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Sammanfattning 
 
Syftet med det här arbetet är att undersöka högstadie- och gymnasielärares användande 
av utomhuspedagogik i biologi och naturkunskap. Arbetet undersöker vad lärarna ser för 
mervärden och utmaningar med utomhuspedagogik samt hur samarbeten ser ut mellan 
biologi eller naturkunskap och idrottsämnets undervisning utomhus. För att få svar på 
frågorna genomfördes kvalitativa intervjuer med sju lärare som undervisade antingen i 
naturkunskap eller biologi på gymnasiet eller högstadiet. Resultatet visade att lärarna 
upplever ett flertal mervärden så som att eleverna får förståelse genom sammanhang, 
ökar sina prestationer på olika sätt samt att lärarna upplever förbättringar av det sociala 
klimatet till följd av undervisning utomhus. Lärarna möter även utmaningar i samband 
med utomhuspedagogiken. Organisatoriska hinder som tidsbrist och avstånd var de 
svårigheter som flest lärare upplevde. Som lösning på tidsproblemet samarbetar många 
av lärarna med idrott och hälsas undervisningen utomhus. 
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1 INTRODUKTION 
 
Styrdokumenten för biologi i grundskolan och gymnasieskolan inleder med att 
förklara hur kunskapen för natur har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov 
av att veta mer om sig själva och om sin omvärld. Vidare står det i ämnets syfte för 
grundskolan att undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta 
mer om sig själva och naturen (Skolverket, 2011a). Kan undervisning utomhus bidra 
till den här nyfikenheten?  
 
Skolverket skriver i läroplanernas mål både för gymnasieskolan och för grundskolans 
7–9 årskurser att eleverna ska kunna genomföra undersökningar i fält (Skolverket, 
2011b; Skolverket, 2011c), vilket är den enda formuleringen där lärare måste 
genomföra undervisningen utomhus. I styrdokumenten för naturkunskap står det 
istället att eleverna ska använda sig av naturvetenskapliga arbetsmetoder, vilket 
skulle kunna utföras utomhus men som inte är ett krav (Skolverket, 2011a). Däremot 
skulle lärare kunna bedriva undervisning inom många delar av det centrala innehållet 
i biologin och naturkunskapen utomhus. Ekologidelen i biologi 1 eller att studera 
organismers beteenden som ingår i evolutionsdelen är bara några exempel tagna från 
ämnesplanen för biologi på gymnasiet (Skolverket, 2011c).  
 
Hur ser högstadie- och gymnasielärares användande av utomhuspedagogik ut i 
naturkunskap och biologiämnet? Finns det till exempel andra bakomliggande syften 
till varför lärare väljer att bedriva sina biologilektioner utomhus annat än att det i står 
styrdokumenten att eleverna ska utföra fältstudier? Vad ser lärarna för mervärden 
med undervisning utomhus och finns det några utmaningar med att ha undervisning 
utomhus? Skulle kanske ett samarbete med utomhusförlagda idrottslektioner 
underlätta att bedriva utomhuspedagogik i biologi och naturkunskap? Det är några 
frågor som den här studien genom intervjuer av biologi- och naturkunskapslärare, på 
högstadiet och gymnasiet, kommer att försöka svara på. 
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2 BAKGRUND 
 

2.1 ”Learning by doing” 
Utomhuspedagogikens rötter sträcker sig långt tillbaka. Filosofen John Dewey 
(1859–1952) talade för kopplingarna mellan teori och praktik. Hans utgångspunkt 
var ”learning by doing” där han menade att en människa i grunden inte kan förstå 
något som man endast har läst eller tagit till sig genom abstrakta resonemang. Det är 
istället i och genom handling som människan kommer till verklig insikt (Liedman, 
2014). Praktiska inslag ska blandas in med studier av ämnen som naturvetenskap för 
att underlätta för elever att utveckla kunskap menade Dewey (Säljö, 2014). Dewey 
förklarade att många människor saknar intresse för det teoretiska-abstrakta och 
genom att då använda sig av praktiska handlingar ökar man engagemanget bland fler 
elever. Undervisningen kan till exempel ske på landsbygden, i parker eller 
trädgårdar. Dewey var även för att nya praktiska moment skulle införas i skolan som 
till exempel naturstudier (Sundgren, 2011). 

2.2 Vad är utomhuspedagogik?  
Vid Linköpings universitet finns Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, 
som samlar in och utvärderar empiriskt material inom kunskapsområdet 
utomhuspedagogik (Linköpings universitet, 2017). De studerar lärandeeffekter 
relaterade till aktiviteter i utemiljön. NCU:s definition av utomhuspedagogik, vilket 
den här studien kommer att utgå från, är att: 

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till ett lärande i 
växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i 
autentiska situationer. För forsknings- och utbildningsområde innebär 
utomhuspedagogiken bland annat att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, 
natur- och kulturlandskap, att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och 
boklig bildning betonas och att platsens betydelse för lärandet lyfts fram” 
(Linköpings universitet, 2017). 

Szczepanski och Dahlgren (1997) menar att utomhuspedagogiken karakteriseras av 
handlingsinriktade lärandeprocesser som ofta är relaterade till aktiviteter i 
utomhusmiljön. De förklarar vidare att helhetsupplevelse, tematisk integration och 
direktkontakt mellan den lärande och föremålet för lärande är centrala grunder i 
utomhuspedagogikens identitet. Ett centralt mål i utomhuspedagogiken är att genom 
aktiviteter och upplevelser i utemiljön skapa kunskap och nära relationer till natur, 
kultur och samhälle (Szczepanski & Dahlgren, 1997). Nationalencyklopedin, NE, 
definierar begreppet utomhuspedagogik som en sorts pedagogik som utgår från 
platsens betydelse för lärandet. Den bygger på en växelverkan mellan autentiska 
upplevelser och textbaserat lärande (NE, 2019). 

Utomhusmiljön kan vara av varierande slag som till exempel hembygden, staden, 
skogen med mera och är för utomhuspedagogen en lika självklar lärandemiljö som 
biblioteket och klassrummet (Linköpings universitet, 2017). 
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2.3 Utomhuspedagogik i styrdokument för grundskola 
och gymnasiet  

2.3.1 Biologi grundskolan  
För biologi i grundskolans senare del, årskurs 7–9, står det utskrivet dels i det 
centrala innehållet och dels i kunskapskraven att undervisningen ska vara utomhus. I 
det centrala innehållet skriver Skolverket (2011b): ”fältstudier, experiment och hur 
simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla 
frågeställningar, planering, utförande och utvärdering” (s. 160). I kunskapskraven 
som ska vara uppfyllda i slutet av årskurs 9 för betyget E står det att ”Eleven kan 
genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.” (s. 
160). Vidare i ämnets syfte står det att eleverna genom undervisningen i ämnet 
biologi ska genomföra systematiska undersökningar. Undersökningarna behöver inte 
nödvändigtvis genomföras utomhus utan kan ses som ett moment som skulle kunna 
bedrivas ute. 

2.3.2 Biologi gymnasiet 
I det centrala innehållet för både biologi 1 och biologi 2 i gymnasiets ämnesplan för 
biologi (Skolverket, 2011c) ingår det ”Planering och genomförande av fältstudier, 
experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i 
samband med dessa.” (s. 3, s. 6) För biologi 1 finns ytterligare ett centralt innehåll 
om fältstudier och undersökningar inom ekologi där Skolverket (2011c) skriver att 
”fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern 
utrustning […]” (s. 3) ska ingå i undervisningen. 

 
I ämnets syfte för gymnasiets biologi skriver Skolverket (2011c) att: ”undervisningen 
ska inkludera naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på 
frågor, göra systematiska observationer, planera och utföra experiment och 
fältstudier […]” (s. 1) I ämnets syfte står det även om att eleverna ska utveckla 
kunskaper om biologins arbetsmetoder i undervisningen vilket skulle kunna ses som 
en del i utomhuspedagogik då dessa moment kan bedrivas i utomhusmiljö. 

