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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur undersökande arbetssätt används 
inom utomhuspedagogiken i årskurs 1-3 i NO och vilka olika metoder som används 
för att eleverna ska ges möjlighet till lärande.  För att besvara undersökningens 
frågeställningar har lärare i årskurs 1-3 som använder undersökande arbetssätt i NO 
utomhus intervjuats och observerats.  
 
Resultatet från undersökningen visar att majoriteten av lärarna inte använder sig av 
undersökande arbetssätt utomhus i den utsträckning de skulle vilja på grund av 
resursbrist av olika slag. När de använder sig av undersökande arbetssätt utomhus 
är det i naturen, på lekplatsen eller skolgården. Undersökningarna är ofta kopplade 
till NTA-lådor eller att utforska vad som finns i naturen. Elevernas kommunikation 
och samarbete är en viktig del i lärarnas arbete liksom att anpassa för alla elevers 
lärande.  Eleverna ska även få arbeta utifrån sina intressen, erfarenheter och genom 
att använda sina sinnen i en kombination av teori och praktik.  
 
 
 
Nyckelord: 
 
Undersökande arbetssätt, utomhuspedagogik, lärande, årskurs 1-3, intervjustudie, 
observationsstudie 
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Inledning 

Enligt kursplanerna i de naturorienterande ämnena ska elever i årskurs 1-3 ges förutsättningar 
att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar (Skolverket 2018:164, 174, 
185). De ska ”utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar” (Skolverket 
2018:165, 175, 186), de ska utifrån det centrala innehållet göra ”enkla fältstudier och 
observationer i närmiljön” och ”enkla naturvetenskapliga undersökningar” (Skolverket 
2018:166, 176, 187).  
 
Skolverket (2018:165) poängterar att eleverna ska ges möjlighet att genom sina sinnen 
undersöka ljus, ljud, temperatur, smaker och dofter vilket kan kopplas till undersökande 
arbetssätt utomhus. Eleverna ska ges möjlighet att lära genom undersökande arbete. Skolan har 
i uppdrag att låta eleverna utveckla sina möjligheter att kommunicera och träna sin språkliga 
förmåga. Skolan ska även erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet (Skolverket 2018:7).  
 
Johansson (2012:23-24) skriver i sin avhandling att det finns lite forskning om undersökande 
arbetssätt för de lägre årskurserna och att det finns behov av att undersöka detta. Även Löfgren, 
Schoultz, Johnsson och Domino Østergaard (2014:143) skriver om att det behövs mer studier 
på områden som delaktighet, ägande av ett problem och socialisering inom ett 
naturvetenskapligt sammanhang.  
 
Att vara en del i att väcka elevers nyfikenhet för naturen är viktigt i dagens ständigt pågående 
debatt om barns stillasittande inomhus med sämre hälsa som följd. Szczepanski (2009:43) 
skriver att utomhuspedagogik kan kopplas till olika sätt att lära genom den kroppsliga 
inlärningen och fysisk aktivitet. Genom detta får eleverna bättre hälsa och hjärnan och alla 
sinnen aktiveras bättre (Szczepanski 2009:45).  
 
Under en av mina VFU-perioder användes naturvetenskapliga undersökningar både utomhus 
och inomhus där elevernas engagemang och nyfikenhet uppmärksammades. Som lärare vill jag 
vara delaktig i elevernas rätt att lära genom kroppen och olika sinnen. Jag vill undersöka detta 
område för att se hur lärarna lägger upp sina lektioner med undersökande arbete utomhus, hur 
de får eleverna att delta aktivt, hur eleverna kommunicerar och om det finns fördelar och 
utmaningar med detta arbetssätt. Jag vill även se på vilket sätt de använder närområdet i 
undervisningen.  
 
Eftersom det står i kursplanerna (Skolverket 2018) för de naturorienterande ämnena att eleverna 
ska göra systematiska, naturvetenskapliga undersökningar, fältstudier och observationer i 
närmiljön kan det vara intressant att ta reda på i vilken utsträckning de ges möjlighet att göra 
det, om det passar alla elever och vilka fördelar och nackdelar det kan finnas med att arbeta 
undersökande utomhus. Det är ett intressant område att undersöka eftersom det i tidigare 
forskning som hittats mestadels handlar om mellanstadieelever eller högstadieelever. Många 
forskningsartiklar handlar antingen om undersökande arbetssätt eller om utomhuspedagogik 
men inte så många om undersökande arbetssätt utomhus. Detta gör det extra intressant och 
viktigt att undersöka området. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt ges en beskrivning av de delar av skolans styrdokument som är kopplade till 
undersökande arbetssätt och utomhuspedagogik i NO-ämnena för årskurs 1-3. Vidare ges en 
beskrivning av vad begreppen undersökande arbetssätt och utomhuspedagogik innebär. 
Tidigare forskning inom dessa områden redovisas och avsnittet avslutas med en beskrivning av 
pragmatismen.  
 

Skolans styrdokument  

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2018) är 
en del av skolans uppdrag att erbjuda eleverna ett varierat innehåll och olika arbetsformer. 
Eleverna ska växa med sina uppgifter och det sinnliga, praktiska och estetiska ska få ta plats 
(Skolverket 2018:8). Undersökande arbete ska finnas med i elevernas aktiva lärande liksom att 
de ska erbjudas daglig fysisk aktivitet (Skolverket 2018:7).  Eleverna ska ges inflytande över 
utbildningen genom att vara delaktiga och kunna påverka på ett demokratiskt sätt (Skolverket 
2018:13).     
 
I inledningen till kursplanerna i biologi, fysik och kemi står att det som ligger till grund för 
naturvetenskapen är människors nyfikenhet att lära mer om sig själva och omvärlden 
(Skolverket 2018:164, 175, 186). Detta ska genom egna upplevelser och systematiska 
undersökningar användas i skolans undervisning för att öka elevernas intresse och nyfikenhet. 
En av förmågorna i biologi, fysik och kemi som eleverna ska utveckla i årskurs 1-3 är att 
genomföra systematiska undersökningar. Det centrala innehållet är gemensamt för biologi, 
fysik och kemi. Några exempel ur det centrala innehållet där eleverna kan använda sig av 
undersökande arbetssätt är att undersöka jordens, solens och månens rörelser och 
årstidsväxlingar i naturen. Eleverna kan även undersöka växter och djur i sitt närområde. De 
kan genom sina sinnen undersöka ljus, ljud, temperatur, smaker och dofter (Skolverket 
2018:165, 175, 186). Genom att använda sig av undersökande arbetssätt på skolgården eller en 
lekpark kan eleverna göra nya upptäckter inom tyngdkraft och friktion men även om balans, 
jämvikt och tyngdpunkt (Skolverket 2018:169, 179, 190).  
 
I kursplanerna i NO-ämnena skrivs det inte uttryckligen att utomhuspedagogik ska ingå i NO-
undervisningen men i stycket om metoder och arbetssätt står det att fältstudier och 
observationer i närmiljön ska förekomma, det vill säga där kan utomhusundervisning ingå 
(Skolverket 2018:166, 176, 187). Enligt kunskapskraven ska eleverna utifrån egna upplevelser 
och utforskande av närmiljön kunna beskriva samband i naturen (Skolverket 2018:168, 179, 
190).  
 
Skolverkets kommentarmaterial i biologi, fysik och kemi syftar till att ge en fördjupad 
beskrivning av kursplanerna. I kommentarmaterialet skrivs det ut hur viktigt det är med 
naturvetenskapliga undersökningar och utforskande av närmiljön för elevernas 
kunskapsutveckling (Skolverket 2017a:16-17, 2017b:16, 2017c:17). Enligt detta 
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kommentarmaterial kan fältstudier och observationer ske i friluftsområden, lekparker, 
zoologiska eller botaniska trädgårdar. Eleverna ska göra fältstudier och observationer genom 
att använda sig av konkreta material som till exempel håvar och förstoringsglas för att kunna 
utforska naturen. Fältstudierna ska ge eleverna ”spännande naturupplevelser och en vana att 
vistas utomhus” (Skolverket 2017a:17, 2017b:17, 2017c:17).  
 
Elevernas upplevelser av naturen kan vara olika genom olika erfarenheter och förväntningar. 
En del elever kan vara trygga och undersöker mycket medan en del kan vara mer försiktiga. För 
att eleverna ska få en större förståelse för att de kan undersöka saker själva kan de jämföra sina 
resultat från undersökningarna de gjort med andras och genom att lyssna och berätta lära sig 
mer (Skolverket 2017a:17, 2017b:16-17, 2017c:17-18).  
 
Enligt Skolverket (2018:6) är en del av skolans värdegrund och uppdrag att anpassa 
undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov för fortsatt lärande. Läraren ska ha 
som mål att hjälpa eleven framåt så att denne tror på sig själv, sin förmåga och att vilja lära. 
Elever med svårigheter ska handledas och ges extra anpassningar (Skolverket 2018:12).  
 

Centrala begrepp 

I detta avsnitt beskrivs innebörden av begreppet utomhuspedagogik och dess historia. Vidare 
beskrivs innebörden av begreppet undersökande arbetssätt.  

Utomhuspedagogik och dess historia 

Utomhuspedagogikens rötter går tillbaka till 300-talet f.Kr. då Aristoteles förespråkade att 
använda sinnena och att få praktiska erfarenheter av verkligheten. Johann Amos Comenius 
(1592-1670) förespråkade att lärande skulle ske i autentisk miljö och trädgården blev därför 
viktig för honom. Han ansåg även att det var viktigt att använda kroppen genom att lukta, röra, 
känna och göra saker samtidigt som lärandet skulle ske för att göra det mer givande. Comenius 
ansåg att mötet med byggnader, naturen och kulturen kunde ses som skola för elevernas lärande 
i en autentisk miljö. Jean-Jacques Rousseau (1712-1784) ansåg att barnen tidigt skulle använda 
metoder där de fick möta verkligheten. De skulle använda sina sinnen genom att använda 
fötterna, händerna och ögonen. Barnen skulle ersätta böcker med detta för att lära sig tänka 
förnuftigt. Han ansåg att man inte skulle lita på andras förnuft utan ta reda på fakta själv 
(Brügge, Glantz och Sandell 2007:49). Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) talade även han 
för att använda sinnena vid inlärning och att undervisning i autentisk miljö skulle komplettera 
klassrumsundervisning. Friedrich Fröbel (1782-1852) utvecklade Pestalozzis metoder och för 
honom blev trädgården och naturen viktig. Ellen Key (1849-1926) förespråkade andra platser 
än klassrummet som alternativ pedagogik. Hon ansåg att eleverna skulle söka kunskap i 
verkligheten och inte bara i böcker. Även Maria Montessori (1870-1952) förespråkade att 
omgivningen skulle användas i undervisningen där hela kroppen fanns med på ett holistiskt sätt 
(Brügge, Glantz och Sandell 2007:50-51). Charles Sanders Peirce (1839-1914) och William 
James (1842-1910) tillsammans med John Dewey (1859-1952) är teoretiker som haft stor 
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betydelse för utomhuspedagogikens pedagogik och filosofi idag. John Dewey ses som en 
centralgestalt inom den pragmatiska pedagogiska skolan och utomhuspedagogiken genom att 
förespråka betydelsen av konkreta material och omgivningen för begreppsbildningen (Brügge, 
Glantz och Sandell 2007:51). I den allmänna folkskoleförordningen i Sverige 1915-1917 
beskrivs skolträdgårdsundervisningen ha ett stort värde och 1919 blev Hembygdskunskap ett 
folkskoleämne. Utomhuspedagogiken har sedan dess levt kvar inom lärarkåren (Brügge, Glantz 
och Sandell 2007:50).  
 
Utomhuspedagogik benämns av Nationalencyklopedin (NE 2018b) som ”pedagogik som utgår 
från platsens betydelse för lärandet”. Den beskrivning som Nationellt centrum för 
utomhuspedagogik (NCU 2017) ger av utomhuspedagogik är ”Utomhuspedagogik är ett 
förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på 
konkreta erfarenheter i autentiska situationer”. Utomhuspedagogik beskrivs av NCU (2017) 
som lärande som sker ute i samhället, i naturen eller inom det kulturella landskapet och att 
platsen har stor betydelse.  
 
Szczepanski och Dahlgren (2011:9) menar att undervisningen ska vara omväxlande och att 
lärandet ska ske i olika sammanhang och situationer. Detta kan enligt dem vara på skolgården, 
i parken, på soptippen, på reningsverket, naturen eller i kulturlandskapet. Utomhuspedagogik 
handlar inte bara om var lärandet sker utan också vad som ska läras och vilken metod som ska 
användas (Szczepanski 2007:26).  Enligt NE (2018b) framhävs ofta de positiva hälsoeffekterna 
av utomhusundervisningen genom själva utevistelsen och av mer rörelse. Även Szczepanski 
(2007:13) påvisar de positiva hälsoeffekterna med utomhuspedagogik. Han menar att när 
eleverna får röra kroppen kommer tankeverksamheten igång och kroppslig aktivitet är bra för 
hälsan. Han menar att hälsa och lärandet hör ihop. NCU (2017) menar att en kombination av 
den sinnliga upplevelsen och den bokliga bildningen är viktig.  
 
 Hedberg (2004:68) diskuterar i sin undersökning de olika delarna som elever ska gå igenom 
för att utveckla sina kunskaper och värderingar om naturen och miljön. De olika delarna är 
”vara i och njuta av, se och upptäcka, förstå sammanhang, förstå påverkan, påverka” och ska 
göras i den ordning de står för att eleverna bäst ska tillgodogöra sig kunskaperna. 
Utomhuspedagogiken, där rörelse ingår, kan gynna de barn som har en motorisk oro och svårt 
för att fungera i ett vanligt klassrum. Rörelse anses dock gynna alla barn eftersom det minskar 
stress, minskar sjukdom och ökar arbetsglädjen (Nelson 2007:114).    
 

Undersökande arbetssätt 

I denna studie kommer begreppet undersökande arbetssätt användas. Systematiska 
undersökningar (Skolverket 2018:164, 174, 185), laborationer (McKelvey 1999:2), experiment 
(Persson 2003:81) och scientific inquiry (Johansson och Wickman 2013:51) är andra 
förekommande beteckningar.  
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Montessoripedagogikens syn på undersökande arbetssätt innebär att elever själva kan lära sig 
att lösa problem, reflektera och att arbeta självständigt men även att samarbeta med andra. Det 
medför att eleven ges stor frihet och att pedagogens roll är att observera och handleda eleven 
(NE 2018a). När ett barn utforskar och utövar undersökande arbetssätt går det enligt Elfström, 
Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014:20) att jämföra med ett naturvetenskapligt 
arbetssätt. Det börjar med en upptäckt, ett problem eller en fråga. Barnet undersöker sedan 
genom sina olika sinnen, samlar och sorterar. Liksom i den naturvetenskapliga forskningen 
ställer barnen hypoteser. Dewey var en pedagog som ansåg att sinnena, den skapande fantasin 
och handens kunskap var viktiga (Szczepanski 2007:17). Dewey förknippas med ”learning by 
doing” vilket innebär att barnen ska lära sig genom att själva få göra, experimentera och 
undersöka (Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée 2014:167)  
 
Ett sätt att använda undersökande arbetssätt i skolan är att ta med eleverna till en sjö eller en 
damm och fånga och titta på insekter. Under tiden eleverna undersöker djuren kan läraren lyssna 
på vad de säger och dokumentera. Därefter kan eleverna ställa frågor. Barn kan visa sig vara 
intresserade av helt andra saker än vuxna som till exempel hur djuret rör sig eller vad det äter 
(Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée 2014:59). Det är vanligt att barn förmänskligar 
djur och relaterar till sig själva när de undersöker. Detta gör att läraren kan komma på andra 
frågor att ställa till barnet som läraren inte tänkt på annars för att hjälpa barnet vidare i 
undersökningen (Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée 2014:60). När barn ska lära sig 
begrepp kan det vara bra att samtidigt få använda sig av olika sinnen för att de lättare ska lära 
sig. Detta gäller inte bara när de ser, känner med händerna, lyssnar, luktar och smakar utan även 
det de blir känslomässigt berörda av (Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée 2014:24).   
 
