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Förord 
 
Vi vill tacka alla som bidragit till att göra detta arbete möjligt. Vi vill rikta ett speciellt tack 
till de klasser som vi bedrivit den praktiska delen av examensarbetet i. Vi vill tacka våra 
handledare under praktikperioden. Vi har av dem fått goda råd på vägen samt möjlighet att 
nyttja så mycket tid som vi ansåg oss behöva. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Anna Tuomas vid  Luleå tekniska universitet för all hjälp vi 
fått vid skrivandet av vårt arbete. 
  
Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett mycket gott samarbete samt en lärorik och 
rolig tid.  
 
 
Kiruna 10 december 2002 
 
 
 
Veronica Andersson                            Lena Eriksson 
 



Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka hur elevernas motivation för geografi påverkades 
genom att ha lektioner utomhus. Undersökningen genomfördes i en klass 4 och i en klass 6 i 
Kiruna kommun. Under den sju veckor långa praktiken genomfördes lektioner i geografi 
utomhus. Under lektionerna observerade vi åtta elever för att utifrån deras beteende utläsa om 
de var motiverade för uppgifterna. I slutet av praktikperioden genomfördes två intervjuer i 
vardera klass som följdes upp med kompletterande intervjuer strax efter praktikperiodens slut. 
Resultatet från intervjuerna visade att elevernas motivation för geografi påverkats genom att 
ha lektioner utomhus. Resultatet visade att eleverna var motiverade, men om det var på grund 
av geografin eller för utomhuslektioner i sig har vi inte kunnat avgöra.  
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Bakgrund 
 
Vi har valt att i vårt examensarbete undersöka hur lektioner utomhus påverkar elevernas 
motivation för geografi. Vi har valt detta område eftersom det känns aktuellt och intressant för 
vårt framtida yrke. Vi själva vistas ofta ute i naturen och har upplevt hur naturen påverkat oss 
positivt i både kropp och själ. Vi skulle vilja dela med oss av den känslan eftersom vi tror att 
dagens barn oftast vistas mer inomhus än förr. Eftersom vi är nyfikna på att själva använda 
oss av utomhusmiljön i undervisningen, tycker vi att detta var ett bra tillfälle att få veta mer 
om utomhuspedagogik. 
 
När vi har varit ute på olika skolor och praktiserat och jobbat har vi känt att undervisningen 
kan göras lite mer variationsrik för barnen. Det verkar bli lätt att man arbetar i klassrummen 
med olika övningar och uppgifter. Vi tror att utomhusmiljön kan erbjuda en positiv variation 
till klassrumsarbetet. Är man utomhus, använder man sig enligt Dahlgren och Szczepanski 
(1999), av alla sina sinnen, vilket sägs främja inlärningen. Imsen (1992) anser att inlärning 
utomhus leder till ökad nyfikenhet, kreativitet samt ökad motivation och motorikutveckling. 
Hon hävdar att det är viktigt för barns inlärning att det finns en motivation hos dem. Om man 
får barnen intresserade blir de enligt henne kreativa och känner en arbetsglädje, vilket i sin tur 
leder till att barnen känner motivation. 
 
Förankring i styrdokument  
 
I Läroplanen (Lpo94) beskrivs inte utomhuspedagogik som någon särskild arbetsmetod. 
Däremot framgår det att skolan ska sträva efter att ge eleverna vilja och lust att lära, något 
som vi anser att utomhuspedagogiken kan bidra med. 
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (1994) står 
följande: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
-- utvecklar nyfikenhet och lust att lära (Lpo 94, s.11) 
 
Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och 
lusten att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att 
i undervisningen balansera och integrera undervisning i sina olika former. (Lpo 94, 
s.11) 
 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper. (Lpo 94, s.7) 

 
Kirunas skolplan tar inte heller upp undervisning utomhus som någon specifik arbetsmetod. 
Däremot står det att omvärlden är viktig vid lärandet och användbar som inspirationskälla för 
att väcka lust och nyfikenhet: 
 

Nyfikenhet, kreativitet, ifrågasättande och förmågan att se och söka nya vägar är 
egenskaper som kan användas i det livslånga lärandet. (Skolplan s.7) 
 
Barnens och de studerandes upplevelser och erfarenheter av sin omvärld är viktiga 
utgångspunkter vid lärandet för att deras föreställningar ska fördjupas och vidgas. 
(Skolplan s.7) 
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Kiruna är unikt på många sätt. Vår kultur, natur, klimat - midnattssol, 
midvintermörker, snö, is, kyla - och näringsliv är en inspirationskälla för lusten och 
nyfikenheten att lära. En kunskap som bidrar till utvecklingen av det nuvarande och 
framtida Kiruna. (Skolplan s.8) 

 
Kursplan i geografi 
 
Ur kursplanen i geografi har vi valt ut följande citat. 
 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 
 
Utbildningen i geografi syftar till att utveckla kunskap, förståelse och 
handlingsberedskap i frågor som rör människan och hennes omgivning. 
Utbildningen stärker elevernas rumsuppfattning och skapar en referensram av 
kunskaper om olika platser och områden och deras belägenhet. 
(http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html) 
 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 
 
Centralt inom ämnet är begreppet landskap i dess vida betydelse av både natur- och 
kulturlandskap. Andra begrepp är plats, läge och utbredning. Globen är en modell av 
den helhet inom vilken alla typer av landskap har sin plats. Kartor är nödvändiga 
hjälpmedel i ämnet. Modeller av olika slag är liknande hjälpmedel för att förklara 
och förstå. I geografiämnet ges möjligheter att tillägna sig kunskaper och 
erfarenheter genom att iaktta, pröva, utforska, undersöka och skapa.  
(http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html) 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
 
Eleven skall  
– förstå vad en karta är och hur den kan användas, vara förtrogen med globen och 
känna till olika platsers och områdens lägen i förhållande till varandra samt kunna 
uppskatta avstånd. (http://www.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/ol/index.html) 

 
Utomhuspedagogik  
 
Oscarsson (2000) menar att begreppet utomhuspedagogik är relativt nytt i Sverige och att 
utomhuspedagogiken har sin forskningsförankring i både nationella och internationella studier 
av människans relation till den fysiska miljön. Sedan 1940-talet har det i USA och Kanada 
producerats cirka 700 doktorsavhandlingar där olika aspekter av utomhuspedagogik belysts 
bland annat av D.R Hammerman och W.M. Hammerman (1985). Enligt Oscarsson har 
begreppet utomhuspedagogik delvis olika innebörder på olika håll i Sverige, men han anser at 
det finns en gemensam kärna i synen i utomhuspedagogik, nämligen att ta tillvara 
inlärningsmöjligheterna utomhus. Syftet är, menar Oscarsson, att skapa inlärningssituationer 
genom närkontakt i utemiljön. 
 