2.3.3 Naturkunskap gymnasiet 
För naturkunskap står det inte utskrivet i läroplanen (Skolverket, 2011a), som i 
biologi, att det ska genomföras fältstudier utan istället står det i det centrala 
innehållet att undervisningen ska behandla ”naturvetenskapliga arbetsmetoder, till 
exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska 
förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.” (s. 127). Punkten 
från det centrala innehållet skulle kunna inbegripa utomhusundervisning men det är 
endast ett antagande och kan inte tas för givet med tanke på att naturvetenskapliga 
arbetsmetoder likväl kan genomföras inomhus i klassrumsmiljö. 

2.3.4 Idrott och hälsa 
Styrdokumenten för idrott och hälsa i grundskolan (Skolverket, 2011b) inleder med 
att förklara hur stor betydelse positiva upplevelser av rörelser och friluftsliv under 
uppväxten har på oss för att vi senare i livet blir fysiskt aktiva. Ämnets syfte 
(Skolverket, 2011b) tar upp olika delar där naturen och utemiljön står utskrivna. 
Eleverna ska ”utveckla intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen” (s. 
48). De ska även ”utveckla förmåga att vistas i utemiljöer och naturen under olika 
förhållanden och miljöer” (s. 48). Även för gymnasiet nämns naturen och utemiljön 
upprepade gånger i ämnets syfte. Liksom för grundskolan ska undervisningen syfta 
till att eleverna utvecklar intresse för utemiljöer och naturen som källa till 
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välbefinnande samt att eleverna ska få ”förmåga att genomföra utevistelser utifrån 
olika förhållanden och miljöer” (s. 83) (Skolverket, 2011a) 
 
Det centrala innehållet för årskurs 7–9 tar upp undervisning utomhus på flera ställen 
dels genom friluftsliv och utevistelse och dels genom kategorin rörelse (Skolverket, 
2011b). I det centrala innehållet för gymnasiet (Skolverket, 2011a) ingår ”utemiljöer 
och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation” (s. 84). 

2.4 Utomhuspedagogikens möjligheter 

2.4.1 Gynnar lärandet 
Utomhuspedagogiken har visat sig ha en positiv effekt på lärandet i biologiämnet. År 
2007 gjorde Hamilton-Ekke en komparativ studie på gymnasieelever i Nigeria där 
han jämförde tre olika elevgrupper. Den första gruppen fick lära sig ekologi utomhus 
i fält medan den andra gruppen fick lära sig ekologi inomhus. Den tredje gruppen 
fick inte lära sig om ekologi utan de hade redan kunskaperna och fungerade som en 
kontrollgrupp. Resultatet visade sig att den första gruppen som fick lära sig ekologi 
utomhus presterade bäst på provet efteråt i förhållande till den andra och tredje 
gruppen. Studien visar att eleverna presterade bättre genom att få 
förstahandsupplevelser av organismerna i deras naturliga miljö. 
 
En liknande internationell studie gjordes av Prokop, Tuncer och Kvasnicak (2007) i 
Slovakien. Studien hade samma upplägg som Hamilton-Ekke (2007) med olika 
grupper och kontrollgrupper fast istället med 12-åringar. Även där visade det sig att 
elever som fått lära sig ekologi ute i fält visade större förståelse för ekologi på provet 
till skillnad från de elever som fick lära sig om ekologi i klassrumsmiljö. Eleverna 
hade bättre förståelse för till exempel olika processer och fenomen som ekosystem 
och näringskedjor.  

2.4.2 Elevaktivitet och sociala fördelar 
Genom utomhuspedagogik kan man få större elevaktivitet. Nelson (2007) skriver hur 
det utomhuspedagogiska klassrummet gör att eleverna aktiverar och använder andra 
färdigheter än de verbala eller skriftliga. Rörelse och kroppslig kontakt kan vara 
särskilt viktig för de elever som inte kommer till sin rätt i en klassrumsmiljö (Nelson, 
2007). En studie av Fägerstam (2014) av lärares erfarenheter och uppfattningar om 
undervisning och lärande utomhus i olika ämnen har positiva effekter på 
elevaktiviteten. Studien baserade sig på ett projekt som pågick under ett år. Lärarna 
intervjuades innan projektets uppstart om deras uppfattningar. Under ett års tid fick 
de sedan undervisa genom utomhusmiljön. I genomsnitt hölls minst en lektion i 
veckan under året utomhus. Projektet ingick i ett större projekt där fler faktorer 
skulle undersökas utöver de i Fägerstams studie. Tolv lärare intervjuades om deras 
erfarenheter av undervisning utomhus med elever i åldrarna från 7–18 år. Resultatet 
visade att andra elever som kanske inte är så aktiva i klassrumsmiljön istället är mer 
aktiva när undervisningen är utomhus. Utomhuspedagogiken kan också enligt 
resultatet bidra till en mer avslappnad miljö vilket underlättade för ämnesspecifika 
diskussioner mellan eleverna.  
 
I en studie om lärares uppfattningar av lärande i utomhuspedagogik (Szczepanski & 
Dahlgren, 2011) visade det sig finnas fördelar med avseende på det sociala klimatet 
och gruppens gemenskap som författarna menade kan vara svår att få fram i 
klassrumsmiljö. Licentianden i pedagogik Gunilla Ericsson (Ericsson, 2004) 
förklarar i boken Utomhusdidaktik att det i klassrummen skapas sociala ordningar 
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bland eleverna men att rollerna förändras vid vistelse i en annan miljö. Det gör att 
andra elever som i vanliga fall kanske inte känner att de duger istället stärks.  

2.4.3 Intresse 
I läroplanen för både grundskolan och gymnasiet skriver Skolverket (Skolverket, 
2011b; 2011c) att biologins syfte är att eleverna genom undervisningen ska utveckla 
ett intresse och nyfikenhet för naturen. Två studier (Propkop, Tuncer & Kvasnicaks, 
2007; Mårtensson, Lisberg, Jensen, Söderström & Öhman, 2011) har visat att 
intresset för naturen kan öka hos elever genom utomhuspedagogik. 
 
Prokop, Tuncer och Kvasnicaks (2007) studie som visade att elevernas förståelse för 
ekologi genom undervisning utomhus ökade undersökte även elevgruppernas intresse 
för biologiämnet och för den naturliga miljön utomhus. De hade valt ut eleverna i 
grupperna så att de var ungefär lika fördelade utifrån intresse och tidigare 
erfarenheter. Eleverna fick göra ett test före och ett test efter projektet vilket skulle 
undersöka eventuella skillnader mellan elever som fått lära sig ekologi utomhus 
respektive inomhus. Resultatet visade då att kontrollgruppen som hade haft 
undervisning inomhus låg på samma intressenivå som tidigare enligt enkäter medan 
intresset för biologi och den naturliga miljön utomhus i experimentgruppen istället 
hade ökat. Eleverna som hade varit ute hade fått en positiv upplevelse av miljön och 
naturen och ökade där med intresset för ämnet och naturen.  
 
Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) skriver i en 
forskningsstudie på uppdrag av naturvårdsverket om ”den positiva 
naturupplevelsen”. De kommer i studien fram till att barn får estetiska, existentiella 
och emotionella upplevelser vid naturkontakt som är förknippat med välbefinnande 
och lärande samtidigt som det kan lägga grunden för en livslång relation med 
naturen. 