McKelvey (1999:2-3) skriver om de effekter som laborationer medför. Laborationer ska skapa 
elevernas intresse och komplettera teorin. Alla sinnen ska användas vid laborationer och den 
sociala kompetensen ska tränas genom att samarbeta och kommunicera. Eleverna ska träna sig 
i att planera, genomföra och uppnå mål och därefter analysera. I materialet Att se helheter i 
undervisningen (Skolverket 2012:93) framgår att laborativt arbete är viktigt för elevers lärande. 
Enligt Skolverket visar forskning på att det laborativa arbetets syfte är att eleverna ska träna sig 
att utveckla och pröva teorier men även introduceras och få förståelse för det naturvetenskapliga 
arbetssättet. 
 

Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning kopplad till lärares mål med utomhuspedagogik och 
undersökande arbetssätt följt av hur och var undersökande arbetssätt kan tillämpas utomhus. 
Avsnittet avslutas med en beskrivning av de fördelar och utmaningar som kan finnas med 
utomhuspedagogik och undersökande arbetssätt.  
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Lärares mål med utomhuspedagogik 

I Wilhelmssons (2012:23-26) undersökning intervjuas och observeras lärare som har erfarenhet 
av utomhuspedagogik. Wilhelmsson visar i sin undersökning att lärare har olika mål med 
utomhusundervisningen beroende på vilka deras egna värderingar är och hur lärande uppfattas 
av dem (Wilhelmsson 2012:4). Den inspirerande läraren främjar emotionella och sociala mål 
för elevernas kognitiva utveckling. Andra lärare vill stärka elevernas förmågor och 
självförtroende genom utomhusaktiviteter och kombinera det med teori i klassrummet. Det som 
var gemensamt för lärarna i undersökningen var att deras mål var att aktiviteterna skulle vara 
roliga och stimulerande för att öka elevernas intresse för naturen (Wilhelmsson 2012:45-47).  
 
I Jordets (2007:103) undersökning har flera olika metoder använts för att komma fram till 
resultatet. Observationer och intervjuer har använts på alla skolor men även olika texter har 
använts för analys. Lärarna i Jordets (2007:322) undersökning har som mål att eleverna ska få 
använda huvud, hjärta och hand i den utomhuspedagogiska bildningen. Det förklarar Jordet 
utifrån Wolfgang Klafkis beskrivning att hela människan ska lära ur moralisk, kognitiv, estetisk 
och praktisk syn (Jordet 2007: 47). Detta kan liknas vid Szczepanskis (2009:44) undersökning 
där lärarna, utifrån intervjusvaren, vill att eleverna ska lära med hela kroppen. De framhäver 
vilken betydelse det kroppsliga minnet har för bildningen. Eleverna lär med hela kroppen när 
de får använda kroppsrörelser, vara i den autentiska miljön för lärandet och genom 
sinnesstimuleringen de får. Eleverna ska ges möjlighet till fysisk aktivitet för bättre inlärning 
och kroppslig utveckling (Jordet 2007:322, Szczepanski 2009:43).  
 
Ett annat mål som lärare har med utomhuspedagogiken är att eleverna ska knyta samman 
erfarenheterna från undervisningen utomhus med den teoretiska undervisningen (Jordet 
2007:322, Szczepanski 2009:42, Beames och Ross 2010:103, Wilhelmsson 2012:3). Lärare i 
Szczepanskis (2009:42), Wilhelmssons 2012:36) och Jordets (2007:310) undersökningar 
poängterar vikten av att växla mellan inomhus- och utomhusundervisning för att eleverna ska 
få verklighetsanknytning och att det är ett viktigt komplement till det som gjorts i klassrummet 
och kunna förstärka det. Jordet (2007:309-310) skriver i sin undersökning att teoristarka elever 
har stor nytta av utomhusundervisningen för att kunna kombinera teorin och praktiken och 
därmed komma fram till lösningar på undersökningar. Även för teorisvaga elever är den 
praktiska delen utomhus en öppning för att sedan förstå det teoretiska inomhus. I Beames och 
Ross´(2010:103) undersökning låter lärarna eleverna använda sig av datorer och bibliotek för 
att komplettera undersökningarna utomhus av till exempel träd och löv när frågor uppstått. I 
Beames och Ross´ undersökning har intervjuer och observationer använts.  
 
Ett mål som Jordets (2007:323) intervjuade lärare har är att eleverna ska få träna sitt språk 
genom att kommunicera med andra och utbyta lärdom. Genom detta får de också social 
interaktion. Liknande svar har Beames och Ross (2010:101-102) kommit fram till genom att 
lärarna ger eleverna möjlighet att kommunicera med andra genom att de får bestämma vilka 
frågor som ska diskuteras och sedan diskutera tillsammans. De får även vara med och planera 
utomhuslektionerna och för säkerheten utomhus. Detta kan vara hur de ska hålla sig varma en 
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kall dag, mat och dryck som ska tas med, första förbandslåda och telefonnummer. Efteråt får 
de tillsammans göra en Powerpoint och redovisa om sin lektion.  
 
Sammanfattningsvis är lärares mål med utomhuspedagogik att eleverna ska träna sin kognitiva, 
sociala förmåga och att kommunicera samt stärka elevernas självförtroende. Eleverna ska få 
ökat intresse för naturen genom att lektionerna är roliga. Lärarna vill att eleverna ska lära med 
hela kroppen och med alla sinnen. Eleverna ska lära genom att kombinera teori och praktik och 
de får vara med och planera lektionerna.  
 

Lärares mål med undersökande arbetssätt 

Det kan finnas skillnader mellan läroplanens och lärarnas mål för undersökande arbetssätt enligt 
Johanssons (2012:47) undersökning. Mål som finns i läroplanen är ”att eleverna ska lära sig 
genomföra naturvetenskapliga undersökningar, lära sig begreppsligt om naturvetenskapliga 
undersökningar samt lära sig om naturvetenskapens karaktär” (Johansson 2012:47). Av dessa 
mål anser lärarna att genomföra undersökningarna är viktigast. Lärarna har utöver dessa som 
mål att eleverna även ska lära sig naturvetenskapliga förklaringar och att de ska tycka att NO 
är roligt och intressant. I Johanssons (2012:32) studie användes intervjuer av lärare som metod 
och analyser av läroplaner från olika år.  
 
Att det ska vara intressant och väcka elevernas intresse för naturvetenskap är ett mål som visas 
även i Perssons (2003:82) och Högström, Ottander och Benckerts (2016:59) 
intervjuundersökningar. Johansson och Wickmans (2013:61) intervjustudie visar att lärarnas 
lektionsplanering påverkas av vad eleverna tycker är roligt och tråkigt. I Beames och 
Ross`(2010:101) studie ledde elevernas undersökning av träd till planering av ytterligare 
lektioner. Elevernas frågor lade grunden till den fortsatta planeringen. Även eleverna fick vara 
med i lektionsplaneringarna vilka kunde vara ämnesöverskridande.  
 
Flera forskningsstudier visar att ett gemensamt mål som lärare har med undersökande arbetssätt 
är att det ska gynna det sociala samspelet mellan elever. Eleverna ska samarbeta genom 
diskussioner på lektionerna och tillsammans hitta metoder för att komma fram till lösningar på 
undersökningar (Johansson 2012:61, Löfgren, Schoultz, Johnsson, och Østergaard 2014:143, 
Högström, Ottander och Benckert 2016:58). Eleverna får äga problemet eller frågan och får 
komma med förslag på lösningar genom att de diskuterar tillsammans (Beames och Ross 
2010:101, Löfgren, Schoultz, Johnsson, och Østergaard 2014:138). Genom diskussionerna ska 
de också kunna relatera till verkligheten med vardagsupplevelser (Beames och Ross 2010:103, 
Högström, Ottander och Benckert 2016:58, Andrée 2007:168). I Löfgren, Schoultz, Johnsson 
och Østergaards (2014:134) undersökning användes intervjuer och observationer.  
 
Ytterligare ett mål lärare har med undersökande arbetssätt är att eleverna ska få använda sina 
sinnen (Andrée 2007:167). I Andrées (2007:91) kvalitativa undersökning använder sig eleverna 
av laborationer för att undersöka hur vissa saker ser ut i verkligheten. Detta är i biologi och 
laborationer där är inte lika vanliga som i fysik och kemi. I fysik och kemi får eleverna använda 
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sina sinnen mer. De använder lukt, syn, smak och hörsel även om smaka oftast är förbjudet. 
Detta gör de för att kunna ”urskilja kritiska aspekter av det laborativa arbetet” (Andrée 
2007:98). I en undersökning där en svensk och en dansk klass jämförs diskuteras först i det 
danska klassrummet hur de kan gå till väga vid undersökandet. Eleverna får vara med och ge 
förslag på hur de ska göra. Läraren sammanfattar sedan förslagen där sinnena se, känna och 
smaka ingår. Läraren tar sedan fram de olika materialen och eleverna får prova. I det svenska 
klassrummet är eleverna också med och diskuterar hur de skulle kunna göra men det är ändå 
läraren som styr hur de ska göra utifrån en förutbestämd metod från NTA-materialet (Löfgren, 
Schoultz, Johnsson, och Østergaard 2014:138-139).  
 
 I Johansson och Wickmans (2013:59) undersökning visade resultatet att många elever vill ha 
självständigt arbete även om de anser detta vara svårare. En del lärare hjälper ändå eleverna för 
att de ska komma på rätt spår eftersom de många gånger ser att det blir för svårt med samarbete 
och att ta eget ansvar. Lärarna bestämmer också vilka som ska arbeta tillsammans. Att ha 
lärarledda lektioner är enligt lärare tråkigare för eleverna. Även Löfgren, Schoultz, Johnsson 
och Domino Østergaards (2014:139) undersökning visar att lärare vägleder eleverna med hjälp 
av frågor för att de ska komma vidare.  
 
Att eleverna ska förstå begrepp inom naturvetenskapen påvisar lärare i några undersökningar 
vara ett viktigt mål (Johansson och Wickman 2013:60, Högström, Ottander och Benckert 
2016:58). I Johansson och Wickmans (2013:60) undersökning kommer det dock fram att 
eleverna kan tycka det är svårt att kommunicera med de rätta begreppen.  
 
Det är viktigt enligt lärare att eleverna ska våga göra hypoteser och att låta dessa förutsägelser 
få vara fel om det skulle bli så (Johansson och Wickman 2013:62). Enligt Johanssons (2012:54) 
undersökning är emellertid elever rädda för att gissa fel. Samtidigt påpekas det av vissa lärare 
att det är viktigt att eleverna följer instruktioner så att det blir rätt förutbestämt resultat 
(Johansson och Wickman 2013:62, Johansson 2012:70).  
 
Sammanfattningsvis är lärares mål med undersökande arbetssätt enligt tidigare forskning att 
eleverna ska genomföra själva undersökningarna, lära sig de rätta begreppen och tycka att NO 
är roligt och intressant. Utifrån intresse och frågor planeras fortsatta lektioner. Det sociala 
samspelet med diskussioner för att lösa uppgifter och att kunna relatera till verkligheten är ett 
viktigt mål för lärarna. Eleverna ska kunna göra hypoteser och använda sina sinnen vid 
undersökningarna.  
 

Hur och var undersökande arbetssätt utomhus kan tillämpas 

Olika undersökande arbetssätt kan användas utomhus och några exempel på detta finns att läsa 
i några forskningsartiklar. I Klaar och Öhmans (2012:451) undersökning visas exempel på hur 
barn i förskolan kan lära sig om friktion och lutande plan genom att själva prova. Klaar och 
Öhman (2012:448) studerade en pojke som ska ta sig uppför en isig backe och sedan åka pulka 
ner. De ser hur han, när han nästan är uppe, börjar glida bakåt och hur han då böjer benen och 
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sätter ner en hand i marken. Han fortsätter sedan med små steg och fortsatt böjda ben tills han 
når toppen. Han kommer därmed på själv hur han ska göra för att lättare komma upp där det är 
halt. Där han sedan ska åka nerför backen har det smält på vissa ställen och lera har kommit 
fram. Han hjälper då till med händer och fötter och upptäcker att genom att sparka och skjuta 
på glider det fortare (Klaar och Öhman 2012:450). Han undersöker därmed själv hur han kan 
påverka sitt sätt att ta sig fram på lutande plan och påverka friktionen. I undersökningen används 
förutom observationer även intervjuer (Klaar och Öhman 2012:441).  
 
Både Pendrill, Kozma och Theve (2013) och Nilsson (2005) har studerat hur undersökande 
arbetssätt kan användas utomhus på nöjesparker. Pendrill, Kozma och Theve (2013:591) menar 
att elever kan lära sig mycket om fysik genom att observera och göra experiment där hela 
kroppen används. De kan till exempel studera karuseller som bergochdalbana och fritt fall och 
se cirkulära rörelser, pendelrörelser och krafter. De kan studera vad som händer med kroppen i 
de olika situationerna. Är det yngre elever kan de börja med undersökningar på en lekplats. 
Pendrill, Kozma och Theve (2013) har använt sig av intervjuer, observationer och frågeformulär 
i sin undersökning.  
 
Nöjespark är något som används som undersökningsplats även i Nilssons (2005:60) 
observationsstudie. Där fokuserar man mycket på att eleverna ska lära sig begrepp som kraft, 
rotation och tröghet genom att utföra olika experiment. Eleverna ska samarbeta genom 
diskussioner och diskussionerna återupptas när de kommer tillbaka till klassrummet. Före sin 
resa till nöjesparken gjordes liknande experiment i klassrummet som de kunde relatera till. 
Nilssons (2005:67-68) studie visar hur eleverna utvecklar begreppen genom diskussioner och 
att relatera till vardagshändelser. Eleverna undersöker bland annat ballonger och vad som 
händer beroende på vad de är fyllda med.   
 
I Beames och Ross´ (2010:104) undersökning visas hur eleverna kan lära sig om det lokala 
landskapet genom att till en början gå till lekplatsen. Eleverna kan undersöka hur träd växer och 
studera löv i närheten av skolan. De besöker även ett ställe där det fällts träd och de får 
undersöka hur träden ser ut inuti. När de undersökt saker i närheten av skolan kan de förflytta 
sig längre bort från skolan och titta på exempelvis byggnaders konstruktion och de material 
som använts.  
 
Sammanfattningsvis kan undersökande arbetssätt utomhus tillämpas på olika ställen enligt 
några forskningsartiklar. Friktion och lutande plan kan undersökas i pulkabacke. Cirkulära 
rörelser, pendelrörelser och krafter kan studeras på nöjesparker eller lekplatser. Genom att göra 
olika experiment kan olika begrepp läras in samtidigt. Eleverna kan lära sig om det lokala 
landskapet genom att först gå till lekplatsen eller skolgården och studera naturen för att sedan 
ta sig längre bort från skolan och studera byggnadskonstruktioner och olika material.  
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Fördelar och utmaningar med utomhuspedagogik och undersökande arbetssätt 

Enligt forskning ökar intresset för utomhuspedagogik i många länder (Fägerstam 2012:1). 
Hälsan är en orsak till att lärare anser att utomhuspedagogik är bra för elever eftersom rörelse i 
utomhusmiljön ger bättre lärande (Szczepanski 2009:45, Jordet 2007:322, Wilhelmsson 
2012:3). I Jordets (2007:315) undersökning framkom att alla ämneskunskaper kan utvecklas 
genom utomhuspedagogik. När eleverna får undervisning utomhus aktiveras hjärnan mer än 
vid inomhusundervisning och alla sinnen aktiveras (Szczepanski 2009:45, Wilhelmsson 
2012:3). Enligt Jordets (2007:317) undersökning utvecklas elevernas fysik, motorik, balans, 
koordination och uthållighet när de får vara ute. En viktig aspekt som lärarna påvisar med 
utomhuspedagogiken är att eleverna får verklighetsanknytning och ett sammanhang av sina 
personliga erfarenheter (Szczepanski 2009:42, Jordet 2007:315, Wilhelmsson 2012:3, Beames 
och Ross (2010:104). Det är bra att kunna kombinera utomhuspedagogiken med 
inomhusundervisningen där eleverna först får lära sig det teoretiska inomhus och sedan kunna 
se det med egna ögon utomhus eller att kunna ta reda på sådant man inte förstod utomhus genom 
till exempel datorn när man kommer till klassrummet (Szczepanski 2009:42, Beames och Ross 
2010:103, Wilhelmsson 2012:3).  
 