Undervisning utomhus sägs leda till en rad positiva effekter enligt Norén-Björn (1993). Dessa 
positiva effekter är ökad koncentration, bättre hälso- och motorikutveckling, arbetsglädje, 
ökad inlärningsförmåga samt bättre befästande av kunskaper. Enligt henne är tanken att ge 



 3

barnen möjlighet att möta olika lärostoff på ett praktiskt, konkret plan och ta tillvara barnets 
naturliga nyfikenhet.  
 
Vid Linköpings universitet har man sedan 1993 ett centrum för miljö- och utomhuspedagogik. 
Syftet är att öka förståelsen för att utemiljön är en viktig del och en bas för lärande samt 
komplement till klassrums- och textbaserat lärande. Man samlar in och utvärderar empiriskt 
material inom kunskapsområdet samt studerar inlärningseffekter relaterade till aktiviteter i 
utemiljön. Centrum för miljö- och utomhuspedagogik vid Linköpings universitet är med i 
såväl nationella som internationella nätverk inom området. (http://www.liu.se/esi/) 
 
Pedagogisk tillbakablick 
 
Utomhuspedagogikens rötter ligger förankrade långt tillbaka i tiden och är inget nytt påhitt. 
Det finns flera personer som har bidragit till att utveckla utomhuspedagogikens metodik och 
många har fört fram dess positiva verkan vid inlärning.  
 
Ellen Key (1849-1926) var en svensk författarinna och samhällsdebattör. Hon var en 
förkämpe för en alternativ pedagogik och tyckte att det verkliga livet skulle vara utgångspunkt 
för lärande och kunskap. Barnen skulle inte bara söka kunskap på bibliotek utan även i 
verkligheten exempelvis genom att öva matematik genom hantverk och trädgårdsarbete. Key 
ville att skolan skall möta varje barn som unikt. Hon var emot den traditionella 
åldersindelningen och tyckte att skolan ställde för låga krav på vissa barn. Tidig specialisering 
där utpräglade anlag finns, koncentration kring vissa ämnen under vissa tidpunkter, 
självarbete under hela skoltiden, verklighetsberöring under alla skolstadier - det måste vara 
den nya skolans fyra hörnstenar menade hon. Key drömde om en skola som kunde forma 
personligheter istället för att bli levande uppslagsverk. (Key, 1996) 
 
Vi har valt ett citat ur Barnets århundrade (1996) eftersom vi tycker det på ett målande sätt 
beskriver hur man kan få levande och livslång kunskap: 
 

Endast den, som genom den andliga näring, han erhållit, ser mera klart, känner mera 
eldigt, griper livets rikedom mera helt, har verkligen fått ”bildning”. Denna bildning 
kan vara vunnen på det mest regellösa sätt; kanske vid aftonbrasan eller på ängen; 
vid havsstranden eller i skogen; kan vara hämtad ur gamla luntor eller ur naturen 
själv; den kan hava stora luckor och mycken ensidighet- men huru levande, 
personlig, självägd, rik är den icke mot deras, som i femtonåriga lärokursers 
cirkelgång med tillbunden mun tröskat axen från andras åkrar! (Key, 1996, s. 191-
192) 

Stensmo (1994) berättar att John Dewey (1859-1952) var en av företrädarna för den klassiska 
amerikanska pragmatismen. Ordet pragmatism är härlett från det grekiska ordet pragma och 
kan översättas med handling, verksamhet eller gärning. I Deweys instrumentella pragmatism 
ses tänkande och kunskap som instrument för att lösa vetenskapliga och vardagliga problem.  

Dewey har myntat uttrycket ”Learning by Doing”, lärande genom praktiskt arbete. Han menar 
att den lärande eleven skall vara aktiv i undervisningssituationer och läraren skall vara 
handledare. Eleverna är enligt honom beroende av fyra behov eller intressen: 

1. ett socialt behov av gemenskap 

2. en nyfikenhet att utforska  

3. en lust att skapa och tillverka, och  
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4. ett estetiskt intresse. 

Loris Malaguzzi (1920–1994) har varit den man som präglat det arbetssätt som man bedriver i 
Reggio Emilia. Han startade upp verksamheten i de kommunala förskolorna i den lilla staden. 
Han skrev i en dikt ”Ett barn har hundra språk”. Den uttrycker de grundläggande tankarna i 
den pedagogiska filosofin. Man anser att nytänkande innebär gränsöverskridande på många 
olika sätt, till exempel att man kombinerar avancerat teoretiskt arbete med barnen med en 
levande praktik. Man arbetar med lek och arbete, verklighet och fantasi samt med många 
olika uttryck samtidigt.  
(http://www.reggioemilia.se/omreggio.htm, http://home.bip.net/paletten/reggio.html) 
 
Reggio Emilia är en stad i norra Italien, men har även blivit ett begrepp för den pedagogiska 
filosofi som utvecklats i stadens kommunala förskolor under 50 år. Den pedagogiska filosofin 
från Reggio Emilia har väckt ett stort intresse, inspiration och engagemang i USA, Sydkorea, 
Australien, i hela Skandinavien och i flera andra europeiska länder. 
(http://www.reggioemilia.se/omreggio.htm) 
 
När man arbetar enligt Reggio Emilia talar man om de tre pedagogerna: 

�� Miljön – föränderlig och stimulerande 

�� Barnen – hjälper varandra i kunskapssökandet 

�� Den vuxne – stöttar barnet i bakgrunden 
 
För att fånga barnens intresse gäller det att skapa en miljö som barnen blir glada av och som 
väcker deras fantasi och nyfikenhet. Den ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande 
och lärande samt vara föränderlig efter barnens behov. Leken och arbetet är starkt 
sammankopplade till varandra. (http://home.bip.net/paletten/reggio.html) 
 
Utomhusmiljön stimulerar vid inlärning 
 
Norén-Björn (1993) menar att skolans närliggande miljö betyder mycket i arbetet med barn 
eftersom den är ett värdefullt ”läromedel”. Barn lär bäst då de själva får upptäcka, då de har 
roligt och då de får pröva själva. Inlärningen befästs enligt henne då man samtalar om det man 
håller på med.  
 
Hon hävdar att om barnet vistas i en miljö där det inte finns mer att upptäcka och där inga 
förändringar kan ske, tröttnar det och börjar vantrivas. Barnet är beroende av stimulerande 
miljöer för att få nya intryck och därmed utvecklas. Vidare skriver hon att barnet måste ges tid 
för att utforska miljöer på sitt eget vis och de egna upplevelserna leder barnet till verkligheten. 
Får barnet använda sina sinnen vid upplevelser, främjas den inre utvecklingen. 
 