2.4.4 Långsiktig kunskap 
Förutom att lärande gynnas vilket har visat sig i resultaten gjorda direkt efter olika 
projekt (Hamilton-Ekke, 2007; Prokop, Tuncer & Kvasnicak, 2007) gynnas även 
långsiktig kunskap av utomhuspedagogik. Fägerstam och Blom (2013) gjorde en 
studie på svenska elever i biologi och matematik som fick ha undervisning i 
utomhusmiljö. I studien undersöktes om utomhusundervisningen förbättrat 
långtidsminnet för de undervisade biologi- och matematikmomenten fem månader 
efter att projektet avslutats. Resultatet visade att de eleverna som haft undervisning 
utomhus mindes kunskaperna bättre i momenten de gjort. De hade bättre kunskaper 
om både vad de gjort och kunskapsinnehållet, till skillnad från eleverna som bara 
hade undervisning inomhus. En förklaring till detta kan vara som Nelson (2007) 
förklarar att minnesspår skapas och aktiveras bättre om flera sinnen och flera olika 
delar av hjärnan engageras med fler associationsbanor som följd. 

2.4.5 Lärande genom sammanhang och upplevelse 
Dahlgren (2007) förklarar hur studier visat att ett stort hinder i utbildningssystemet är 
elevernas bristande förståelse för innehållet i undervisningen. Som lösning tar han 
upp förståelse genom sammanhang. Genom att ha utgångspunkt i verkliga fenomen, 
situationer och händelser för att sedan förstå dessa genom begrepp från olika 
kunskapsområden kan ha en positiv verkan på lärandet (Dahlgren, 2007). 
 
Upplevelsen och förstahandserfarenheter kan ha stor betydelse för lärande i 
utomhusundervisning. Szczepanski (2007) förklarar att kärnan i utomhuspedagogik 
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är utnyttjandet av upplevelsebaserade platsrelaterade förstahandserfarenheter 
utomhus i växelverkan med textbaserat material. Szczepanski menar att 
utomhuspedagogiken kan bidra till en mer kreativ lärprocess. Kreativa lärmiljöer för 
barn och ungdomar kan göra att allas kompetenser och talanger kan komma till 
uttryck.  

2.5 Utomhuspedagogikens utmaningar 

2.5.1 Lärarkompetens 
Mårtensson med flera (2011) skriver i sin studie hur skolan har en viktig roll när det 
gäller naturvägledning, att skolan har i uppgift att bidra till barns engagemang för 
miljön. För att skolan ska kunna skapa naturmöten av god kvalitet behövs 
pedagogisk vidareutbildning och mer utomhusundervisning i lärarutbildningarna 
(Mårtensson et al, 2011; Strotz & Svenning, 2004). Bland lärare finns det ovilja och 
rädsla för att undervisa utomhus vilket ofta grundar sig i att läraren har för lite 
erfarenhet av utomhuspedagogik. Praktisk erfarenhet har stor betydelse för att lärarna 
ska känna förtroende och trygghet (Strotz & Svenning, 2004).  
 
Flera andra forskare och författare tar specifikt upp lärarnas kompetens som en 
förutsättning för utomhuspedagogiken (Szczepanski, 2007; Lundegård, Wickman & 
Wohlin, 2004). Szczepanski (2007) skriver om hur läraren måste kunna ”läsa 
landskap” där han menar att läraren måste ha goda kunskaper om olika djurs och 
växters livscykler, årstidernas växlingar samt om spåren av människans kulturella 
uttryck och avtryck för att undervisningen ska bli betydelsefull. Det krävs även 
förmåga att tolka och kommunicera kunskap i landskapet och att man har förmågan 
att hantera elevgrupper under olika väderförhållanden.   

2.5.2 Elevers ovana 
Fägerstams (2014) studie på lärares erfarenheter och uppfattningar om undervisning 
och lärande utomhus visade att många elever upplever och visar främlingskap inför 
naturmiljöer. Eleverna har idag inte lika mycket egna erfarenheter från naturen som 
förr utan kunskaperna om naturen kommer idag istället ofta från media vilket gör att 
många känner sig obekväma och rädda i naturen (Fägerstam, 2014). Även elevernas 
ovana av att ha undervisning utomhus visade sig vara en utmaning i Fägerstams 
studie (2014). Studien fortlöpte under ett år och det visade sig att det tog lång tid 
innan eleverna förstod meningen med att ha utomhuspedagogik. Det visade sig 
genom att eleverna under första månaderna lätt tappade fokus på vad de skulle göra. 
Eleverna kunde lättare leka bort tiden. 

2.5.3 Avstånd och tid  
Skolan är en av de miljöer barnen vistas i mest under sin vakna tid och det är även 
där satsningar på naturkontakt har störst chans att nå ut till många. Därför är det 
viktigt att det finns kvalitet på miljön i närområdet så att det finns grönområden 
(Mårtensson et al, 2011). I studien om lärares uppfattningar av lärande i 
utomhuspedagogik av Szczepanski och Dahlgren (2011) visade det sig att det bland 
lärarna finns ett behov av närhet till naturmark för att de ska kunna bedriva 
utomhuspedagogik.  
 
Tidsbrist gör att utomhuspedagogiken ofta bedrivs som heldagar i form av till 
exempel utflykter och exkursioner (Ericsson, 2004). Scheman och andra 
administrativa hinder som tidsbrist är svårigheter som ofta dyker upp i lärarnas 
uppfattningar om utomhuspedagogik (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). 
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2.5.4 Övriga utmaningar 
Ericsson (2004) skriver att lärmiljön utomhus är mer okontrollerad. Det är elevernas 
upplevelser som styr lärandet och vad varje elevs upptäckter är mer oförutsägbart i 
en utemiljö än i en klassrumsmiljö med fyra väggar. En lärmiljö utomhus kräver ett 
mer utmanande ledarskap än traditionellt ledarskap (Ericsson, 2004). Även 
Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) tar upp den okontrollerade miljön som en 
utmaning. Tal och Morag (2013) gjorde en studie i USA där bland annat svårigheter 
med utomhusundervisning undersöktes. Ett antal fältutflykter med elever i åldrarna 
10–15 år observerades och lärarna intervjuades efteråt. Resultatet visade att vädret 
var ett stort hinder då det ofta ledde till att fältutflykter ställdes in. 

2.6 Praktisk ämnesintegrering i undervisning 
Arbetet undersöker om det sker praktiskt samarbete mellan idrott och hälsas 
undervisning utomhus och biologi eller naturkunskapsundervisning.  

2.6.1 Begreppet ämnesintegrering 
Begreppet ämnesintegrering definieras av Nationalencyklopedin på samma sätt som 
ämnesintegration vilket är att undervisning i besläktade ämnen samordnas för att ge 
ökade insikter (Nationalencyklopedin, 2018). Persson (2011) beskriver istället 
ämnesintegrering som ett begrepp som används av lärare i svensk grundskola då man 
arbetar med två eller fler ämnen tillsammans i ett gemensamt 
undervisningssammanhang. I det här arbetets syfte ska det undersökas om det sker 
något samarbete mellan utomhusförlagda idrottslektioner och biologi eller 
naturkunskap. Ämnena har då ofta sina egna kontexter och ämnesintegrerar inte då 
enligt Nationalencyklopedins definition av begreppet. Därför kommer begreppet 
samarbete framför allt användas och i de fall ämnesintegrering nämns utgår 
begreppet från Persons (2011) definition. 

2.6.2 Styrdokumenten  
I styrdokumenten står det relativt lite om ämnesintegrering men det nämns ändå i de 
övergripande målen och riktlinjerna. Det står för både gymnasie- och grundskolan 
(Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b) att läraren ska samverka med andra lärare i 
arbetet med att nå utbildningsmålen. Det står även att läraren ska organisera och 
genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Förutom 
detta nämns det inte på vilket sätt ämnesintegreringen kan användas. 

2.6.3 Erfarenheter av ämnesintegrerad undervisning  
Tidigare forskning om ämnesintegrering där syftet är att praktiskt samordna 
utomhuspedagogik i skolan är begränsad. 
 