Enligt forskning finns det vissa utmaningar både med att undervisa utomhus och med 
undersökande arbetssätt. Att ha undervisning utomhus och gå iväg från skolan kan innebära 
risker och i Beames och Ross´(2010:102) undersökning får eleverna vara med och planera för 
allas säkerhet. Det kan gälla att ha med sig första hjälpen, eventuella mediciner, telefonnummer, 
mat och dryck. Vädret kan påverka utomhusundervisningen eftersom vissa elever inte har 
utrustning som exempelvis regnkläder och stövlar (Szczepanski 2009:52). Vädret visar sig även 
påverka i Fägerstams (2012:45) undersökning eftersom antal timmar med utomhusundervisning 
varierar mycket under året beroende på årstid. Under höst och vår anordnas fler 
utomhuslektioner än under vintern (Fägerstam 2012:59, Wilhelmsson 2012:34). Fägerstams 
undersökning bygger på observationer och intervjuer (Fägerstam 2012:39). Kursplanen kan 
tolkas olika och därför kan det variera mellan kommuner hur mycket tid som läggs på olika 
moment (Persson 2003:81). Vissa lärare i Szczepanskis (2009:51-52) undersökning anser att 
elevgrupperna är för stora för att vara utomhus. De anser inte att de kan ha uppsikt över alla 
elever. Det finns en osäkerhet hos lärare att undervisa utomhus eftersom de inte vet hur, när och 
varför de ska göra det. 
 
Sammanfattningsvis visar forskning att en fördel med utomhuspedagogik är hur den kan 
påverka hälsan genom att eleverna får röra på sig och då får bättre fysik, motorik, balans, 
koordination och uthållighet. Eleverna får bättre lärande av ämneskunskaper och de får aktivera 
alla sinnen. Det är en fördel också att kombinera teori och praktik och att få 
verklighetsanknytning genom att själva få uppleva utomhus.  
 
Det kan finnas utmaningar med att undervisningen bedrivs utomhus, exempelvis att det är en 
risk att gå från skolan och det gäller att vara förberedd. Elevgrupperna kan vara för stora och 
det är svårt att ha uppsikt över alla. Vädret påverkar och alla elever har inte den utrustning som 
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krävs. Dessutom påverkar vädret genom de olika årstiderna eftersom det visat sig att lärare 
använder utomhusundervisning mest under vår och höst.   
 

Pragmatismen 

I detta avsnitt beskrivs lärandeteorin pragmatismens historia och hur pragmatismen kan 
användas som ett stöd vid planering av undervisning. 
 
Pragmatismen är en lärandeteori som har synen att teori och praktik ska kombineras för att få 
bästa kunskap. När något ska undersökas ska det utgå från ett praktiskt problem och det ska 
vara något som ska komma till nytta för den som söker ett svar (Eriksson 2007:176). Inom 
pragmatismen tar man avstånd från att det går att skilja mellan teori och praktik. Om en 
människa ska göra något praktiskt behövs det ändå en teoretisk grund för att kunna utföra det 
(Säljö 2014:289). Det ska kunna kopplas till människors erfarenheter. Inom utbildning ska 
utbildningen läggas upp utifrån elevernas erfarenheter (Hartman, Lundgren och Hartman 
2004:218). Pragmatismen handlar om att människans kunskap skapas genom praktiska 
handlingar och genom att reflektera (Eriksson 2007:176).  
 
Det största namnet inom pragmatismen är John Dewey som levde mellan 1859 och 1952. Han 
var filosof och pedagog med bland annat intresse för skola och pedagogik (Hartman, Lundgren 
och Hartman 2004:11). Dewey var även mycket intresserad av samhällslivet utanför skolans 
värld men det var för sin kritik och sitt arbete för skolor han blev mest känd (Hartman, Lundgren 
och Hartman 2004:13). Dewey ville utveckla skolan med fokus på att den enskilde eleven skulle 
hjälpa till att skapa ett demokratiskt samhälle (Sundgren 2011:103). Han drev försöksskolor där 
han praktiserade sin pedagogiska filosofi i undervisningen och den första skolan startade han i 
USA 1896 tillsammans med hustrun (Hartman, Lundgren och Hartman 2004:13). Dewey har 
även fått inflytande i Sverige med sitt tankesätt (Hartman, Lundgren och Hartman 2004:24). 
Han förknippas med uttrycken ”learning by doing” och ”intelligent action” men dessa uttryck 
var inget Dewey använde sig av utan de har uppkommit i efterhand (Hartman, Lundgren och 
Hartman 2004:16). ”Learning by doing” innebär att människan ska lära sig samspela med 
omvärlden, lära sig de sociala reglerna och förstå sammanhang. Utveckling är också en viktig 
del och i skolan ska eleven få möjlighet att pröva och experimentera. Utbildningen ska utgå 
från elevens intresse där läraren med sina ämnes- och pedagogkunskaper ska stimulera och 
hjälpa eleven för utveckling.  
 
”Intelligent action” innebär att tanke och handling samarbetar och att människan ska leva som 
hon lär och att reflektera över sina handlingar. Dewey menade även att teori och praktik inte 
ska skiljas åt i skolan utan att de används tillsammans (Hartman, Lundgren och Hartman 
2004:17). En handling ska, enligt Dewey, vara kopplat till ett mål eller en avsikt och ha en 
mening (Sundgren 2011:110). Han ansåg även att det var viktigt att anpassa undervisningen 
utifrån varje enskild individ eftersom eleverna har olika förutsättningar (Hartman, Lundgren 
och Hartman 2004:126). Pedagogen ska ta hänsyn till elevens behov och även intressen 
(Sundgren 2011:104). Dewey betonade att individ, kultur och samhälle ska ses i relation till 
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varandra. Det ska inte vara två olika världar där skolan är en värld och samhälls- och 
vardagslivet är en annan. Barnet ska i skolan utvecklas till att kunna leva som en 
samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle. Det demokratiska samhället ska även visa sig 
i skolan genom att eleverna ska ha inflytande över innehåll och form (Säljö 2014:291-292). 
Dewey påpekade att en stor del av pedagogens uppgift är att vägleda, styra och organisera 
samspelet mellan individen och omgivningen (Hartman, Lundgren och Hartman 2004:23).  
 
Dewey förespråkade även att eleverna ska diskutera, argumentera, analysera och ställa frågor 
(Säljö 2014:293). Undervisningen ska inte bara utgå från katederundervisning och där tester 
görs av kunskaper genom att återge sådant från läroböcker och undervisning (Sundgren 
2011:112). Laborationer var, enligt Dewey, ett viktigt sätt för eleverna att upptäcka själva 
(Hartman, Lundgren och Hartman 2004:101). Det var viktigt, enligt Dewey, att pedagogen kan 
möta barnens frågor och att ta med deras erfarenheter i undervisningen för att få en djupare 
kunskap (Säljö 2014:296). Eftersom det redan på Deweys tid fanns för mycket information i 
samhället för att kunna undervisa om allt ansåg han att undervisningen skulle baseras på 
elevernas frågor eller problem. Detta kallas ”inquiry” och innebär att undersöka något som är 
oklart genom att söka information (Säljö 2014:295). Systematiska experiment eller 
undersökningar är exempel på ”inquiry” (Säljö 2014:296). Individualiserad undervisning, 
grupparbeten och projektarbeten syns ofta i dagens skola och är inspirerad av Deweys 
pedagogik (Sundgren 2011:126). Dewey har betytt mycket även för utomhuspedagogikens 
grunder där praktisk kunskap är lika mycket värd som teoretisk (Brügge, Glantz och Sandell 
2007:51). Dewey förespråkade att uppleva med sina sinnen genom olika aktiviteter (Hartman, 
Lundgren och Hartman 2004:100-102).   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur undersökande arbetssätt används inom 
utomhuspedagogiken i årskurs 1-3 i NO och vilka olika metoder som används för att eleverna 
ska få möjlighet till lärande.   
 
Frågeställningarna som kommer att användas är:  
 

 Vad får elever i årskurs 1-3 möjlighet att lära sig genom undersökande arbetssätt 
utomhus i NO? 

 Hur arbetar lärare i årskurs 1-3 med undersökande arbetssätt utomhus i NO för att stödja 
alla elevers lärande? 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras olika metoder för insamling av data, val av metod för denna 
undersökning och begreppen reliabilitet, validitet, objektivitet och generaliserbarhet beskrivs i 
förhållande till syfte och frågeställningar. Urvalet av informanter presenteras och hur analysen 
har genomförts. Även de etiska överväganden som gjorts i samband med studien beskrivs.  
 

Metodval 

När en undersökning ska göras kan data samlas in genom kvalitativ eller kvantitativ metod. 
Kvalitativ metod kan vara intervju eller observation (Larsen 2009:27). Kvantitativ metod kan 
vara enkätundersökning (Larsen 2009:25).  
 
Kvalitativ metod innebär att det undersökta ska ge en helhetsbild och att den som undersöker 
ska kunna tolka och förstå det resultat som framkommer (Stukát 2011:36). Fördelen med dessa 
metoder är att få möta informanterna och prata med dem och se med egna ögon vad de gör 
(Larsen 2009:26-27). Kvalitativa intervjuer möjliggör en djupare förståelse eftersom den som 
intervjuar har möjlighet att ställa följdfrågor där den intervjuade ges möjlighet att utveckla sina 
svar. Observation kan vara ett bra komplement till intervjun genom att mer information kan 
komma fram. Dessutom kan det som framkommer under observationen jämföras med 
intervjusvaren. Nackdelen med kvalitativa metoder kan vara att det är svårare att generalisera 
och att det kan ta lång tid att gå igenom svaren från intervjuerna. Det kan även vara svårt för 
informanten att vara ärlig eftersom denne inte är anonym inför den som intervjuar (Larsen 
2009:27).  
 
Fördelen med en kvantitativ undersökning är att det är lättare att begränsa mängden information 
när det är korta svar eller att exempelvis kryssa i och det går snabbare att analysera resultaten. 
Det kan även vara en nackdel, om det är många svar som ska analyseras kan det ta lång tid. Att 
den som svarar på en enkät kan vara anonym kan leda till ärligare svar. Att använda sig av 
enkätundersökning kräver viss förkunskap inom området och kan göra att det är svårt att 
formulera tillräckligt bra frågor för att få en förståelse om det som ska undersökas. Det kan vara 
svårt att få tillräckligt med information när standardformulär används och därmed dra fel 
slutsatser vid en analys (Larsen 2009:25-27).  
 
Till denna studie har de kvalitativa metoderna intervju och observation använts för att samla in 
data eftersom det blir lättare att få en djupare förståelse genom dessa metoder. I undersökningen 
har enkätundersökning valts bort eftersom det tar för mycket tid att konstruera bra frågor och 
att analysera enkäterna om det är en stor mängd svar. 
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Intervju som undersökningsmetod 

En kvalitativ intervju innebär att den intervjuade formulerar svaren själv. Informanten ska, 
innan intervjun börjar, informeras om hur strukturerad intervjun ska vara. Den kvalitativa 
intervjun kan vara olika mycket strukturerad. I en strukturerad intervju använder intervjuaren 
ett bestämt intervjuschema som följs utan att ordningen på frågorna ändras (Larsen 2009:83) 
medan det i en halvstrukturerad intervju inte är så noga vilken ordning frågorna tas i och om 
man vill lägga till följdfrågor (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013:128).  I en 
halvstrukturerad intervju har intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor utifrån grundfrågorna 
och därmed gå djupare in på ett ämne vilket är en fördel för denna sort av intervju (Eliasson 
2013:26). Det är även en fördel att, under tiden den halvstrukturerade intervjun pågår, kunna 
bestämma ordningen på frågorna och att de inte behöver formuleras på ett bestämt sätt (Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström 2013:128). 
 
Det kan vara en fördel att informanterna får frågorna i förväg för att kunna förbereda sig. Det 
kan vara en nackdel om det kommer följdfrågor som informanten inte är beredd på. Bra att 
tänka på är att det kan krävas av den som genomför intervjun att han eller hon har mycket 
förkunskaper om ämnet och en bra psykologisk förmåga. Negativt med den här typen av 
intervju är att den är tidskrävande och det kan vara svårt att jämföra informanternas svar när 
det inte blir standardiserade frågor (Stukát 2011:44). Det är viktigt att den som intervjuar är 
uppmärksam och kan få informanten att vidareutveckla vad han eller hon tänker, tycker och 
värderar. Samtidigt ska den som intervjuar vara neutral utan att lägga egna värderingar i det 
informanten svarar. Den som intervjuar ska inte heller ställa frågor på ett sätt som är värderande. 
Intervjun ska genomföras i en lugn och ostörd miljö för att inte bli avbruten (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström 2013:129).  
 
I en kvantitativ intervju kryssas svaren för i ett frågeformulär (Larsen 2009:83). Den 
kvantitativa intervjun liknar en enkätundersökning eftersom den ger samma svar. Fördelen med 
att göra en sådan intervju istället för en enkätundersökning är att det kan bli mindre bortfall. 
Det kan vara lättare att hoppa över att fylla i en enkät än att säga nej till någon som vill ställa 
frågor. Andra fördelar är att det går snabbare än när den intervjuade får svara fritt och det krävs 
inte så mycket intervjuerfarenhet. Dessutom är resultaten lätta att bearbeta och jämföra. En 
nackdel är att det inte blir en flexibel intervju eftersom det är bestämt från början vilka frågor 
som ska besvaras och det går inte att vidareutveckla svaren som vid en halvstrukturerad 
kvalitativ intervju (Stukát 2011:43-44). I studien har halvstrukturerade intervjuer använts 
eftersom ett visst stöd ska finnas av förberedda frågor men informanten skall även kunna berätta 
fritt utifrån frågor och följdfrågor.  
 
Intervjuerna har dokumenterats med hjälp av ljudinspelningar. Det som är viktigt att tänka på 
när en ljudinspelning ska göras är att den intervjuade lämnar sitt samtycke till det (Eliasson 
2013:25). Intervjun har förberetts genom att utgå från syfte och frågeställningar kopplat till det 
teoretiska perspektivet pragmatism och därifrån har frågor formulerats. Denna intervjuguide 
innehåller tillräckligt många frågor för att besvara syfte och frågeställningar. Frågorna är öppna 
och informanten kunde använda sina egna ord så mycket som möjligt. Frågornas ordning och 
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följdfrågor kunde anpassas efter intervjun och utifrån vad informanten berättade (Stukát 
2011:151).  
 

