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Syftet med vår kvalitativa studie är att belysa lärares uppfattningar om

utomhusundervisning som undervisningsmetod i ämnet NO i årskurs 1-3. Studien

syftar även till att undersöka vilken betydelse lärare anser att

utomhusundervisning har för elevers lärande i ämnet NO i årskurs 1-3. Studien

grundar sig i semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare i ämnet NO

på lågstadiet. Lärarnas uppfattningar analyserades med hjälp av den

fenomenografiska analysmetoden. Resultatet visar att lärarna i denna studie delar

uppfattningar om att använda utomhusundervisning som undervisningsmetod med

lärare i den tidigare forskningen. De ser det som något positivt i förhållande till

platsens betydelse och samspelet mellan inomhus- och utomhusundervisning.

Resultatet visar även att lärarna i denna studie inte har någon faktisk erfarenhet

kring hur utomhusundervisningen påverkar elevers lärande, utan de nämner endast

vad de tror och vad de har en förhoppning om att utomhusundervisningen kan

bidra med.
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Förord
Att vi skulle skriva tillsammans som ett par hade vi bestämt långt innan

examensarbetet började. Vi båda delar intresset av utomhusundervisning och

därför är det just det vi har valt att studera. Vi har haft en jämn arbetsfördelning

genom hela processen med arbetet. Vi har delat upp olika områden i arbetet för att

sedan läsa och utveckla varandras texter. Det har varit till stor hjälp att skriva i par

och fördela arbetet mellan varandra för att vi tillsammans skulle kunna få fram en

så bra och innehållsrik studie som möjligt.

Vi vill tacka alla lärare som ställde upp och deltog i denna studie. Utan er hade det

inte varit möjligt att genomföra denna studie. Vi vill också tacka vår fantastiska

handledare, Sara Brommesson, för allt stöd vi fått genom hela processen. Utan din

kompetens och uppmuntran hade inte denna process blivit lika lärorik och givande

som den nu har varit.

Vi vill även tacka varandra. Som vi har kämpat och nu har vi färdigställt ett arbete

som vi båda är stolta över.

Tack!

Evelina Svensson och Linnéa Kocheise
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1. Inledning, syfte och frågeställningar

I detta kapitel av arbetet presenteras inledningen som lyfter vilket område som ska

undersökas utifrån ett syfte och två frågeställningar.

1.1 Inledning

I denna studie kommer lärares uppfattningar om utomhusundervisning som

undervisningsmetod belysas. Arbetet syftar även till att undersöka vilken

betydelse lärare anser att utomhusundervisning har för elevers lärande i årskurs

1-3 i ämnet NO. Vi har valt att utgå från lärare i årskurs 1-3, då det är den

inriktningen som vi läser på vår utbildning.

Det står inte specifikt om utomhusundervisning i läroplanen, men det finns delar i

syfte och centralt innehåll som kan kopplas till det. Under centralt innehåll i de

naturorienterande ämnena står det att eleverna ska arbeta med metoder och olika

arbetssätt genom “enkla fältstudier och observationer i närmiljön” (Skolverket,

2019, s.166). Detta för att väcka elevernas nyfikenhet och intresse för ny kunskap,

vilket det står om under syftet för de naturorienterande ämnena (Skolverket,

2019). Likadant som läroplanen, lyfter kommentarmaterialet att syftet med

undervisningen är att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt intresse och

nyfikenhet för ämnet. Skolverket (2021) lyfter likt läroplanen fältstudier utomhus

som ett centralt innehåll i undervisningen. Genom fältstudier utomhus får eleverna

möjlighet att uppleva “naturens färger, former, dofter och ljud med sina sinnen . .

.” (Skolverket, 2021, s.18).

Tidigare forskning visar att utomhusundervisning upplevs som ett bra

komplement till klassrumsundervisningen. Szczepanski (2013) menar på att

samspelet mellan teori och praktik ger eleverna möjligheten att prova teorin i

praktiken. Utomhusundervisning anses vara en viktig källa till motivation hos

eleverna där de får använda sig av alla sina sinnen (Szczepanski, 2009). Lärare i

Wilhelmsson (2012) studie menar på att eleverna får möjlighet att använda sig av
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alla sina sinnen genom erfarenhetsbaserat lärande i utomhusundervisning.

Eleverna får genom utomhusundervisning uppleva och lära sig nya saker med alla

sina sinnen i kombination med deras akademiska kompetens. Genom direkta

erfarenheter i utomhusundervisningen menar Rios och Brewer (2014) att eleverna

kan göra kopplingar till lärandet i klassrummet, vilket kan leda till bättre

prestationer hos eleverna. Eftersom tidigare forskning visar att

utomhusundervisning kan bidra till en djupare förståelse hos eleverna är det

relevant att undersöka vilken betydelse utomhusundervisning har på elevers

lärande i ämnet NO enligt lärare.

I denna studie har fem lärare i ämnet NO i årskurs 1-3 intervjuats. Vi tror att

denna studie kan bidra med att fylla de kunskapsluckor som finns kring vilka

uppfattningar lärare i ämnet NO i årskurs 1-3 har om utomhusundervisning som

undervisningsmetod, samt vilken betydelse lärare i ämnet NO i årskurs 1-3 anser

att utomhusundervisning har för elevers lärande.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att belysa lärares uppfattningar om

utomhusundervisning som undervisningsmetod i ämnet NO i årskurs 1-3. Detta

för att undersöka om lärarna i denna studie delar uppfattningar om

utomhusundervisning som undervisningsmetod med lärare i den tidigare

forskningen. Vidare syftar även denna studie till att undersöka vilken betydelse

lärare anser att utomhusundervisning har för elevers lärande i ämnet NO i årskurs

1-3. Detta för att den tidigare forskningen lyfter en rad positiva effekter som

utomhusundervisningen kan ha för elevers lärande i andra årskurser.

Undersökningen ska ge svar på frågeställningarna:

- Vilka uppfattningar har lärare i årskurs 1-3 kring utomhusundervisning

som undervisningsmetod i ämnet NO?

- Vilken betydelse anser lärare att utomhusundervisning har för elevers

lärande i årskurs 1-3 i ämnet NO?
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1.3 Centrala begrepp

Under denna rubrik redogör vi för några centrala begrepp som är återkommande

genom denna studie. I genomförandet av studien har vi blivit medvetna om att

utomhusundervisning och utomhuspedagogik inte betyder samma sak. Till en

början användes begreppet utomhuspedagogik i vårt syfte, men när vi blev

medvetna om skillnaden ändrades begreppet till utomhusundervisning i stället. På

grund av detta kommer begreppet utomhuspedagogik användas i vår

intervjuguide, informationsbrev och samtyckesblankett (se bilaga 1, 2 & 3). De

intervjuade lärarna fick frågan i efterhand om hur de tolkar begreppen

utomhuspedagogik och utomhusundervisning och om deras svar hade blivit

annorlunda om enbart begreppet utomhusundevisning hade använts i intervjuerna.

Vi såg ingen skillnad i begreppen när vi använde dem till en början och fyra av

fem lärare återkopplade att deras svar hade varit samma.

Utomhusundervisning - När undervisningen i skolan sker utomhus.

Inomhusundervisning - När undervisningen i skolan sker inomhus.

Klassrumsundervisning - När undervisningen sker inomhus i ett klassrum.

Utomhuspedagogik - Ett arbetssätt som har fokus på undervisning och lärande i

olika sammanhang där platsens betydelse står i centrum.

Akademiska prestationer - Det är ett brett begrepp som handlar om

prestationsnivåer, till exempel i skolan. Hur vi presterar och hur det visar sig i

våra skolresultat. Resultaten visar vad eleverna förstått och lärt sig i

undervisningen.

Förståelse - Att förstå något.

Lärande - När vi lär oss något.

Uppfattningar - Hur en människa har förstått något.
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2. Forskningsbakgrund

I denna del av arbetet presenteras den tidigare forskningen om lärares

uppfattningar av utomhusundervisning som undervisningsmetod, samt vilken

betydelse utomhusundervisningen har för elevers lärande.

2.1 Tidigare forskning

I detta avsnitt kommer lärares uppfattningar om utomhusundervisning att

beskrivas utifrån den tidigare forskningen.

2.1.1 Platsens betydelse

Szczepanskis (2013) studie utgår ifrån platsens betydelse i

utomhusundervisningen. Bland lärares uppfattningar kring platsens betydelse i

undervisning nämner de den positiva effekten av att använda större och mer öppna

ytor utomhus. Detta ger mer frihet för lärande vilket lärarna anser att de inte har

på samma sätt i klassrummet. Även Henriksson (2018) lyfter vikten av

utomhusundervisningen kopplat till dess större ytor, vilket lärarna inte kan

utnyttja på samma sätt inne i ett klassrum. Szczepanski (2013) menar att den friare

undervisningen utomhus verkar öka elevers fokusering och

koncentrationsförmåga över tid och detta bidrar i sin tur till ett bättre lärande.

Lärarna i studien uppfattar att utomhusundervisning som undervisningsmetod kan

bidra till elevers lärande på många olika sätt. Det finns även en del aspekter som

lärare anser vara problematiska med utomhusundervisningen. Lärarna i

Henrikssons (2018) studie uttrycker oro över att eleverna inte ska nå upp till

lärandemålen genom utomhusundervisning eftersom platsens betydelse kan

påverka lärandet. Ur ett säkerhetsperspektiv uttrycker lärarna också en oro kring

att ta ut eleverna utanför klassrummet om de inte kan lita på att eleverna lyssnar

och följer instruktioner. En annan problematisk aspekt som lärarna i Wilhelmssons

(2012) studie uttrycker med utomhusundervisning är vädret. Eleverna kan ha

otillräckliga kläder och skor vilket kan leda till att utomhusundervisningen blir
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kopplat till något negativt. Lärarna menar dock att genom noggranna

förberedelser kan detta förhindras.