Barn kan enligt Norén-Björn se och leva sig in och förstå olika sammanhang. Inlevelsen är 
deras bästa läromedel. De har stort behov av rörelse och att få vara aktiva, få pröva själva, 
utforska och uppleva. Hon menar att barn genom att vara ute tillsammans under olika årstider, 
väderlek och tider på dagen, får uppleva naturen och får på så sätt kunskaper om samspelet i 
naturen och sambanden mellan människans handlande och naturens förändring. Får de vara 
ute mycket kan naturen förmedla upplevelser av tidens gång, grässtråna kanske har blivit gula 
och löven har fallit av träden. Vistas barn regelbundet i naturen får de möjlighet att lära sig 
respektera djur och natur samt även utveckla ett intresse av att skydda och bevara miljön. 
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Dahlgren och Szczepanski (1999) hävdar att utveckling av det utomhuspedagogiska 
utbildnings- och forskningsområdet är viktig av flera skäl. Forskningsresultat har visat att den 
traditionella bokliga inlärningsmiljön har en del påtagliga brister, då man menar att 
kunskaperna blir ytliga och kortvariga. Dahlgren och Szczepanski skriver att mycket tyder på 
att problemen skulle kunna hanteras annorlunda om landskap och kulturmiljöer ofta kom till 
direkt användning i undervisningen.  
 
Enligt Sebba (i Dahlgren & Szczepanski, 1999) är kreativskapande situationer 
inlärningsbefrämjande. Naturmiljön bjuder på variationer i synintryck, dofter, rörelser, ljud 
och form, vilket talar till barns alla sinnen. En upplevelse engagerar såväl kropp som psyke 
och förankras därmed djupare i minnet.  
 
Grahn (i Dahlgren & Szczepanski, 1999) har studerat samspelet mellan människan och vår 
fysiska miljö. Han hävdar att vår kunskap utvecklas när vi upplever och vistas utomhus. 
Grahn beskriver en amerikansk forskning som är gjord av R. Kaplan & S. Kaplan (i Dahlgren 
& Szczepanski, 1999). Forskningen visar att aktiviteter i landskapet leder till arbetsglädje. 
Besök i naturen leder till bättre funktion på arbetsplatsen och tillfredsställelse på fritiden. 
Dessutom visar studien att miljöer som inte är intressanta, kräver mer koncentration och 
tömmer oss på mental energi. Detta leder till att vi blir stressade.  
 
Motivation 
 
Nationalencyklopedin har följande definition på ordet motivation: 
 

Sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller 
och riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi överhuvudtaget 
handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. (Nationalencyklopedin, 1994, 
s.474) 

 
Dahlgren och Szczepanski (1999) anser att ett livslångt lärande kräver andra lärandemiljöer 
än klassrum och föreläsningssalar eftersom 25 procent av eleverna som idag lämnar skolan 
har tappat motivationen visar studier i OECD-länder.  
 
Imsen (1992) menar att motivationen har stor betydelse för vilken arbetsglädje man känner för 
en aktivitet. Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft blandas och ger inspiration 
åt de handlingar vi utför. Känslor och förväntningar finns inom oss innan vi utför en aktivitet, 
medan vi utför aktiviteten, och följer oss i minnet. Motivationen är det som håller den 
aktivitet vi utför vid liv och det som gör att vi känner mål och mening i det vi gör.  
 
Vår egen definition av motivation är att man känner en drivkraft för att vilja göra något 
speciellt. Man känner en lust för det man gör, inte tvång samt att man känner att det är 
meningsfullt. 
 
Utomhusmiljöns inverkan på motivationen 
 
Szczepanski (2001) menar att utomhuspedagogik skall vara ett naturligt komplement till den 
traditionella pedagogiken där lärandet oftast sker inom fyra väggar. Alla ämnen kan 
praktiseras mer eller mindre i en utomhusmiljö, då det är en lärande miljö där nyfikenhet, 
kreativitet och samarbete lyfts fram. Utomhuspedagogiken skapar förutsättningar för mer 
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rörelseintensiva inlärningsmiljöer där kroppen sätter tanken i rörelse. Enligt Szczepanski ökar 
en variationsrik naturpräglad utomhusmiljö koncentrationsförmågan och påverkar 
motorikutvecklingen samt verkar hälsobefrämjande bland annat genom att sänka nivåerna av 
stresshormoner. 
 
Han menar vidare att ett inne- och uteperspektiv ständigt bör stå i växelverkan med varandra. 
Detta för att varken det ena eller det andra sättet skall uteslutas. En ökad kroppslig delaktighet 
genom att röra, känna och agera i den fysiska miljön ökar autenticiteten och kunskapsintaget 
genom verklighetsanknutna undervisningssituationer. Ett sätt att inspirera eleverna till 
aktiviteter kan vara att ta med dem till skogen. Skogen är en pedagogisk tillgång i det man 
arbetar med.  
 
Enligt Norén-Björn (1993) kan ett sätt att inspirera eleverna vara att bedriva en del av 
undervisningen utomhus. Man kan gå ut med barnen och besöka olika miljöer. Skolgården, 
stads- och skogsmiljön har mycket lärorikt att erbjuda och ger en variationsrik 
inlärningsmiljö. Varieras undervisningen både med teori och praktik, inom- och utomhusmiljö 
får eleverna en variation som de är i behov av och detta kan enligt Norén-Björn leda till ökad 
arbetsglädje.  
 
Hon hävdar att om man skulle bedriva undervisning utomhus skulle undervisningen bli mer 
spännande och väcka nyfikenhet. Utomhusmiljön kan erbjuda lärare och elever oändliga 
möjligheter och innebära en chans till en varierad undervisning. Att vara utomhus eller på 
annat sätt byta miljö är enligt Norén-Björn stimulerande och man blir mer alert och 
uppmärksam på grund av miljöomväxlingen.  
 
Syfte  
 
Vårt syfte är att undersöka hur lektioner utomhus påverkar elevernas motivation för geografi.  
 
Metod  
 
I vår undersökning har vi genomfört intervjuer (bilaga 1-2) samt gjort observationer (bilaga 
3). Observationer är enligt Patel och Davidsson (1994) användbara när man ska samla 
information om beteenden i naturliga sammanhang. Positivt med observationer är enligt Patel 
och Davidsson att alla kan bli observerade, även de som inte vågar delta i intervjuer då de kan 
tro att de inte kommer att motsvara förväntningarna. En nackdel med observationer är att de 
är tidsödande. Vidare menar Patel och Davidsson att en annan nackdel med observationer kan 
vara att det kan ske oförutsedda händelser som kan påverka resultaten eller som kan leda till 
att man får avbryta observationerna.  
 
