. 

5.1 Urval 

Urvalet gjordes utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval där jag genom att använda mig 

av mitt eget kontaktnät fick kontakt med en lärare som bedriver utomhuspedagogik i 

biologi. Motiveringen till att vända mig till just denna lärares elever är framförallt den 

tidsbrist som många verksamma lärare upplever. Eleverna fanns lättillgängliga och 

motsvarade den urvalsgrupp som kunde tänkas besvara de frågeställningar som fanns 

för studien. Detta eftersom de dels hade tidigare erfarenhet av utomhuspedagogik, men 

också för att dessa erfarenheter inte låg alltför långt bak i tiden. Eleverna i klassen hade 

utöver detta en varierad erfarenhet av att vistas utomhus på sin fritid.  

Intervjuerna genomfördes i tre fokusgrupper, med tre elever i vardera grupp. Eleverna 

i fokusgrupperna gick vid intervjutillfället i årskurs 4. Totalt deltog nio elever i studien, 

varav sex flickor och tre pojkar. Valet att använda fokusgrupper istället för enskilda 

intervjuer motiverades med att detta skulle öppna upp för vidare diskussion eleverna 

emellan, men också med att eleverna under intervjuerna skulle kunna ta hjälp av 

varandra för att komma ihåg tidigare händelser. Ahrne och Svensson (2015) visar i sin 

metodforskning att det med hjälp av fokusgrupper är möjligt för informanterna att 

tillsammans hjälpa och påminna varandra.  Självfallet finns det nackdelar med den 

valda intervjumetoden, exempelvis kan de elever som inte är lika bekväma att tala inför 

andra komma i skymundan. Fördelarna med fokusgrupper kontra enskilda intervjuer 

kan ändå överväga enligt Kvale och Brinkman (2014) vilket jag bedömde vara fallet i 

den här studien. 

Informanterna kontaktades första gången under en lektion där jag presenterade mig 

själv och min studie. Därefter frågade jag om det fanns några elever i klassen som skulle 

kunna tänka sig att ställa upp som informanter till studien. De elever som var 

intresserade blev tilldelade ett missivbrev samt en medföljande blankett riktad till 

vårdnadshavare för godkännande av att deras barn deltog i studien. Eleverna som ville 

delta i studien ombads att så snart som möjligt ta med den ifyllda blanketten tillbaka 

till skolan. Totalt lämnades 21 missivbrev ut, varav tolv kom tillbaka ifyllda. Av dessa 

tolv valde jag ut de nio första för intervju. Dessa nio valdes för att de var först med att 

lämna in sina blanketter och intervjuerna behövde starta så snart som möjligt. Övriga 

elever lämnade in sina blanketter flera dagar senare när arbetet av transkribering och 

sammanställning redan börjat, där av valdes dessa elever bort från studien. Gruppernas 

sammansättning gjordes utifrån samma princip, där de tre första eleverna blev indelade 

i den första gruppen, de tre följande i den andra och de tre återstående eleverna i den 

sista gruppen.  
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5.2 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes under två dagar och efter varje enskild fokusgruppsintervju 

transkriberades materialet samma dag. Detta för att, i den mån det går, undvika att den 

insamlade informationen skulle påverkas av eventuella efterhandskonstruktioner och 

tolkningar. Denna arbetsmodell möjliggjorde också användning av de anteckningar 

som gjordes under intervjuerna medan de fortfarande var färska i minnet (Kylén, 2004).   

Innan jag började med intervjuerna så sammanställdes en intervjuguide. I och med att 

intervjuerna var av en semistrukturerad typ så använde jag guiden mest som en 

översiktsmall för att inte missa någon av mina basfrågor. Med semistrukturerade 

intervjuer är det i detta fall det eleverna berättar som formar nästkommande fråga och 

så vidare (Ahrne & Svensson, 2015). Under intervjun märkte jag att elevernas svar 

övergick till andra frågor än de som stod näst på tur i guiden. Detta ledde till att jag fick 

hoppa mellan frågorna men flytet i intervjun blev betydligt bättre än om jag hade ändrat 

fokus och hållit mig punkt och pricka till mallen. I och med att frågorna till 

intervjuguiden var så pass genomarbetade kände jag att fokus kunde läggas på eleverna, 

deras svar och just flytet i intervjun mer än om jag varit osäker på frågorna och behövt 

kontrollera att alla kom med. 

Innan intervjuerna började informerades eleverna om De forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2018), att de när som helst får avbryta sin medverkan och deras 

hittills medverkan kommer att raderas. Detta gjordes för att skapa ett förtroende mellan 

mig som intervjuar och eleverna som informanter. Jag meddelade även eleverna att allt 

kommer att spelas in i det syfte att jag skulle kunna lyssna igen och inte glömma något 

som de sagt. Intervjun började med att jag ställde en mer öppen och personlig fråga, 

vad de tänkte på när jag nämnde naturen eller att vara ute i naturen. Under intervjuerna 

var tanken att jag skulle föra anteckningar men under den första insåg jag att medans 

anteckningar fördes missade jag stora delar av eleverna uttryck och gestikuleringar och 

därför valdes anteckningarna bort. Genom att jag bara spelade in resterande av 

intervjuerna valde jag att direkt efter transkribera dem medan jag hade intervjun i färskt 

minne och därmed glömde så lite som möjligt. Om jag hade valt att göra intervjuerna 

på ett annat sätt till exempel över mail, telefon eller Skype finns risken att mycket av 

det personliga såsom kroppsspråk och gester försvunnit och inte kunnat användas när 

jag tolkade materialet från intervjuerna.   