Szczepanski (2013) lyfter lärares erfarenheter kring platsens betydelse för

undervisning och lärande genom förstahandserfarenheter. Genom att undervisa

utomhus får elever möjligheten att använda sig av alla sina sinnen och lära med

hela kroppen och detta hjälper även till att bredda de olika språkliga

uttrycksformerna. Henriksson (2018) lyfter hur lärare ser möjligheter med att

undervisa utomhus genom att eleverna får studera konkreta fenomen på riktigt ute

i naturen. Även Szczepanski (2009) nämner lärares erfarenheter kring betydelsen

av verklighetsanknytning i undervisningen utomhus. Lärarna i studien anser att

förstahandserfarenheter genom utomhusundervisning är av stor betydelse för

elevernas lärande. I Wilhelmssons (2012) studie menar lärarna på att eleverna får

möjlighet att använda sig av flera sinnen genom erfarenhetsbaserat lärande när de

använder sig av utomhusundervisning som undervisningsmetod. Lärarna menar på

att eleverna genom utomhusundervisning får uppleva och lära sig nya saker med

alla sina sinnen i kombination med deras akademiska kompetens.

2.1.2 Samspelet mellan inomhus- och utomhusundervisning

Szczepanski (2013) lyfter i sin studie att utomhusundervisningen upplevs som ett

komplement till klassrumsundervisningen. Genom att förena teori och praktik

menar lärarna på att de i sin undervisning kan ge elever möjligheten att prova

teorin i praktiken. Lärarna menar på att om de bara undervisar eleverna i

klassrummet kanske de inte förstår sammanhanget, men genom att eleverna får gå

ut och prova det praktiska kan deras lärande fördjupas. Även Dhanapal och Lim

(2013) nämner vikten av att utforska och observera i verkligheten utomhus för att

eleverna sedan ska kunna koppla det de lärt sig utomhus med det som de lär sig i

klassrummet. Szczepanskis (2009) avhandling utgår från två studier som han

tidigare genomfört. I den första studien anser lärarna att samspelet mellan

inomhus- och utomhusundervisning har en stor betydelse för elevers lärande. De

menar på att utomhusundervisning gör det tydligare och mer konkret för eleverna

om vad de ska lära sig och detta skapar i sin tur ett stöd till
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klassrumsundervisningen. Men i den andra studien anser lärarna att det inte finns

någon större skillnad på att använda sig av inomhus eller utomhusundervisning.

Lärarna i denna studie ser utomhuspedagogiken som något kopplat till

friluftsaktiviteter och inte lärande i sig. De anser att de inte har någon större nytta

av att använda sig av utomhusundervisning i skolan. Lärarna i Wilhelmssons

(2012) studie anser att utomhusundervisningen är ett viktigt komplement till

klassrumsundervisningen då samspelet mellan dessa bidrar till att förbättra

elevernas lärandeprocess genom att de blir mer långvariga och begripliga för

eleverna. Lärarna menar också på att utomhusundervisningen kan förstärka

elevernas självförtroende och olika förmågor och detta kan i sin tur bidra till

bättre prestationer i det teoretiska i inomhusundervisningen. Lärarna i

Henrikssons (2018) studie menar på att utomhusundervisningen är en

undervisningsmetod som kan hjälpa till att öka och upprätthålla intresset för

ämnet hos eleverna genom att få studera konkreta fenomen utomhus.

2.1.3 Prestationer

Flera studier lyfter vilken betydelse utomhusundervisningen har för elevers

lärande i förhållande till deras prestationer i olika skoluppgifter. Rios och Brewer

(2014) menar på att eleverna genom direkta erfarenheter i utomhusundervisningen

kan göra kopplingar till lärandet som sker i klassrummet. Detta i sin tur kan leda

till bättre akademiska prestationer hos eleverna. Tas och Gülens (2019) studie

visar också på att utomhusunderundervisning kan bidra till att öka elevers

akademiska prestationer. De menar att eleverna genom utomhusundervisning och

lärorika aktiviteter förstår ämnet och det som undervisas om bättre. Dhanapal och

Lim (2013) menar att elevernas akademiska prestationer förbättras genom

utomhusundervisning. En ökad akademisk prestation hos eleverna sågs speciellt i

samband med både inomhus och utomhusundervisning. De lyfter även de positiva

effekterna kring just utomhusundervisning kopplat till elevers akademiska

prestationer. De menar att utomhusundervisningen i samspel med

klassrumsundervisningen kan ha stor betydelse för elevers lärande när de ska

förstå naturvetenskapen och dess begrepp, vilket elevers för- och eftertester i

Dhanapal och Lims (2013) resultat visar.
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2.1.4 Motivation och intresse för lärande

Tas och Gülen (2019) anser att utomhusundervisningen kan hjälpa eleverna att få

en bättre förståelse för ämnet som de undervisas i. Deras studie visar även att

utomhusundervisningen har positiva effekter på elevers motivation och

nyfikenhet, vilket har betydelse för elevers lärande. Ayotte-Beaudet et al. (2021)

menar på att utomhusundervisning bidrog till att fördjupa elevers lärande. I deras

studie kunde de se ett samspel mellan elevers fördjupning i lärandet och elevers

motivation och intresse för ämnet. De menar på att utomhusundervisning gör det

mer relevant för eleverna när det handlar om saker de kan se ute i deras

omgivning i stället för att tala om det i klassrummet.

2.1.5 Det långsiktiga lärandet

Tas och Gülens (2019) och Ayotte-Beaudet et al. (2021) studier visar olika resultat

angående om utomhusundervisning leder till långsiktigt lärande. Tas och Gülens

(2019) studie visar på att eleverna har svårt att komma ihåg vad de lärt sig. De

menar på att utomhusundervisningen inte hade någon effekt på elevernas kunskap

på längre sikt då resultaten i studien visar att eleverna har svårt att komma ihåg

vad de lärt sig utomhus. Ayotte-Beaudet et al. (2021) menar dock att

utomhusundervisningen ger eleverna möjlighet att upptäcka saker på riktigt

utomhus som de sedan kan koppla till det som de lärt sig i klassrummet. För några

elever i Ayotte-Beaudet et al. (2021) studie hjälpte utomhusundervisningen dem

att komma ihåg vad de lärt sig utomhus.

2.1.6 Slutsats och problemformulering

Utifrån den tidigare forskningsbakgrunden som har gjorts, fick vi veta att

utomhusundervisningen har stor betydelse för elevers lärande. I

forskningsbakgrunden är fem av åtta studier om utomhusundervisning kopplade

till NO ämnena, men ingen studie fokuserar specifikt på årskurserna 1-3. Fyra av

de åtta studier från forskningsbakgrunden är genomförda i Sverige.
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Trots att Skolverket (2019) lyfter att eleverna ska ges möjlighet att genomföra

enkla fältstudier och observationer i närmiljön var det svårt att hitta lärare till

denna studie som använder sig av utomhusundervisning som undervisningsmetod.

Då vi inte sett att lärare använder sig av utomhusundervisning ute på fältet, vill vi

undersöka vilka uppfattningar som finns kring att använda denna

undervisningsmetod.

Den tidigare forskningen lyfter lärares erfarenheter av utomhusundervisning som

undervisningsmetod, men det finns luckor i forskningen kring lärares

uppfattningar om utomhusundervisning som undervisningsmetod i ämnet NO i

specifikt årskurserna 1-3. Forskningen lyfter också en del positiva effekter som

utomhusundervisningen kan ha för elevers lärande. Däremot finns det luckor i

forskningen kring vad lärarna själva anser att utomhusundervisningen har för

betydelse för elevers lärande i specifikt årskurs 1-3 i ämnet NO.

Eftersom vissa studier är genomförda i andra länder finns det olika aspekter som

kan påverka lärares erfarenheter. Alla länder har olika läroplaner och

undervisningstraditioner som de följer och detta påverkar hur man använder

utomhusundervisning som undervisningsmetod i skolan.

2.2 Teoretiskt perspektiv

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska förankring att presenteras. Studiens

teoretiska förankring kommer att användas vid analysen av studiens resultat i

syfte att besvara studiens syfte och frågeställningar.

2.2.1 Fenomenografiskt perspektiv

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor har vi valt att utgå från det

fenomenografiska forskningsperspektivet. Anledningen till att vi har valt att utgå

från detta perspektiv är på grund av att lärares uppfattningar om

utomhusundervisning ska undersökas. Även Henriksson (2018) och Szczepanski

(2009, 2013) från den tidigare forskningen använder sig av det fenomenografiska

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

14



forskningsperspektivet i sina studier när de undersöker vilka uppfattningar lärare

har om utomhusundervisning. Fenomenografin är ett kvalitativt

forskningsperspektiv som ger forskarna rika, övergripande och varierade svar på

hur deltagarna uppfattar aspekter av sin omvärld (Anas, 2021). Enligt Anas (2021)

har fenomenografin ett demokratiskt förhållningssätt till forskning eftersom den

insamlade datan baseras på deltagarnas uppfattning om världen.