Perssons doktorsavhandling (2011) om lärares intentioner och kunskapsfokus vid 
ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7–9 visade att det var 
stimulerande för lärarna att arbeta ämnesintegrerat med varandra. Berggren och 
Bergman (2007) gjorde en studie där de intervjuade lärare om bland annat 
möjligheterna med ämnesintegrering. Enligt resultatet såg lärarna i studien 
tidsvinster med samarbeten mellan lärare och ämnen.  
 
Sjøberg (2005) förklarar att man vid argumentation för och emot ämnesintegrering 
med ett naturvetenskapligt ämne kan dela upp argumenten i tre typer; ämnesmässiga, 
pedagogiska och organisatoriska. Ämnesmässiga argument handlar om antagande 
om kunskap och vetenskapens natur medan de pedagogiska handlar om betingelser 
för barns lärande. Det organisatoriska kan vara att det till exempel är administrativt 
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eller schematiskt enklare eller svårare att ämnesintegrera. Som exempel tar Sjøberg 
(2005) upp att det kan vara enklare med ett ämne än flera. Han skriver även att 
specialsalar oftast är lämpade för ämnesindelad undervisning. 
 
Persson (2011) fick i sitt resultat fram att flera organisatoriska faktorer försvårar 
samarbeten mellan ämnen. Det krävs ett kollegialt stöd där samarbetet mellan lärarna 
är en viktig faktor för att orka eftersom att samarbeten kräver mer arbete än ordinarie 
ämnesundervisning. Berggren och Bergman (2007) tar även upp tiden för att 
organisera samarbeten som ett hinder.  
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3 SYFTE 
Endast en liten del i läroplanen för biologi på högstadiet och gymnasiet tar upp att 
undervisningen ska utföras i fält och för naturkunskap nämns det inte alls. Däremot 
finns det ämnesområden i både naturkunskap och biologiämnet där undervisningen 
skulle kunna bedrivas utomhus (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b; Skolverket, 
2011c). Syftet med det här arbetet är att undersöka högstadie- och gymnasielärares 
användande av utomhuspedagogik i biologi och naturkunskap, vad lärarna ser för 
utmaningar och mervärden med utomhuspedagogik. I arbetet undersöks även hur 
samarbetet ser ut främst mellan biologin eller naturkunskapen och idrottsämnets 
undervisning utomhus och i vilket syfte de samarbetar. 
 

3.1 Frågeställningar 
Arbetets frågeställningar är följande:  

• Hur ser högstadie- och gymnasielärares användande av utomhuspedagogik ut 
i naturkunskap och biologiämnet? 

• Vad ser lärare för mervärden respektive utmaningar med utomhuspedagogik? 
• Samarbetar biologi- och naturkunskapslärare med den utomhusförlagda 

idrottsundervisningen? På vilka sätt och varför i så fall? 
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4 METOD 

4.1 Metodval 
I arbetet har kvalitativa intervjuer med lärare valts som metod för datainsamling. Bell 
och Waters (2016) beskriver intervjumetoden som flexibel och fördelaktig då 
intervjuaren kan följa upp idéer med följdfrågor och på så sätt få data som är 
omöjligt att få i en enkät. Intervjuer ger mer utvecklade och fördjupade svar vilket 
lämpar sig för det här arbetets syfte till skillnad från vad resultatet av en kvantitativ 
undersökning skulle ge. För frågeställningarna i intervjuerna har Bells och Waters 
(2016) huvudregel för frågeformuleringar följts. Frågornas formuleringar har inte 
varit ledande och inte heller varit för långa, se bilaga 1. 

4.2 Undersökningsgrupp  
För att få svar på studiens frågeställningar har sju stycken yrkesverksamma 
biologilärare eller naturkunskapslärare på antingen högstadiet eller gymnasiet från 
fem olika skolor intervjuats, se tabell 1. Närmare ett 20-tal lärare kontaktades och 
tillfrågades om de kunde tänka sig bli intervjuade till arbetet. Sju var villiga att ställa 
upp och ytterligare ett par erbjöd sig när intervjuerna redan var genomförda. Lärarna 
valdes ut dels genom egen kontakt och genom mailförfrågan till lärare i närområdet 
med rätt behörighet. Tre av lärarna jobbar på högstadiet. Fyra jobbar på gymnasiet 
där en av lärarna undervisar i naturkunskap, två undervisar i naturkunskap och 
biologi och den tredje undervisar i biologi, se tabell 1. En av gymnasielärarna, lärare 
4, har jobbat på högstadiet med biologi under en längre tid och jobbar nu med 
gymnasiets naturkunskap. Samtliga lärare har behörighet i biologi. Fyra av lärarna 
har även behörighet i idrott och hälsa varav tre undervisar i det nu.  
 
Lärarna jobbar på fem olika skolor med olika närhet till grönområden som kan 
utnyttjas i undervisningssyfte, se tabell 1. Yrkeserfarenheten bland lärarna sträcker 
sig från 4 till 30 år.  
 
Tabell 1. Sammanställning av lärarnas yrkesverksamma år, stadie, närhet till närmaste naturområde 
som kan utnyttjas i undervisning, kurser och vilken skola lärarna undervisar på. 
Lärare Yrkes-

verksamma år 
Stadium/kurs Närhet till 

närmaste 
natur 

Behörighet 
i idrott och 

hälsa 

Skola  

1 17 år Högstadium 1 km  A 
2 5 år Högstadium <1km Ja B  
3 4 år Högstadium 1 km Ja A 
4* 20 år Högstadium Utanför skolan  C 

Gymnasium- 
naturkunskap 

>3km  D 

5 25 år Gymnasium – 
biologi och 

naturkunskap 

>3 km  D 

6 5,5 år Gymnasium- 
naturkunskap 

1–2 km Ja E 

7  30 år Gymnasium- biologi >3 km Ja D  
* Lärare 4 har arbetat en längre tid på en högstadieskola och jobbar nu på gymnasium. Data från 
båda stadierna redovisas i sammanställningen. 
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4.3 Genomförande   
Lärarna kontaktades antingen personligen genom träff, telefonsamtal eller genom 
mail. En tid innan intervjuerna fick lärarna själva bestämma en tid och plats som 
passade dem för intervjun. De fick även frågorna utskickade i en intervjuguide (se 
bilaga 1) via mail några dagar innan själva intervjun. Innan intervjuerna startade fick 
lärarna information om arbetets syfte och etiska aspekter samt tillfrågades om 
tillåtelse för ljudinspelning. En av lärarna ville inte spelas in och då fördes istället 
skriftliga anteckningar som sedan renskrevs efteråt. Intervjuerna som spelades in tog 
mellan 17–23 minuter att genomföra exklusive informationen innan och kort 
diskussion efteråt. Intervjun som skrevs ner tog ca 40 minuter. Samma person 
genomförde alla intervjuerna och transkriberade intervjuerna själv. 
Ljudinspelningarna transkriberades efter intervjun. De renskrivna intervjuerna 
analyserades sedan och tolkades utifrån frågeställningarna. Olika kategorier togs 
fram i de olika frågeställningarna som till exempel ”social funktion” och ”förståelse 
genom sammanhang” där lärarsvaren sorterades in. Resultatet är redovisat med citat 
för att förtydliga de olika kategorierna. Även tabeller har gjorts för att tydligt visa 
vilka lärare som tas upp i respektive kategori.  

4.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet eller giltighet är ett mått på om frågorna man använt sig av i arbetet 
verkligen mäter vad man vill att de ska mäta (Bell &Waters, 2016). Patel och 
Davidson (2011) förklarar hur kvalitativa studier kännetecknas av stor variation och 
att det är svårt att finna entydiga regler för att uppnå god kvalitet. Däremot genom att 
tydligt beskriva forskningsprocessen kan validiteten stärkas. Metoden har i arbetet 
därför beskrivits tydligt och ingående.  
 