Eleverna i intervjugrupperna blev tilldelade fiktiva namn i samband med 

transkriberingen, en del av eleverna hade sedan tidigare erfarenhet av att vara aktiva i 

scouterna. Dessa elever har namn som börjar på S. Jag har under inte tagit hänsyn till 

om eleverna är flickor eller pojkar då jag anser att det inte är relevant för min studie. De 

elever som deltog fick de fiktiva namnen; Sanna, Sara, Simon, Smilla Kajsa, Jonathan, 

Emil, Tommy, Annika.   

5.3 Analys och bearbetning 

Analysen av det insamlade materialet präglas av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt, 

vilket innebär att materialet som transkriberas analyseras och bearbetas flera gånger för 

att hitta nya infallsvinklar och få en djupare förståelse för det material som tagits fram 
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(Kvale & Brinkman, 2014). I den här studien innebär det att materialet bearbetats dels 

vid insamling, vid transkribering samt när själva analysen gjorts. Under arbetet har 

därför också min personliga erfarenhet och kunskap utifrån valda teorier legat till 

grund för den förståelse som uppstått utifrån det insamlade materialet. Det är viktigt 

att påpeka att en hermeneutisk ansats innebär att det inte kommer att finnas någon 

absolut sanning i resultatet av denna studie, eftersom materialet har tolkats genom 

subjektiva föreställningar (Kvale & Brinkman, 2014). 

Själva analysprocessen påbörjades redan vid tillfälle för intervjuer och transkribering. 

De första kopplingarna som eftersöktes var hur informanterna svarat på mina basfrågor 

under intervjun, exempelvis att de elever som är aktiva i scouterna kommer ihåg 

utomhuslektioner i större grad än de som inte är aktiva. Dessa jämfördes sedan med 

resultat från tidigare forskning i ämnet. I och med att svaren från informanterna har 

bearbetats flera gånger i samband med att jag gått tillbaka till transkriberingen har detta 

också inneburit att min förståelse för det insamlade materialet ökat, detta också enligt 

den hermeneutiska teorin (Kvale & Brinkman, 2014). För intervjuerna användes en 

Samsungmobiltelefon där appen röstinspelning finns förprogrammerad. Detta 

program spelar bara in ljud. Valet av att bara använda mig av röstinspelning är att 

många människor ofta blir mer oroliga och stressade om intervjuer även spelas in med 

video (Kvale & Brinkman, 2014).  Intervjuerna varade mellan 30–40 minuter där jag såg 

till att alla informanter svarade på frågorna genom att alla elevernas åsikter om en fråga 

eller svar efterfrågades. Efter intervjuerna transkriberades de inspelade ordagrant, för 

att få en bättre översikt. Transkriberingen skedde på Google dokuments då 

dokumenten sparas på Google drive och går att öppna på olika enheter senare. 

För att analysera den insamlade empirin har den tematiserats genom att sorteras ut efter 

vilken frågeställning intervjufrågan (se bilaga 2) kopplade till. Sorteringen av materialet 

gick till så att alla uttalanden av eleverna först färgkodades ut efter vilken intervjufråga 

de blev tillskriven av mig. Sedan klipptes alla uttalanden ut och sorterades under sin 

givna frågeställning.  Därefter har ett mer grundligt arbete gjorts där svar kategoriserats 

från de olika intervjufrågorna och kopplats samman med varandra för att jämföra 

elevernas olika svar, samt att svaren analyserades med hjälp av de gester och rörelser, 

som jag kom ihåg, eleverna gjorde under uttalandet. Under intervjuerna och i 

efterarbetet har det hela tiden varit en tanke bakom att orden som sägs kan ha en större 

betydelse och kan tolkas på olika sätt (Ödman, 2007). För att få en djupare förståelse för 

var intervjupersonen verkligen menar med sina ord så har de vid flera tillfällen, under 

intervjuerna, fått utveckla sina uttalanden. Genom hela intervjuerna och efterarbetet 

med tematisering och kategorisering har det därför funnits i åtanke hur saker har 

förmedlats, för att senare få en djupare förståelse för vad individen verkligen menat 

med det den sagt, detta sätt förespråkas även av Ödman (2007). 

5.4 Forskningsetik 

Till grund för det material som tagits fram genom intervjuer har de forskningsetiska 

principerna använts. Detta för att skydda informanterna på ett sådant sätt att deras 

personliga åsikter inte kan spåras tillbaka till individen. Informanterna har informerats 
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om dessa både i missivbrevet och i början av intervjuerna. De forskningsetiska 

principerna, framtagna av Vetenskapsrådet (2018) är: 

- Informationskravet: Informanten ska informeras om att deltagandet är frivilligt 

och syftet med undersökningen skall framkomma. 

- Samtyckeskravet: Informanten kan när som helst avsluta intervjun utan 

förklaring. 

- Konfidentialitetskravet: Materialet går ej att spåra tillbaka till informanten och 

kommer inte att föras vidare. 

- Nyttjandekravet: Materialet kommer bara att användas till den pågående 

studien och kommer inte att föras vidare. 

Dessa krav har legat till grund för arbetsgången, vilket bl.a. Gibbs, (2007) förespråkar, 

då det skapar ett förtroende mellan informanter och intervjuare. För att skydda 

informanternas identitet har alla deltagare i studien tilldelats fiktiva namn som används 

i redovisningen av materialet. 

Valet av elevernas fiktiva namn är slumpmässigt tagna och det enda som utmärker 

någon elev är de som fått namn som börjar med “S”, dessa elever är aktiva i scouterna. 

Fiktiva namn används för enkelhet och för att öka säkerheten kring elevernas 

anonymitet. Namnen är slumpmässigt tilldelade och har inget med kön eller ålder att 

göra.  

5.5 Trovärdighet och kvalitetskriterier 

Denna studie är av kvalitativ typ. Kvalitativa studier innehåller vanligen ett relativt 

begränsat material, vilket möjliggör ett ämnesdjup som är svårt att åstadkomma i en 

studie av kvantitativ typ där datamängden är betydligt mer omfattande (Gibbs, 2007). 