Observation som undersökningsmetod 

Under en strukturerad observation följs hela tiden ett schema med olika kategorier. En 
observation kan även vara deltagarobservation som innebär att ett deltagande sker under en 
längre tid. Några gånger per dag skrivs det ner vad som hänt som en dagbok. Fokus ligger på 
några förutbestämda frågor. Det som kan vara negativt med en sådan observation är att den som 
observerar påverkar de medverkande och deras beteenden. Den som observerar kan även bli 
känslomässigt involverad och därmed bli subjektiv till undersökningen. Fördelen med 
deltagarobservation är att den som observerar kommer närmare och kan upptäcka saker som 
socialt samspel och värderingar som är svårare att få fram vid en intervju. En observation kan 
även ske utifrån ett registreringsschema om det är något specifikt som ska undersökas. Det kan 
till exempel vara att undersöka en speciell händelse och hur många gånger det upprepas under 
en tid (Stukát 2011:58). Det kan där vara svårt att veta om de som observeras ska bli 
informerade om vad som undersöks eller inte. Om de inte får veta kan det handla om etik och 
att inte sanningen sägs och om de får reda på det kan det påverka hur de beter sig (Stukát 
2011:59).  
 
När elever och lärare vet om att den som observerar är där för att observera och syftet med 
observationen är det en öppen observation (Larsen 2009:91).  Det kan vara bra att veta att den 
som observerar har en viss påverkan på situationen eftersom de inblandade vet att de observeras 
(Eriksson Barajas et al. 2013:132). I den icke deltagande observationen tittar och lyssnar 
observatören på det som händer och antecknar samtidigt. Han eller hon har ingen direkt 
deltagande funktion i miljön (Eliasson 2013:23). Olika beteenden kan studeras och det är en 
fördel att kunna analysera situationer direkt under en observation. Nackdelen är att det bara är 
yttre beteenden som kan observeras. Känslor och tankar är svårare att upptäcka. Resultatet är 
ofta konkret och lätt att förstå vilket är en fördel vid en analys av materialet. Nackdelen med 
observation är att det är tidskrävande (Stukát 2011:55-56). Lärarna i studien har till största delen 
varit de som observerats men eftersom det sker ett samspel mellan lärare och elever har även 
eleverna till viss del observerats. 
 
Intervjuerna har kompletterats med observationer i de aktuella klasserna. Detta kan göras för 
att kunna jämföra och se om lärarna gör det de säger att de gör och för att få mer information 
(Stukát 2011:55). Observationerna har varit strukturerade eftersom data har samlats in utifrån 
ett förutbestämt observationsprotokoll (Bilaga 5) (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
2013:133). Observationen har dokumenterats genom minnesanteckningar. Detta har gjorts 
genom att ett formulär förbereddes i förväg kopplat till intervjufrågorna för att veta vad som 
skulle observeras (Larsen 2009:93). Det kopplades även till teorin pragmatismen. Efter 
observationerna har en fördjupning av anteckningarna gjorts så snabbt som möjligt när allt 
funnits i färskt minne. Filmupptagning har inte använts under observationerna eftersom det 
finns en risk att alla inte uppträder naturligt när de blir filmade (Larsen 2009:94). Det kan även 
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vara svårt att filma i utomhusmiljö ifall eleverna är utspridda på en större yta till skillnad mot i 
ett klassrum. Annars kan det enligt Stukát (2011:56) vara bra med en videoinspelning eftersom 
den kan studeras flera gånger i efterhand och den kan visas för läraren vilket kan leda till 
intressanta följdfrågor till läraren.  
 
Öppna observationer som icke deltagande observatör har använts eftersom de inblandade inte 
skulle styras av mig som observatör utan agera utifrån lärarens undervisning.  
 

Reliabilitet, validitet, objektivitet och generaliserbarhet 

När en undersökning ska genomföras är det viktigt med hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet 
innebär att en undersökning som görs ska vara trovärdig och om någon annan vill upprepa 
undersökningen ska den ge samma resultat om man har liknande förutsättningar (Eliasson 
2013:14). När det är en kvalitativ undersökning som denna kan det vara svårt att få samma 
resultat vid upprepning, även om det skulle vara samma informanter, eftersom forskare kan 
uppfatta saker olika. Vid en observation kan olika observatörer se olika saker och uppfatta 
situationer på olika sätt. Vid en intervju kan den intervjuade påverkas av vad intervjuaren säger 
och resultatet kan då bli annorlunda om en annan person intervjuar (Larsen 2009:81). Det är 
viktigt att undersökningen utförs noggrant för att få god reliabilitet. När en kvalitativ 
undersökning görs ska den som undersöker försöka förstå personen eller annan källa 
informationen kommer ifrån så det inte blir missuppfattningar, eftersom någon annan ska kunna 
upprepa undersökningen och försöka tolka det på samma sätt. Inför denna undersökning har 
noggranna instruktioner gjorts för hur den ska genomföras, beskrivning av hur den har 
genomförts och vilka referenser som använts (Eliasson 2013:15). Insamlad data behöver också 
behandlas noggrant för att få hög reliabilitet. Det är viktigt att hålla reda på vem som sagt vad 
under observationer och intervjuer så det inte blandas ihop. Detta för att det ska bli hög 
reliabilitet (Larsen 2009:81).  

 
Validitet innebär att det som är tänkt att mätas verkligen mäts och att undersökningen därmed 
blir giltig (Eliasson 2013:16). Utifrån syftet och frågeställningarna har detta följts i 
intervjufrågor och observationer. Den som undersöker behöver också under hela 
undersökningen fråga sig själv hur han eller hon har bedömt data och om det skulle kunna tolkas 
på annat sätt (Dovemark 2007:150). För att validiteten ska höjas kan undersökningen behöva 
ändras under arbetets gång genom att något fördjupas eller tas bort. Undersökningen kan även 
diskuteras med andra för att få stöd i det fortsatta arbetet (Dovemark 2007:151). Detta har gjorts 
kontinuerligt i denna undersökning med handledare och studiekamrater. Validitet innebär även 
att andra ska kunna förstå det som beskrivits och detta kallas kommunicerbarhet. Den som gör 
undersökningen ska beskriva de olika faserna noga så att de som tar del av undersökningen 
förstår hur den genomförts (Kihlström 2007:164). I den här undersökningen har därför 
observationer och intervjuer beskrivits noggrant. När man använder kvalitativa metoder som 
observation och intervju är det lättare att ha hög validitet än vid en kvantitativ metod eftersom 
den intervjuade kan prata friare och den som intervjuar kan ställa följdfrågor för att få djupare 
förklaringar (Larsen 2009:27).  
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Under en undersökning ska forskaren vara objektiv och inte påverka resultaten. Att vara helt 
objektiv kan vara svårt eftersom alla människor har en viss kunskap och värderingar med sig 
som bakgrund (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013:55). Thornberg och Fejes 
(2015:261) skriver att forskaren behöver vara medveten om sina personliga värderingar och 
förkunskaper eftersom detta kan påverka undersökningen. Enligt Larsen (2009:15) kan 
forskarens erfarenheter och värderingar påverka hur undersökningen angrips, hur 
frågeställningarna görs och hur svaren tolkas.  Även om det inte går att vara helt objektiv är det 
bra att sträva efter det. Under en deltagande observation kan det vara svårt att vara objektiv 
eftersom den som observerar kan bli känslomässigt berörd och få svårt att hålla distans (Stukát 
2011:58). Thornberg och Forslund Frykedal (2015:62-63) skriver om sensitivitet och 
objektivitet som Strauss och Corbin har beskrivit som en växelverkan. Sensitivitet innebär 
förmågan att kunna läsa av olika nyanseringar i insamlad datas meningsinnehåll. Objektivitet 
beskriver de som förmågan att hålla en viss distans till det insamlade materialet och resultatet. 
Några saker man kan göra enligt Strauss och Corbin för att balansera objektivitet och sensitivitet 
är att jämföra, se ur olika personers perspektiv, samla in data med olika metoder, jämföra 
antaganden med insamlad data, fråga sig om det stämmer det man tror sig ha sett med insamlad 
data och alltid vara öppen för att revidera. I undersökningen har en strävan efter objektivitet 
skett och det har varit en icke deltagande observation vilket gör det lättare att hålla distans. 
Förutfattade meningar om de undersökta områdena har försökt undvikas och objektivitet mot 
lärare och elever har eftersträvats.   
 
Generaliserbarhet innebär att undersökningen är så pass stor att resultatet från en grupp kan 
antas passa in generellt på den stora massan (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
2013:100). De resultat som framkommer i en undersökning kan antingen generaliseras eller så 
gäller de bara för den undersökta gruppen (Stukát 2011:136). Detta är något att tänka på när en 
undersökning ska göras. Det gäller att ta hänsyn till vilka som ska vara med i undersökningen 
och hur många. Det är också bra att fundera över hur de inblandade kan motiveras så de inte 
hoppar av. Det är inte alltid en stor undersökning är det som är intressant utan det kan vara ett 
par skolor, en grupp elever eller lärare som vill undersökas (Stukát 2011:63). Det kan också 
vara resursbrist och saknas ekonomiska resurser, vilket är vanligt vid examensarbeten (Stukát 
2011:64).   
 

Urval   

Till en början kontaktades tre rektorer i samma kommun via mejl varav två svarade och 
godkände en kontakt med lärarna på skolan. På den skola där rektorn inte svarade kontaktades 
lärarna direkt via mejl om intresse fanns att delta i studien. Alla lärare i årskurs 1-3 på dessa 
skolor kontaktades eftersom information inte fanns om vilka som undervisar i NO eller inte. 
Urvalskriterierna var att lärarna undervisar eller har undervisat i årskurs 1-3 och i undersökande 
arbetssätt utomhus i NO. De skulle vara behöriga lärare och helst utbildade i NO men inget 
krav. Elva lärare i årskurs 1-3 kontaktades i ett första skede och de fick då ta del av ett 
informationsbrev (Bilaga 1). Två lärare svarade snabbt att de ville delta i studien varav dag och 
tid bestämdes för observation och intervju. Dessutom mejlades ett dokument till lärarna med 



 

19 
 

information till vårdnadshavarna om deras barns deltagande i studien (Bilaga 2) som de skulle 
godkänna.  
 
Till de lärare som inte svarade alls skickades ytterligare ett mejl för att säkerställa att de fått 
informationen men ingen av dessa hade möjlighet att delta i studien. Sökningen av informanter 
utökades från närområdet till två skolor några mil bort men i samma kommun och dessutom 
utökades sökningen till F-3. Där kontaktades elva lärare via mejl. De fick samtidigt ett 
informationsbrev (Bilaga 3). Sökningen utökades även på tidigare kontaktade skolor med F-
klass och innefattade där fem lärare. Även här fick ett extra mejl skickas till några som inte 
svarade på det första. Ingen hade möjlighet att delta i studien.  
 
Sökningen utökades ytterligare till att kontakta två rektorer i en annan kommun men ingen 
svarade på mejlen. En kontakt togs med en lärare via mejl i en tredje kommun som i sin tur 
frågade fler lärare på skolan om intresse fanns att delta i studien men ingen hade möjlighet att 
delta. Genom två andra studenter togs kontakt med två lärare i en fjärde kommun. Ingen av dem 
kunde vara med i undersökningen. Samtliga lärare och rektorer fick informationsbrevet vid den 
första kontakten. 
 
Eftersom det var svårt att få tag på informanter gjordes ett nytt försök med att kontakta några 
igen om de kunde tänka sig att ställa upp på enbart en intervju. Sex lärare, från den kommun 
som först kontaktades, fick ett mejl med en förfrågan om deltagande. Dessa lärare hade vid 
första kontakten visat delvis intresse men som inte hade utomhusundervisning under aktuell tid. 
Där tackade tre ja till att delta och en av dem kunde dessutom genomföra en lektion som kunde 
observeras. Det totala antalet blev då tre lärare att observera och intervjua och två lärare att 
enbart intervjua. De flesta lärare i undersökningen har utbildning i NO och har lite olika lång 
erfarenhet av undervisning (se Tabell 1).  
 
Tabell 1. Lärarnas behörighet och erfarenhet. 
  

Lärare Behörighet Erfarenhet som 
behörig lärare 

A Årskurs 1-6. Matte, Svenska, Engelska, SO 10 år 
B Årskurs F-6. Alla ämnen och läst extra NO och Språk, lek och lärande. 6 år 
C Årskurs F-6. Alla ämnen och inriktning Språk, lek och lärande.  6 år 
D Årskurs 1-7. Matte, NO, Svenska, Bild, Teknik.  15 år 
E Årskurs F-3. Matte, Svenska, Engelska, NO, SO, Teknik 2,5 år 

 
 
Alla undervisar i NO men lärare D och E använder inte undersökande arbetssätt utomhus för 
närvarande. 
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Genomförande  

Intervjuerna och observationerna genomfördes hösten 2018. Intervjuer har gjorts med lärare i 
årskurs 1-3. Intervjuerna planerades ta cirka trettio minuter per intervju och det visade sig vara 
en rimlig beräkning av tiden. Informanterna fick ta del av intervjufrågorna (Bilaga 4) i förväg 
men alla hade inte förberett sig. Intervjuguiden följdes och vissa följdfrågor tillkom för att få 
ytterligare klarhet i svaren. Intervjuerna genomfördes i de flesta fall på en ostörd plats på 
respektive skola och spelades in med hjälp av en läsplatta. Intervjuerna inleddes med frågan om 
godkännande att spela in och om deltagande i studien. Observationerna genomfördes under en 
lektion per tillfälle. Under de observationer som gjordes genomfördes två av lektionerna i 
skogen och en på skolgården. Den ena lektionen som genomfördes var vid en tjärn i skogen. 
Under observationerna användes ett observationsprotokoll (Bilaga 5) som stöd om vad som 
skulle undersökas och anteckningar fördes för hand kontinuerligt direkt i 
observationsprotokollet.  
 

Etiska överväganden 

När forskning genomförs ska personer som medverkar, till exempel informanter, behandlas på 
ett sätt att de inte tar skada. Detta kallas forskningsetik (Vetenskapsrådet 2017:12). De 
inblandade individerna skyddas genom individskyddskravet vilket innebär att han eller hon ska 
behandlas utifrån fyra etiska principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). Detta arbete utgår från 
Vetenskapsrådets etiska principer från 2002 eftersom de sammanfattas väl.  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om villkoren och att det är 
frivilligt att delta (Vetenskapsrådet 2002:7). Informationskravet uppfylldes i undersökningen 
genom att de berörda lärarna blev informerade skriftligt om syftet med undersökningen så att 
de skulle förstå vad undersökningen handlar om. Eleverna fick muntlig information om 
undersökningen och varför det fanns en extra person närvarande på lektionerna.  
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få samtycke från de deltagande att delta i 
undersökningen (Vetenskapsrådet 2002:10). Är deltagaren under 15 år behövs även samtycke 
från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002:9).  I enlighet med samtyckeskravet fick både 
lärare och elever i undersökningen själva bestämma om de skulle vara med i undersökningen 
eller inte och kunde när som helst avsluta samarbetet. Enligt samtyckeskravet ska 
vårdnadshavares godkännande av observation av deras barn finnas och därför skickades en lapp 
hem för påskrift.  
 
Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter om deltagande personer ska förvaras på ett sådant 
sätt att ingen obehörig kommer åt det och att personerna inte kan identifieras (Vetenskapsrådet 
2002:12). I denna studie uppfylldes konfidentialitetskravet genom att information om de 
inblandade, inspelningar från intervjuer, utskrifter av transkriberingar och anteckningar på 
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observationsprotokoll förvarades så att ingen kunde komma åt det. I den färdiga texten används 
fingerade namn så att ingen kan identifieras. 
Nyttjandekravet innebär att information från en undersökning endast ska användas i 
forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002:14). Uppgifterna som kom fram i studien ska bara 
användas till undersökningens ändamål i enlighet med nyttjandekravet. 
 
Inför undersökningen skickades en anmälan in till Högskolan Dalarnas dataskyddsombud där 
det försäkrades att forskningsetiska krav skulle följas och att åtgärder för att trygga 
personuppgifterna skulle iakttas. Det försäkrades även att uppgifter endast skulle komma att 
delas med handledare, medbedömare och examinator.  
 