Syftet med studien är att belysa lärares uppfattningar om utomhusundervisning

som undervisningsmetod. Arbetet syftar även till att undersöka vilken betydelse

lärare anser att utomhusundervisning har för elevers lärande i årskurs 1-3 i ämnet

NO. Szczepanski (2013) beskriver likt Anas (2021) det fenomenografiska

forskningsperspektivet som ett sätt att undersöka människors uppfattningar om

deras omvärld. Det handlar om att se olika sätt människor kan förstå, tolka och

uppfatta fenomen. Fenomen i den här studien är utomhusundervisning.

Fenomenografin undersöker skillnaden i vad något är och hur något uppfattas.

Genom att vi jämför lärares olika uppfattningar om utomhusundervisning, kan vi

studera hur något är och hur det uppfattas (Eriksson Barajas et al., 2013). Vi anser

att det fenomenografiska forskningsperspektivet passar till vår undersökning då

lärares uppfattningar ska undersökas utifrån intervjuer. Intervjuer är dessutom den

vanligaste datainsamlingsmetoden i det fenomenografiska forskningsperspektivet

då uppfattningar studeras (Eriksson Barajas et al., 2013). Personliga intervjuer

kommer att genomföras, vilket är den vanligaste metoden vid insamling av data i

fenomenografin (Anas, 2021).

3. Metod

I detta kapitel kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga med vår empiriska

undersökning och redogöra för hur materialet har samlats in. Vi kommer att

beskriva de kvalitativa intervjuerna, urval, genomförandet, de etiska

övervägandena, samt hur den insamlade datan har analyserats.
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Eftersom lärares uppfattningar kommer att undersökas, används en kvalitativ

metod i form av personliga intervjuer. Den kvalitativa metoden innebär att

forskarna försöker fånga upp deltagarnas uppfattningar för att sedan kunna

jämföra deras utsagor och få en helhet av resultaten (Szczepanski, 2009). I

intervjuerna får forskarna en detaljerad beskrivning av vilka uppfattningar

deltagarna har kring de forskningsfrågor som undersöks. Genom den kvalitativa

metoden nås en djupare förståelse för det som studeras (Eriksson Barajas et al.,

2013). Den kvalitativa metoden anser vi vara passande till denna studie eftersom

vi får en fördjupad förståelse av lärarnas egna uppfattningar kring ämnet.

3.1 Kvalitativa intervjuer och dess relevans

Personliga intervjuer är den vanligaste typen av intervjuer enligt Denscombe,

(2018) och det är dessa intervjuer som används i denna studie. En fördel med

dessa intervjuer är att de är lätta att arrangera och eftersom vi har en kort period

på oss att genomföra studien, ansåg vi att personliga intervjuer var mest lämpliga

att genomföra. Personliga intervjuer anses vara en säker källa då de uppfattningar

och synpunkter som kommer fram i intervjun kommer direkt ifrån den intervjuade

(Denscombe, 2018). Om fokusgrupper i stället hade använts, hade troligen inte

varje enskild lärares uppfattningar lyfts fram eftersom det är flera lärare som

deltar på intervjun samtidigt. Eftersom fokusgrupper inte säkert kan fånga

bredden av varje enskild lärares uppfattningar, valde vi att använda personliga

intervjuer.

Vi har även valt att använda semistrukturerade intervjuer i denna studie. Vid dessa

intervjuer har forskarna en färdig lista med öppna frågor och ämnen som de vill ha

svar på. Genom semistrukturerade intervjuer har forskarna möjlighet att vara

flexibla när det gäller ordningsföljden på frågorna. I dessa intervjuer får den

intervjuade möjlighet att utveckla sina tankar och idéer, men också tala mer fritt

kring de frågor och ämnen som lyfts fram (Denscombe, 2018).
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Vid intervjuer är det en fördel att använda sig av ljudinspelning, vilket vi valde att

göra. Ljudinspelningar ger en fullständig och permanent dokumentation på det

som sägs under intervjun. Eftersom ljudinspelningarna blir en permanent

dokumentation kan det kontrolleras av andra forskare, vilket gör studien mer

tillförlitlig. Datainsamlingen kan transkriberas och vid personliga intervjuer blir

det lättare att transkribera då forskarna endast behöver fokusera på en persons

synpunkter och perspektiv åt gången. En annan fördel med att använda dessa

intervjuer är att forskarna vid transkriberingen endast behöver känna igen en röst

(Denscombe, 2018). Om fokusgrupper i stället hade använts behöver man vid

transkriberingen hålla koll på flera olika röster, men vid personliga intervjuer är

det endast en person som svarar på frågorna. Ljudinspelningarna bidrar också till

att göra transkriberingen lättare då forskarna kan gå tillbaka och lyssna på

intervjun (Denscombe, 2018).

3.2 Urval

För att komma i kontakt med lärare användes mejlkontakt. Vi började att mejla till

lärare som vi tidigare varit i kontakt med. När vi inte fick någon återkoppling på

några dagar valde vi att skicka ut en förfrågan om deltagande till fler lärare då vi

hade ont om tid. Ett informationsbrev (se bilaga 2) och förfrågan om deltagande i

intervjun mejlades till totalt 38 rektorer och undervisande lärare i ämnet NO i

årskurs 1-3. Urvalet som gjordes blev ett bekvämlighetsurval. De enda som

återkopplade att de kunde delta i studien var lärare som vi varit i kontakt med

tidigare. Att göra ett urval baserat på bekvämlighet går emot de krav som ställs på

god vetenskaplig forskning. Det blir inte god forskning genom att välja det som är

enklast att genomföra (Denscombe, 2018). Däremot menar Denscombe (2018) att

ett bekvämlighetsurval underlättar när man har lite tid på sig att genomföra en

studie, vilket vi hade då det är ett examensarbete. I ett bekvämlighetsurval är det

en fördel att kunna använda lärare som vi tidigare varit i kontakt med då

tryggheten och tillförlitligheten finns. Därför anser vi att bekvämlighetsurvalet

funkar bra till denna studie.
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Bekvämlighetsurvalet resulterade i att fem lärare i NO i årskurs 1-3, på fem olika

skolor deltog i intervjuerna för denna studie. Några lärare arbetar på mindre

byskolor och några arbetar på större skolor mitt i stan.

3.3 Genomförande

Ett informationsbrev (se bilaga 2) mejlades ut till olika lärare som undervisar i

ämnet NO i årskurs 1-3. Fem lärare återkopplade och tackade ja till att delta i

intervjun. Vid de personliga intervjuerna deltog en lärare åt gången. Vi gjorde en

intervjuguide (se bilaga 1) med öppna frågor innan intervjuerna genomfördes. I

intervjuguiden används begreppet utomhuspedagogik i ett antal frågor. Vi har

däremot tänkt på begreppet utomhusundervisning även i dessa frågor innan vi

blev medvetna om att det betyder olika saker. Detta kommer vi att gå in mer på i

metoddiskussionen längre fram i arbetet. De öppna frågorna i intervjuguiden

kunde följas upp med följdfrågor om det behövdes för att få mer utvecklade svar

av lärarna. Lärarna fick välja om de ville delta digitalt eller om de ville träffas och

genomföra intervjun. Några intervjuer har genomförts digitalt och några på plats.

Innan intervjuerna genomfördes fick deltagarna fylla i en samtyckesblankett (se

bilaga 3) där de samtycker till deltagande i intervjun. Ljudinspelning på dator och

mobil användes också vid intervjuerna och även i ljudinspelningarna fick lärarna

ge sitt muntliga samtycke till att delta i intervjun. Innan intervjuerna startade gick

vi igenom upplägget och om det fanns några frågor. Därefter lyfts intervjufrågorna

som är kopplade till studiens forskningsfrågor. Vi följde den planerade

intervjuguiden (se bilaga 1) och ställde följdfrågor om det behövdes. Intervjuerna

tog mellan 15 och 25 minuter. Vi båda har varit med på intervjuerna, men delade

på ansvaret om att vara samtalsledare och sekreterare vid varannan intervju. Efter

intervjuerna transkriberades och anonymiserades ljudinspelningarna och flyttades

över till ett USB.

Efter intervjuerna upptäckte vi att vi använt fel terminologi i intervjuerna. Lärarna

som deltagit i intervjuerna kontaktades med en kompletterande fråga om deras
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svar hade blivit annorlunda om begreppet utomhusundervisning hade använts i

vissa frågor i intervjuguiden (se bilaga 1) i stället för begreppet

utomhuspedagogik. Fyra av fem lärare återkopplade att deras svar hade varit

samma.

3.4 Etiska överväganden

3.4.1 Informationskravet

Ett informationsbrev (se bilaga 2) mejlades ut till olika lärare i ämnet NO i årskurs

1-3 med förfrågan om deltagande i intervju. Genom informationsbrevet fick

lärarna se syftet med studien, samt vad som förväntades av dem redan innan de

tackade ja till att delta.

3.4.2 Samtyckeskravet

När fem av de tillfrågade lärarna tackat ja till att delta i intervju mejlades en

samtyckesblankett ut (se bilaga 3). Innan intervjuerna genomfördes fick lärarna ge

sitt muntliga samtycke till att delta. Vi var även noga med att både i

samtyckesblanketten och i början av ljudinspelningen lyfta att deltagandet är helt

frivilligt och att de har rätt avbryta sin medverkan när de vill.

3.4.3 Konfidentialitetskravet

För att skydda lärarna som deltog i studie transkriberades och anonymiserades

ljudinspelningarna. När detta var gjort flyttades ljudinspelningarna över till ett

USB och raderades från datorn eller mobilen. Vid användandet av lärarnas svar i

studien, benämns varje lärare som lärare och en siffra.