Transkribering av det insamlade materialet möjliggör en mer strukturerad analys som 

inte vore möjlig med endast muntlig återgivning av materialet, detta då det är betydligt 

lättare att söka kopplingar och samband i text (Gibbs, 2007). Kylén (2004) menar att 

omarbetning från muntlig information till text kräver vetskap om att det inte finns 

någon absolut sanning i det som sägs, då människor tolkar världen olika och det är 

deras tolkningar som framkommer. I den här studien innebär detta också att jag som 

intervjuperson behöver vara medveten om att jag kommer att tolka det insamlade 

materialet utifrån min egen förförståelse, precis som att informanterna återger sina 

personliga uppfattningar och åsikter. För att i den mån det är möjligt balansera den 

subjektivitet som är oundviklig i denna typ av studie beskriver Bryman (2011) två 

begrepp som kan användas för att öka trovärdigheten i en studie: äkthet och 

tillförlitlighet. Med detta menas följande:  

- Trovärdighet innebär att materialet kan återges till informanten om denne så 

önskar, för att undvika tolkningsföreträden och rena felaktigheter.  

- Överförbarhet innebär att studiens resultat kan generaliseras till en annan 

geografisk plats. Informanternas uppfattningar är liknande och dessutom 

överensstämmande med tidigare forskning, vilket stärker uppfattningen om att 

elevers tidigare erfarenheter påverkar deras kunskapsintag. 
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- Pålitlighet betyder att när materialet har bearbetats så hade det gjort noggrant 

och med hänsyn till att inte påverka det med egna värderingar och 

ställningstaganden.  

- Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att det finns en medvetenhet om 

att erfarenheter och tidigare kunskaper kommer att färja slutresultatet i arbetet. 

Genom att ständigt fundera över om det är objektiva eller subjektiva 

ställningstaganden och slutsatser som dras i arbetets gång kan slutsatsen 

tillföras tillförlitlighet. 

Genom att använda mig av informanternas ord om deras tankar och åsikter i de olika 

frågor som ställts så får resultatet och slutsatsen en äkthet. 
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6 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av det insamlade materialet. Vidare kommer de 

frågeställningar som legat till grund för studien att besvaras med hjälp av 

intervjumaterialet. Detta kommer också att diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning. 

6.1 Vilka tidigare erfarenheter av vistelse i naturen i samband med 

undervisning eller fritidsaktiviteter beskriver elever? 

Sanna, Sara, Simon och Smilla svarar att de är aktiva i scouterna, och har varit det under 

några år. De vistas utomhus minst en gång i veckan i samband med de träffar som de 

gör med scouterna. Dessa informanter beskriver vidare hur de ibland far på läger där 

de hajkar, tältar, lagar mat och lär sig att vistas ute i naturen ”Ibland hajkar vi ute i 

naturen i tält kanske så hajkar vi där. Då får vi alla hjälpas åt att göra saker som att diska 

och så förbereda och göra maten”. (Sanna) “Dom köpt all mat som sagt och sedan 

kanske vi har kastruller å vi sätter upp elden och allt sådant där.” (Sara). De andra 

informanterna hade ingen fritidsaktivitet där de vistades utomhus men flera av dem 

nämnde att de ibland var ute och lekte med sina vänner men att de då oftast var i någons 

trädgård eller på en lekplats. Annika brukar dock vistas i en skog som är belägen nära 

hemmet. När hon är där så är det oftast med familjen när de är ute och rastar hunden, 

men det händer också att hon och kompisarna besöker skogen för att det är lugn och ro 

där.  

Flera av informanterna hade, innan de började 4:an, varit ute under lektioner. Kajsa 

nämner att: “Vi brukar inte vara ute på NO men på matten. Det fanns ett träd som 

kallades krokiga trädet så där brukar vi vara och samla massa kottar och pinnar och så 

räknade vi saker.” Kajsa berättade även att de ibland vistades vid ett vindskydd i 

skogen, detta var under idrottslektionerna och de arbetade med allemansrätten när de 

var där. Simon berättade att de brukade vara ute under lektionerna för att titta på 

blommor och andra saker i skogen men att de ofta läste i sina böcker. Både Jonathan 

och Tommy berättade också om att de tagit med sig böckerna ut och arbetat ute istället 

men att lektionen var det samma som inne, Jonathan säger att: “Engelska och SO bara 

det som vi skulle göra inne gjorde vi ute, läste någon bok.”. Tommy nämnde dock att 

de vid något tillfälle hade samlat stenar för att använda under bildlektionerna senare. 

När jag senare frågade om de under fjärde klass arbetat utomhus i biologin eller något 

annat ämne fick jag olika svar trots att eleverna går i samma klass. Jonathan sa att de 

inte hade några lektioner utomhus medan Tommy sa att de hade varit ute en gång på 

engelskan då de haft skattjakt. Emil, som var i samma intervjugrupp som Jonathan och 

Tommy, nämnde också att de hade varit ute och tittat efter vårtecken en gång. När jag 

ställde samma fråga till intervjugruppen med Sanna, Sara och Kajsa gav de svaret: “Mja 

kanske 2–3 gånger”. Sanna tillade följande: “En gång var det kanske att vi skulle skriva 

om våren, sedan leta efter vårtecken”. I Smilla, Simon och Annikas grupp svarade 

Simon “Vårtecken, sedan var det material som finns ute i naturen. Och ibland på 

engelska har vi varit ute och då står det såhär på engelska då står det så här spindelnät 
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och då ska man hitta det och ta bild.” Smilla svarade även “Eller typ djurspår på 

vintern”.  