Analys 

I detta avsnitt presenteras vilken analysmetod som använts och hur analysprocessen sett ut för 
att få fram olika teman i undersökningen och därmed undersökningens resultat.  
 

Analysmetod  

Det insamlade materialet från observationer och intervjuer har analyserats med hjälp av 
innehållsanalys för att hitta mönster, likheter eller skillnader. Detta innebär att i ett första skede 
samlas data in och görs om till texter (Larsen 2009:101). Texterna läses fler gånger för att 
materialet ska bli bekant. När de olika kategorierna ska skapas kan det vara utifrån där mest 
data finns att hämta, utifrån forskningsfrågor eller teorier (Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström 2013:163-164). Innehållet i de olika kategorierna jämförs sedan mot tidigare 
forskning och mot den valda teorin för att hitta mönster med likheter och skillnader (Larsen 
2009:102).  
 

Analysprocess  

Analysen gjordes utifrån undersökningens syfte, frågeställningar och det teoretiska perspektivet 
pragmatismen. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant, endast hummanden 
uteslöts. De intervjuade lärarna namngavs A-E. Transkriberingarna skrevs sedan ut på papper, 
lästes flera gånger och genom överstrykningar med färgpennor av det viktigaste som kunde 
kopplas till syfte, frågeställningar och vad pragmatismen står för hittades nyckelord. 
Intervjusvaren jämfördes för att likheter och skillnader skulle urskiljas. I 
observationsprotokollen var kortare anteckningar gjorda. På samma sätt som med intervjuerna 
lästes de flera gånger och nyckelord identifierades. Nyckelorden från intervjuer och 
observationer jämfördes sedan för att identifiera likheter och resulterade slutligen i olika 
kategorier (Tabell 2).  
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Tabell 2. Exempel på hur kategorierna tagits fram genom analys av intervjuer och observationer.  
 

Informant Citat från intervju Observation Kategori 
A ”Man är ute i skogen och samlar 

växter, tränar på att artbestämma 
saker och så. Kraft, vi hade ett 
roligt tema där vi undersökte 
jämvikt, tyngdkraft, friktion och 
sådana saker utomhus då. Även 
pendelrörelserna. Då tog vi hjälp av 
lekplatsen mycket.” 

Samla naturmaterial vid en 
tjärn i skogen. 

Undervisningsplats 
och innehåll 

B ”Jag använder en traditionell NO-
bok, filmer som vi samtalar kring. 
Det är lättare att börja med 
undersökningarna efter att man fått 
lite teoretisk kunskap med 
begrepp.” 

Samlar naturmaterial i olika 
områden och pratar sedan om 
vad de hittat, vad det heter och 
vilka egenskaper det har.  

Teori och praktik i 
kombination 

B ”Diskussion och jämförande sker 
oftast i en helklassituation. ” ”Jag 
jobbar mycket med kooperativt 
lärande, kooperativa arbetssätt. 
Olika strukturer för hur man ska 
samarbeta…” 

I grupper undersöka vad som 
finns i naturrutan. Läraren 
påminner om att samarbeta.  

Elevernas 
kommunikation och 
samarbete 

C ”Och intressen är väldigt bra om jag 
vet att det är många som är 
intresserade av hundar t.ex. då kan 
man ju väva in det på nåt sätt. Om 
man ska göra nåt diagram så kanske 
de inte behöver räkna ärtor eller 
någonting utan de kan göra nåt som 
hör ihop med fotboll eller hockey.” 

Använda erfarenheter från 
tidigare experiment för att 
kunna identifiera innehållet i 
den hemliga blandningen.  

Intressen och 
erfarenheter 

C ”De lär sig ju bättre när de får 
arbeta med flera sinnen och man 
får arbeta med och testa praktiskt 
själv mot att sitta och bara läsa i en 
bok och svara på frågor eller så. 
Man minns ju på ett annat sätt, 
muskelminne och allting.” 

Undersöka innehållet i 
blandningen genom att titta, 
lukta, känna och lyssna. 

Kroppen och sinnenas 
betydelse för 
elevernas lärande 

A ”Vad är det för grupp jag har? Vad 
är det för anpassningar jag måste 
göra? Måste jag formulera om 
uppgiften? Hur tydlig måste jag 
vara?” 

Under observation C är det 
läraren eller en kompis som 
hjälper till att skriva. I 
observationerna A och B är 
det gruppledaren som skriver. 

Anpassningar 

A ”Om du inte är van vid att arbeta så 
här kan det absolut bli Åh, det är 
rast! och alla flyger åt alla håll och 
kanter. Varje gång du får en ny 
grupp så kan det ta några gånger för 
gruppen att lära sig att det här är inte 
bara rast eller kul dag i skolan utan 
det här är ett lärtillfälle. Att man inte 
ger upp efter en gång.” 

Några fryser under lektionen 
och tappar fokus på uppgiften. 

Utmaningar med 
undersökande 
arbetssätt utomhus 
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De tre observationerna som genomfördes namngavs med samma bokstav som den intervjuade 
läraren A-C så att intervju och observation skulle kunna kopplas till respektive lärare. De lärare 
som enbart blev intervjuade kallas D och E. Genom att studera vad som fanns gemensamt från 
intervjuer och observationer bestämdes de olika kategorierna Undervisningsplats och innehåll, 
Teori och praktik i kombination, Elevernas kommunikation och samarbete, Intressen och 
erfarenheter, Kroppen och sinnenas betydelse för elevernas lärande, Anpassningar och 
Utmaningar med undersökande arbetssätt utomhus.  
 

Resultat  

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat av hur undersökande arbetssätt används 
inom utomhuspedagogiken i årskurs 1-3 i NO och vilka olika metoder som används för att 
eleverna ska ges möjlighet till lärande. Med utgångspunkt från de kategorier som framkom 
under analysen beskrivs resultatet utifrån frågeställningarna under olika rubriker. Studiens båda 
frågeställningar Vad får elever i årskurs 1-3 möjlighet att lära sig genom undersökande 
arbetssätt utomhus i NO? och Hur arbetar lärare i årskurs 1-3 med undersökande arbetssätt 
utomhus i NO för att stödja alla elevers lärande? är kopplade till rubrikerna Undervisningsplats 
och innehåll, Teori och praktik i kombination och Elevernas kommunikation och samarbete 
eftersom det är kopplat till de båda frågeställningarna.  
 
Frågeställningen Hur arbetar lärare i årskurs 1-3 med undersökande arbetssätt utomhus i NO 
för att stödja alla elevers lärande? är även kopplad till rubrikerna Intressen och erfarenheter, 
Kroppen och sinnenas betydelse för elevernas lärande, Anpassningar och Utmaningar med 
undersökande arbetssätt utomhus.  
 

Undervisningsplats och innehåll 

Samtliga lärare beskriver under intervjuerna att de inte bedriver undervisning med 
undersökande arbetssätt utomhus så mycket som de skulle vilja i NO men när de gör det sker 
detta i skogen, på promenadstigar i närområdet, i lekpark eller på skolgården. Detta sågs under 
observationerna som ägde rum i skogen på två observationer och på skolgården under en 
observation. Samtliga har tillgång till vatten men det väljer de att besöka endast om det är 
tillräckligt med personal för att säkerheten ska säkerställas. Lärare A uttrycker en önskan om 
att göra fler studiebesök men på grund av ekonomin kan man inte ta sig längre bort än att det 
går att promenera. Alla informanter har gemensamt att de i NO arbetar med NTA1-lådor vilket 
är färdigt arbetsmaterial med olika teman. NTA-lådorna täcker upp nästan hela terminens 
lektionstimmar i NO men det finns lite tid till annat. Lärare C poängterar att NTA-lådorna är 
bra men tar mycket tid.  

 

                                                 
1 NTA = Naturvetenskap och teknik för alla. Ett skolutvecklingsprojekt för förskolan och grundskolan i främst 
biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. http://www.ntaskolutveckling.se/ 
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NTA-lådor var kopplade till två lektioner som observerades. Alla lärare beskriver att de 
försöker att kombinera arbetet med NTA-lådorna, som oftast sker inomhus, med något moment 
utomhus. Det kan vara att gå ut och hämta och lämna tillbaka mask under arbetet med jord och 
samtidigt undersöka vad som hänt med gräset i maskburken och om det finns några äggkapslar, 
gräva och undersöka jorden under samma tema och undersöka växter i samband med temat 
”Från frö till frö”. När arbetet med ”Fjärilars liv” avslutas går lärare och elever och släpper ut 
fjärilarna och ser hur de flyger iväg. Lärare B uttrycker under intervjun att arbetet med NTA-
lådorna är lite för styrt och följer det inte längre helt utan uttrycker att vid planeringen går 
tankarna lite utanför ramarna: 
 

Vad är målet egentligen med den här lådan? Då kan man gå ifrån det lite. Du har till 
exempel Fjärilars liv och Jord och kanske Frö till frö. Det är kanske där som det passar att 
göra något utemoment. Först när man börjar våga tolka själv kan man gå ifrån och göra 
saker.  Jag hade önskat att man hade mer tid och frihet att gå ifrån lådorna. Utforma sitt 
eget. (Lärare B) 

 
Annan undervisning som bedrivs med undersökande arbetssätt utomhus är enligt lärarna 
undersökning av vad som finns i naturen med växter och insekter, olika naturmaterials 
egenskaper, årstidsväxlingar med träd och vattnets olika former, allemansrätten och jord med 
kompostering. Naturrutor är det två lärare som pratar om där eleverna får ett område i skogen 
att undersöka och upptäcka vad som finns där. Detta moment fanns även med under lektion B 
som observerades. Lärare E beskriver naturrutorna: 
 

Vad finns det i det här området? Att de ska se att det till exempel vegetationen ser olika ut. 
Bara att jag flyttar mig en bit bort så ser skogen inte riktigt likadan ut. De får mer grundligt 
undersöka vad som finns på tilldelade områden och se att det skiljer sig ganska mycket fast 
min grupp bara är 10 meter från den andra. Att vara utomhus kan ge väldigt mycket. (Lärare 
E) 
 

Under observation A undersöktes också vad som fanns i naturen men där var det ett större 
område som undersöktes och material samlades in. Observation C genomfördes på skolgården 
och där undersöktes det förutbestämda materialet jord.  
 
Att vara utomhus och undersöka i NO behöver inte bara handla om att upptäcka naturen. Lärare 
B berättar om hur de arbetat med människokroppen utomhus och bland annat mätt puls. Lärare 
A berättar om hur de arbetat tematiskt utomhus där de undersökt jämvikt, tyngdkraft, friktion 
och pendelrörelser. De använde sig då av lekplatsen. 
 

Man kunde göra experiment till exempel när man ska glida i en rutschkana. Är det olika 
material som glider bättre eller sämre? Om man har en flaska som är vattenfylld eller inte 
blir det någon skillnad? Den typen av undersökningar och då är det ju ofta de får något 
slags arbetsblad med frågor sedan ska de testa det här och komma fram till olika saker. 
(Lärare A) 
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Även lärare E använder sig av fysik utomhus i en lekpark och testar friktion och jämvikt. Lärare 
C uttrycker en önskan om att de hade haft en gungbräda att använda sig av vid arbetet med att 
balansera och väga då eleverna snabbt drog parallellen till gungbräda.  

 

Teori och praktik i kombination 

Samtliga lärare berättar under intervjuerna att de kombinerar teori och praktik på ett fungerande 
sätt när undersökande arbetssätt ska användas utomhus för att eleverna ska få en grund till det 
som ska göras praktiskt. Det är olika hur mycket tid lärarna lägger på teorin. Lärare E säger att 
det beror på vad undersökningen handlar om. Är det till exempel jord de ska arbeta med behövs 
inte så mycket teori innan de kan sätta igång eftersom de flesta har varit i kontakt med jord 
förut. Är det ett svårare ämne läggs mer tid till teori.  Samtliga lärare uttrycker att de även 
repeterar teorin i slutet av lektionen eller i början på efterföljande NO-lektion. Lärare C och E 
anger att de lägger olika mycket tid till teori respektive praktik under övrig tid. Lärare E anger 
att mest tid läggs på teori men skulle vilja göra fler studiebesök om det fanns ekonomi till det. 
Lärare C uttrycker att teorin försöker hållas nere så eleverna får arbeta praktiskt själva istället 
för att bara lyssna.  
 

Speciellt eleverna med SVA2 de ser jag ju att de kopplar ifrån och börjar göra andra saker. 
Då orkar de inte hålla fokus längre. Utan hellre då att de får börja arbeta och så får man gå 
runt när de börjat arbeta ”Förstod du nu vad du skulle göra?” och göra enskilda 
instruktioner. (Lärare C) 

 
Lärarna uttrycker att de gör teorin inne ibland och ute ibland i samband med utomhuslektionen. 
Gör de det inne använder samtliga korta filmer som instruktioner, böcker eller att de pratar 
själva under genomgång. Observation A och C var kopplade till NTA-lådor och då hade lärarna 
haft genomgång av teori kopplat till utomhusundervisningen på tidigare lektioner. Under 
observation A samlades olika naturmaterial in och lärare och elever pratade om det insamlade 
materialets egenskaper och testade deras flytförmåga. Eleverna hade då en grund sedan tidigare 
eftersom de arbetat och pratat om egenskaper och vad som påverkar om ett material flyter eller 
sjunker. Under observation C skulle eleverna undersöka en hemlig blandning och jämföra 
egenskaper från tidigare experiment och komma fram till om det kunde finnas lera, sand eller 
humus i blandningen. Den observerade lektionen B, liksom de andra observationerna, inleddes 
med en instruktion om vad eleverna skulle göra. De skulle samla in naturmaterial, växter och 
djur i en ruta och en del av det hade de arbetat med förut. Lektionen avslutades med genomgång 
av vad de hittat och då blev det en del teori. Lektion C avslutades även den med en genomgång 
av vad de upptäckt och det blev därmed en repetition av den tidigare teorin. Efter avslutade 
uppdrag under observation A diskuterades egenskaper och flytförmåga och eleverna fick 
därmed repetera den teori de gått igenom tidigare.  
 
  

                                                 
2 SVA = Svenska som andraspråk 
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Samtliga lärare använder sig av naturen och naturmaterial vid undersökande arbetssätt utomhus.  
 

…och så tycker jag det är viktigt att man på något sätt använder naturen så man inte bara 
tagit lektionen inifrån och flyttat ut den men att man på något sätt tar nytta av att vara 
utomhus. (Lärare A) 
 

Andra material som används är oftast material från NTA-lådorna, förstoringsglas, luppar, 
burkar, hinkar, spadar, fågelböcker, växtböcker och ipad för dokumentation. Två av lärarna 
anger att de skulle vilja ha tillgång till mer material på skolan för att använda under NO-
lektionerna utomhus. Under observationerna använde samtliga lärare papper och pennor till 
sina elever som de hade med sig ut. Lärare B hade dessutom hårda skrivunderlägg och plastband 
med sig för att markera naturrutorna med. Två lärare A och B använde sig av insamlat 
naturmaterial på sin lektion och lärare B hade plastpåsar med sig för att samla i. Lärare C hade 
material från NTA-lådan med sig ut; blandningarna, provrör, små plastlådor, glasspinnar och 
vatten.  
 

Elevernas kommunikation och samarbete 

Samtliga lärare berättar att eleverna alltid arbetar i grupper med minst två i varje grupp under 
lektioner med undersökande arbetssätt utomhus. Där får de diskutera tillsammans för att lägga 
upp arbetet, formulera förutsägelser, komma fram till resultat och planera för hur de ska 
presentera det för resten av klassen. I grupperna lär de sig argumentera för sin sak. Samtliga 
lärare låter sina elever reflektera och jämföra i helklass för att se likheter och skillnader mellan 
grupperna och även här kunna argumentera för sin sak men även att lära sig att allas åsikter är 
lika mycket värda. Lärare A säger att även om det är en elev som inte törs prata inför hela 
klassen får den eleven diskutera med en kompis och kompisen lyfter det sedan för hela klassen. 
Läraren brukar även ha en utvärdering med eleverna om vad lektionen har handlat om. Då ska 
eleverna kunna besvara något specifikt innan de går från lektionen. 
 