En anmälan om personuppgiftsbehandling gjordes också till Högskolan

Kristianstad för att säkerställa lärarnas integritet i studien.

3.4.4 Nyttjandekravet

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär nyttjandekravet att allt insamlat material

enbart får användas i vår studie och inte i andra icke-vetenskapliga ändamål. Vi
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har tagit hänsyn till detta genom att enbart använda vårt insamlade underlag i vår

studie och därefter kommer materialet att förstöras.

3.5 Analys av data

För att analysera lärarnas svar i intervjuerna har vi valt att använda

fenomenografisk analysmetod. Intervjufrågorna i denna studie baseras på vad den

tidigare forskningen lyft kring utomhusundervisning som undervisningsmetod.

3.5.1 Fenomenografisk analys

Den fenomenografiska analysmetoden syftar till att fastställa hur olika individer

förstår och uppfattar saker i sin omvärld (Anas, 2021). Anledningen till att denna

analysmetod har valts är på grund av att lärares uppfattningar om

utomhusundervisning utifrån platsens betydelse, samspelet mellan inomhus och

utomhusundervisning, prestationer, motivation och intresse för lärande samt det

långsiktiga lärandet har undersökts.

Vid den första analysen av transkriberingarna kategoriserades lärarnas svar utifrån

rubrikerna i den tidigare forskningen. Därefter analyserades svaren igen för att

korta ner och för att lyfta fram det relevanta. Efter att svaren kortats ner,

analyserades lärarnas uppfattningar utifrån de olika kategorierna som vi valt att

använda utifrån den tidigare forskningen och då fann vi olika underkategorier. I

kategorin platsens betydelse fann vi underkategorierna sinnen, fördelar, nackdelar,

väder och uteklassrum. I dessa underkategorier analyserades lärares uppfattningar

om utomhusundervisning, samt jämfördes likheter och skillnader i deras svar i

förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor. Detta gjordes i form av

färggrupperingar av svaren. Lärare som delade uppfattningar samlades i en hög

och deras svar blev grönmarkerade. Lärare som hade en annan uppfattning som

skiljde sig från andra lärares svar blev gulmarkerade. Detta gjordes på alla

kategorier. I kategorin samspelet mellan inomhus- och utomhusundervisning fann

vi underkategorierna verklighet och teori och praktik. I kategorien prestationer

hittades inga underkategorier. I kategorin motivation och intresse för lärande fann
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vi underkategorin motivation och nyfikenhet. Till sist i den sista kategorin det

långsiktiga lärandet hittades heller ingen underkategori.

Efter att vi analyserat lärares uppfattningar, samt jämfört likheter och skillnader i

deras svar i förhållande till de olika kategorierna, jämfördes likheter och

skillnader i förhållande till den tidigare forskningen. Vad stämde överens med vad

den tidigare forskningen visat, vad skiljde sig åt och vad var ny information?

Kommentarer lades på citaten av lärarnas svar. Om lärarnas svar stämde överens

med vad tidigare forskning visat infogades en kommentar om det. Var det något

som skiljde sig i lärarnas svar och den tidigare forskningens resultat, infogades en

kommentar på citatet och lade in information från den tidigare forskningen som

skiljde sig åt från vad lärarna i denna studie hade sagt. Om det var helt ny

information som kom fram i lärarnas svar infogades en kommentar med att just

det citatet innehöll ny information som inte går att jämföra med tidigare

forskning.

4. Resultat

I detta stycke redovisas studiens resultat av intervjuerna utifrån studiens två

forskningsfrågor och syfte. Fenomenografisk analys användes som ett

analysverktyg i denna studie. Vi har valt att utgå från den tidigare forskningens

rubriker samt våra forskningsfrågor som intervjufrågorna är baserade på. Lärarnas

svar är placerade i kategorier utifrån vilken fråga de har besvarat i intervjuerna.

Därav kan vissa svar i kategorierna gå in i varandra.

4.1 Lärares uppfattningar om utomhusundervisning
som undervisningsmetod

Här presenteras resultatet av studiens första forskningsfråga. Vilka uppfattningar

har lärare i årskurs 1-3 kring utomhusundervisning som undervisningsmetod i

ämnet NO?
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4.1.1 Platsens betydelse

I intervjuerna kopplade till forskningsfråga ett och platsens betydelse nämner

lärarna sinnen, väder, uteklassrum, fördelar och nackdelar i sina svar.

Uppfattningar om sinnen kopplat till platsens betydelse framkom i tre av fem

intervjuer. Lärare 1 och 2 lyfter att det är positivt att använda sig av

utomhuspedagogik, i betydelsen utomhusundervisning, då eleverna får möjlighet

att använda sig av alla sina sinnen.

[...] det positiva med just NO så är det ju att dom asså dom får se, dom
får känna, eh dom får undersöka, dom får leta, [...] (L2).

Lärare 4 nämner däremot att eleverna kan använda sig av alla sina sinnen både ute

och inne, men att det blir mer begränsat inomhus. Lärare 4 nämner även att barnen

blir glada och tycker att det är roligt bara de får komma ut.

[...] du kan ju ha väldigt många sinnen när du är ute, det kan du ju ha inne
också fast det blir ju ändå begränsat, det blir ju det, det är ju en annan sak
att få uppleva det på plats, [...] (L4).

Vädret nämns som ett problem vid utomhusundervisning av lärare 1 och 4 kopplat

till platsens betydelse.

[...] men nackdelar är ju vädret om det då jätte regnar å man ska iväg, å
om man har packat alla grejer, jaha, vad ska vi nu göra? Ska vi fortsätta
att gå ut eller ska vi stanna kvar här hemma? Hemma menar jag skolan
(L1).

Lärare 1 menar att saker som har förberetts försvinner i väg om det regnar och

blåser ute. Lärare 4 framhåller att det dessutom är trevligare att vara ute en solig

dag än om det regnar utomhus.

Ett uteklassrum är något som lärare 1, 3 och 5 önskar fanns på alla skolor. De tre

lärarna menar att det mest optimala hade varit att ha ett uteklassrum vid

undervisning utomhus. En plats där alla saker finns, precis som i ett klassrum.

Så man skulle kunna haft, om man tänker sig att man hade haft det bästa
av världar, så skulle man kunna ha haft ett, ute, asså ett uteklassrum där
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man kan va ute, man kan sitta ordentligt, med kanske ett tak över så att
man kan sitta å göra saker ute (L1).

Lärare 1, 2 och 5 lyfter olika fördelar med utomhusundervisning kopplat till

platsens betydelse. Lärare 1 nämner att det är en fördel med att vara utomhus i den

friska luften.

[...] Amen en fördel är ju att man kommer ut i friska luften, å att man
upplever naturen på nära håll (L1).

Lärare 2 nämner att upplevelsen i sig är något positivt kopplat till platsens

betydelse.

Så själva upplevelsen i sig eh, tänker jag också är en stor positivitet i det
(L2).

En fördel lärare 5 ser med utomhusundervisningen är att eleverna själva får erfara

kunskapen.

Eh jag ser det som en vinst e, mycket när man har dem här eleverna som
inte kan koppla av att bara se filmer eller bilder eller text då. att man kan
koppla det till utomhus och då, där får de erfara det själv, på nåt sätt, [...]
(L5).

Lärare 1, 2 och 5 ser olika fördelar med att använda utomhusundervisning som

undervisningsmetod i ämnet NO. Lärare 1 ser många fördelar med

utomhusundervisning som undervisningsmetod och hen lyfter samarbetet mellan

eleverna som en viktig aspekt. Hen menar att eleverna får träna på att vara i en

grupp och arbeta tillsammans utomhus. Lärare 2 tycker att det finns mycket som

man kan göra ute. Däremot nämner läraren att de inte behöver gå iväg från skolan,

utan de kan bedriva undervisningen på skolgården också.

Det kan vara svårt att hålla ihop gruppen vid utomhusundervisning tycker lärare 1,

3 och 4. Lärare 4 lyfter vikten av att du känner din grupp och vet hur den fungerar

ur ett säkerhetsperspektiv.

[...] man måste vara duktig på många saker men det ena är ju att du måste
veta hur du ska hålla ihop din grupp, asså det är ju det absolut viktigaste,
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du känner din klass, du vet hur din grupp ehm eh hur din grupp fungerar
liksom, å det måste du veta ute också (L4).

Vidare nämner lärare 1 att det kan finnas elever som är benägna att sticka och som

lärare har du inte samma kontroll ute som du har inom klassrummets fyra väggar.

Att dom kan få för sig att sticka iväg om dom kanske blir arga för
någonting eller så. Barn som är utåtagerande kan få. Då kan man inte
hantera det på samma vis som när man är inomhus för då vet man att man
är inom fyra väggar (L1).

Detta kan vara avgörande om de väljer att gå ut med elevgruppen eller inte menar

lärare 1. Lärare 3 lyfter hur svårt det kan vara att hålla ihop gruppen och att det

kräver en del av läraren. Utifrån nackdelarna lärare 4 och 1 nämner kopplat till

platsens betydelse och utomhusundervisning som undervisningsmetod ser man

vikten av att hålla ihop gruppen för som lärare 3 nämner i intervjun så är det

ganska små barn vi har att göra med.

Ytterligare en nackdel som lyfts fram av lärare 3 och 5 är att det inte finns lika

tydliga ramar utomhus som inne i klassrummet.