De observationer vi genomförde var strukturerade och vi använde oss av ett 
observationsschema (bilaga 3). Patel och Davidsson (1994) beskriver ett observationsschema i 
form av en lista som består av områden man vill undersöka. När man observerar det man valt 
att iaktta, prickar man av det i listan. Imsen (1992) menar att motivationen har stor betydelse 
för vilken arbetsglädje man känner för en aktivitet. I vårt observationsschema valde vi 
beteenden som vi trodde tydde på arbetsglädje då det enligt Imsen är en förutsättning för 
motivation. Visade eleverna beteenden, till exempel glädje och entusiasm, tyckte vi att det var 
tecken på arbetsglädje och därmed motivation och noterade det i vårt observationsschema. 
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Kunskapen vi fick genom observationerna låg sedan till grund för vidare studier med en 
annan teknik, nämligen intervjuer. Intervjuer kan enligt Lökken och Söbstad (1995) ge ett 
djup som observationerna inte kan ge varför vi valde denna metod som komplement. 
Ostrukturerade intervjuer, det vill säga där man har öppna svarsalternativ, ger enligt Patel och 
Davidsson (1994) intervjupersonen ett stort utrymme att svara inom.  
 
Försökspersoner 
 
Vi har genomfört vår undersökning i en klass 4 med 24 elever och i en klass 6 med 26 elever. 
Vi har under fyra lektionstillfällen observerat fyra elever, två pojkar och två flickor per klass. 
Vi har även intervjuat fyra av dessa åtta elever.  
 
Bortfall 
 
Vid de åtta mättillfällena förekom endast ett bortfall som berodde på sjukdom. 
  
Material 
 
Det material vi har använt oss av är ett observationsschema (bilaga 3). Vid varje 
lektionstillfälle har vi noterat elevernas beteenden i detta schema. Vi har även använt oss av 
strukturerade intervjufrågor (bilaga 1-2) när samtliga lektioner var genomförda. 
 
Genomförande 
 
Vi har genomfört lektioner i geografi utomhus i två klasser. Under dessa observerade vi fyra 
elever var i respektive klass även om hela klasserna deltog. Detta för att hinna observera alla 
beteendena. Efter varje observation skrev vi reflektioner. Av de åtta observerade eleverna, 
valde vi att intervjua fyra av dem, två från varje klass. För att få fram det vi ville veta vid 
intervjuerna, valde vi att tala med verbala elever. 
 
Intervjuerna genomfördes då alla lektioner var genomförda och vi fick genom dem höra om 
elevernas inställning till utomhuslektioner i geografi. Intervjufrågorna (bilaga 1-2) kom att 
baseras på kursplanen i geografi. Utifrån denna grupperade vi frågeställningarna i fyra 
huvudgrupper, vilka de även kom att redovisas i. 
 
Inför intervjuerna klargjorde vi syftet med dem och försökte relatera syftet till elevens egna 
mål. Eleverna kanske inte förstod varför just de blivit utvalda och därför inte nyttan med att 
besvara frågorna. Vi motiverade därför dem. Det var viktigt att betona att just hans/hennes 
bidrag var viktigt för att vi skulle kunna genomföra någon förändring. Likaså förklarade vi 
hur elevernas bidrag skulle användas, att det var konfidentiellt, det vill säga att vi visste vem 
som svarat men att det bara var vi som hade tillgång till uppgifterna. All denna information 
fick eleverna innan de började svara på intervjufrågorna. 
 
Intervjuerna genomförde vi i ett enskilt rum med en elev i taget. Vid våra intervjuer har vi 
”lagrat” verkligheten då vi spelat in intervjuerna på band.  
 
Tidsplan för examensarbete 
 
Under höstterminen 2001 valde vi ett ämnesområde för examensarbetet. Under vårterminen 
2002 utarbetade vi vårt PM. Vi läste in oss på vårt ämne och skrev bakgrund, syfte och metod. 
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I början av höstterminen 2002, utformade vi ett observationsschema (bilaga 3), skrev ner 
intervjufrågor (bilaga 1) samt brev (bilaga 4-5) till elevernas föräldrar där vi delgav dem vilka 
vi var samt vad vårt arbete gick ut på. Själva undersökningen genomfördes under vecka 42-
48. Efter vår praktikperiod sammanställde vi resultaten från vår undersökning.  
  
Tidsplan för praktikperioden 
 
Vecka 42-43:  Vi lärde känna eleverna och personalen på skolan. 

Genom ett brev (bilaga 4-5) informerade vi föräldrarna vilka vi var och vad vi 
planerade att göra med eleverna. 

 
Vecka 44:  Eleverna hade höstlov. 
 
Vecka 45:  Utomhuslektion 1 i geografi klass 4 (bilaga 6). Utomhuslektion 1 i geografi 

klass 6 (bilaga 7). 
 
Vecka 46:  Utomhuslektion 2 i geografi klass 4 (bilaga 8). Utomhuslektion 2 i geografi 

klass 6 (bilaga 9).  
Utomhuslektion 3 i geografi klass 4 (bilaga 6). Utomhuslektion 3 i geografi 
klass 6 (bilaga 11). 

 
Vecka 47: Utomhuslektion 4 i geografi klass 4 (bilaga 7-12). Utomhuslektion 4 i geografi 

klass 6 (bilaga 13). 
 Intervjuer med de fyra eleverna (bilaga 1). 
 
Vecka 49: Vi gjorde kompletterande intervjuer (bilaga 2). 
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Resultat 
 

Syftet med vårt arbete var att undersöka hur elevernas motivation för geografi påverkas av 
utomhuslektioner. I denna del redovisar vi resultaten från de intervjuer och observationer vi 
gjort.  

 
Observationer 
 
Under vår praktik har vi genomfört fyra lektioner utomhus (bilaga 6-13) var i respektive klass. 
Under dessa lektioner har vi observerat två pojkar och två flickor var. Totalt har fyra pojkar 
och fyra flickor observerats. I observationsscheman (bilaga 3) har vi markerat förekomsten av 
de beteenden vi valt att studera under lektionstillfällena. Nedan redovisar vi resultaten i form 
av diagram, detta för att de ska vara lättöverskådliga. Vi börjar med att redovisa resultaten 
från klass 4 och går sedan över till klass 6.  
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Ler/visar glädje Pratar
optimistiskt

Arbetar aktivt Diskuterar kring
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Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4

 
Figur 1. Observerade beteenden i klass 4.  
 
Som framgår av figur 1, kan man se att de flesta eleverna har uppvisat de beteenden vi valt att 
observera. Vid tillfälle ett och tre visade samtliga elever entusiasm, glädje, talade optimistiskt, 
arbetade aktivt samt diskuterade kring uppgiften. Vid fjärde tillfället kunde endast tre elever 
observeras då en elev var sjuk. De tre eleverna visade upp de observerade beteendena, men 
endast en av de tre talade optimistiskt.  
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Figur 2. Observerade beteenden i klass 6. 
 