Något som är gemensamt med alla informanternas erfarenheter av att vistas ute är att 

de leker. Även om de har bestämda aktiviteter så som scouterna, promenader eller 

utflykter med familjen så nämner samtliga att om de visas ute med själv eller med 

vänner så leker de. Några exempel på när eleverna leker utomhus är tillexempel när 

Tommy berättar om hur de har en skog bakom deras hus och hur han med vänner eller 

syskon använder träden till att bygga kojor. ”Inte sådana kojor som är uppe i träden 

utan den som står lutad mot träden”. Kajsa nämner hur hon och syskonen brukar vistas 

vid kolonilotterna som ligger i närheten av där de bor. Här brukar de titta på allt som 

växer och även leka att de planterar växter. Annika som brukar vistas ute si skogen med 

sin hund eller med sina vänner för att få lugn och ro beskriver även hon hur de ibland 

leker i skogen. Hon berättar även att skogen som är belägen, bakom deras hus, är full 

med kojor. ” Det har bott flera familjer i vårat hus innan oss och alla barnen har byggt 

kojor när de bott här. Därför finns det nu jättemycket kojor som vi brukar leka i eller 

bygga nya”. Även Sanna berättar som hur de bygger kojor eller leker vid bäcken som 

rinner nära lägdan invid deras hus. 

6.1.1 Sammanfattning av frågeställning 1 

Eleverna i studien har olika erfarenheter av att vistas utomhus, fyra stycken är aktiva i 

scouterna där de vistas ute minst en gång i veckan och ibland är ute under ett par dagar 

när de är på läger. De andra eleverna svarade lite olika men på det hela taget vistades 

de varken återkommande eller under längre tid i naturen. En av eleverna, Annika, 

beskrev att hon är ute i skogen med sin hund när den behöver rastas. Några av eleverna 

hade vid tidigare undervisningstillfällen innan fjärde klass haft lektioner utomhus, och 

då främst i matematik. Två av eleverna berättade att de hade tagit med böckerna för 

aktuell lektion och fortsatt arbetet utomhus. Något som samtliga informanter nämner 

när de får berätta vad de gör när de är utomhus är att de leker med vänner. Att Bygga 

kojor eller skapa nya platser verkar vara en av de saker som lockar mest när de är ute 

med tillsammans. Under den sista delen av intervjun där jag frågade om de i fjärde 

klass haft lektioner utomhus svarade de elever som varit i naturen ofta och med jämna 

mellanrum att de haft utomhusundervisning i årskurs fyra. Här gav eleverna även 

exempel på vad de gjort under biologilektionen. De elever som inte lika ofta vistades 

ute gav svaret att de inte kom ihåg eller att de inte hade varit ute under biologin trots 

att alla elever i intervjun går i samma klass och samtliga varit med under de lektioner 

som bedrivits utomhus. 

6.2 Hur beskriver elever sin inställning till att lära sig mer om 

biologi i samband med undervisning utomhus? 

När frågan om vad informanterna tycker om att vistas utomhus under undervisningen 

visade det sig att fyra av nio tycker det är bättre att vara utomhus under lektionerna. 

Simon beskrev att när han vistas utomhus blir han piggare och orkar mer: “Det känns 

ju ändå ganska bra då får man ju röra på sig om man bara sitter ner blir man trött och 

hängig det blir man inte om man rör på sig.” Kajsa var även en av dem som absolut 

tycker att lektioner utomhus är det bättre alternativet: “Men om man pratar såhär om 
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löven som börjar komma på träden, då är det väl bättre om man är ute och ser det med 

egna ögon och när det händer.” Sara och Sanna var också mer positiva till att vistas 

utomhus under lektionerna. Sara var till en början tveksam till om hon tyckte att 

biologiundervisningen var bättre ute än inne. “Inne håller vi på och går runt och ska 

visa massa saker.” Men efter att de andra informanterna förklarat hur de känner och 

tänker kring att vara utomhus under biologilektionerna så ändrade hon sin åsikt. “Nu 

när det andra har gett förslag och sådan så tror jag att jag håller med om att vara ute.”  

Kajsa uttryckte sig ungefär som Simon, och menade att hon genom rörelse får energi 

till att orka ta in mer kunskap. “Ehm ute känner jag såhär man få röra på sig och få 

friskluft och så”. Efter detta ändrade sig även Sara och sa: “Jo det är lite samma röra på 

sig man får se det på riktigt och inte bara på bilder.”  

De elever som var mer positiva till att vistas inomhus under lektionerna tyckte även de 

att rörelse var något positivt för orken men förstod inte varför det skulle vara bättre att 

röra sig utomhus, då de lika gärna kunde röra sig i klassrummet genom att stå vid 

bänken eller gå ut i korridoren. Smilla berättade att de på hennes förra skola hade som 

ett aktivitetsrum dit de kunde gå och röra på sig om de blev trötta. Detta är även en av 

de elever som sa att: “Vi får stå upp vid stolarna om man vill.” På detta svarade Simon 

att det inte är samma sak att bara stå som att vara ute och röra på sig. “Ja men man rör 

på sig lite mer om man är ute också. Man får energi och orkar av att vara ute.”  

Tommy var en av eleverna som tyckte bättre om att vara inomhus. Han tycker att 

naturen kan upplevas lika bra i böcker som i verkligheten. När jag då frågade om det 

inte är bättre att se och känna på växter där de växer naturligt svarade han att det går 

lika bra om inte bättre att förstå genom en bok: “om man ska letar Anaconda så är det 

bra att vara inne med en bok.” (Tommy). Även Smilla instämde i att böcker var bättre 

än att se sakerna i sin naturliga miljö. “då får man bilderna i en bok och det blir lättare”.  