[...] För det är ju också ganska svårt å undervisa utomhus. Att, att fånga
gruppen med, som behöver det här med, att rama in, ehm, asså väggar i
ett klassrum är ju en slags, slags inramning som kan vara svårt för många
barn när man är ute, att det är så, det liksom finns ingen gräns för hur
man rör sig eller hur man, hur man gör (L3).

Denna nackdel leder oss in på det som lärare 1 och 4 lyfter här ovan, vikten av att

känna sin grupp och veta hur den fungerar i olika sammanhang.

4.1.2 Samspelet mellan inomhus- och utomhusundervisning

I intervjuerna kopplade till forskningsfråga ett och samspelet mellan inomhus och

utomhusundervisning nämner lärarna vikten av att koppla samspelet till verklighet

och teori och praktik.
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Vi lär oss på olika sätt menar lärare 4. Genom att använda många sinnen ges

elever möjlighet att lära sig på olika sätt.

[...] asså jag menar hur lär vi oss? Ja vi lär ju oss olika ju. Vi behöver
använda så många sinnen som möjligt och sen är det ju så här med att det
är ju så tydligt att vissa barn behöver ju det är visuella betydligt mer, eller
känna betydligt mer än andra [...] (L4).

Det är bra att använda både inomhus- och utomhusundervisning i ämnet NO enligt

lärare 2 och 3. De menar på att variationen är viktig och att det ger olika

möjligheter för eleverna.

[...] Dels att det blir varia, variationer, att det blir en större frihet, att man
kan koppla ute med inne å det ger ju en fantastisk möjlighet för barn att
lära känna sin närmiljö å faktiskt va rädd om närmiljön. Både känna den
å vara rädd om den (L3).

Lärare 1 och 3 delar uppfattning om hur viktigt det är att eleverna får komma ut

och se saker i verkligheten.

[...] asså man tänker sig NO just så är det ju en förutsättning att man ser
saker. Asså när, om man är ute, att man ser det å man får uppleva det.
Annars blir det ju bara teoretiskt här inne i klassrummet. Så man behöver
komma ut för att man ska göra det verkligt å för att dom ska förstå
sambandet där, att det finns verkligen, det finns saker ute i naturen, det är
inte bara på låtsas (L1).

De menar att det är viktigt för eleverna att komma ut och få se saker i

verkligheten, på nära håll för att de ska förstå sambandet mellan det som de lär sig

om i klassrummet och verkligheten.

Lärare 2 och 3 nämner att det blir en helhet för eleverna genom att använda både

det teoretiska och det praktiska.

Ja dom bekräftar varandra, mm å styrkor varandra, mm det blir en helhet
för eleverna att både vara inne och ute, att de blir, å eh växla mellan det
teoretiska och det praktiska, att få göra och pröva själv (L3).
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Det är viktigt att elever kan koppla det de har lärt sig till sin vardag menar lärare

5.

[...] så behöver du e ut för att kunna koppla det till din vardag, det du har
läst om behöver du ju kunna koppla eller så att du är ute först för att
sedan läsa om det, eh så ja tycker ju att det är verkligen är viktigt i
naturkunskap (L5).

Lärare 2, 3 och 5 delar uppfattning om vikten att kombinera det teoretiska och

praktiska i NO undervisningen.

4.2 Lärares uppfattningar om vilken betydelse
utomhusundervisningen har för elevers lärande

Här presenteras resultatet av studiens andra forskningsfråga. Vilken betydelse

anser lärare att utomhusundervisning har för elevers lärande i årskurs 1-3 i

ämnet NO?

4.2.1 Prestationer

Elevers akademiska prestationer kan påverkas av att de får leka sig till lärandet

utomhus och inte bara sitta inne i klassrummet menar lärare 5.

Ja därför att dom ha, dom får se det med egna ögon på ett annat sätt än
när man bara hade suttit här inne å lärt sig å, å bara suttit å tittat, inte varit
ute å få leka sig till lärandet. Det påverkar ju motivationen jättemycket.
Att få lite mer frihet i lärandet (L5).

Lärare 2 och 3 lyfter båda hur det praktiska i undervisningen kan vara till stöd för

många elever.

[...] asså dom som har det lite tufft teoretiskt dom är ju oftast mer
praktiska eh, praktiskt lagda å då gynnar det ju dom att kunna vara ute i
verkligheten å testa å hitta å undersöka [...] (L2).

Det kan vara stor skillnad för de yngre barnen att få gå ut och uppleva saker på

riktigt än att läsa sig till kunskapen menar lärare 3. Både lärare 2 och 3 menar på

att utomhusundervisningen kan vara till stort stöd för många elever i deras
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inlärning vilket kan påverka deras prestationer, men de har ingen erfarenhet av hur

utomhusundervisning faktiskt påverkar elevernas prestationer i ämnet NO.

Lärare 4 menar på att det är omöjligt att svara på hur elevernas prestationer

påverkas av att använda utomhusundervisning i ämnet NO.

Det är nästan omöjligt å svara på för då måste du ha samma människa
egentligen som du ska göra först det hära med, tar den sig till detta på ett
bättre sätt än detta. För att vi är olika ju, å vissa gör ju det, men vissa gör
det kanske inte, tänker jag (L4).

För att kunna svara på hur utomhusundervisningen påverkar elevers prestation

menar lärare 4 att de först exempelvis måste undervisa inomhus om något och

sedan undervisa om samma sak ute för att se vilken undervisningsmetod som

påverkar just den elevens prestationer. Läraren menar att det är omöjligt att svara

på för hur utomhusundervisningen påverkar alla elevers prestationer.

4.2.2 Motivation och intresse för lärande

I intervjuerna kopplade till forskningsfråga två och motivation och intresse för

lärande nämner lärarna vikten av att skapa motivation och nyfikenhet.

Enligt lärare 1 blir eleverna mer nyfikna av att vara ute och att nyfikenheten

sporrar dem till att vilja veta mer.

[...] Dom blir jätte nyfikna å tycker det är jätte häftigt å dom får plocka in
blommor å dom får känna. Så barn, barn blir ju väldigt nyfikna på att
vara utomhus å uppleva saker (L1).

Nyfikenheten gör också eleverna motiverade till att vilja lära sig mer. Lärare 4

menar på att eleverna inte tänker att det är skola och undervisning på samma sätt

när de är ute som när de är inne i klassrummet.

[...] Så det är ju mycket lättare att bli både motiverad å att vilja lära sig. Å
dom tänker inte skola på det viset då. Dom tänker inte att, att jag lära mig
nu här, att detta är en undervis, det gör dom ju inte. Utan dom ser det
framför sig att ja men när det är så då sitter man i bänken å lyssnar, typ.
Så att de, är bara positivt ju, ja (L4).
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Likt lärare 4, menar lärare 2 att det blir tydligare för eleverna om det får se något

med egna ögon i verkligheten.

[...] det blir ju många gånger skulle jag säg att det blir en aha upplevelse
för dom liksom, att det dom, vi har gjort ehm teoretiskt inne, det kan ju
till och med vara så att man faktiskt har gjort något praktiskt inne, men
det blir ju ännu tydligare när dom sen ser det i verkligheten liksom (L2).

Lärare 4 har en uppfattning om att eleverna blir gladare av att vara ute och att det

påverkar deras motivation och nyfikenhet i ämnet NO.

[...] Ja, asså dom blir mycket mer glada och mycket mer benägna att vilja
lära sig ju (L4).

Utifrån lärare 1, 2, 4 och 5 förstår vi hur viktigt det är att skapa motivation och

nyfikenhet för att eleverna ska vilja lära sig. Detta i sin tur kan påverka elevers

lärande.

4.2.3 Det långsiktiga lärandet

Lärarna i studien fick frågan om vilken betydelse utomhuspedagogiken, i

betydelse utomhusundervisningen, har för elevers långsiktiga lärande i ämnet NO.

Lärare 1, 2 och 4 svarade vad de tror och har en förhoppning om, men de har

ingen erfarenhet att luta sina svar mot.

Lärare 1 och 2 tror att utomhusundervisningen kan påverka elevernas lärande

positivt genom att koppla det teoretiska till verkligheten.

[...] jag tror att det hänger, att jag är nästan säker på att det hänger ihop
det här med ökad kunskapsinhämtning. Att man får uppleva saker på
olika sätt, inte bara teoretiskt utan även praktiskt (L1).

Lärare 4 har en förhoppning om att utomhusundervisning hjälper eleverna i deras
långsiktiga lärande i ämnet NO.

[...] förhoppningsvis att, att dom tar det till sig så mycket så att eh det kan
hjälpa dom framöver. Å det är väl meningen med all undervisning
egentligen ju (L4).
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Däremot har ingen av lärarna i denna studie någon erfarenhet av hur elevernas

långsiktiga lärande faktiskt påverkas av utomhusundervisning i ämnet NO.

5. Diskussion och slutsatser
I detta avsnitt kommer vi börja med att diskutera studiens trovärdighet i form av

en metoddiskussion. Därefter kommer studiens resultat kopplat till den tidigare

forskningen diskuteras utifrån studiens syfte och två forskningsfrågor.

5.1 Metoddiskussion

I denna del av arbetet kommer studiens trovärdighet att diskuteras.

5.1.1 Analysmetod

Fenomenografisk analysmetod användes för att analysera lärares uppfattningar. I

analysen har vi analyserat vilka uppfattningar lärare har om utomhusundervisning

som undervisningsmetod, samt vilken uppfattning de har om vilken betydelse

utomhusundervisningen har för elevers lärande i årskurs 1-3 i ämnet NO. I

informationsbrevet, samtyckesblanketten och i vissa frågor i intervjuguiden,

används begreppet utomhuspedagogik (se bilaga, 1, 2 & 3). Vi vill därför tydligt

förklara att vi i analysen utgått från begreppet utomhusundervisning då det är

detta som undersökts. Till en början visste vi inte att begreppen betydde olika

saker.