Ahrne och Svenson (2015) menar att det sällan räcker med att intervjua en eller ett 
par personer men att det redan vid sex till åtta personer ur en särskild grupp ökar 
säkerheten att man får ett material som är relativt oberoende av enskilda personers 
specifika personliga uppfattningar. Författarna förklarar att när man upplever att man 
känner igen och att samma svar återkommer har man uppnått en mättnad. I denna 
studie kändes många svar igen i intervjuerna men för att verkligen säkerställa 
mättnad kunde fler intervjuer ha genomförts. Nu avbröts genomförandet av 
intervjuer efter sju deltagare till följd av tidsbrist även om möjligheten fanns att få 
ytterligare intervjuer med ett par lärare. 
 
Reliabiliteten är istället tillförlitlighet, hur noggrant undersökningen gjorts (NE, 
2018). För reliabiliteten användes inspelningsutrustning i alla intervjuer bortsett från 
en vilket gör att uppmärksamheten fullt ut kan ägnas åt intervjupersonen (Bell & 
Waters, 2016). Transkriberingarna från ljudinspelningarna har gjorts ordagrant för att 
vara så precisa som möjligt. Intervjun som antecknades minskar reliabiliteten i 
studien något då den inte transkriberades ordagrant men mycket tid lades ner till att 
anteckna lärarens svar och dessutom renskrevs anteckningarna så noggrant som 
möjligt direkt efter intervjun för att inte riskera att tappa information från mötet.  

4.5 Etiska aspekter 
För de etiska aspekterna har Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer 
följts och informerats till lärarna.  
 
De deltagande lärarna fick enligt informationskravet information om uppgiftens 
syfte. Allt deltagande i arbetet var frivilligt och lärarna gav sin tillåtelse enligt 
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samtyckeskravet. Resultatet har behandlats enligt konfidentialitetskravet, lärarna 
garanteras anonymitet genom att deras egna namn byts ut till siffror i uppsatsen. 
Lärarna kunde avbryta när som helst och fråga om något var oklart. Nyttjandekravet 
gör att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas för det här arbetet. För 
att få göra ljudinspelningar krävs intervjupersonernas tillstånd (Patel & Davidson, 
2011). Samtliga lärare tillfrågades före intervjuerna och hänsyn togs till deras svar, 
det vill säga en person.  
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5 RESULTAT 
 

5.1 Frågeställning 1: Hur ser högstadie- och 
gymnasielärares användande av utomhuspedagogik ut 
i naturkunskap och biologi? 

Intervjuerna visar att fyra av lärarna bedriver undervisning utomhus i utsträckning 
från något moment i undervisningen till flera moment regelbundet (Tabell 2). 
Resultatet visar ingen skillnad mellan förekomst av undervisning utomhus mellan 
högstadiet och gymnasiet. Tre lärare anger att de i nuläget inte har någon 
undervisning utomhus där två av fallen beror på uppläggen av biologi i de olika 
årskurserna. Både lärare 1 och 3 från skola menar att utomhusdelen av biologi ligger 
i årskurs sju där de läser om ekologi och ingen av lärarna undervisar för tillfället 
sjuor. Däremot har de haft undervisning utomhus tidigare när de har undervisat 
årskurs sju. Den tredje läraren, lärare 4, som svarar att hen inte bedriver undervisning 
utomhus just nu, förklarar att det inte funkar rent praktiskt med varken tiden eller 
sträckan till naturområden men läraren har haft mycket undervisning utomhus 
tidigare på en högstadieskola. 
 
Tabell 2. Samanställning av hur mycket lärarna undervisar utomhus och om de undervisar utomhus i 
den utsträckningen de skulle vilja. 
 

Lärare Mängden undervisning utomhus Genomför undervisning utomhus i den 
utsträckning hen skulle vilja? 

1 Inget just nu (p.g.a. kursupplägg), tidigare 
ja 

Nej 

2 Flera moment och regelbundet Nej 

3 Inget just nu (p.g.a. kursupplägg), tidigare 
ja 

Nej 

4 Flera moment och regelbundet Ja 
Inget nu Nej, inte nu 

5 Något moment Nej 

6 Vissa moment Ja & nej 

7  Flera moment Nej 

 

5.1.1 Lärarnas undervisningsaktiviteter 
Lärarna nämner ett flertal exempel på hur undervisningen kan gå till. Det kan vara att 
eleverna får studera markprofiler i skogar eller studera sjöarnas och havens 
ekosystem. Lärarna kan ha exkursioner och fältstudier med eleverna, antingen i form 
av kortare laborationer till heldagar och heldagar med övernattningar. I naturkunskap 
som lärare 5 undervisar i kan eleverna istället få gå ut i naturen och leta ”mönster”. 
Läraren förklarar att de sedan ska reflektera kring varför mönstret är som det är. Kan 
vara till exempel varför gäss flyger i en V-formation eller varför det inte växer lika 
mycket gräs precis under träden. Även lärare 6 undervisar i naturkunskap. Läraren 
förklarar att eleverna ibland får gå på pedagogiska promenader där eleverna 
diskuterar ämnesspecifika frågor med varandra.  
 
Lärare 3 förklarar att eleverna brukar få titta på närmiljöns natur och djurliv eller till 
exempel göra studier vid ett dämme. Även lärare 7 låter eleverna få titta på 
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artsammansättningar men det kan också vara att de gör exkursioner där eleverna får 
titta på olika bergarter vilket är kopplat till geologi.  
 
Lärare 2 tar upp ett moment som kallas för naturrutan. Där får eleverna gå ut och 
hitta en ruta på en storlek av en gånger en meter som de sedan får följa upp och se 
hur den förändras under ett flertal veckor. Från samma lärare kunde eleverna även få 
en bild på en specifik art som de sedan får försöka leta upp i naturen i syfte att se i 
vilka miljöer arten finns. 
 
Resultatet visar enligt tabell 1 och 2 att lärarna med naturkunskap är de lärare som 
genomför undervisning utomhus i minst utsträckning. 

5.1.2 Centralt innehåll 
Lärarna fick frågan om vilka delar av det centrala innehållet som de brukar koppla 
till utomhuspedagogik. Resultatet visar att alla lärare kopplar ekologidelen till 
undervisning utomhus, se tabell 3. Annars är fältstudier, naturvetenskaplig 
arbetsmetod och undersökningar vanligast därefter. Annat som nämns är centrala 
innehåll kopplat till natur och samhälle så som människans påverkan, ämnens 
kretslopp och även hälsa kopplat till naturen togs upp vilket kopplas till organismens 
funktion, se tabell 3. 
 
Anledningen till varför det är ekologin som framför allt används för 
utomhuspedagogik förklarar de beror på att ekologin är väldigt konkret. Lärare 4 
menar att ekologin är väldigt lätt att motivera till att ha ute då det som står i boken 
går att se i naturen. Lärare 6 förklarar anledningen till varför ekologin lämpar sig bra 
för utomhuspedagogik: 
 

” Att förankra det man gör i skolan med verkligheten och i det fallet att 
verkligen koppla ihop det som står på pappret med det som sker i 
verkligheten.” (Lärare 6) 
 

Lärare 7 påpekar att man som lärare kan välja om man vill vara inne och till exempel 
titta på en film eller väljer man att vara ute för att förena teorin med verkligheten för 
att på så sätt förstärka lärandet.  
 
Tabell 3. Sammanställning av vilka olika delar i det centrala innehållet lärarna berör vid 
undervisning utomhus. 
Centralt innehåll Vilka lärare 
Ekologi  Alla  
Biologins karaktärer 
& arbetsmetoder 

1, 3, 6, 7 

Natur och samhälle 
(högstadiet & 
naturkunskap) 

2, 5, 6, 7 

Organismens funktion 2 
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5.2 Frågeställning 2: Vad ser lärare för mervärden 
respektive utmaningar med utomhuspedagogik? 