Fyra av informanterna nämnde under intervjuen att när lektioner är utomhus så blir 

det ofta tråkigt på grund av att de vill leka men att det är blir mer att de måste lyssna 

på instruktioner från läraren. Smilla sa att ”Jag älskar att vara ute och då vill jag leka 

men det blir ofta att man måste står och lyssna på lärarens instruktioner och då blir det 

tråkigt”.  Emil nämnde något liknande, att de känner sig mer fri när de är ute och att de 

då blir svårt att fokusera på uppgiften, ”Man vill gärna springa omkring när man är ute 

och inte stå eller sitta still och lyssna”. Även Jonathan berättade om att en stor grupp 

elever förstörde för resten av klassen då de inte kunde hålla fokus på själva lektionen 

utan lekte bort den. Detta, berättar Jonathan, förstörde för resen av klassen genom att 

de inte fick vara ute under lektionen igen, vilket han hade sett fram emot. Vidare 

beskrev Sara hur de under förskolan och lågstadiet varit ute mycket men att det har 

blivit mer att de är inne under lektionerna ju äldre de blir. ”När vi gick i förskolan eller 

på min andra skola så var vi ute nästan hela tiden men det är inte lika mycket nu. Det 

tycker jag är tråkigt”(Sara). 

Flera av eleverna var överens om att vädret var en viktig faktor när det gällde att avgöra 

om lektioner utomhus var bra eller inte. Sanna är en av de som är positiva till att vistas 

utomhus under lektionerna och på fritiden, men även hon uttryckte att fint väder var 

viktigt under lektionerna: “...då kan det vara såhär det beror på vädret” (Sanna). Sara 
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tyckte även hon att vädret var en viktig faktor när det kommer till att vistas utomhus. 

Till skillnad från Sanna så tycker Sara att det, under fritiden, är roligt att vara ute när 

det regnar men menar att det finns andra möjlighet att då gå in när man vill: “jo men 

som den sa det beror på vädret. Men jag tycker fortfarande om det är regnigt. Men jag 

vill inte bli dyngsur. Jag vill hoppa i vattenpölar.” (Sara). 

6.2.1 Sammanfattning av frågeställning 2 

Den gemensamma nämnaren för de elever som gillar att vara i naturen under 

biologilektionerna är att de kan röra på sig och därmed får de mer energi. Två av 

eleverna beskrev även hur de ute i naturen får en förstahandserfarenhet av vad 

lektionen är ämnad att visa, vilket de upplevde som positivt. De elever som föredrog 

att vara inomhus under biologilektionerna tyckte att det är enklare och smidigare att 

finna informationen i en bok och att allt inte finns att tillgå i den svenska naturen. Flera 

av informanterna nämner att de känner sig fria av att visats ute men att när de ute under 

lektioner så blir det mycket stå och sitta still medan de lyssna på instruktioner från 

läraren och detta leder i sin hand till att själva lektionen blir tråkig. Så själva 

lektionsinnehållet är inte tråkigt men deras förväntningar på att vistas utomhus gör 

lektionen tråkig. En av de viktigare faktorerna för att en biologilektion utomhus ska bli 

lyckad verkar vara vädret. Med fint väder blir det enklare att vistas utomhus, då 

eleverna inte behöver oroa sig för blöta kläder eller liknande.  

6.3 Resultatsammanfattning  

Sammanfattningsvis så visar resultatet av det insamlade materialet att elever som vistas 

ute under sin fritid och speciellt de som, i studien, är aktiva i scouterna är mer positiva 

till biologilektioner ute i naturen. Eleverna hade även tidigare erfarenheter av 

utomhuspedagogik och utomhusundervisning men ingen av dem hade erfarenhet av 

ämnet biologi utomhus innan de började årskurs 4. Det ämne som verkar användas 

mest utomhus är matematik, där elever får samla saker och sedan använda dessa för att 

räkna med. Det visades även att de elever som inte vistades ute nämnvärt mycket under 

sin fritid inte kom ihåg att de haft biologiundervisning utomhus i årskurs 4. De elever 

som däremot vistades utomhus på fritiden kom ihåg lektionerna och kunde ge mer 

detaljerade svar på vad biologilektionen innehöll, detta trots att samtliga elever i 

studien närvarat vid de lektioner där de vistats utomhus.   

Vid frågan om de föredrog biologiundervisning utomhus eller inomhus svarade sex av 

nio elever att de föredrog att vara inomhus. Anledningen till detta var att det är enklare 

och mer säkert att söka fakta och se bilder i en bok än “om man ska leta Anaconda” 

(Tommy) i naturen. Elevers förväntan på lektionen verkar också spela en stor roll för 

hur de tar in den kunskap som lektionen är ämnad att visa. Flera informanter nämnde 

att de kände sig fria av att vara ute men när en lektion då baserdes på att de skulle vara 

stilla och lyssna på läraren så blev allt tråkigt och själva lektionens syfte gick förlorat. 

Vidare så var vädret en viktig faktor för de elever som föredrog att vara utomhus under 

biologilektionerna. Eleverna menade att om det vore möjligt att vara varm och torr trots 

att det regnar så skulle de inte ha något emot att vara utomhus, men eftersom de nu 

bara har erfarenhet av att bli blöta och kalla vid dåligt väder verkar detta ha lett till att 

lektionerna inte varit fullt lika lärorika. 
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7 Diskussion 

Under denna rubrik följer en diskussion om resultaten som framkommit, val av metod 

för studien, samt en avslutande sammanfattning och reflektion av arbetet. 

7.1 Resultatdiskussion 

En av de viktigaste och enligt mig mest spännande resultatet är när Kajsa säger “men 

om man pratar såhär om löven som börjar komma på träden, då är det väl bättre om 

man är ute och ser det med egna ögon och när det händer.”.  Detta kopplar direkt till 

en förstahandserfarenhet av biologin i naturen. Det är en av grundpelarna inom 

utomhuspedagogiken. Szczepanski, (2011) skriver att både Dewey och Key, vilka är 

några av grundarna till pragmatismen och utomhuspedagogiken, pekar på att 

utomhusvistelser ger en förstahandserfarenhet och att eleverna genom den kan få en 

djupare förståelse för biologin. Sanna berättar också att när hon får se naturen på riktigt 

så upplever hon att det blir lättare och roligare att förstå “man får se det på riktigt och 

inte bara på bilder.”. Detta överensstämmer med vad Dahlgren et al. (2007) påstår om 

upplevelser i den verkliga miljön för biologin så sätts kunskapen i ett sammanhang 

vilket gör det lättare för elever att förstå och komma ihåg det biologiundervisningen 

handlar om. 