De yngre behöver inte så många minuter att sitta ihop och diskutera. En EPA. Först Enskilt, 
sen i Par och sen Alla tillsammans.(Lärare E) 
 

Det är också viktigt, enligt lärare D, att eleverna kan ta till sig andras bättre resultat. Flera av 
lärarna säger att de använder sig av öppna frågor så att eleverna ska få tänka till och diskutera 
med varandra.  
 

Jag försöker att ställa öppna frågor. ”Hur tänkte du när du gjorde så och varför tror du att 
det blev så?”(Lärare C) 
 

Att samarbeta är inte alltid det lättaste, enligt lärare C och D. De tränar på det men behöver 
träna mer på det. Lärare C berättar att det finns ”duktiga elever” som har full koll på uppgiften 
de ska göra men glömmer att se om kompisen hänger med och behöver därför träna på att arbeta 
tillsammans med andra.  
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Så är det ju lika för den som inte hinner med. ”Vänta lite nu, förklara för mig”. Jag brukar 
inte sätta dem med samma elev hela tiden utan de får växla. Det tycker jag är bra. De 
behöver träna på att vi är olika. Det är lättast att samarbeta två och två. Tre är svårt och fyra 
då är det alltid någon som inte är med. (Lärare C) 
  

Lärare B pratar om det kooperativa lärandet som tränas i klassen, att de ska förstå att alla i en 
grupp behövs och måste vara delaktiga för att lösa en uppgift. Eleverna lär sig hur man gör och 
vilka strukturer som behövs. Lärare B säger också att ibland får eleverna en bedömningsuppgift 
och då gäller det att de varit delaktiga i gruppuppgiften för att ha en chans att klara den. 
Samarbete syntes under de tre observationerna genom att i alla grupper hjälptes eleverna åt med 
skrivandet. De som var lite svaga i att skriva fick hjälp av en kompis och lärare A berättade 
också att hon satt ihop de svaga med de som är lite starkare i skrivning. I själva uppgiften 
samarbetade inte eleverna så mycket utan gjorde mest sitt eget trots att det var en gruppuppgift. 
Det som lärarna hade gemensamt var att de genom frågor och uppmaningar till enskilda elever 
försökte få igång dem att diskutera. De frågade till exempel om eleven kunde beskriva något 
specifikt, hur något kändes och påminde om att samarbeta.  
 

Intressen och erfarenheter 

Lärarna anger att det inte är vanligt att eleverna är med och planerar lektionerna men samtliga 
lärare vill vara lyhörda för elevernas intressen och erfarenheter för att kunna ta in det i 
undervisningen och därmed öka elevernas engagemang. Lärarna är lyhörda för om det är något 
speciellt eleverna vill göra och de kan även få välja på olika förutbestämda saker.  
 

Och intressen är väldigt bra om jag vet att det är många som är intresserade av hundar till 
exempel då kan man ju väva in det på nåt sätt. Då vet man ju att man får med fler. Eller om 
vi då ska göra nåt undersökande. Om man ska göra nåt diagram så kanske de inte behöver 
räkna ärtor eller någonting utan de kan göra något som hör ihop med fotboll eller hockey. 
(Lärare C) 
 

Samtliga lärare utgår från läroplanen när de planerar men därifrån utformas lektionerna så att 
de blir intressanta och spännande. Två av lärarna anger att de kan frångå sin planering eller 
planera utifrån om det dyker upp något. 
 

Är man utomhus kan det ju vara situationer som dyker upp och så att man faktiskt skippar 
en del av det man tänkt göra för att det dök upp något mycket bättre. Och då är jag ju inte 
rädd för att haka på det…(Lärare A) 
 

I samtliga observationer uppmärksammades elevernas tidigare erfarenheter som hjälp vid deras 
undersökningar. Under observation A kunde eleverna ha hjälp av tidigare genomgångar av 
flytförmåga hos olika material och under observation B kunde eleverna ha nytta av att de 
tidigare arbetat med till exempel träd, löv och svampar. Under observation C när eleverna skulle 
identifiera vad som fanns i jordblandningen använde de sig av tidigare experiment för att 
undersöka blandningen.  
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Kroppen och sinnenas betydelse för elevernas lärande 

Samtliga lärare anger att den främsta fördelen med att arbeta undersökande utomhus är att 
sinnena får användas och därmed positivt för lärandet. Alla lärare i undersökningen anger att 
alla sinnen utom smak används vid undersökande arbetssätt utomhus. Fler sinnen används vid 
utomhuslektioner än inomhus. Det som samtliga lyfter fram som en fördel med undersökande 
arbetssätt utomhus är just att eleverna får använda sina sinnen. 
 

Det blir en annan sak när vi är ute. När man ändå får se sakerna och kunna känna. De lär 
sig på olika sätt. För vissa är det viktigt att få röra sig och klämma och känna. Kolla 
konsistens. Det är lättare då att komma ihåg. Det är viktigt att man använder väldigt 
varierad undervisning på det viset eftersom de lär sig på olika sätt och de får utnyttja alla 
sinnen. Målet är att det ska bli mer verklighetsförankrat för barnen. (Lärare E)  

 
Lärare C berättar om hur viktigt det är med muskelminne och att eleverna minns på ett bra sätt. 
Läraren säger också att eleverna lär sig bättre när de får använda alla sinnen och testa praktiskt 
själva. Även lärare D tror på att eleverna lär sig mer genom att göra saker kroppsligt där sinnena 
kommer med och att få koppla kunskapen med någon upplevelse. Lärare A poängterar vikten 
av att lukta. 
 

Lukt kan det ju bli absolut om du ska lära dig olika arter får du ju mycket bredare känsla 
för vad det är för slags växt om du både kan lukta på den, se på den, känna på den. Du har 
den verkligen framför dig än om du bara ser den på en bild. (Lärare A) 

  
Under observationen A användes syn, hörsel och känsel under uppgiften genom att de samlade 
naturmaterial, kände på det och lyssnade på kompisarnas beskrivning av olika material. Under 
observation B användes också syn, hörsel och känsel på samma sätt. Under observation C 
användes syn, hörsel, lukt och känsel genom att se på det som fanns i blandningen, höra när de 
skakade provrören, lukta på blandningen och känna på den.  
 

Anpassningar  

Samtliga lärare anger att det krävs anpassningar för att undersökande arbetssätt och 
utomhuspedagogik ska passa alla elever. Det som lärare anger vara orsak till att undervisningen 
inte passar alla kan vara rent medicinskt, svårt att följa en instruktion, tålamod, ork, 
dokumentera, gå tillbaka till skolan, hinna med och grupparbeten. Lärare B och C anger att det 
kan bli för fritt för en del elever att vara ute med för mycket intryck och svårt att fokusera så 
dessa elever inte vet hur de ska hantera situationen. Lärare E däremot uttrycker att elever som 
har det lite jobbigare i klassrummet kan ha det enklare utomhus och att det oftare är till 
klassrummet det kan komma någon och hälsa på som blir ett störande avbrott. Andra elever 
behöver hämta pennor eller dator och detta leder till att det är lättare att tappa fokus för de elever 
som har det jobbigt med koncentrationen. I skogen brukar ingen komma.  
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Att vara mer uppmärksam och vara kvar i uppgiften på ett annat sätt. Då har man allt 
runtomkring sig och det finns inget som kan ta fokus ifrån dem som när man är kvar i 
skolan…(Lärare E) 

 
Samtliga lärare anger att de gör anpassningar vid behov både för enskilda elever och för hela 
gruppen. Två av lärarna anger att de har elever med medicinska behov och då blir det 
nödvändigt att anpassa för alla. Samtliga lärare uttrycker att om det behövs anpassning för en 
eller ett par elever och resten av klassen kan må bra av samma anpassning är det lika bra att 
göra lika för alla. Lärare A anpassade under den observerade lektionen genom att inte hålla på 
så länge med varje övning och att eleverna fick springa iväg och runda några träd innan nästa 
övning för att någon elev har svårt att fokusera för länge. Lärare C anpassar ibland för alla. 
 

Ibland görs anpassningar för enskilda elever och ibland drar jag ner nivån för alla. Tyvärr 
känner jag. Det är jättesvårt att få till det för alla. Speciellt utomhus tycker jag för där är 
det lättare att smita iväg någonstans och komma undan har jag märkt. (Lärare C) 

 

Anpassningar som användes under observation C var att läraren gjorde mycket av 
undersökningarna och eleverna fick titta, lukta och känna. Detta förklarar läraren att det gjordes 
för att vissa elever inte skulle klara att förstå instruktionerna och utföra det själva under en 
begränsad tid utan att det hade tagit flera timmar. Då blev det lika för hela klassen även om en 
del skulle kunna klara det. En annan anpassning var att läraren hjälpte vissa elever att skriva 
eller så hjälpte en kompis till. 
 
För att försöka stödja alla elevers lärande har de flesta lärare svarat att det är viktigt att lära 
känna eleverna först så att deras behov blir tydliga och läraren kan försöka förutse vad som kan 
behövas.  
 

Det viktigaste är ju att lära känna barnen först och främst så man vet hur de fungerar och 
så att vad de har för intressen, vad de går igång på. Vad de tycker är jobbigt och så att man 
inte utsätter de för något de tycker är obehagligt liksom. En del tycker det är jobbigt med 
vatten. Att man känner dem så att det blir bra. (Lärare D) 

 
Lärare A brukar, när de har grupparbeten, para ihop den som har dyslexi med en som läser och 
skriver utan ansträngning för att kunna hjälpa till. Att vara tydlig vid genomgången av en 
uppgift är viktigt enligt lärare A och beskriver hur det under dagens lektion blev svårt för vissa 
att förstå när de skulle skicka det insamlade materialet bakom ryggen till kompisen. Enligt 
lärare A hade tydligheten kunnat vara bättre här för de elever som har svårt att förstå 
instruktioner. Samtliga lärare har en grundplanering som de sedan ändrar utifrån behov. Enligt 
lärare E är det viktigt att ha tydliga mål och tydligt innehåll och sedan anpassa för de elever 
som behöver det. En del behöver tydligare instruktioner, vissa behöver påminnelse om vad de 
ska göra och en del kan bara ta in en sak i taget. 
 

Man får tänka på hur man lägger upp arbetet. Man kanske inte kan ge samma instruktion 
till gruppen samtidigt utan har man tänkt att de ska jobba i grupparbeten att man får ge lite 
olika instruktioner till olika grupper. För att de ska komma framåt. (Lärare E) 
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Lärare B påpekar att anpassningar inte bara är för de som har det svårt i skolan.  
 

Sen har man ju en grupp som man vet att det här kommer ju att gå. Och så har man den 
gruppen som det kommer gå jättebra för men som man inte hinner med och utmana så som 
man skulle vilja. (Lärare B) 
 

Under samtliga observationer fick lärarna alla elever att delta aktivt genom att ge uppmaningar 
och frågor till de elever som tappat fokus på uppgiften.  
 

Hittar du något?(Lärare A) 
Ner och peta i jorden! Vad är det här? Vad är det för löv? (Lärare B) 
Hur kändes blandningen? (Lärare C) 
 

Lärare A förklarade extra när det var svårt för någon elev att förstå. När det var någon elev som 
pratade eller gjorde annat än det som skulle göras sades den elevens namn och eleven fick sedan 
svara på frågan som läraren ställde. Eleven blev då återigen uppmärksam på själva 
undervisningen. Samtliga lärare såg till att elever fick hjälp med att skriva. Under observation 
C var det läraren eller en kompis som hjälpte till. I observationerna A och B var det 
gruppledaren som skrev.  
 

Utmaningar med undersökande arbetssätt utomhus 

Det som de flesta lärare nämner som en utmaning är att det inte finns tillräckligt med personal 
för att bedriva utomhusundervisning i den utsträckning som de önskar. Lärarna vill och vågar 
inte gå iväg med klassen själv. Lärare A har utomhusundervisning varje vecka men går inte till 
vattnet när ingen annan vuxen finns med. Under observation A var de två lärare och de gick då 
till vattnet. Lärare C berättar att de måste göra en riskbedömning varje gång de ska gå med 
eleverna från skolgården. Alla lärare tar upp att det är viktigt att tänka på säkerheten.  
 

Sen är det väl att det måste vara säkert. Man kan inte dra till med vad som helst. Man måste 
ha tänkt igenom det så att det blir bra för barnen. Det är väl mest det som är utmaningen 
annars är det ju mest roligt tycker jag. (Lärare D) 
 

Vädret är något som kan ställa till det vid utomhusundervisning. Fyra av lärarna tar upp detta 
som en utmaning. Lärare A säger att vädret kan påverka beroende på vad som ska göras. Om 
det ösregnar och det inte fungerar att göra det som var tänkt så måste planeringen göras om. 
Det kan också vara en utmaning att göra sig hörd när det blåser mycket och svårare att få lugnet 
vid de teoretiska bitarna. Lärare A säger att eleverna är vana att vara ute och att de brukar vara 
bra klädda så vädret påverkar inte dem men att planeringen kan behöva ändras om lite om det 
är kallt. Detta skedde under observation A när det var en av de första kalla höstdagarna och 
eleverna frös lite. Lärare A gjorde då vissa moment lite kortare och att eleverna fick röra sig 
mellan momenten. Lärare B, C och E säger att vädret och kläderna kan vara ett problem för 
eleverna. Lärarna uttrycker att en del elever inte vill vara ute och en del tycker inte om att bli 
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blöta och kladdiga. Det var inget som märktes under observationerna B och C, att vädret 
påverkade eleverna.  
 

Många barn som inte riktigt vill vara ute. Om vädret inte är så fantastiskt som man trodde 
innan kan det vara lite kämpigt. Det kan räcka att det är lite molnigt eller duggregn att det 
ska bli bakslag för nån och det sätter sig på tvären redan då. (Lärare E) 

 
Alla tar sig till fots dit de ska och detta kan vara jobbigt för vissa elever. Lärare E menar att 
även om man som lärare är entusiastisk och vill gå med eleverna någonstans så är det inte alltid 
så enkelt att det ska fungera. Det är en utmaning för vissa. 
 
Lärare B och C anser att det krävs mer av eleverna att vara ute under lektioner. Det blir ett större 
klassrum och svårare att fokusera på rätt saker. Detta var något som uppmärksammades under 
alla observationerna, en del elever tappade fokus på uppgiften. Tidspress är något som lärare C 
tar upp som en utmaning. Det tar lång tid att göra sig klar och det är långt att gå till skogen och 
då behöver man ha mycket tid om det ska vara någon idé. 
 
 

Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras valet av metod och dess validitet, reliabilitet, objektivitet och 
generaliserbarhet. Vidare diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning, 
styrdokument och pragmatismen. 
 

Metoddiskussion  

Denna undersökning syftade till att få kunskap om hur undersökande arbetssätt används inom 
utomhuspedagogiken i NO-ämnena i årskurs 1-3. Kvalitativa metoder i form av intervjuer och 
observationer ansågs lämpligast i enlighet med Larsens (2009:26) beskrivning av fördelar med 
det personliga mötet med informanterna för att prata med dem och se med egna ögon vad de 
gjorde under utomhuslektionerna. Eftersom en djupare förståelse eftersträvades användes 
kvalitativa intervjuer för att ha möjlighet att ställa följdfrågor vid behov av mer utvecklande 
svar. Negativt med den här typen av intervju är att den är tidskrävande och det kan vara svårt 
att jämföra informanternas svar när det inte är standardiserade frågor (Stukát 2011:44).  I 
enlighet med Stukáts beskrivning visade det sig genom att transkriberingarna, genomgång och 
jämförelse av svar har varit tidskrävande.  
 