Det fenomenografiska forskningsperspektivet går ut på att undersöka människors

olika uppfattningar om deras omvärld (Anas, 2021). Fenomenografin har ett

demokratiskt förhållningssätt till forskningen då den insamlade datan och

resultaten i vår studie är baserade på lärares redogörelse om deras uppfattningar

kopplat till utomhusundervisning i ämnet NO i årskurs 1-3 (Anas, 2021).
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5.1.2 Metodval

Kvalitativa intervjuer används i denna studie då lärares uppfattningar undersöks.

Urvalet var ett bekvämlighetsurval då vi hade begränsat med tid för att genomföra

studien. Ett informationsbrev skickades ut till olika rektorer och lärare, men

endast fem lärare i årskurs 1-3 återkopplade och deltog i studien. Hade i stället en

kvantitativ metod använts, hade vi troligtvis fått fler svar, men eftersom vi ville

undersöka lärares uppfattningar så hade det varit svårare att få svar på det vi ville

med en kvantitativ metod. Personliga intervjuer användes då Denscombe, (2018)

menar att dessa är lätta att arrangera, samt för att vi endast behöver fokusera på en

lärares uppfattningar åt gången. Detta gjorde också transkriberingen lättare

eftersom det endast var en lärare som svarade på frågorna. Hade gruppintervjuer i

stället använts hade vi fått fem olika svar samtidigt på en fråga. Vi gjorde en

intervjuguide med öppna frågor som skulle besvaras. Dessa frågor besvarades i

form av semistrukturerade intervjuer. Eftersom vi ville undersöka lärares

uppfattningar kunde vi inte använda oss av strukturerade intervjuer då forskarna

har en väldigt stark kontroll över frågorna och svarens utformning i dessa

intervjuer. Öppna frågor användes i intervjuguiden (bilaga 1) och på grund av

detta kunde vi heller inte använda oss av ostrukturerade intervjuer (Denscombe,

2018). Eftersom den fenomenografiska analysmetoden har använts valde vi att

använda semistrukturerade intervjuer då vi vill ta reda på lärares uppfattningar

genom öppna frågeställningar. Vi hade en färdig intervjuguide med öppna frågor

(se bilaga 1). I intervjuerna fick lärarna möjlighet att tala fritt och utveckla sina

tankar och idéer och följdfrågor kunde ställas om något var oklart (Denscombe,

2018). Intervjuerna spelades in, vilket ger en fullständig och permanent

dokumentation av det som sägs i intervjun. Då ljudinspelningar innehåller

fullständig information kan det kontrolleras av andra forskare, vilket gör studien

mer tillförlitlig (Denscombe, 2018).

Några intervjuer skedde på plats och någon digitalt via videosamtal. Under

intervjuerna följdes intervjuguiden (se bilaga 1) och det var enbart en lärare som

intervjuades åt gången. I informationsbrevet (se bilaga 2) skrev vi att intervjuerna
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skulle ta ca 30-45 minuter, men det gick fortare. Intervjuerna tog mellan 15-25

minuter. Detta kan bland annat bero på att vi inte fick så långa svar som vi

förväntat oss utan lärarna höll sig mer kortfattade i sina svar. Även om

intervjuerna var kortare anser vi att vi fick ett tillräckligt brett underlag. Efter att

intervjuerna genomförts upptäckte vi att vi använt fel terminologi i intervjuerna.

I vissa frågor har begreppet utomhuspedagogik använts och i andra

utomhusundervisning. Vi visste inte från början att dessa begrepp hade olika

betydelser, men det blev vi medvetna om längre fram i arbetet. Eftersom

begreppen har olika betydelser kontaktades de intervjuade lärarna med en

kompletterande fråga om deras svar hade blivit annorlunda om begreppet

utomhusundervisning hade använts i frågorna i stället för begreppet

utomhuspedagogik. Fyra av fem lärare återkopplade och sa att deras svar inte

hade blivit annorlunda om begreppet utomhusundervisning hade använts i stället

för utomhuspedagogik. Eftersom deras svar hade varit samma är studiens resultat

trovärdigt.

Studiens trovärdighet grundas i att det är lärare som undervisat i ämnet NO i

årskurserna 1-3 som har deltagit i studien. Lärarna i studien har ingen koppling till

varandra mer än att de är verksamma lärare för årskurs 1-3.

Trots att fel terminologi användes i början av arbetet, så löste det sig och vi är

nöjda med studiens metodval och genomförande.

5.2 Resultatdiskussion och slutsatser

I detta avsnitt diskuterar och jämförs studiens resultat med tidigare forskning i

förhållande till studiens syfte och två forskningsfrågor. Därefter kommer vi att dra

slutsatser.

Syftet med denna studie är att belysa lärares uppfattningar om

utomhusundervisning som undervisningsmetod i ämnet NO i årskurs 1-3, samt

vilken betydelse lärare anser att utomhusundervisningen har för elevers lärande i
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ämnet NO i årskurs 1-3. Lärares uppfattningar har analyserats och undersökts

utifrån den tidigare forskningens resultat. Den fenomenografiska analysen av

intervjuerna visar en del likheter med den tidigare forskningen, men det har också

framkommit skillnader och ny information.

5.2.1 Utomhusundervisning som undervisningsmetod

Lärarna som deltagit i studien pratar om sinnena, vädret, uteklassrum, fördelar och

nackdelar i förhållande till platsens betydelse. I den tidigare forskningen lyfts

dessa underkategorier också, däremot är underkategorin uteklassrum något nytt

som framkommit i denna studie. Tre lärare i denna studie önskar att det hade

funnits ett så kallat uteklassrum på skolgården där alla saker som behövs för att

bedriva utomhusundervisning finns tillgängligt. Detta anser vi också hade varit en

fördel kopplat till vädret som nämns som en nackdel både i den tidigare

forskningen och i denna studies resultat. Två lärare i vår studie nämner vädret som

en nackdel, exempelvis om det regnar ute. Ska man ändå gå ut och undervisa eller

ska man planera om lektionen och stanna inne i klassrummet? Några lärare i

denna studie menar på att vädret påverkar lektionen, medan lärarna i

Wilhelmssons (2012) studie uttrycker vädret som något problematisk i förhållande

till att eleverna har otillräckliga kläder och skor i skolan. Vår tolkning utifrån vår

studies resultat är att en del lärare har en uppfattning om att ett uteklassrum kan

förebygga nackdelen med vädret. Ett uteklassrum skyddar lektionsmaterial till

viss del och eleverna kan sitta ordentligt och arbeta. Vid undervisning i ett

uteklassrum spelar inte elevernas kläder lika stor roll då ett uteklassrum skyddar

dem från olika väderförhållanden. Ytterligare en nackdel som några lärare i vår

studie nämner är att undervisa utomhus ur ett säkerhetsperspektiv. De menar att

det är viktigt att känna sin elevgrupp och veta hur den fungerar i olika

sammanhang för att man ska kunna gå ut ur klassrummet och undervisa utomhus.

Det finns elever som är benägna att lämna gruppen och skolgården och några

lärare menar på att de inte har samma kontroll över sin elevgrupp ute som de har

inom klassrummets fyra väggar. Detta menar de kan vara avgörande för om man

ens väljer att gå ut och undervisa. Lärarna i Henrikssons (2018) studie menar likt

några lärare i vår studie, att det finns en oro kring att ta ut eleverna om man inte
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kan lita på att de följer instruktioner och lyssnar. Ur ett säkerhetsperspektiv är det

viktigt att man som lärare känner sin grupp och kan hålla ihop den. Det finns inte

lika tydliga ramar vid undervisning utomhus menar två lärare i vår studie. I ett

klassrum har du fyra väggar som blir en inramning för eleverna och dessa två

lärare menar att det kan vara svårt för vissa elever att se dessa ramar utomhus.

Lärarna ser olika fördelar med att använda utomhusundervisning som

undervisningsmetod i ämnet NO kopplat till platsens betydelse.

Utomhusundervisningen ses som en fördel genom att eleverna får vara ute i den

friska luften och uppleva saker i naturen på nära håll. Några lärare nämner också

vikten av själva upplevelsen i utomhusundervisning som något positivt i

förhållande till platsens betydelse. Likt en del lärare i vår studie nämner

Henriksson (2018) att eleverna genom utomhusundervisning får studera konkreta

fenomen på riktigt ute i naturen. Även Szczepanski (2009) lyfter vikten av

verklighetsanknytning i undervisningen. En lärare i vår studie ser

utomhusundervisningen som en fördel genom att eleverna själva får erfara

kunskapen. Hen menar att elever som kan ha svårt att koppla det de ser på film,

bilder eller läser i text, lättare kan koppla det de lär sig om, om de får erfara

kunskap själva. Däremot uttrycker några lärare i Henrikssons (2018) studie en oro

över att eleverna inte ska nå upp till lärandemålen genom utomhusundervisning.

Kan lärarna inte lita på att eleverna följer instruktioner och lyssnar vid

utomhusundervisning finns det en risk att eleverna inte når upp till lärandemålen i

NO. Detta gäller även de elever som är mer teoretiskt lagda. De kan ha svårt att ta

till sig kunskap genom utomhusundervisning. Men det finns också elever som är

mer praktiskt lagda och gynnas av att kunna koppla det teoretiska till det

praktiska. Det är alltså en fin balansgång mellan de båda undervisningsmetoderna.