Som figur 2 illustrerar, visade alla elever vid samtliga tillfällen entusiasm genom sitt 
kroppsspråk. Vid det fjärde tillfället visade tre av de fyra eleverna entusiasm, de talade 
optimistiskt samt arbetade aktivt. Vid andra lektionstillfället pratade ingen optimistiskt och 
endast en visade glädje. 
 
Intervjuer  
 
Vi har grupperat resultaten utifrån de fyra huvudgrupper som vi har koncentrerat oss på: 
tidigare erfarenheter av geografi, upplevelser av geografilektioner utomhus samt geografi i 
frramtiden. Vi har inlett intervjuerna med det som berör elevernas tidigare erfarenheter av 
geografi, för att sedan gå vidare till det som berör känslor och värderingar och avslutat med 
det som berör framtiden. Vi har valt att inte redovisa hela intervjuerna eftersom några av 
frågorna inte är relevanta för vårt syfte, utan har ställts som inledning till intervjuerna. Nedan 
redovisas våra resultat utifrån våra huvudgrupper.  
 
Tidigare erfarenheter av geografi 
  
Vi hörde oss för om hur elevernas tidigare erfarenheter av geografi såg ut. Detta efter att vi 
berättat för dem vad geografi är för något då eleverna nog inte förstått vilket ämne 
kartkunskap går under. Eleverna i klass 4 hade inga tidigare erfarenheter av ämnet. Det hade 
däremot klass 6. De hade arbetat med geografi i olika böcker, med stenciler och i grupper. 
Deras upplevelser av de lektionerna var att det varit bra och ganska roliga. Roliga var de 
eftersom geografi var något nytt för dem och eftersom de fick jobba i grupper. Pojken i klass 
6 sa: ”Vi har arbetat med Sveriges karta och det var ganska kul för vi fick lära oss något nytt 
och så fick vi jobba i grupp.” 
 
Upplevelser av geografilektionerna utomhus 
 
Eleverna hade många positiva upplevelser av geografilektionerna utomhus. Alla de fyra 
elever som vi intervjuat tyckte att undervisning i geografi utomhus var roligt, spännande, 
intressant och lustfyllt. Flickan i klass 4 sa: ”Det var roligt, bra att få röra på sig och tänka 
på annat.” ”Det var kul att jobba med kartor ute.” Pojken i klass 6 sa: ”Om jag skulle se ett 
verkligt exempel ute skulle jag ha lärt mig mest ute än inne, för om det är roligt, så lär man 
sig.” De upplevde att utomhuslektionerna var en variation och omväxling till 
inomhuslektionerna. Pojken i klass 6 sa: ”Roligt och omväxlande.” Flickan i klass 6 nämnde: 
”Det kan vara roligt med lite variation ibland och inte bara vara inne och jobba med kartor i 
böcker.” Utifrån de lektionerna vi hade utomhus upplevde de fyra eleverna att deras 
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välbefinnande ökade när de kom ut i friska luften. Vid intervjuerna framkom att deras 
koncentration blev bättre i och med att de blev piggare. De tyckte att det kan bli kvavt, varmt 
och stökigt inne i klassrummen och kände att de mådde bättre när de fick vara utomhus och på 
en större yta. Pojken i klass 6 sa: ”Vid två-tre är man trött och okoncentrerad. Jag tror att det 
skulle ske en förändring, man skulle ha varit piggare om man hade varit ute”. Flickan i klass 
6 sa: ”Man känner sig piggare när man har varit ute, man får friskluft. Flickan i klass 4 sa: 
”Det kan bli kvavt och varmt inne i klassrummet. Ibland kan det vara ganska stökigt och 
surrigt inne i klassrummet och då kan det nog vara lättare att koncentrera sig om man är ute. 
 
Geografi i framtiden 
 
När vi intervjuade eleverna framgick det att de hade gärna hade velat fortsätta jobba med 
geografi i skolan. Eleverna hade inte några tidigare erfarenheter av geografilektioner utomhus 
men kände att det var något de ville ha mer av i fortsättningen. Pojken i klass 4 sa: ”Det är 
lättare att förstå kartor om man är ute och tittar runt än om man är inne i klassrummet.” 
Pojken i klass 6 sa: ”Det var intressantare än tidigare so-lektioner. Vidare sa han: ”Jag skulle 
vilja vara ute i så många ämnen som möjligt. Om man skulle vara ute någon timme per dag 
skulle det vara roligt, jag tror att det skulle fungera också”. Flickan i klass 4 ville ha en 
kombination av inom- och utomhusundervisning, men där man mestadels var inomhus. 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet 
 
Vi har observerat beteendena under lektionstillfällena, men noterat dessa i efterhand. Detta 
kan ha påverkat reliabiliteten eftersom noteringen inte har skett direkt i sammanhanget. 
Eleverna kan också ha uppvisat negativa beteenden som kunnat tyda på bristande motivation 
för geografi, men eftersom vi inte valde att observera dem, vet vi inte om de har förekommit. 
Hade vi valt att observera både positiva och negativa beteenden, hade reliabiliteten i våra 
observationer kunnat vara högre. 
  
Intervjuerna anser vi ha högre reliabilitet än observationerna. Efter vårt första intervjutillfälle 
ansåg vi att inte syftet var uppnått. Vi bestämde oss därför för att göra kompletterande 
intervjuer. Dessa kompletteringar har bidragit till att tillförlitligheten i undersökningen blivit 
högre. 
 
Då rummet kanske inte var en välbekant och vardaglig miljö för eleverna, kan det ha bidragit 
till att svaren vi fick, inte blev så uttömmande. Vi har då kunnat lyssna på inspelningarna flera 
gånger och kunnat försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt. Användandet av 
bandspelare vid intervjutillfällena tror vi kan ha påverkat eleverna till att vara mer 
tillbakadragna. 
 
När vi genomförde intervjuerna kan vi som intervjuare ha påverkat eleverna på flera sätt. Det 
kan vara svårt att bedöma om eleverna har besvarat frågorna på ett sätt som de tror att vi vill, 
eller om de svarat i enlighet med sina egna uppfattningar och åsikter. De kanske har förstått 
att lektioner utomhus är något som vi ser positivt på. För att motverka detta försökte vi tala 
om för dem att det inte finns några rätta eller felaktiga svar, utan att vi var intresserade av 
deras personliga svar och att de skulle utgå från sig själva. Då vi är ovana intervjuare kan vi 
ha haft bråttom och ställt en ny fråga innan eleverna har hunnit tänka färdigt. 
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Validitet 
 
Då vi genomfört lektioner utomhus i geografi och under dessa observerat elevernas 
beteenden, kunde vi se att de visade en glädje till att ha geografilektioner utomhus. Eftersom 
vi inte valde att observera negativa beteenden, bedömer vi att validiteten i våra observationer 
inte är så hög som vi önskat. Hade vi gjort om våra observationer, hade vi studerat både 
positiva och negativa beteenden, eftersom båda är tecken på motivation. Detta är något vi 
kommit fram till efter våra observationer. Hade vi gjort detta, hade vi haft större belägg för att 
dra slutsatser kring vårt syfte, det vill säga om lektioner utomhus påverkar elevernas 
motivation för geografi. 
 