Observationerna ansågs vara ett bra komplement till intervjuerna för att få en bild av hur 
lektionerna var upplagda och hur lärarna agerade. Observationer kan enligt Larsen (2009:27) 
också jämföras med intervjusvaren men detta har inte gjorts i någon stor utsträckning i 
undersökningen.  Den som observerar har en viss påverkan på situationen eftersom de 
inblandade vet att de observeras (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013:132). Detta 
kunde observeras när en del elever uppmärksammade observatörens deltagande genom att titta 



 

32 
 

och prata med observatören. En bidragande orsak till svårigheten att hitta informanter till den 
här studien var att många av de tillfrågade lärarna tackade nej på grund av att de inte hade några 
lektioner med undersökande arbetssätt utomhus inplanerade. Tidsbrist var även en bidragande 
orsak till att många tillfrågade informanter tackade nej till att delta i studien. Utifrån denna 
erfarenhet hade enbart intervjuer eller enkätundersökning passat bättre inom studiens tidsram 
eftersom det troligen hade gått fortare att komma igång med undersökningen. 
Enkätundersökningar valdes från början bort eftersom det ansågs ta för lång tid att göra 
välformulerade frågor i enlighet med vad Larsen (2009:27) skriver. Observationer ansågs bra 
för att få en djupare förståelse för undersökningen som Larsen också beskriver. En nackdel med 
att ha använt observationsprotokoll kan vara att annat viktigt kan ha missats när endast det 
förutbestämda uppmärksammades.  
 
När intervjuerna genomfördes spelades samtliga in och det har varit en fördel för att undvika 
att anteckna samtidigt och därmed har koncentrationen hela tiden kunnat hållas på informant 
och frågor. Det skulle kunna påverka att någon kan ha blivit nervös av att inspelningen gjordes 
men detta var inget som märktes. Frågor och observationsschema har varit ett bra stöd under 
intervjuer och observationer.  Det har varit bra, som Eliasson (2013:26) skriver, att kunna ställa 
följdfrågor under intervjuerna för att få en djupare förståelse.  
 
Enligt Eliasson (2013:15) ska vissa kriterier uppfyllas för att en undersökning ska få hög 
reliabilitet. Detta har gjorts genom en noggrann beskrivning hur undersökningen har 
genomförts i det färdiga arbetet och vilka referenser som använts. Insamlad data har också 
behandlats noggrant för att få hög reliabilitet liksom Larsen (2009:81) beskriver det. 
Anteckningar från observationer och transkriberingar av intervjuer har märkts med bokstäver 
för respektive lärare för att inte blandas ihop.  All insamlad rådata och analysmaterial har dock 
inte presenterats i arbetet. Det kan vara svårt för någon annan att göra om undersökningen och 
få samma resultat eftersom det som sägs och görs kan tolkas olika (Larsen 2009:81). Det 
betyder att även om informanterna skulle vara de samma som i den här undersökningen så 
skulle resultatet troligtvis bli ett annat. Reliabiliteten hade troligtvis höjts om ett större antal 
informanter deltagit eller om en enkätundersökning använts eftersom det då hade varit 
förutbestämda svar att kryssa i. Reliabiliteten hade troligtvis ändrats beroende på var 
undersökningen utförs, till exempel om det är stad eller landsbygd. Att vara icke deltagande 
observatör i undersökningen betyder enligt Eliasson (2013:23) att observatören inte har någon 
direkt deltagande funktion i den miljö observationen genomförs. Detta ger högre reliabilitet än 
om det hade varit en deltagande observatör eftersom påverkan på vad som skulle hända är 
större. Observatörer kan uppfatta det de ser olika vilket sänker reliabiliteten. Att ett 
observationsprotokoll och färdiga intervjufrågor använts höjer reliabiliteten men följdfrågorna 
sänker reliabiliteten. Intervjufrågorna skickades till lärarna i förväg för att de skulle få en chans 
att förbereda sig och detta kan ha påverkat deras svar. Om undersökningen skulle upprepas och 
intervjufrågorna skickas i förväg även då skulle troligtvis reliabiliteten höjas men det kan också 
vara som vid denna undersökning att flertalet av lärarna inte läste frågorna i förväg. Analysen 
har beskrivits i det här arbetet så att någon annan ska kunna följa och upprepa samma sak men 
eftersom analysen har gjorts genom att jämföra svar och upptäckter för att hitta kategorier skulle 
troligtvis en annan undersökning få andra kategorier.  
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Validitet har eftersträvats utifrån Eliassons (2013:16) beskrivning att det som var tänkt att 
undersökas har blivit undersökt och detta har skett genom att göra intervjufrågor och 
observationsprotokoll utifrån syfte och frågeställningar och följt dessa. Någon extra följdfråga 
kan ha tillkommit utöver det som var tänkt. Hade inte dessa frågor och protokoll följts hade 
validiteten sänkts. Om en kvantitativ metod hade använts hade troligtvis validiteten höjts 
ytterligare. Genom att vara icke deltagande observatör har inte resultatet påverkats så som det 
skulle ha gjort genom att vara deltagande observatör. Där hade validiteten kunnat bli antingen 
högre eller lägre. Högre om observatören styrt så att det bara genomförts det som skulle 
genomföras eller lägre om observatören hade ”svävat ut” och kommit på nya saker efterhand. 
Alla informanter var verksamma lärare i någon av årskurserna 1-3 och de flesta med behörighet 
i NO-ämnena vilket höjer trovärdigheten för undersökningen. Samtliga lärare har dessutom 
erfarenhet av undersökande arbetssätt utomhus. Trovärdigheten hade höjts om det varit fler 
informanter och om observation hade gjorts till alla intervjuer. Intervjuerna har spelats in och 
därefter transkriberats. Validiteten höjs därmed eftersom det som sagts finns kvar genom 
ljudinspelningarna till skillnad mot om endast anteckningar förts. Då hade troligtvis mycket av 
det som skulle undersökas missats eftersom det kan vara svårt att anteckna samtidigt som någon 
pratar och intervjuaren även ska vara beredd på nästa fråga. Undersökningen har diskuterats 
kontinuerligt med handledare och studiekamrater och vissa saker har fördjupats eller tagits bort 
vilket enligt Dovemark (2007:151) är ett exempel på hur validiteten kan höjas. I denna 
undersökning har kommunicerbarhet eftersträvats vilket innebär att andra ska kunna förstå det 
som beskrivits i de olika faserna (Kihlström 2007:164). Intervjusvaren och anteckningarna från 
observationerna har jämförts var för sig först och sedan jämförts med varandra. Hade kategorier 
tagits fram i analysen genom att analysera intervjuer för sig och observationer för sig hade 
troligtvis andra kategorier kommit fram.  
 
I denna undersökning har det strävats efter att vara objektiv och inte påverka resultatet. Enligt 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:55) kan det vara svårt att vara helt objektiv 
vid en undersökning eftersom alla har vissa kunskaper och värderingar med sig. Enligt Larsen 
(2009:15) kan detta påverka vilka frågor som ställs och hur svaren tolkas. Personligt intresse 
har funnits för området men undersökningen har utförts och tolkats i analysen utifrån syfte, 
frågeställningar och pragmatismen. Det är svårare att vara objektiv vid en kvalitativ 
undersökning eftersom det kan påverka att prata med informanten. Den som intervjuar ska 
enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:129) inte ställa frågor på ett sätt som 
är värderande. Här kan det vara lätt att vid följdfrågor vilja få fram något visst kopplat till ens 
eget intresse. Den som intervjuar ska vara neutral utan att lägga egna värderingar i det 
informanten svarar. Vid en kvantitativ undersökning där ett formulär fylls i av informanten blir 
det inte samma personliga kontakt. Om formuläret fylls i på internet är informanten helt 
anonym. Därmed höjs objektiviteten. Observatören i denna undersökning har varit icke 
deltagande observatör vilket höjer objektiviteten till skillnad mot en deltagande observatör där 
det enligt Stukát (2011:58) kan vara svårt att vara objektiv eftersom den som observerar kan bli 
känslomässigt berörd och få svårt att hålla distans. De flesta informanter i undersökningen har 
varit kända för intervjuaren och observatören men värderingar har ändå inte gjorts.    
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Eftersom det inte har varit någon stor undersökning kan resultatet inte passa in generellt på den 
stora massan som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:100) beskriver det. 
Generaliserbarheten hade höjts om det hade varit fler informanter och kanske spritt över ett 
större geografiskt område. Generaliserbarheten hade höjts även vid en enkätundersökning med 
fler informanter eftersom det hade varit lättare att analysera svaren och generaliserat istället för 
vid en kvalitativ undersökning där svaren inte blir lika entydiga. Men samtidigt kan det enligt 
Stukát (2011:63) vara intressant att undersöka en mindre grupp som till exempel lärarna i denna 
undersökning. Enligt Stukát (2011:64) kan det även vara resursbrist vid examensarbeten och 
detta har i denna undersökning visats sig genom att det var svårt att få tillräckligt många 
informanter. Även om det till slut blev tillräckligt många har mycket tid gått till att söka 
informanter och vänta på svar.  
 
 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att få kunskap om hur undersökande arbetssätt används inom 
utomhuspedagogiken i årskurs 1-3 i NO och vilka olika metoder som används för att eleverna 
ska få möjlighet till lärande. Syftet preciserades i de två frågeställningarna: Vad får elever i 
årskurs 1-3 möjlighet att lära sig genom undersökande arbetssätt utomhus i NO? och Hur 
arbetar lärare i årskurs 1-3 med undersökande arbetssätt utomhus i NO för att stödja alla 
elevers lärande? 
Resultatet diskuteras i förhållande till styrdokument, tidigare forskning och pragmatismen från 
studiens bakgrund. Diskussion av studiens resultat presenteras under rubrikerna Undersökande 
arbetssätt utomhus, Kroppen och sinnenas användning viktigt för lärandet och Kommunikation 
och samarbete och de båda frågeställningarna diskuteras tillsammans.  
 

Undersökande arbetssätt utomhus 

Samtliga lärare i studien anger att de utgår från läroplanen och att de sedan hittar på något 
undersökande kopplat till innehållet som ska fånga elevernas intresse så det blir roligt och 
intressant. Detta överensstämmer med det som står i läroplanen, att egna upplevelser och 
systematiska undersökningar ska användas för att öka elevernas intresse och nyfikenhet 
(Skolverket 2018:165, 175, 186). Studiens resultat visar att lärarna bedriver sin 
utomhusundervisning i skogen, på promenadstigar, lekparker eller på skolgården. Detta 
stämmer överens med vad Skolverket (2018:169) skriver om att undersökande arbetssätt kan 

användas på skolgården eller i lekparken. Skolverket (2017a:17, 2017b:17, 2017c:17) skriver 
även att detta kan ske i zoologiska och botaniska trädgårdar. Pendrill, Kozma och Theve (2013) 
och Nilsson (2005) har i sina studier sett hur undersökande arbetssätt använts på nöjesparker. 
Beroende på vad som finns i närheten varierar möjligheterna för var läraren kan utföra sina 
undersökningar i undervisningen. I en stad kanske en nöjespark finns tillgänglig för studier men 
som i denna undersökning som gjordes på landsbygden finns fler likheter med Beames och 
Ross´ (2010:104) undersökning där det lokala landskapet undersöks i form av träd och löv. 
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Szczepanski och Dahlgren (2011:9) skriver att undervisning kan ske även på soptippen och 
reningsverket. En lärare påpekade att på grund av dålig ekonomi görs inte studiebesök i den 
utsträckning som önskat. Så detta är heller inte alltid möjligt. John Dewey menade att 
undervisningen inte enbart skulle ske genom katederundervisning (Sundgren 2011:112). Detta 
överensstämmer med denna studie där lärare och elever delvis är utomhus. För Dewey var 
laborationer viktiga för att eleverna själva skulle upptäcka (Hartman, Lundgren och Hartman 
2004:101). I denna studie framkommer det främst i observation C där eleverna fick undersöka 
vilka olika jordtyper som fanns i blandningen.  
 
Några delar som finns med i det centrala innehållet i läroplanen är att undersöka jordens, solens 
och månens rörelser och årstidsväxlingar i naturen (Skolverket 2018:165, 175, 186). 
Årstidsväxlingar var det enda av detta som lärarna nämnde att de arbetade med. De kanske 
arbetar med jorden, solen och månen men inte undersökande utomhus. Att undersöka växter 
och djur anger samtliga lärare att de gör med sina elever. Av att undersöka ljus, ljud, temperatur, 
smaker och dofter är det endast dofter som nämns i undersökningen när elever luktar på växter 
och jord. Ljus, ljud och temperatur kommer indirekt med när de är ute men det framkommer 
inte att de undersöker det specifikt. I undersökningen framkom att lärare använder sig av till 
exempel rutschkana och gungbräda i lekparken för att undersöka tyngdkraft, friktion, balans 
och jämvikt. Detta överensstämmer med det som står i det centrala innehållet för kraft och 
rörelse, det vill säga hur man kan använda omgivningen för undersökningar (Skolverket 
2018:165, 175, 186).  
 
Under observationerna när eleverna utforskade naturen användes inga material till hjälp som 
Skolverkets (2017a:16-17, 2017b:16, 2017c:17) kommentarmaterial beskriver att kan 
användas, till exempel håvar och förstoringsglas. Material liknande dessa kunde utifrån 
intervjusvaren användas ibland men i allmänhet fanns det för lite material att tillgå på skolorna 
eller så var det material som hörde till NTA-lådorna.  
 
Enligt pragmatismen ska teori och praktik kombineras för att få bästa kunskap (Eriksson 
2007:176). Detta är något som överensstämmer med hur lärarna arbetar i den aktuella studien. 
Eleverna får först en grund innan det praktiska momentet och sedan repeterar lärare och elever 
teorin tillsammans och knyter ihop det med resultatet antingen i slutet av lektionen eller vid 
efterföljande lektion. Att lärarna använder sig av olika mycket teori kan bero på vilket område 
de arbetar med och vilka elever de har och hur länge eleverna orkar lyssna. Kombinationen av 
teori och praktik används i flera tidigare undersökningar där eleverna ska knyta ihop 
erfarenheterna från utomhusundervisningen med den teoretiska undervisningen (Jordet 
2007:322, Szczepanski 2009:42, Beames och Ross 2010:103, Wilhelmsson 2012:3). 
 
Enligt pragmatismen ska skolan vara demokratisk och eleverna ha inflytande på innehåll och 
form (Säljö 2014:292). Även Skolverket (2018:13) lyfter vikten av att eleverna ska ges 
inflytande över utbildningen genom att få vara delaktiga och kunna påverka. Detta stämmer 
inte överens med resultatet från intervjuerna i undersökningen där det inte framkom att eleverna 
är med och planerar. Däremot är lärarna lyhörda för elevernas intressen och erfarenheter för att 
kunna använda det i undervisningen. Detta är något som pragmatismen betonar är viktigt för 
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att utbildningens mål ska nås (Hartman, Lundgren och Hartman 2004:17,218, Sundgren 
2011:104, Säljö 2014:296). 
 
Enligt Dewey och pragmatismen ska undervisningen anpassas utifrån den enskilda individen 
eftersom alla har olika förutsättningar (Hartman, Lundgren och Hartman 2004:126). Även i 
läroplanens del om skolans värdegrund och uppdrag anges att skolan ska anpassas efter elevens 
behov och förutsättningar (Skolverket 2018:6). Elever med svårigheter ska handledas och få 
extra anpassningar (Skolverket 2018:12). Lärarna i undersökningen anger att det krävs 
anpassningar för att undervisningen ska passa alla elever. Detta kan vara i form av extra hjälp 
med instruktioner, att skriva eller genom att ha kortare genomgångar och extra pauser. Enligt 
lärarna i undersökningen anpassar de ibland undervisningen för hela gruppen och ibland för 
den enskilda eleven. Lärarna uttrycker att det är viktigt att lära känna eleverna för att kunna 
hjälpa dem rätt. Detta kan göra att det kan ta lång tid, när klassen och läraren är nya för varandra, 
för elever i behov av anpassningar att få sin hjälp. I undersökningen framkom även att elever 
som skulle behöva anpassningar i form av extra utmaningar ofta hamnar i skymundan då 
anpassningar för elever med problem kommer i första hand. 
 