5.2.1 Mervärden 
Lärarna nämner flera olika mervärden som i resultatet har grupperats i olika 
kategorier och för en kategori även underkategorier. De olika kategorierna är 
prestation och motivation genom miljö och aktivitet, förståelse genom sammanhang, 
upplevelsebaserat lärande och social funktion. 
 
Tabell 4. Sammanställning av olika mervärden utomhuspedagogik kan medföra som de intervjuade 
lärarna tar upp. Tabellen visar vilka lärare som nämner respektive mervärde. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 5. Underkategori av kategorin prestation och motivation genom miljö och aktivitet som visar 
vilka lärare som tar upp respektive mervärde. 

 
 
 
 
 
 

5.2.1.1  Förbättrad prestation och ökad motivation genom miljö 
och aktivitet 

5.2.1.1.1 Förbättrad prestation 
Aktivitet och praktiska moment skapar nya och andra sätt att tänka är något som 
lärarna tar upp i intervjuerna. Eleverna presterar bättre både muntligt och teoretiskt. 
Flera av lärarna har sett förbättringar i prestationerna bland eleverna och menar att en 
friare miljö bjuder på ett annat sätt in eleverna till diskussioner. Lärare 6 säger att det 
blir lättare att få igång diskussioner vid undervisning utomhus samtidigt som det blir 
mer avslappnade former. Lärare 1 gjorde ett år ett större ekologiarbete i biologi 
kopplat till undervisning utomhus. Resultatet visade då att prestationerna var 
ovanligt höga och läraren menar att man troligtvis inte hade fått ut samma resultat 
om eleverna bara hade haft undervisning inomhus. 
 

”När man rör på sig blir hjärnan mer stimulerad till att tänka fritt. Sitter vi i 
ett rum med fyra väggar blir vi mer låsta i tankesättet. Den biten kan man se 
förändras mycket när man exempelvis går ut då.” (Lärare 6) 

 
5.2.1.1.2 Ökad elevaktivitet  
Undervisning utomhus visar sig även ge fördelar i samband med att eleverna får 
praktiska erfarenheter. Lärare 3 och 5 tar upp aktiviteten bland eleverna. Fler elever 
är aktiva utomhus till skillnad från undervisning inomhus. Lärare 1, 2 och 5 nämner 
specifikt att motivationen ökar bland eleverna. Eleverna tycker oftast att det är roligt 
att vara ute. Särskilt det här med att få byta miljö. De uppskattar att få göra något 
som skiljer från alla andra undervisningstimmar.  
 

Mervärden Lärare 
Prestation och motivation genom miljö och 
aktivitet 

Alla  

Förståelse genom sammanhang Alla 
Upplevelsebaserat lärande 3, 5, 7 
Social funktion 4, 5 

Prestation och 
motivation genom 
miljö och aktivitet 

Lärare 

Prestation 1, 3, 5, 6 
Elevaktivitet 1, 2, 3, 5 
Rörelse 4, 6, 7 
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”Man kan få se mycket andra egenskaper hos eleverna som man inte får se i 
ett klassrum där allt är så tillrättalagt. […]. Vissa som lyfter sig otroligt i de 
här situationerna som man inte ser i klassrummet. Det kan vara en elev som 
man inte hört prata men som plötsligt tar för sig på ett helt annat sätt. ” 
(Lärare 3) 

 
Genom en kombination av praktiska och teoretiska erfarenheter i undervisningen kan 
det ge effekter för fler elever förklarar lärarna. Lärarna menar att det är bra att 
undervisa på olika sätt då vissa elever är väldigt bra teoretiskt och andra är bra 
praktiskt. Vissa lär sig även bättre genom att få arbeta praktiskt.  
 
5.2.1.1.3 Positiva fördelar av rörelse  
I intervjuerna framkom det att utomhuspedagogiken gör att eleverna får röra på sig 
och på så sätt aktivera hela kroppen. Framför allt lärare 4, 6 och 7 tar upp att rörelsen 
är viktig, både generellt och för att öka prestationerna. Lärare 6 menar att rörelse gör 
att eleverna aktiveras och till följd av det blir mer kreativa. Rörelse visar sig även 
vara bra för de kognitiva funktionerna och i det avseendet att stresspåslaget minskar 
säger lärare 7.  
 

”Det är också viktigt att få göra saker med hela kroppen. Inlärning är inte 
bara en tvådimensionell process utan en riktig förståelse kräver flera 
aspekter. Bra för att eleverna kommer ut och får röra på sig.” (Lärare 4) 

5.2.1.2 Förståelse genom sammanhang kan förstärka lärandet och 
locka fram känslor 

Ökad förståelse genom sammanhang är också ett mervärde som alla lärare tar upp. 
Det vill säga att teorin kan kopplas ihop med verkligheten och på så sätt även 
förstärka lärandet. Lärare 6 nämner också en didaktisk fördel i att det blir lättare som 
lärare att prata om och beskriva exempel när man har dem framför sig till skillnad 
från undervisning i ett klassrum. 
 

”Att koppla ihop det vi pratar om i klassrummet som kan bli rätt teoretiskt till 
att försöka visa att så här är verkligheten precis utanför dörren där vi är.” 
(Lärare 6) 
 

Det kan också vara att man med förståelse genom sammanhang vill locka fram 
känslor hos eleverna. Det kan vara att man vill skapa en miljömedvetenhet bland 
eleverna. Kopplat till miljömedvetenhet nämner lärare 2 och lärare 4 att de tror det är 
viktigt att försöka locka fram känslor i naturen. Eleverna måste vara ute i naturen och 
få njuta av den för att på så sätt känna att miljöfrågorna är viktiga att jobba med. 
Lärare 2 menar att man troligtvis inte kan få fram känslor på samma sätt när man är 
inne och pratar om det utan eleverna måste komma ut och få se att miljön är sårbar 
och på så sätt få ett hållbart synsätt. 

 
”För att skapa miljömedvetenhet och vilja att göra något för miljön måste 
man börja från början med barn. De måste få en känsla för miljön. Känsla 
för naturen och att man på något sätt måste ta med barnen ut för att de ska få 
uppleva naturen och få de att förstå vad naturen är för något innan man lär 
dem sortera sopor.” (Lärare 4)  
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5.2.1.3 Upplevelsebaserat lärande 
Upplevelsebaserat lärande genom flera sinnen tycker lärarna är viktigt då eleverna 
kan utveckla ett lärande på ett annat sätt än vid ordinarie undervisning. Lärare 7 
trycker på vikten av fördelarna att stimulera flera sinnen. Att få arbeta praktiskt 
genom att till exempel fiska med en håv eller känna på något tror lärare 3 är väldigt 
viktigt för en djupare förståelse.  
 

”Upplevelsen är viktig! Upplevelsen gör att de kommer minnas bättre. Får de 
en positiv upplevelse kan det bli att de associerar naturen med något positivt 
och det kan göra att de ändrar sin syn för naturen. Det här är superviktigt då 
det kan ändra elevernas attityder och intresse för naturen och miljön. Blir de 
lite intresserade och senare till exempel hör något om naturen eller något 
kopplat till naturen kanske de snappar upp det vid olika tillfällen och på så 
sätt underhåller de kunskaperna i livet. Det fungerar ungefär som en snöboll 
som rullar i snön och blir större och större för varje bit den rör sig och tar 
upp ny snö. Skulle snöbollen stanna och inte ta upp mer snö skulle den 
istället töa bort, precis som kunskapen gör.” (Lärare 5) 

5.2.1.4 Social funktion 
Utomhuspedagogiken kan fungera som en social funktion för elevklasser. Både 
lärare 4 och 5 menar att utomhuspedagogiken har sociala fördelar för grupperna som 
undervisas utomhus. 
 