Hos flera av eleverna visade det sig att de ofta vistades utomhus tillsammans med 

andra, Sanna, som även är scout, berättade hur de tillsammans sätter upp läger och ser 

till att maten blir gjord. ”Ibland hajkar vi ute i naturen i tält kanske så hajkar vi där. Då 

får vi alla hjälpas åt att göra saker som att diska och så förbereda och göra maten”. När 

eleverna får hjälpas åt att sätta upp ett läger på detta sätt, tillsammans, så gynnas de av 

varandras kunskaper. I dessa fall kan de nå deras proximala utvecklingszoner genom 

att använda varandras kunskap. Även Annika brukar vara ute i skogen med sina 

vänner. Här är kunskapen de tar in inte lika påtaglig, men genom att vara tillsammans, 

diskutera och resonera om olika saker i skogen så utvecklar de sin kunskap och sin syn 

på ett sätt som de inte hade gjort om de var själva. Detta kan visas i Saras reflektion 

efter att de andra informanterna berättat om sin syn på att vara utomhus, “Nu när det 

andra har gett förslag och sådan så tror jag att jag håller med om att vara ute.”.  

En annan del som intervjumaterialet visar på är att eleverna tycker om när de kan röra 

på sig under lektionerna. Eleverna menar på att de blir mer fokuserade genom att de 

ständigt får ny energi av frisk luft och orkar hålla sig pigga. Simon beskrev det på 

följande vis: “...då får man ju röra på sig om man bara sitter ner blir man trött och hängig 

det blir man inte om man rör på sig.” Även Kajsa sa något liknande: “ehm ute känner 

jag såhär man få röra på sig och få friskluft och så”. Naturskyddsföreningen (2017) 

redogör för att eleverna uppnår bättre resultat när de vistas utomhus under lektioner. 

De menar att detta delvis beror på att koncentrationsförmågan höjs vid den fysiska 

aktiviteten men också att stressnivån sjunker. Flera av informanterna nämnde även att 

de tappade fokus när de hade redan innan hade förväntningar på att en utomhuslektion 

skulle innebära frihet och att få röra på sig. Men när de istället fick sitta eller stå still så 

tappade de motivationen till att lära sig det lektionen var ämnade att visa. 
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Vidare uppmärksammades också att de elever som under sin fritid vistades utomhus 

var mer medvetna om biologilektioner som ägt rum utomhus. Dessa elever kunde även 

ge konkreta exempel på vad de gjorde under biologilektionen i naturen medan de 

elever som inte vistades lika mycket ut på sin fritid inte kom ihåg om de hade haft 

biologilektioner utomhus. Dessa elever kunde heller inte ge några mer ingående 

exempel på vad de hade gjort. Detta kan tydligt kopplas till Lundegård (2004), där 

författaren menar att elever som vistas ute i naturen under sin fritid har ett försprång 

gentemot de elever som tidigare inte vistas lika mycket ute. De elever som har en mer 

begränsad erfarenhet av att vara ute måste först lära sig de motoriska färdigheter som 

detta kräver innan de kan ta till sig av lektionsinnehållet menar Lundegård (2004). Detta 

innefattar också att elever behöver ges tid till att vänja sina sinnen, då lukt, syn, känsel 

och hörsel också inledningsvis utsätts för nya intryck som måste bearbetas innan 

lektionsinnehållet kan befästas. Detta kan göras, till exempel, med den metod som 

Ericsson (2009) Kallar för Trappan. Där elever succesivt får vänja sig vid att vistas ute i 

naturen. Först får de bara var utomhus, varpå det byggs på en färdighet hos eleverna 

där de kan observera olika fenomen. När eleverna sedan är redo att bygga på nästa steg 

får de lära sig samband i naturen, hur människans påverkan ser ut och sedan hur de 

själva kan påverka naturen. På detta sätt menar Ericsson att eleverna får tid på sig att 

hantera alla intryck som möter dem de första gångerna de vistas ute i 

undervisningssammanhang. Detta kan leda till att elevernas förväntningar på vad 

lektioner utomhus innebär och att de är ute i det ”fria”, men inom de ramar som 

lektionen sätter.  

De elever som ansåg att undervisning inomhus var att föredra framför att vara ute i 

naturen under biologilektionerna var också de elever som vistats mindre ute i naturen. 

Dessa elever tyckte att det var bättre med fakta och bilder i böcker för då var man säker 

på att det fanns att tillgå och det är inte helt säkert utomhus. Smilla instämde med att 

det var bättre med böcker “då får man bilderna i en bok och det blir lättare”. En annan 

elev som beskrev ett problem med utomhusundervisning var Tommy som sa: “om man 

ska leta Anaconda så är det bra att vara inne med en bok.”. Självfallet är det svårt att 

finna en Anaconda ute i den svenska naturen, sett utifrån elevernas perspektiv, men en 

lärare med god kompetens för utomhuspedagogik skulle inte använda en lektion till att 

söka saker som denne inte är säker på finns där (Lundegård et al., 2004).  