Då vi vid första intervjutillfället ansåg att validiteten var låg, eftersom våra intervjufrågor inte 
kunde uppnå syftet med studien, beslöt vi oss för att göra kompletterande intervjuer med de 
fyra eleverna. Frågorna vid första intervjun borde ha formulerats annorlunda, då frågorna 
mest handlade om elevernas inställning till lektioner utomhus i allmänhet, och inte var 
avgränsade för geografi utomhus. Vi hade inte heller fått vetskap om elevernas tidigare 
erfarenheter av geografi. Svaren från första intervjun visade att eleverna tyckte att 
utomhuslektioner hade en rad fördelar. Vad vi däremot inte fick reda på var hur de upplevde 
själva ämnet geografi utomhus och därmed fick vi inte något svar på om deras motivation för 
ämnet hade påverkats. 
 
Efter att vi genomfört våra kompletterande intervjuer, kunde vi nå vårt syfte med studien då vi 
fått kännedom om elevernas motivation för geografilektioner inom- och utomhus, och därmed 
blev validiteten högre.  
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur lektioner utomhus påverkar elevernas 
motivation för geografi. De klasser vi har gjort våra undersökningar i har inte erfarenheter av 
lektioner utomhus. Eleverna i klass 4 hade inte heller erfarenhet av geografi överhuvudtaget. 
Det hade däremot eleverna i klass 6. Som vi nämnt i bakgrunden tycker vi själva om att vistas 
utomhus och vi ville väcka den positiva känsla vi själva känt när vi varit ute hos eleverna. 
Trots okunskap om utomhusundervisning var lärare och elever positiva till våra idéer. 
 
Vi har under observationerna kunnat iaktta ett intresse för geografi utomhus, både i klass 4 
och i klass 6. De flesta barnen, speciellt i klass 4 upplevde att utomhusundervisning var något 
positivt. Även flera av de elever i fyran som inte observerades uppvisade beteenden som tyder 
på glädje inför lektionerna. Detta tror vi kan bero på att de fortfarande tillbringar mycket av 
sin fritid utomhus och tycker att det är roligt att vara ute. De har lätt för att leka och 
underhålla sig själva samt även har kläder för utevistelse på sig. 
 
I klass 6 kunde man se en tydlig skillnad mellan de elever som gärna är ute på rasterna och de 
som hellre vill vara inomhus. De elever som på rasterna deltar i aktiviteter som landhockey, 
vill mer än gärna vara ute, medan de som inte har något speciellt att göra under rasterna hellre 
är inne och målar eller skriver. Denna skillnad märktes inte under våra lektioner utomhus. Vi 
tror detta beror på att alla kände sig motiverade till att vara ute då alla elever var aktiva och 
gjorde något meningsfullt. 
 
Då eleverna har positiva upplevelser av det vi genomfört med dem inom ämnet geografi, 
anser vi att det finns belägg för att fortsätta bedriva lektioner utomhus inom ämnet. 
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Utomhusundervisningen ska dock vara ett komplement till den traditionella undervisningen, 
något som även Szczepanski (2001) hävdar. Vi känner att det är lika viktigt att planera 
verksamheten utomhus som inomhus då det är viktigt att ha klara mål för lektionerna. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det kan vara svårt att genom våra observationer se om 
elevernas motivation för geografi har påverkats genom lektioner utomhus, då vi ej observetat 
negativa beteenden. Enligt Imsen (1992) tyder arbetsglädje på motivation, men om det är 
motivation för geografi eller för lektioner utomhus kan vi inte dra slutsatser kring. För att 
undersöka om det är motivation för geografi hade vi behövt göra fler observationer. Våra 
intervjuer känner vi är mer tillförlitliga då vi har fått vetskap om elevernas tankar kring 
geografi utomhus. Intervjuerna visar att elevernas motivation för geografi har påverkats 
positivt av utomhuslektioner. 
 
Trots att vi tycker att vi har lyckats bra med våra lektionstillfällen, hade det underlättat om vi 
genomfört praktiken i samma klass då vi kunnat ha varandra till hands vid diskussioner och 
funderingar. 
 
Eleverna sa i intervjuerna att de kände glädje och spänning inför det vi gjorde, något som vi 
tycker tyder på motivation. En elev uttryckte detta på ett bra sätt: ”Om jag skulle se ett 
verkligt exempel ute skulle jag ha lärt mig mest ute än inne, för om det är roligt, så lär man 
sig.”  
  
Fortsatt forskning 
 
Vi har under denna studie fått många tankar kring utomhusundervisning. Vi redogör nedan för 
några förslag till fortsatt forskning inom utomhuspedagogiken: 
 
�� Reagerar flickor och pojkar olika på utomhusundervisning? 
 
�� Reagerar eleverna olika på utomhusundervisning beroende på ålder? I vilken ålder 

upplevs utomhusundervisning lustfyllt och inte längre som lustfyllt? 
 
�� Finns det någon skillnad mellan en klass som använder sig av utomhusundervisning och 

en som arbetar på traditionellt sätt? 
 
�� Vilka positiva effekter kan man utläsa hos elever som har utomhusundervisning? 
 
�� Kan man bedriva utomhusundervisning i alla ämnen? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
1. Vad tycker du om lektionerna? 
 
2. Hur kan man förändra lektionerna tycker du? 

 
3. Händer det att ni har lektioner utomhus? 

 
4. Vad har ni arbetat med/ gjort då? 

 
5. Vad tyckte du om de tillfällena? 

 
6. Vad tror du är bra med att ha lektioner utomhus? 

 
7. Vad tror du är dåligt med att ha lektioner utomhus? 

 
8. Tänk tillbaka på de lektioner vi haft utomhus. Vad tyckte du om de tillfällena? 



Bilaga 4 

Intervjufrågor 
 

1. Har ni arbetat med geografi tidigare i skolan?  
 
2. Vad tyckte du om att jobba med det?  

 
3. Kan du berätta vad som gjorde att du kände så?  

 
4. Nu när du fått veta vad geografi är, skulle du vilja arbeta mer om det i framtiden i 

skolan?  
 

5. Hur skulle du vilja jobba med geografi då?  
 

6. Varför skulle du vilja arbeta på det sättet?  



Bilaga 3 

Observationsschema 
 
 Elevnamn Elevnamn Elevnamn Elevnamn 
Visar entusiasm 
(kroppsspråk) 

    

Ler/visar glädje 
 

    

Pratar 
optimistiskt 

    

Arbetar aktivt 
 

    

Diskuterar kring 
uppgiften 

    

 



Bilaga 4 

Hej föräldrar! 
 