” […] det skapar sammanhållning i gruppen. Bra för att eleverna kommer ut 
och får röra på sig och framför allt bra för gruppen att göra saker 
tillsammans. De måste hjälpas åt och de får en upplevelse som de delar 
gemensamt sammanhållning som spiller över till klassrumsmiljön” (Lärare 4) 

5.2.2 Utmaningar 
Sex av sju lärare, enligt tabell 2, svarade nej på frågan om de bedriver undervisning 
utomhus i den utsträckningen de skulle vilja. Lärare 6 svarade både ja och nej och 
förklarar det som att hen inte aktivt letar eller jagar efter att komma ut mer än vad 
som görs i dagsläget. Utifrån lärarnas intervjuer kan sex olika svårigheter urskiljas 
vilka visas i tabell 6 och redovisas nedan.  
 
Tabell 6. Sammanställning av olika utmaningar som lärarna upplever i samband med 
utomhuspedagogik. Tabellen visar vilka lärare som upplevt utmaningen. 

Svårighet/hinder Vilka lärare 
Tid & schema 1, 2, 3, 4, 5, 7 
Kläder & väder 1, 2, 3, 4, 5, 6  
Avstånd 1, 2, 4, 5, 7 
Elevernas inställning 3, 4, 5, 7 
Kunskap/verktyg 2, 6 
Störningsmoment 2, 6 
 

5.2.2.1 Brist på tid och svåra scheman 
Sex av sju lärare säger att tiden är en orsak till varför de inte bedriver undervisning 
utomhus så mycket som de skulle vilja. Lärarna menar att det är för korta lektioner 
för att hinna med att göra något när man väl kommit fram till platsen och fått i 
ordning allt. 
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”Nu är lektionerna ofta 50 minuter vilket gör att det blir svårt att hinna. Jag 
skulle vilja hinna mer. Man kanske får 20 minuter effektiv tid och sen hinner 
man inte mer” (Lärare 3) 
 

Mycket tid går åt innan man får effektiv aktivitet i fält. Det kan vara småsaker som 
att cyklarna krånglar eller liknande vilket gör att mycket tid går till spillo förklarar 
lärarna. Man måste ha gott om tid annars är det inte värt det säger en av lärarna. Som 
lösning på tidsproblemet menar lärarna att de behöver ha heldagar eller åtminstone 
halvdagar där de får ordentligt med tid för att kunna ha utomhuspedagogik. Lärare 4 
säger att av erfarenhet funkar undervisningen utomhus bäst som heldagsprojekt. 
Däremot får det som konsekvens att fler lärare och undervisningstimmar blandas in. 
 

”Heldagar kräver att andra lärare släpper sina lektioner men alla ämnen 
upplever tidsbrist och man (andra lärare) vill ogärna släppa tid till andra 
aktiviteter” (Lärare 4) 

 
Lärare 5 och 7 är två av de lärarna som arbetat längst som lärare. Lärare 5 förklarar 
till exempel i sin intervju att det förr var lättare att få till längre pass då man kunde 
fria lektioner det vill säga att lärare lättare kunde ge ifrån sig sina lektioner och få 
igen det senare. Även lärare 7 menar att det var bättre förr. Schemaläggarna la 
tidigare lektionerna mer som block vilket gjorde att förutsättningarna för att vara ute 
en hel förmiddag var mycket bättre. Först kunde det enligt läraren ligga en 
teorilektion i biologi följt av en laborationslektion och efter det en idrottslektion.  
 
Organisering och planering tar tid och energi vilket blir ett hinder för 
undervisningen. Lärare 1 och 2 tar upp att utomhuspedagogiken kan vara 
energikrävande. 

 
”Det är mest energi och tid det tar som är det största hindret.” (Lärare 2)  

5.2.2.2 Elever ej klädda efter väder 
Både lärare 2 och 5, vilka kommer från olika stadier säger att vädret kan styra om det 
är för dåligt. Lärare 2 menar att det inte är kul att dra ut eleverna när det är dåligt 
väder. Läraren känner att de då inte kommer få ut mycket av undervisningen utan 
eleverna blir bara trötta och ledsna. Ofta är kläderna en förklaring på varför eleverna 
inte uppskattar undervisningen utomhus vid olika väderförhållanden. Lärare 5 
förklarar att eleverna inte brukar ha på sig regnkläder även om det regnar. 
 

”Elevernas klädsel är ett hinder. Det går inte att gå ut en septemberdag i för 
trånga byxor med hål i knäna och lågskor, utan sockar. Efter en kvart fryser 
man och då funkar det inte.” (Lärare 4) 

 
Lärare 3 förklarar att de åker ut oavsett väder och att om inte eleverna då är klädda 
efter väder får de lära sig det. Läraren menar att det kan vara jättenyttigt att få känna 
på och att få lära sig att allt inte alltid är friktionsfritt.  
 
Förutom att vädret kan leda till griniga elever kan vädret även försvåra 
utomhuspedagogiken genom att man blir svårförstådd menar lärare 6. Det kan till 
exempel vara vind, att man får solen i ögonen eller att det kanske regnar. 
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5.2.2.3 Avstånd till naturområden 
Fem av lärarna enligt tabell 6 kan uppleva avståndet som problematisk för 
användningen av utomhuspedagogik. Det blir besvärligt att ta sig ut till ett 
naturområde samtidigt som det tar tid. Enligt tabell 1 har lärare 4, 5 och 7 längre än 3 
km till närmaste naturområden medan lärare 1 och 2 har en km eller längre. Tabell 1 
och 2 visar att lärarna som har nära till naturområden använder sig av 
utomhuspedagogik mer regelbundet än de som har längre sträckor. 
 

”Nu fungerar det inte rent praktiskt. Har ganska långt till ett lämpligt 
område. Får inte ta en promenad på högst tio minuter för att komma ut till ett 
lämpligt område.” (Lärare 4) 
 

Även lärare 6 har erfarenheter av avståndet som ett hinder för undervisning utomhus. 
Erfarenheterna kommer från en tidigare skola som låg mitt i en av Sveriges 
storstäder, långt ifrån naturen, vilket gjorde att läraren blev väldigt begränsad av det. 
Nu med närhet till lämpligt naturområde upplever läraren istället större lätthet i att 
komma ut med elever i undervisningen. 

5.2.2.4 Elevernas motvilliga inställning 
Lärare 1, 3 och 4 upplever att eleverna kan vara väldiga gnälliga innan de har varit 
ute men att det sedan oftast går över.  
 

”Finns de som är lite småfientliga innan, det är inte kul när det regnar. Men 
om man tittar på det är det en helt annan inställning när man väl har gjort 
det där, det har varit givande och de har fått upplevelser som de inte haft 
innan.” (Lärare 3) 

 
Lärare 5 och 7 upplever att elever även kan tycka att det är otäckt att vara ute i 
naturen med tanke på djuren. Alla är inte lika vana vid att vara till exempel ute i 
skogen och det gör att man inte känner sig trygg. 
 

”Elever kan också tycka att det är obehagligt att vara ute i naturen då de till 
exempel kan vara rädda för att få fästingar på sig eller att de är rädda för 
spindlar och liknande.” (Lärare 7) 

5.2.2.5 Lärares brist på kunskap/verktyg 
Två av lärarna vilka även är två av de tre med kortast yrkeserfarenhet såg sina egna 
kunskaper som ett hinder, se tabell 6. Lärare 6 menar att verktygen och kunskapen 
saknas och att hen därför inte bedriver mer utomhuspedagogik än vad som blir av nu. 
Även lärare 2 förklarar till exempel att hen skulle vilja ha fler och bättre uppgifter 
som sträcker sig över en tid.  
 