En slutlig aspekt som visade sig spela stor roll för elevernas uppfattning om 

biologiundervisningen utomhus var vädret. Sara uttryckte sig så här “jo men som den 

sa det beror på vädret. Men jag tycker fortfarande om det är regnigt. Men jag vill inte 

bli dyngsur.” Detta betyder att lärare som vill använda utomhusundervisning på 

regelbunden basis behöver vara flexibel i valet av undervisningsmiljö beroende på 

väder, eller möjligen involvera föräldrar så att eleverna har rätt kläder för rådande 

väderförhållanden Lundegård et al (2004). Även Sanna klargjorde att hon gillade 

utomhuspedagogik klart mer om vädret var bra “då kan det vara såhär det beror på 

vädret”.  
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7.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka om elevers tidigare erfarenheter av att vistas 

utomhus i naturen, både under fritiden och på lektioner, har någon betydelse för deras 

uppfattning av att vistas ute under biologiundervisning. Arbetet har en kvalitativ 

utgångspunkt då det är elevernas erfarenheter som har varit intressant att undersöka. I 

en kvalitativ studie är det en förståelse för att det inte finns några absoluta sanningar 

och svar då det är elevers tankar och svar som analyseras ur ett andrahandsperspektiv 

(Kylén 2004). Detta betyder att även om flera informanter uttrycker samma tankar och 

känslor om en fråga så kan man dra en generell slutsats men den är inte en absolut 

sanning. 

Informanterna för studien valdes genom att jag fick hjälp av en lärare, från skolan, som 

undervisar i biologi och använder sig av utomhusundervisning. Klassen som läraren 

rekommenderade hade enbart haft undervisning med denne lärare i ett år och därmed 

inte hunnit arbeta med så många delar inom NO som en klass där de haft flera år med 

läraren och även gått fler år i skolan. Det hade kunnat gett ett större utslag på 

undersökningen och eleverna hade kunnat svara mer detaljerat på de frågor som 

ställdes. Detta hade i sin tur kunnat ge en större reliabilitet och generaliserbarhet till 

studien (Gibbs, 2007). Valet av att ta hjälp av denna lärare och använda dennes elever 

till studien beslutades då det inte var lätt att hitta en lärare som använde sig av planerad 

utomhuspedagogik och utomhusundervisning genom alla årskurser och har gjort det i 

flera år. Eleverna i studien hade vid flera tillfällen haft lektioner ute och de skulle 

komma ha flera längre fram på året och genom lärarens egna observationer så var 

denna klass lämpligast som informanter.   

Innan studien startade presenterade jag mig och studien för den valda klassen och 

innan jag gick delade jag ut missivbrev till de elever som var intresserade av att 

medverka i studien. I efterhand så skulle det bättre valet vara att dela ut ett missivbrev 

till alla elever i klassen av den anledning att jag då hade fått en större spridning och de 

elever som inte intresserade sig för studien hade kunnat ge ett annorlunda svar än de 

elever som nu deltog i studien. Som det är nu så är det bara svar från elever som 

antingen ville vara med i en intervju eller som fann studiens ämne intressant. Genom 

att inkludera fler eller alla elever så hade materialet som samlats in kunnat bli bredare 

och fler olika svar hade kunna analyserats. Med ett större antal informanter hade 

resultat utifrån kön och ålder kunna analyserats. Detta har medvetet valts bort i denna 

studie på grund av tidsramen för studien vilket gav en begränsning på det arbete som 

skulle hinna utföras. Studien baseras dock på tre olika intervjugrupper vilket i sig var 

lämpligt för den tid som fanns till förfogande. Alla intervjuer genomfördes inom ramen 

av två dagar vilket gav mig en chans att reflektera efter intervjuerna men samtidigt var 

de så pass lite tid mellan att jag lättare kom ihåg de tidigare intervjuerna och kunde 

göra kopplingar dels mellan de olika grupperna men också till teorin och den tidigare 

forskningen (Kylén, 2004).  

Grupperna till intervjuerna sattes ihop beroende på i vilken ordning eleverna lämnade 

in svarslapparna. Detta var ett av mina större misstag då eleverna i den första gruppen 

inte var bekväma med varandra, detta ledde till att diskussioner uteblev och eleverna 

gav korta outvecklade svar. Som intervjuledare hade jag kunnat utveckla frågorna och 
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ställt följdfrågor men eleverna verkade och såg obekväma och stressade ut vilket 

resulterade i att jag bara ställde frågor som, för eleverna, var mindre invecklade och 

inte krävde någon större argumentation från deras sida. De andra två 

intervjugrupperna var mer lyckade men detta var bara på ren slump. Eleverna i dessa 

grupper tillhörde samma gäng i klassen och hade liknande fritidsintressen. Resultatet 

av dessa intervjuer gav mer material att arbeta med men även en möjlighet att hitta 

kopplingar till den första intervjun. 

Den del som saknades i min studie är bredden av informanter och insamlat material 

från intervjuer eller enkäter. Genom att använda mig av enkäter hade studien nått ut 

till fler informanter och fler svar hade kunna samlats in. Men med enkäter hade de 

spontana utvecklande frågorna på elevernas svar försvunnit och även de kroppsspråk 

och tonlägen som eleverna använde när de diskuterade om att vistas utomhus hade 

försvunnit, vilket i denna studie var av stor vikt då det var elevernas erfarenheter som 

stod i fokus. För att kunna studera elevernas reaktioner på att visas utomhus under 

lektionerna hade lektionsobservationer kunna vara på sin plats, där hade kroppsspråk 

och elevernas sätt att röra sig i naturen gett ett större resultat. Dessa observationer hade 

senare kunna jämföras mot elevernas tidigare erfarenheter av att vistas ute i naturen. 

Att göra observationer diskuterades med läraren men med tanke på den tidsram som 

studien genomfördes inom så skulle det inte hinnas med då planer för 

utomhusundervisning inte låg förrän flera veckor in på vårkanten. 