I studiens resultat framkom att lärare ser personalbristen som en utmaning för att säkerställa 
säkerheten vid undersökande arbetssätt utomhus. Detta med risker är något Beames och Ross 
(2010:102) tar upp i sin artikel och där är eleverna med och planerar för säkerheten vilket ingen 
av lärarna i studien nämnde något om. Szczepanski (2009:51-52) tar i sin undersökning också 
upp frågan om säkerhet och problemet med att kunna ha uppsikt över stora elevgrupper 
utomhus. Vädret är något som tidigare forskning visat har betydelse för 
utomhusundervisningen. Eleverna har inte de kläder och skor som krävs (Szczepanski 
2009:52). Detta överensstämmer med några av lärarnas beskrivning i undersökningen. Det 
framkommer även i Fägerstams (2012:45) studie att vädret påverkar, det lades olika många 
timmar på utomhusundervisning beroende på årstid. Detta var inget lärarna talade om skulle 
påverka. En lärare sade dock att de är ute minst en gång per vecka, att eleverna är vana att vara 
ute och att de har bra kläder. Så den lärarens information stämmer inte överens med resultaten 
från Szczepanskis och Fägerstams studier.   
 

Kroppen och sinnenas användning viktigt för lärandet 

Resultatet i studien visar att lärare anger att den främsta fördelen med att arbeta undersökande 
utomhus är att eleverna får använda sina sinnen. De får använda synen, hörseln, känseln och 
lukten. Detta märktes i de observationer som gjordes. Lärare påpekar även under intervjuer att 
de tycker att detta är viktigt för att lättare befästa kunskapen. Detta överensstämmer med 
Skolverkets (2018:8) rekommendation att det sinnliga ska få ta plats. Pedagogen Dewey 
förespråkade användningen av sinnena i undervisningen genom olika aktiviteter (Hartman, 
Lundgren och Hartman 2004:100-102, Szczepanski 2007:17). McKelvey (1999:2-3) menar att 
i laborationerna ska alla sinnen medverka. I Szczepanskis (2009:44) undersökning har lärare 
som mål att eleverna ska lära med hela kroppen och de pratar om det kroppsliga minnet. Detta 
stämmer överens med studien där alla lärare angav att det var bra att lära med hela kroppen och 
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specifikt en lärare som pratade om muskelminnet. Tidigare forskning visar också att hjärnan 
och sinnena aktiveras mer vid utomhusundervisning än inomhusundervisning (Szczepanski 
2009:45, Wilhelmsson 2012:3).   
 

Kommunikation och samarbete 

Enligt McKelvey (1999:2-3) ska elever genom laborationer träna den sociala kompetensen 
genom att samarbeta och kommunicera med andra. Även i flera andra undersökningar är det 
gemensamma målet för lärare att utveckla det sociala samspelet mellan elever (Johansson 
2012:61, Löfgren, Schoultz, Johnsson, och Østergaard 2014:143, Högström, Ottander och 
Benckert 2016:58). Lärarna i McKelveys´ (1999:2-3) undersökning har som mål att eleverna 
ska träna sitt språk genom att kommunicera med andra och utbyta lärdom. Lärarna i den här 
studien har många grupparbeten i NO för eleverna och de får träna samarbete och 
kommunikation. Detta överensstämmer med Deweys begrepp ”learning by doing” som används 
inom pragmatismen och som innebär att samspela med omvärlden, lära sig de sociala reglerna 
och förstå sammanhang (Hartman, Lundgren och Hartman 2004:17). Resultatet stämmer även 
överens med Beames och Ross´ (2010:101) undersökning där eleverna får bestämma frågor 
som ska diskuteras tillsammans. Eleverna i den här undersökningen får planera visst arbete 
tillsammans och genomföra det för att sedan presentera det för hela klassen. De lär sig 
argumentera både i den lilla gruppen och i helklass. Eleverna jämför resultat och får då se om 
någon annan grupp hade ett bättre resultat än sitt eget och därmed också ta lärdom av det. Många 
av lärarna använder sig av öppna frågor så att eleverna ges möjlighet att tänka själva varför de 
gjorde på ett visst sätt eller varför det blev som det blev. Två av lärarna anger att eleverna 
behöver träna mer på att samarbeta eftersom de uttrycker att det är svårt för dem. Under 
observationerna syntes ett bra samarbete mellan eleverna då de hjälpte varandra att skriva. I 
Johanssons (2012:47) undersökning säger lärarna att eleverna ska lära sig naturvetenskapliga 
förklaringar. Även (Johansson och Wickman 2013:60, Högström, Ottander och Benckert 
2016:58) visar i sina studier att många lärare har som mål att eleverna ska lära sig 
naturvetenskapliga begrepp. Detta med att lära sig begrepp är det ingen av lärarna i 
undersökningen som tar upp som ett mål för eleverna.  

Sammanfattning 

Den här studien visar att lärarna är positiva till användandet av undersökande arbetssätt 
utomhus men att de flesta inte utövar det i den utsträckning som de önskar på grund av 
resursbrist i form av personal, tid, material och pengar. Lärarna anger att lärandet blir bättre 
genom att få undersöka och uppleva med sina sinnen för att befästa sin kunskap. Studien visar 
att samtliga lärare använder sig av grupparbeten i det undersökande arbetet utomhus vilket leder 
till diskussioner och samarbete mellan elever vilket även kan leda till att lärandet ökar. Lärarna 
kombinerar teori och praktik i sin undervisning och tar till viss del hänsyn till elevernas 
intressen och erfarenheter. Samtliga lärare har sin utgångspunkt inom utomhusundervisningen 
från NTA-lådor där vissa moment sker inomhus och vissa utomhus. Lärarna anger att NTA-
lådorna tar mycket tid och endast lite tid finns över per termin till annan NO-undervisning. Det 
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framkommer under intervju att det finns önskemål om mer tid till eget upplägg av lektioner i 
NO. De undersökande arbetssätten lärarna använder med sina elever utomhus handlar mycket 
om att upptäcka hur naturen ser ut och vad som finns där med växter och djur men de arbetar 
även med kraft, rörelse och människokroppen utomhus. Studien visar att lärarna besöker 
skogen, lekplatsen och skolgården när undersökande arbetssätt utomhus genomförs men det 
finns önskemål att kunna göra studiebesök. Samtliga lärare anger att anpassningar är 
nödvändiga för att alla elever ska ta till sig lärandet.  
 
 

Vidare forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att göra en större undersökning där likheter och 
skillnader kunde jämföras från resultat fördelat över Sverige i vilken utsträckning undersökande 
arbetssätt utomhus i NO används och om det finns skillnader mellan stad och landsbygd. Det 
skulle även vara intressant att undersöka utomhuspedagogik och undersökande arbetssätt var 
för sig och i vilken utsträckning de används i andra ämnen än NO och om det används i samma 
utsträckning i årskurs 4-6 som i F-3.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Informationsbrev till lärare 1-3 

 
 
Information om undersökning angående undersökande arbetssätt utomhus i åk 1-3  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur undersökande arbetssätt används inom 
utomhuspedagogiken i klass 1-3 i NO-ämnena och vilka fördelar och utmaningar lärare anser 
kan finnas med att arbeta på detta sätt. Tidigare forskning i ämnet handlar om antingen 
undersökande arbetssätt eller utomhuspedagogik men inte så mycket om undersökande 
arbetssätt utomhus. Det är därför extra intressant att undersöka detta område mera och därför 
är ditt deltagande betydelsefullt. 
 
Jag önskar få möjlighet att observera en lektion och göra en intervju med dig. Du bestämmer 
plats för intervjun där du finner det lämpligt. Intervjun spelas in med hjälp av mobiltelefon eller 
liknande med din tillåtelse. Detta kommer sedan att sparas på en extern hårddisk som förvaras 
på säker plats. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Inför intervjun kommer du att få förbereda 
dig genom att ta del av intervjufrågorna. Under observationen utgår jag från ett 
observationsschema och för anteckningar. Intervjun och observationen önskas ske någon 
gång under v. 39-41. 
 
Målet är att minst 4 lärare ska delta i studien med intervjuer och observationer. Urvalet sker 
inom kommunen bland lärare som undervisar i NO-ämnen i åk 1-3. Den insamlade 
informationen kommer att behandlas så att skola, kommun och deltagare samt vad de svarat 
inte kommer att kunna urskiljas. Fram till att examensarbetet godkänns kommer det insamlade 
materialet finnas tillgängligt för handledare och examinator för att sedan förstöras. När 
examensarbetet är färdigställt finns möjlighet att ta del av det. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
Student    Handledare 
 
Maria Oskarsson   Susanne Römsing 
 
v15maros@du.se   srm@du.se 
 
Tel: xxx-xxxxxxx   Tel: xxx-xxxxxxx 
 
Ort och datum: ..…………………………                
 
Underskrift:      ……………………………. 



 

 

Bilaga 2 Informationsbrev till vårdnadshavare 
 

 
 
Information om studie angående undersökande arbetssätt utomhus i åk 1-3  
 
Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. 
 
Jag läser sista terminen på Grundlärarutbildningen F-3 vid Högskolan Dalarna och håller just 
nu på med mitt examensarbete med en undersökning i olika klasser i åk 1-3. Syftet med 
undersökningen är att samla in information om hur lärare arbetar med undersökande 
arbetssätt utomhus i NO. Någon gång under v. 39-41 kommer jag att observera en lektion i 
ditt barns klass. Fokus kommer att ligga på att observera läraren men eftersom det sker ett 
samspel mellan lärare och elever kommer observation även delvis att göras av eleverna. 
Under observationen kommer anteckningar att föras för hand och ingen filmning kommer att 
ske. Insamlat material kommer att förvaras på säker plats så bara jag, handledare och 
examinator har tillgång till det. Alla deltagare kommer vara anonyma i studien och det 
betyder att namn, skola och kommun inte kommer att nämnas i det färdiga examensarbetet. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
 
Deltagande för elever är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att ange skäl och utan 
att det påverkar undersökningen. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.   
 
Student    Handledare 
 
Maria Oskarsson   Susanne Römsing 
 
v15maros@du.se   srm@du.se 
 
Ort och datum: ..…………………………                
 
Underskrift:      ……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Barnets namn: ……………………………. 
 
Klass:              …………………………….. 
 
Mitt barn får delta i undersökningen          
 
Mitt barn får inte delta i undersökningen    
 
 
Underskrift vårdnadshavare: …………………………………………………. 
 
Vänligen lämna lappen till klassläraren så fort som möjligt! Tack! 
 



 

 

Bilaga 3 Informationsbrev till lärare F-3 
 

 
 
Information om undersökning angående undersökande arbetssätt utomhus i F-3  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur undersökande arbetssätt används inom 
utomhuspedagogiken i F-3 i NO-ämnena och vilka fördelar och utmaningar lärare anser kan 
finnas med att arbeta på detta sätt. Tidigare forskning i ämnet handlar om antingen 
undersökande arbetssätt eller utomhuspedagogik men inte så mycket om undersökande 
arbetssätt utomhus. Det är därför extra intressant att undersöka detta område mera och därför 
är ditt deltagande betydelsefullt. 
 
Jag önskar få möjlighet att observera en lektion och göra en intervju med dig. Du bestämmer 
plats för intervjun där du finner det lämpligt. Intervjun spelas in med hjälp av mobiltelefon eller 
liknande med din tillåtelse. Detta kommer sedan att sparas på en extern hårddisk som förvaras 
på säker plats. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Inför intervjun kommer du att få förbereda 
dig genom att ta del av intervjufrågorna. Under observationen utgår jag från ett 
observationsschema och för anteckningar. Intervjun och observationen önskas ske någon 
gång under v. 40-41. 
 
Målet är att minst 4 lärare ska delta i studien med intervjuer och observationer. Urvalet sker 
bland lärare som undervisar i NO-ämnen i F-3. Den insamlade informationen kommer att 
behandlas så att skola, kommun och deltagare samt vad de svarat inte kommer att kunna 
urskiljas. Fram till att examensarbetet godkänns kommer det insamlade materialet finnas 
tillgängligt för handledare och examinator för att sedan förstöras. När examensarbetet är 
färdigställt finns möjlighet att ta del av det. Undersökningen kommer att presenteras i form av 
en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
Student    Handledare 
 
Maria Oskarsson   Susanne Römsing 
 
v15maros@du.se   srm@du.se 
 
Tel: xxx-xxxxxxx   Tel: xxx-xxxxxx 
 
Ort och datum: ..…………………………                
 
Underskrift:      ……………………………. 
 
 



 

 

Bilaga 4 Intervjufrågor 
 
Frågor i fet stil är huvudfrågor, resterande är följdfrågor 
 

Intervjufrågor 
 
Du kan när som helst avbryta intervjun utan närmare motivering. 

1. Är det okej om jag spelar in? 
2. Ger du ditt samtycke att delta i studien? 
3. Vilken utbildning har du? 
4. Hur länge har du jobbat som lärare? 
5. Hur definierar du begreppet undersökande arbetssätt?  

Passar detta arbetssätt alla elever? Varför? Varför inte? 
6. Hur definierar du begreppet utomhuspedagogik?  

Passar detta alla elever? Varför? Varför inte? 
7. På vilka olika sätt arbetar du med undersökande arbetssätt utomhus i NO?  

Vilka ämnesinnehåll får eleverna möjlighet att lära sig?  
Vad är ditt mål med att arbeta undersökande utomhus?  
På vilka olika sätt tillåts eleverna utveckla sin förmåga att diskutera och argumentera? 
På vilka olika sätt tillåts eleverna utveckla sin förmåga att analysera?  
På vilka olika sätt tillåts eleverna utveckla sin förmåga att samarbeta?  
Hur kombinerar du teori och praktik på ett fungerande sätt?  
Hur arbetar ni med att reflektera lektionsinnehållet?  
På vilka olika ställen brukar ni vara?  
Vilka olika material brukar användas?  
Hur får eleverna använda sina sinnen? 

8. Vilka fördelar anser du att det finns med att arbeta undersökande utomhus?  
9. Finns det några utmaningar enligt dig med att arbeta undersökande utomhus? 
10. Hur planerar du dina lektioner med undersökande arbetssätt utomhus för att 

stödja alla elevers lärande?  
Är eleverna med och planerar? Hur?  
Utgår du från ett praktiskt, vardagligt problem? Elevernas erfarenheter? Intressen? 
Görs anpassningar för enskild elev vid behov eller för alla?  

11. Vilka mål har/hade du med dagens lektion?  
Hur får/fick eleverna chansen att nå målen?  
Hur är lektionen kopplad till det centrala innehållet?  
Hur är lektionen kopplad till förmågor? 

12. Är det något mer du vill delge mig? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5 Observationsprotokoll 

 
Observationsprotokoll 

 
Var befinner lärare och elever sig? 
 
Har läraren med sig material eller används material från naturen? 
 
 
 
Vilket undersökande arbetssätt har läraren valt ut?  
 
Vad ska de undersöka, hur och varför? 
 
 
 
 
 
 
Hur får läraren alla elever att delta? 
 
 
 
 
 
 
Används olika arbetssätt för olika elever?  
 
 
 
 
 
 
 
Hjälper läraren eleverna framåt i att diskutera, argumentera och samarbeta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egna reflektioner 