Mitt namn är Lena Eriksson och jag går sista terminen på 
grundskollärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Jag är nu inne på min 
slutpraktik och kommer att genomföra den i ditt barns klass. Den kommer att 
pågå i sju veckor, v.42-48.  
 
Under denna praktik kommer jag att skriva på mitt examensarbete. Detta arbete 
går ut på att undersöka om barns arbetsmotivation ökar om man har lektioner 
utomhus. Jag kommer därför att ha några lektioner med barnen utomhus och 
inomhus för att se om jag upptäcker någon skillnad i deras motivation. Jag 
kommer även efter detta att intervjua några av barnen för att få reda på deras 
inställning till att ha lektioner utomhus. 
 
Jag är bekant med barnen sedan tidigare då jag genomförde min allra första 
praktik på två veckor i denna klass när de just börjat årskurs 1. Jag ser därför 
fram emot att få träffa dem igen och att få avsluta min utbildning med dem.  
 
Om det är något du undrar över, så hör gärna av dig! 
 
Med vänliga hälsningar 
Lena Eriksson, 13547 



Bilaga 5 

Hej föräldrar! 
 
Mitt namn är Veronica Andersson och jag går sista terminen på 
grundskollärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Jag är nu 
inne på min slutpraktik och kommer att genomföra den i ditt barns 
klass. Den kommer att pågå i sju veckor, v.42-48.  
 
Under denna praktik kommer jag att skriva på mitt examensarbete. 
Detta arbete går ut på att undersöka om barns arbetsmotivation 
ökar om man har lektioner utomhus. Jag kommer därför att ha några 
lektioner med barnen utomhus och inomhus för att se om jag 
upptäcker någon skillnad i deras motivation. Jag kommer även efter 
dessa lektioner att intervjua ett par av barnen för att få reda på 
deras inställning till utomhusundervisning. 
 
Jag är bekant med barnen sedan tidigare och jag ser fram emot att 
få träffa dem igen och att få avsluta min utbildning med dem.  
 
Om det är något du undrar över, så hör gärna av dig! 
 
Med vänliga hälsningar 
Veronica Andersson, 703 50



Bilaga 6 

Utomhuslektion 1 i klass 4: Tipsrunda 
 
Förberedelser 
Jag skrev 13 frågor till tipsrundan, frågorna rörde det eleverna arbetat med i skolan under två 
veckor inom geografi. Innan lektionen placerade jag ut kontroller samt tillverkade 
svarsblanketter. Eleverna delades in barnen i grupper om två och två. 
 
Syfte 
Eleverna skulle få en alternativ inlärningsmiljö till klassrummet och de skulle på ett lustfyllt 
sätt repetera det som gåtts igenom i skolan de senaste två veckorna. 
 
Genomförande 
Eleverna delades in i grupper om två och två.  
Det första paret begav sig till den första kontrollen som var inom synhåll och när de lämnat 
den gav sig nästa par iväg. Rundan tog cirka 20 minuter per grupp. Inne i klassrummet gick vi 
igenom de rätta svaren. 
 
Utvärdering 
Jag skrev deras namn på svarstalongen och höll det hemligt tills det var dags för paret att 
starta. Detta gjorde att alla var förväntansfulla och laddade och ville starta. Banan tog lagom 
tid att gå. Vädret var underbart, cirka –1 grad och soligt. Alla verkade gilla rundan, det hördes 
inget gnäll eller negativa ord, bara positiva.  
 



Bilaga 7 

Utomhuslektion 1 i klass 6: Hur använder man en karta? 
 
Förberedelser 
Jag hämtade kartor över Kiruna kommun och klippte ut det område vi kom att behandla. Jag 
förstorade en karta över området vi skulle använda och bestämde en slinga som vi skulle 
promenera och markerade ut några platser vi skulle ta oss till. 
 
Syfte 
Eleverna skulle få en alternativ inlärningsmiljö för kartkunskap. De skulle få kunskap om 
beteckningar på kartan och kartläsningsteknik, hur man använder/följer en karta, var norr, 
söder, väster och öster är på kartan. 
 
Genomförande 
Eleverna fick varsin karta över området vi kom att röra oss inom. Vi promenerade till de 
markerade platserna med klassen samlad. Vi stannade vid varje numrerad ring, tränade på rätt 
kartläsningsteknik och jämförde kartan med verkligheten. Eleverna fick möjlighet att ställa 
frågor.  
 
Utvärdering 
Mitt i genomgången av uppgiften fick brandkåren utryckning. Det var lite störande, men det 
verkade inte påverka elevernas motivation. Det var varmt och fint väder vilket bidrog till att 
det blev tösnö. Killarna i gruppen hade svårt för att låta bli att krama snöbollar, det blev 
oroligt och lite störande för uppgiften. Det var allmänt god stämning i gruppen och visad  
glädje för uppgiften samt till att vara utomhus.



Bilaga 8 

Utomhuslektion 2 i klass 4: Hur använder man en karta? 
 
Förberedelser 
Jag hämtade kartor över Kiruna kommun och klippte ut det område vi kom att behandla. 
Jag förstorade en karta över samma område som vi skulle använda vid genomgången. 
 
Syfte 
Då vi pratat om Sverigekartan inne i klassrummet kändes det naturligt att visa barnen hur en 
stadskarta såg ut och hur man använde den. Vi gjorde detta utomhus då det handlade om 
miljön omkring oss.  
 
Genomförande 
Jag visade på en förstorad karta (A3) hur man använder sig av en karta. Jag berättade att var 
en turist som aldrig varit i Kiruna förut och att jag behövde veta vägen till tågstation då mitt 
tåg skulle gå om 20 minuter. Det enda jag hade till min hjälp var en karta över staden. Hur 
skulle jag göra? Eleverna kom med olika idéer och vi kom överens om att jag först måste ta 
reda på var jag befinn mig och hitta igen det på kartan. Jag kunde titta på byggnader omkring 
mig (i det fallet skolan) eller gator omkring. Vi hittade igen skolan på kartan och jag visade 
eleverna hur man måste rikta kartan efter omgivningen.  
 
Efter mina exempel fick eleverna välja en kompis att jobba med och de fick en karta per par. 
Jag hade till varje par märkt ut en byggnad på deras karta som de skulle ta reda på riktningen 
till. Efteråt skulle eleverna två gånger var leka turister som behövde hjälp med att hitta till en 
byggnad eller plats i stan och kompisen skulle med hjälp av kartan ta reda på åt vilket håll 
turisten skulle gå. 
 
Utvärdering 
Eleverna tyckte om att leka turister och ville ha fler uppgifter. De var bara glada miner och de 
visade arbetsglädje. Kommentarerna efteråt var: ”Roligt att veta hur man använder en karta”, 
”Roligt att lära sig hitta”, Roligt att någon gång ha lektioner utomhus eftersom man blir less 
på att bara vara inne”, ”Kan vi vara ute nästa gång också”. 