7.3 Avslutande reflektion 

Genom att använda mig av mina studiers resultat och tidigare forskning har följande 

reflektioner kunnat göras: 

I resultatavsnittet har det redovisats att elevers inställning till utomhuspedagogik beror 

på flera faktorer. Den mest självklara faktorn berör dock huruvida eleverna finner 

utomhusvistelsen rolig eller inte. De elever som har tidigare erfarenheter av att vistas 

ute i naturen på fritiden visade sig också vara mer positiva när det gällde att vara i 

naturen under biologilektionerna. Dessa elever kunde också ge mer detaljerad 

information om vad de gjort under de lektioner som varit förlagda utomhus. De elever 

som inte var lika vana vid att vara utomhus kunde inte ge lika detaljerade förklaringar 

till vad de gjort, vilket kan bero på att sinnena blivit överstimulerade av att vistas i en 

ny miljö.  

Vidare så visade det sig att de elever som föredrog att vara inomhus under 

biologilektionerna ändå tyckte om att röra på sig, så de lektioner inomhus som bjöd på 

experiment eller möjlighet att stå upp ansågs mer lockande. Detta kan bero på att de är 

vana vid klassrumsmiljön och därför lättare kan fokusera på lektionsinnehållet. 

De två begrepp som står som bas för studien är utomhuspedagogik och pragmatism. 

Detta är två olika teorier, men pragmatismen kan anses ligga till grund för 

utomhuspedagogiken. Dessa båda förespråkar undervisning som erbjuder eleverna 

förstahandserfarenheter, då forskning visar att lärande genom erfarenhet befäster 

kunskap på ett mycket bra sätt. Genom förstahandserfarenheter under 

biologiundervisning kan elever och lärare passa på att resonera varför något sker, hur 
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samband och verkan fungerar och hur kretsloppet för just det som studeras ser ut. Att 

kunna diskutera och resonera med andra ger även elever en möjlighet till en 

sociokulturell inlärning där de tillsammans skapar ny kunskap utifrån tidigare 

erfarenheter av att vistas utomhus. Det har visat sig i materialet för denna studie att de 

elever som har tidigare erfarenheter av att vistas utomhus i större utsträckning visar 

positiva attityder till biologiundervisning ute i naturen och att de genom denna får en 

förstahandserfarenhet som de kan diskutera tillsammans. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Som ett nästa steg utifrån denna studie skulle en längre observationer kunna vara 

intressant. I en observationsstudie, som nämndes i metoddiskussionen, skulle elevers 

direkta reaktion till utomhusundervisning studeras. Om den sträcker sig över en längre 

tid så skulle elevernas eventuella inställning och förmåga att ta tills sig av kunskapen 

från lektionen utmärkas. En annan del av en fortsatt forskning utifrån resultat är att se 

hur pedagoger planerar för utomhuspedagogik och hur det påverkar eleverna och 

deras inställning beroende på hur själva pedagogiken och didaktiken planeras av 

läraren.   
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9 Bilaga 1: Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Linda Hofberg och läser nu termin 8 på Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot åk 4–6, på Mittuniversitetet i Sundsvall. Det är dags att skriva 

självständigt arbete inom ämnet Naturvetenskap, Biologi. Syftet med studien är att 

undersöka om det finns något samband mellan elevers tidigare erfarenheter av 

utomhusvistelse och deras uppfattning av Biologilektioner utomhus. 

Med detta brev vill jag be, er som vårdnadshavare, om tillåtelse för ert barns 

deltagande i studien. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ 

kan identifieras. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i 

en databas vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Inspelningarna och den utskrivna texten 

kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. 

Deltagandet är helt frivilligt. Ert barn har rättigheten att tills den dag arbetet är 

publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas strikt 

konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller 

bearbetning.  

Det jag ber er om är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev och 

så snart som möjligt skickar det med eleven tillbaka till skolan. Sätt ett kryss i den ruta 

som gäller för er del:  

1.Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i intervjun.   

2. Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i intervjun.  

(Lämnar man ej in lappen hanteras det som ett nej) 

 

 ………… Datum ………………………………………………. vårdnadshavares 

underskrift/er elevens namn 

Har ni ytterligare frågor ber jag er kontakta mig på nedanstående mail:  

Med vänliga hälsningar 

 

Linda Hofberg  Nina Eliasson 

lihe0808@student.miun.se  nina.eliasson@miun.se 
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10 Bilaga 2: Intervjuguide 

1) (uppvärmning) Om jag säger ordet ”Natur” eller att ”vara ute i naturen” vad tänker 

ni på då? 

 

2) Tänk på sådant som ni har gjort innan ni började i årskurs fyra. Brukade ni vara ute 

i naturen då på fritiden? 

- (Följdfrågor: vad gjorde ni då? Med vem, kompisar, familjen annat?? Varför? Vad 

tyckte ni om det? Vad var bra? Vad var mindre bra?) 

 

3) Innan ni började årskurs 4 hade ni kanske lektioner utomhus. Kommer ni ihåg 

några sådana lektioner som kan ha handlat om biologi? 

- (Följdfrågor: vad gjorde ni? Hade ni många sådana lektioner? Vad lärde ni er då? Vad 

var bra? Vad var mindre bra? Andra trådar som dyker upp som du kan fånga upp?) 

 

4) Tänk nu på vad ni har gjort sedan ni började i årskurs 4. Brukar ni vara ute under 

Biologilektionerna? 

- (Följdfrågor: Vad gör ni då? Vad handlar dessa lektioner om? Vad tycker ni om dem? 

Vad är/var bra vad är/var dåligt? Har inställningen till lektioner i biologi förändrats? 

Hur? varför?) 

 

5) Om ni jämför de biologilektioner som ni har inne med ni har ute, under vilka 

lektioner tycker ni att ni lär er mest? 

- (Följdfrågor: be dem förklara varför. Kan ni ge några exempel? Är det lättare 

eller svårare att fokusera på lektionsuppgifter när ni har lektioner utomhus i 

biologi? förklara. Spelar platsen utomhus någon roll? förklara.) 

 

 

 