Några lärare i vår studie delar uppfattningar om att eleverna får använda sinnen

vid utomhusundervisning. De menar att elever får se, känna, undersöka och leta

vid undervisning utomhus och detta lyfter de som något positivt. I Szczepanskis

(2013) och Wilhelmssons (2012) studier menar lärarna på att eleverna genom

utomhusundervisning får använda sig av alla sina sinnen och lära med hela
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kroppen. Szczepanskis (2013) resultat visar att utomhusundervisning kan hjälpa

att bredda de olika språkliga uttrycksformerna när eleverna får använda sina

sinnen och lära med hela kroppen. Wilhelmsson (2012) lyfter vikten av att

använda sina sinnen i kombination med elevernas akademiska kompetens. En

lärare i vår studie menar däremot att eleverna kan använda sig av alla sina sinnen

både inne och ute, men att det blir mer begränsat inomhus. Hen menar likt

Henriksson (2018) och Szczepanski (2009) att det blir en helt annan sak för

eleverna om de får uppleva det på plats. De menar att verklighetsanknytning i

undervisningen kan spela stor roll för eleverna och deras lärande.

De flesta lärarna i vår studie lyfter vikten av att kombinera både inomhus- och

utomhusundervisning. De menar att alla elever är olika och lär sig på olika sätt.

Vissa elever behöver det visuella mer än andra och genom att ha en variation i

undervisning kan man stötta alla elever. Kopplat till just NO ämnet menar dessa

lärare att det är en förutsättning om man kan arbeta utomhus. Att eleverna får se

och uppleva saker på riktigt och inte bara teoretiskt läsa om det i klassrummet.

Szczepanskis (2009) resultat visar att lärarna har uppfattningar om att

utomhusundervisning gör det tydligare och mer konkret för eleverna om vad de

ska lära sig och detta kan också skapa ett stöd till undervisningen inomhus.

Lärarna i Wilhelmssons (2012) studie menar att samspelet mellan inomhus- och

utomhusundervisning kan bidra till att förbättra elevernas lärandeprocess genom

att det blir mer begripligt för eleverna. Det är viktigt att eleverna ska kunna se

sambandet mellan det som de lär sig i klassrummet och hur det ser ut och funkar i

verkligheten menar lärarna. Resultatet i vår studie visar att några lärare delar

uppfattningar om att samspelet mellan inomhus- och utomhusundervisning bildar

en helhet för eleverna genom att de får växla mellan det teoretiska och det

praktiska i undervisningen. Szczepanskis (2013) resultat visar på liknande

uppfattningar. Lärarna i Szczepanskis (2013) studie menar att eleverna genom att

förena teori och praktik får möjligheten att prova teorin i praktiken. De nämner

även att eleverna kanske inte förstår sammanhanget mellan det de lär sig i

klassrummet och hur det ser ut och funkar i verkligheten om eleverna inte får gå

ut och prova det praktiska själva.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

34



5.2.2 Vilken betydelse utomhusundervisningen har för elevers
lärande

En lärare i vår studie lyfter vikten av att eleverna får leka sig till lärandet utomhus.

Genom att eleverna får leka sig till lärandet och se saker med sina egna ögon på

ett annat sätt än om man sitter inne i ett klassrum och lär sig påverkas deras

motivation vilket i sin tur kan påverka elevernas prestationer i ämnet. Två lärare i

vår studie menar att utomhusundervisningen kan vara ett stöd för många elever i

deras utveckling. De menar att de elever som har de tufft teoretiskt oftast är mer

praktiskt lagda och då gynnar utomhusundervisningen dessa elever. För yngre

barn kan det vara viktigt att få gå ut och uppleva saker på riktigt i stället för att

bara läsa sig till kunskapen. Några lärare menar att utomhusundervisningen kan

vara ett stort stöd för många elever i deras inlärning, vilket kan påverka deras

prestationer. Däremot har dessa lärare ingen erfarenhet av hur

utomhusundervisning faktiskt påverkar elevers prestationer i ämnet NO. Rios och

Brewers (2014) och Tas och Gülens (2019) studiers resultat visar på att

utomhusundervisning kan bidra till att öka elevers akademiska prestationer.

Lärarna i Dhanapal och Lims (2013) studie menar likt lärarna i Tas och Gülens

(2019) studie att eleverna genom utomhusundervisning och lärorika aktiviteter

förstår ämnet och det som undervisas om bättre. Däremot menar en lärare i vår

studie att det är omöjligt att svara på hur elevernas prestationer påverkas av att

använda utomhusundervisning i ämnet NO. För att kunna svara på om

utomhusundervisningen påverkar elevernas prestationer menar denna lärare att

man först måste undervisa om något inomhus och sen måste man undervisa om

samma sak utomhus för att kunna se vilken undervisningsmetod som påverkar

elevernas prestationer. Därav menar läraren att det är omöjligt att svara på hur alla

elevers prestationer påverkas av utomhusundervisning.

Några lärare i vår studie nämner vikten av att skapa nyfikenhet och motivation i

undervisning. Utomhusundervisningen gör eleverna mer nyfikna och det sporrar

dem till att vilja veta mer. Tas och Gülens (2019) resultat visar att

utomhusundervisning har positiva effekter på elevers motivation och nyfikenhet,
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vilket har en stor betydelse för elevernas lärande. Några lärare i vår studie menar

också att eleverna inte tänker på att det är undervisning på samma sätt när de är

utomhus som när de är inomhus. Eleverna tänker inte att de lär sig när de är

utomhus och undersöker. Utan när de ska lära sig om saker sitter man och lyssnar

eller läser sig till det. Däremot menar några lärare att det ofta blir en positiv

upplevelse för eleverna när de kommer ut och gör något praktiskt efter att de

kanske läst om det i klassrummet. Dhanapal och Lim (2013) lyfter betydelsen av

att observera och utforska utomhus i undervisningen för att eleverna sedan ska

kunna koppla ihop det med det teoretiska i inomhusundervisningen.

Ayotte-Beaudet et al. (2021) menar att utomhusundervisning blir mer relevant för

eleverna när det handlar om saker i deras omgivning som de kan gå ut och

undersöka i stället för att tala om det i klassrummet. I Ayotte-Beaudets et al.

(2021) resultat kan man se att samspelet mellan elevers fördjupning i lärandet och

elevers motivation och intresse för ämnet påverkas av utomhusundervisning.

Lärarna i vår studie kunde inte svara på hur utomhusundervisningen i ämnet NO

faktiskt påverkar elevers långsiktiga lärande. De nämner däremot vad de tror och

vad de har en förhoppning om. Två lärare nämner att de tror att

utomhusundervisning kan påverka elevernas långsiktiga lärande positivt genom

att de i undervisning får koppla det teoretiska till verkligheten. Ayotte-Beaudets et

al. (2021) resultat visar däremot att utomhusundervisning hjälper elever att

komma ihåg vad de lärt sig utomhus bättre. Likt Ayotte-Beaudet et al. (2021), har

en lärare i vår studie en förhoppning om att utomhusundervisning hjälper eleverna

i deras långsiktiga lärande i ämnet NO. Läraren menar att det är meningen med all

undervisning egentligen.

5.2.3 Slutsatser

Utifrån vår studie och tidigare forskningsresultat vet vi nu till viss del hur lärare

uppfattar utomhusundervisning som undervisningsmetod, samt vilken betydelse

lärare anser att utomhusundervisningen har för elevers lärande.
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Slutsatsen utifrån forskningsfråga ett blir att lärarna i vår studie och lärare i den

tidigare forskningen delar uppfattningar om att använda utomhusundervisning

som undervisningsmetod. Några lärare nämner vikten av att eleverna får använda

sig av alla sina sinnen i utomhusundervisningen genom att se, känna, undersöka

och leta. För eleverna blir det mer konkret när de får studera saker på riktigt

utomhus. En del lärare är också överens om att det är viktigt att skapa en

verklighetsanknytning i undervisningen, därför är det bra att kombinera både

inomhus- och utomhusundervisning. Vissa lärare i vår studie och i den tidigare

forskningen tycker att det är viktigt att eleverna ska få möjlighet att se sambandet

mellan det som de lär sig i klassrummet och hur det ser ut och funkar ute i

verkligheten. Eleverna lär sig även olika och en del lärare delar uppfattning om att

samspelet mellan inomhus- och utomhusundervisning kan stötta många elever.

Några lärare delar även uppfattningen om att vädret är en nackdel vid

utomhusundervisning, men i vår studie kom det upp en lösning på detta problem,

ett uteklassrum. Med ett uteklassrum är det större chans att

utomhusundervisningen blir av om lärarna och eleverna har en specifik plats att

befinna sig på där alla saker finns tillgängliga och där de är mer skyddade från

olika väderförhållanden. Några lärare menar på att det ibland inte blir någon

utomhusundervisning på grund av ett säkerhetsperspektiv då vissa elever kan vara

benägna att lämna elevgruppen. Ett uteklassrum kunde ha hjälpt till att skapa

tydliga ramar för eleverna än om de rör sig fritt, men det är ju ingen garanti att

detta förhindrar att elever lämnar gruppen.

Slutsatsen utifrån forskningsfråga två är att lärarna i vår studie inte har någon

faktiskt erfarenhet kring hur utomhusundervisningen påverkar elevernas lärande.