Bilaga 9 

Utomhuslektion 2 i klass 6: Hur använder man en kompass? 
 
Förberedelser 
Vi använde samma kartor som eleverna använt föregående lektion. Jag lånade kompasser 
från idrottsläraren så att alla elever hade varsin kompass. 
 
Syfte 
Eleverna skulle få kunskap om hur man använder en kompass, vad beteckningarna på 
kompassen betyder samt kunna passa kartan med hjälp av kompassnålen. 
 
Genomförande 
Jag visade och förklarade på en demonstrationskompass hur man använder sig av en kompass 
och vad beteckningarna på kompassen visar. Eleverna fick träna att använda karta och 
kompass. Därefter fick de arbeta i par, och ta ut olika riktningar med hjälp av kompassen och 
kartan.  
 
Utvärdering 
Även denna dag när eleverna skulle genomföra sina uppgifter fick brandkåren utryckning. Det 
var även varmt och fint väder idag. Eleverna var mer koncentrerade på uppgiften än vid 
föregående tillfälle. Det var allmänt god stämning och man samtalade med varandra i gruppen 
och visade glädje för att vara utomhus. Eleverna var intresserade och ställde många frågor. 



Bilaga 10 

Utomhuslektion 3 i klass 4: Var befinner vi oss? 
 
Förberedelser 
Jag klippte ut kartor över Kiruna och bestämde en slinga som vi skulle promenera. 
 
Syfte 
Vi navigerade oss efter en karta för att se att barnen förstått vad vi gick igenom förra 
lektionen samt även för att praktisera de kunskaper de förvärvat. 
 
Genomförande 
Eleverna fick jobba i de par de gjorde förra gången eftersom det fungerat bra. Varje par fick 
en karta över området vi kom att röra oss inom. Vi repeterade från förra tillfället vi var ute. 
Eleverna kom ihåg att man skulle titta var man befinner sig, antingen på byggnader eller 
antingen vägar omkring sig. Vi gick ut och gick och stannade till i olika korsningar. Eleverna 
fick med hjälp av gatuskyltar visa på kartan var vi stod och åt vilket håll skolan ligger. 
Slingan tog cirka 35 minuter. 
 
Utvärdering 
Jag trodde att denna uppgift skulle bli för svår för dem men jag blev förvånad över att de 
klarade den så bra som de gjorde. Tre stycken hade lite problem vid de första korsningarna 
men då de arbetade i grupp kunde kompisen förklara hur man skulle göra och alla förstod.  Då 
det snöat under natten, var det två traktorer som snöröjde i området vi befann oss i. Detta 
gjorde att det blev lite svårt att höra varandra ibland, men detta påverkade inte motivationen. 
 
Några elever visade extra stor glädje för uppgiften och navigerade sig efter kartan under hela 
promenaden. De tre som inte hängde med i början tyckte inte att det var så roligt men när de 
också förstod blev de mer engagerade.  



Bilaga 11 

Utomhuslektion 3 i klass 6: Tipsrunda 
 
Förberedelser 
Jag skrev åtta frågor till tipsrundan. Frågorna rörde det barnen arbetat med under de två 
föregående utomhuslektionerna. Jag tillverkade svarsblanketter och placerade ut kontroller. 
 
Syfte 
Eleverna skulle få en alternativ inlärningsmiljö till klassrummet och på ett lustfyllt sätt 
repetera det som vi gått igenom de två föregående utomhuslektionerna. 
 
Genomförande 
Eleverna delades in i grupper om två och två. Vi promenerade runt en markerad bana och 
besvarade frågor angående kartor. Det första paret begav sig till den första kontrollen som var 
inom synhåll och när de lämnat den gav sig nästa par iväg. Rundan tog cirka 20 minuter per 
grupp. Inne i klassrummet gick vi igenom de rätta svaren. 
 
Utvärdering 
Eleverna valde själva vem de skulle arbeta med. Banan tog lagom tid att gå. Det var stort 
engagemang kring att hitta och svara på tipsfrågorna. Vädret var fint, cirka –1 grad och soligt.  
De verkade positiva till att få komma ut.



Bilaga 12 

Utomhuslektion 4 i klass 4: Vad har vi lärt oss? 
 
Förberedelser 
Jag skrev frågor. Parallellt till lektionerna utomhus hade vi inomhus arbetat med kartkunskap 
där vi berört Sverige. Frågorna handlade om det vi gått igenom inomhus och utomhus. 
Jag märkte ut rundan på kartor som eleverna skulle gå. 
 
Syfte 
Som en repetition av det vi gjort utomhus och inomhus de senaste veckorna fick eleverna 
repetera det de lärt sig. De fick ta sig fram med hjälp av en karta och lösa uppgifter om det vi 
arbetat med inomhus.  
 
Genomförande 
Eleverna fick två och två ge sig ut på rundan men de hade en karta och skulle med hjälp av 
den ta sig fram till kontrollerna. Fem kontroller var uppsatta och barnen skulle svara på 
frågorna och ta sig tillbaka till skolan. Efteråt samlades vi i klassrummet och gick igenom de 
rätta svaren och pratade om vad eleverna tyckte om uppgiften. 
 
Utvärdering 
Eleverna kände sig stolta när de lyckats ta sig fram till alla kontrollerna med endast en karta 
till sin hjälp och utan hjälp från en vuxen. 



Bilaga 13 

Utomhuslektion 4 i klass 6: Var finns husen? 
 
Förberedelser 
Jag kopierade kartor över det område vi kom att behandla och skrev ner adresser som 
eleverna skall hitta igen. 
 
Syfte 
Eleverna skulle få en repetition av vad vi gjorde vid föregående lektioner utomhus. De fick ta 
sig fram med hjälp av en karta och uppgifterna. Eleverna skulle på ett praktiskt sätt få veta hur 
man använder en stadskarta. 
 
Genomförande 
Jag förklarade att brevbäraren hade blivit sjuk och behövde hjälp med att dela ut brev. På 
grund av att han inte kom ihåg numren på husen så hade han skrivit förklaringar vart breven 
skulle, bland annat namnet på gatan/vägen. Eleverna arbetade parvis och varje grupp fick 
några hus/adresser som de skulle besöka. Elevernas uppgift var att ta reda på husens 
fullständiga adresser (exempelvis Bromsgatan 3). Vi samlades i klassrummet och gick igenom 
de rätta svaren och pratade om vad barnen tyckte om uppgiften. 
  
Utvärdering 
Eleverna var koncentrerade inför uppgiften och svarade på frågorna med stort engagemang. 
Även idag hade vi tur med vädret vilket bidrog till att ingen behövde frysa. Deras inställning 
för utevistelsen och intresse för uppgiften var hög. 
 