Lärarna i vår studie nämner vad de tror och vad de har en förhoppning om att

utomhusundervisningen kan bidra med. Några lärare nämner däremot motivation

och nyfikenhet som något viktigt i förhållande till hur elever presterar och hur de

lär sig. Genom att skapa motivation och nyfikenhet i undervisningen sporrar man

eleverna till att vilja veta mer och detta kan påverka hur eleverna presterar i ämnet

samt hur mycket de lär sig. Utomhusundervisningen kan även var ett stöd för de

elever som har det tufft teoretiskt och genom utomhusundervisning får de vara
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mer praktiska vilket kan gynna hur de presterar och hur mycket de lär sig.

Tidigare forskning visar däremot på att utomhusundervisning kan bidra till att öka

elevers akademiska prestationer och genom lärorika aktiviteter utomhus kan

eleverna förstå det som undervisas om bättre vilket påverkar hur mycket de lär

sig.

6. Studiens relevans och fortsatt forskning
I detta avsnitt kommer studiens relevans att diskuteras, samt vad som skulle vara

intressant att undersöka vidare.

6.1 Studiens relevans för praktiken och för
lärarutbildningen

I läroplanen står det inte specifikt att utomhusundervisning bör användas, men det

finns delar i syfte och centralt innehåll som tyder på detta. I läroplanen under de

naturorienterade ämnena står det att eleverna ska få möjlighet att arbete på olika

sätt genom fältstudier och observationer. Detta är viktigt för att väcka intresset för

de naturorienterade ämnena hos eleverna (Skolverket, 2019).

Eftersom eleverna ska ges möjlighet att arbeta genom enkla fältstudier och

observationer i närmiljön enligt läroplanen ville vi undersöka vilka uppfattningar

lärare faktiskt har kring utomhusundervisning som undervisningsmetod då vi inte

sett denna undervisningsmetod användas ute i verkligheten. Trots att det står i

läroplanen om enkla fältstudier och observationer i närmiljön var det svårt att hitta

lärare som faktiskt använder sig av utomhusundervisning. Genom denna studie

kan förhoppningsvis andra lärare få upp ögonen för det positiva med att använda

utomhusundervisning som undervisningsmetod. Vi tror också att det är viktigt att

lärarutbildningen lägger lite mer fokus på hur man kan arbeta med

utomhusundervisning i flera ämnen så att utomhusundervisning används ute bland

verksamma lärare mer än vad det görs idag.
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6.2 Fortsatt forskning

Det vi tycker skulle vara intressant att undersöka vidare är

utomhusundervisningens betydelse för elevernas lärande mer på djupet. Lärarna i

denna studie hade ingen faktiskt erfarenhet kring hur utomhusundervisningen

påverkar elevers lärande och det fanns inte heller mycket om detta i den tidigare

forskningen. Eftersom det står om fältstudier och observationer i närmiljön i

läroplanen hade det varit intressant att ta reda på vilken betydelse det faktiskt har

för elevernas lärande (Skolverket, 2019). Detta skulle man kunna göra i form av

att man har ett större deltagarantal i studien. Man skulle också kunna använda sig

av observationer för att observera eleverna i olika undervisningstillfällen utomhus.

Det skulle även vara intressant att undersöka vilka uppfattningar eleverna själva

har kring utomhusundervisning som undervisningsmetod, samt vilken betydelse

de själva anser att utomhusundervisningen har för deras lärande. Detta skulle man

kunna göra genom intervjuer med eleverna och undersöka vad de tycker om att ha

undervisning utomhus. För att undersöka elevernas lärande skulle man eventuellt

kunna genomföra olika uppgifter på plats med eleverna. Genom att först ha

undervisning inomhus för att sedan gå ut och undervisa om samma sak, får

eleverna möjligheten att känna på båda delar för att sedan kunna reflektera över

vilken betydelse de anser att utomhusundervisningen har för deras lärande.

Det hade också varit intressant att undersöka hur lärare tolkar begreppen

utomhuspedagogik och utomhusundervisning och hur detta kan påverka deras

undervisning. Detta för att begreppen betyder två olika saker, men lärarna som

deltagit i vår studie såg ingen skillnad på dem.
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Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide
Intervjuguide

Breda frågor:

1. Hur länge har du arbetat som NO lärare?

2. Hur ser en vanlig NO lektion ut hos dig?

Smala frågor:

3. Vad tycker du om att använda utomhuspedagogik som

undervisningsmetod i ämnet NO?

4. Är du intresserad av att undervisa utomhus i ämnet NO?

- Om ja, varför?

- Om nej, varför inte?

5. Hur ofta bedriver du undervisning i NO utomhus?

6. Vad ser du för fördelar med att använda utomhuspedagogik som

undervisningsmetod i ämnet NO?

- Motivera varför det är en fördel

7. Vad ser du för nackdelar med att använda utomhuspedagogik som

undervisningsmetod i ämnet NO?

- Motivera varför det är en nackdel

- Hur kan man kringgå denna nackdel?

8. Vilken betydelse har platsen för elevers lärande anser du?
(Med platsen menar vi inomhusundervisning vs utomhusundervisning).
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9. Hur ser du på samspelet mellan inomhus- och utomhusundervisning i

ämnet NO?

- Fördelar / Nackdelar?

- Motivera

10. Vilken betydelse har samspelet mellan inomhus- och

utomhusundervisning för elevers lärande anser du?

11. Vad har utomhuspedagogiken i ämnet NO för betydelse för elevers

lärande anser du?

12. Hur tycker du att elevernas motivation och nyfikenhet påverkas av

utomhuspedagogik i ämnet NO?

13. Anser du att undervisningsmetoden utomhuspedagogik i ämnet NO

påverkar elevers akademiska prestationer?
(Med akademiska prestationer menar vi elevers prestationsnivåer i skolan. Hur de

presterar och hur detta visar sig i skolresultaten).

- Om ja, hur?/På vilket sätt?

- Om nej, varför?

14. Vilken betydelse har utomhuspedagogiken för elevers långsiktiga

lärande i ämnet NO?
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Bilaga 2: Informationsbrev och förfrågan om
deltagande i intervju
Hej!

Vi är två lärarstudenter från Högskolan Kristianstad vid namn Evelina Svensson

och Linnéa Kocheise som läser grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i

förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Vi skriver just nu vårt examensarbete

kring utomhuspedagogik som undervisningsmetod i ämnet NO.

Syftet med vår studie är att belysa lärares uppfattningar om utomhuspedagogik

som undervisningsmetod i ämnet NO i årskurs 1–3, samt vilken betydelse lärare

anser att utomhuspedagogiken har för elevers lärande i ämnet NO i årskurs 1–3.

Deltagandet innebär att en intervju kommer att genomföras. Vi tror att intervjun

kommer att ta ca 30–45 minuter. Vi kommer att spela in intervjun som sedan ska

transkriberas och anonymiseras. Skolan och den deltagande läraren kommer att

vara anonyma i arbetet och vi kommer att göra en anmälan om

personuppgiftsbehandling för att följa sekretesslagen.

Intervjun är frivillig och som deltagare har du rätt att avbryta intervjun när som

helst.

Vår fråga är om du eller någon du känner skulle vilja ställa upp på denna intervju

någon gång mellan V.13–16?

Har du fler frågor får du gärna kontakta oss. Återkom så fort som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Evelina Svensson och Linnéa Kocheise

Evelina Svensson: X

Linnéa Kocheise: X
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Bilaga 3: Samtyckesblankett
Samtyckesblankett
Information om intervjustudie gällande utomhuspedagogik som

undervisningsmetod i ämnet NO i årskurs 1-3 med försäkran om samtycke.

Vi är två lärarstudenter som heter Evelina Svensson och Linnea Kocheise. Vi

studerar till grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och

grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad och vi läser nu vår sista

termin. Denna studie är en del av vårt examensarbete som kommer att publiceras i

forskningsportalen.

Detta är en förfrågan om deltagande i vår intervjustudie. De som deltar i studie

ska ha använt utomhuspedagogik i ämnet NO i årskurs 1-3 vid några tillfällen.

Syftet med intervjuerna är att ta reda på lärares uppfattningar om

utomhuspedagogik som undervisningsmetod i ämnet NO, samt vilken betydelse

lärare anser att utomhuspedagogiken har för elevers lärande i ämnet NO.

Ljudinspelning av intervjuerna kommer att ske, där ljudfilen sparas på ett USB

fram tills examensarbetet är klart och godkänt, som längst ett år. Därefter kommer

ljudinspelningen att raderas. Ljudinspelningen kommer att transkriberas och

anonymiseras. Ljudinspelningen och transkriptionen kommer att sparas enligt

personuppgiftslagen enligt Högskolan Kristianstads policy.

Intervjuerna kommer att analyseras av oss för att vi ska få en överblick om vilka

uppfattningar lärare har om utomhuspedagogik som undervisningsmetod i ämnet

NO, samt vilken betydelse lärare anser att utomhuspedagogiken har för elevers

lärande i ämnet NO.

Vi vill uppmärksamma dig på att deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att

avbryta ditt deltagande när som helst.

Har du andra frågor är du välkommen att kontakta:
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Evelina Svensson: X

Linnéa Kocheise: X

Samtycke till deltagande i intervjustudie gällande utomhuspedagogik som

undervisningsmetod i ämnet NO i årskurs 1-3.

( ) Ja, jag har läst informationen och samtycker till att delta i studien

“Utomhuspedagogik som undervisningsmetod i ämnet NO i årskurs 1-3”.

Datum:_______________ .

_______________________________________

Deltagarens namnteckning

_______________________________________

Namnförtydligande
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