”Det är klart om man haft mer kunskaper själv och haft andra material 
kanske man hade gått ut ännu mer liksom” (Lärare 6) 

5.2.2.6 Störningsmoment 
Lärarna förklarar att det i naturen finns mycket annat eleverna kan få fokus på vilket 
gör att de tappar koncentrationen till skillnad från en klassrumsmiljö. Lärare 6 
förklarar att det är lättare för eleverna att stimuleras av andra saker än det lärandet 
som ska ske. Läraren förklarar även att: 
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”man inte kan fånga in dem på samma sätt som i ett klassrum. Där kan man 
alltid pusha en elev som inte gör det den ska till att komma in på rätt spår till 
skillnad från utomhus där man rör sig på en större yta, större mellanrum 
mellan varje elev och sådana saker.” (Lärare 6) 
 

Lärare 2 har upplevt att eleverna som har svårt för ämnet eller tycker det är tråkigt 
leker bort mycket av tiden när undervisningen är utomhus. Det kan till exempel vara 
att de går och slår pinnar mot träden. Som lärare tar det mycket energi att få de 
eleverna att sluta med ett sådant beteende. Även lärare 6 som jobbar på gymnasiet 
har erfarenheter av att vissa elever lätt hamnar i lekar istället för att jobba med den 
tilldelade uppgiften. 

5.3 Frågeställning 3: Samarbetar biologi- och 
naturkunskapslärare med den utomhusförlagda 
idrottsundervisningen? På vilka sätt och varför i så 
fall? 

5.3.1 Flera lärare samarbetar med utomhusförlagda 
idrottslektioner 

De flesta lärarna har samarbetat med utomhusförlagda idrottslektioner och i de fall 
det inte har skett var samarbete antingen på gång eller såg lärarna potential i 
samarbeten. Tabell 7 nedan redovisar resultatet från lärarnas utsagor. 
 
Tabell 7. Sammanställning av lärarna, deras behörighet, om de samarbetar med idrott och hälsas 
undervisning utomhus, på vilket sätt, orsaken till varför de gör det, hinder lärarna kan uppleva i 
samband med samarbeten och om lärarna ämnesintegrerar med andra ämnen. 

*Oavsett om lärarna samarbetar med utomhusförlagda idrottslektioner eller inte fick alla möjlighet att 
beskriva på vilket sätt de skulle kunna tänka sig göra det samt vad de ser för möjligheter med 
samarbetet. 
 
Resultatet visar att det sker samarbete mellan fyra lärare i undervisningen i biologi 
eller naturkunskap med utomhusförlagda idrottslektioner. En femte, lärare 6, har 
hittills inte haft samarbeten med utomhuslektionerna men planerar att ha en halvdag 
där ämnena integreras (se tabell 7). Lärare 6, förklarar att det inte blivit av att 
integrera naturkunskapen i de utomhusförlagda idrottslektionerna men att de har 
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integrerat målen som berör det teoretiska om hur hälsan och kroppen påverkas av att 
få vara ute, vilken nytta det ger kroppen att vara ute i gröna miljöer.  
 
Av de två lärare som svarade att de inte samarbetar med idrott och hälsas 
utomhuslektioner är den ena behörig i idrott och hälsa och den andra inte. Lärare 3 
som svarade nej på frågan om samarbete menar att hen inte bara tänkt på det men att 
det egentligen skulle vara väldigt naturligt att samarbeta mellan ämnena utomhus. 
Läraren säger själv att det finns mycket som man skulle kunna lägga in i 
utomhusundervisningen. Läraren hade bara integrerat de teoretiska delarna om 
kroppen och hälsan med idrotten. Även lärare 5 svarade nej på frågan om det sker 
samarbete mellan ämnena. Läraren hade velat samarbeta men tiden gör att mycket 
rinner ut i sanden. Exempel på undervisning som läraren skulle vilja göra är 
tipspromenader som rör biologi eller naturkunskap eller att man har olika 
stationsindelningar med förflyttningar. 
 
Resultatet visar ingen skillnad på varken behörighet eller stadie. 
 
Enligt intervjuerna är tiden det största hindret för samarbeten mellan ämnena. Alla 
lärare har sina arbetsuppgifter och ska man då samarbeta kräver det planering, tid 
och engagemang som gör att det blir extra jobb. Arbetsmiljöförhållanden och 
kollegiala hinder kan också försvåra samarbeten säger lärarna. Lärare 2 förklarar till 
exempel hur det inom ett visst ämnesblock ändå är relativt lätt att samplanera då man 
träffas men så fort det är över ämnesblocken försvåras samarbeten. 
 

”Problemet jag upplevde på högstadieskolan var dels tiden och dels också att 
alla ämnen är väldigt tighta. Alla ämneslärare upplever ont om tid att hinna 
med alla målen.” (Lärare 4) 

5.3.2 Olika aktiviteter  
Lärarna som samarbetar biologi eller naturkunskapsundervisningen med 
utomhusförlagda idrottslektioner tar framför allt upp att de samarbetar på 
friluftsdagar, exkursioner, orienteringsdagar, vanliga utomhuslektioner samt 
heldagar. Förutom det tas även paddling upp av två lärare.  
 

”Jag paddlar till exempel vid havet när det är mycket algblomning och då 
kan jag få med det här med hållbart samhälle, övergödning och samtidigt 
titta på alger, vilka olika som finns och sedan ta med de till biologilektionen i 
skolan.” (Lärare 7) 

 
Både lärare 2 och 7 säger att de försöker samarbeta mellan ämnena så mycket som 
möjligt. Både vanliga lektioner och längre heldagsprojekt. Lärare 2 förklarar att 
eleverna till exempel kan få orientera och samtidigt leta efter arter i miljön. Vid 
kontrollen kan det finnas biologifrågor som till exempel vilken lav ser du här? 
Läraren berättar att hen även försöker få in kemi och fysik när de är ute med idrotten. 
Enligt tabell 7 kan det utläsas att alla lärare ämnesintegrerar undervisningen med 
något ämne.  

5.3.3 Fördelar 
”Två flugor i en smäll” som lärare 3 säger är något som lärarna tar upp. Ser man till 
det praktiska är det väldigt bra att samarbeta biologi eller naturkunskap med 
utomhusförlagda idrottslektioner. Både lärare 1 och 2 tar upp tidsbristen till heldagar 
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och att idrottslektionerna då är ett väldigt bra alternativ till att bedriva 
undervisningen utomhus. 

 
”Svårt att få tid till heldagar där är ämnesintegrering en lösning. Man kan 
samarbeta med idrottslärarna.” (Lärare 1) 
 

Fler lärare som kan hjälpas åt om man integrerar lektionerna till skillnad från om 
man ska dra iväg med en hel klass själv på exkursion är något som framgår i 
intervjuerna. Tidigare erfarenheter från lärare 6 av välutvecklade samarbeten är att 
det blir roligt för både eleverna och lärarna samtidigt som det blir kreativt. 
 
Andra fördelar som tas upp är att samarbetet skulle kunna gynna lärandet och att det 
är motiverande.  
 

”Jag gillar att jobba över ämnesgränserna, det är motiverande och eleverna 
brukar också vara positiva till det” (Lärare 6) 

 
Lärare 2 och 7 är två av de lärarna som integrerar mest mellan ämnena och även de 
som har behörighet i båda ämnena. Lärare 7 förklarar att det väldigt praktiskt att 
undervisa i båda ämnena: 
 

”Jag försöker integrera idrotten och biologin i mesta möjliga mån. Till 
exempel vid (x)-resan integreras idrotten genom idrottsaktiviteter och 
fältstudier. Det är styrkan med den här kombinationen idrott och biologi” 
(Lärare 7) 

 
Även andra lärare tar upp fördelen med ämnesintegrering när det görs mellan 
lärarens egna ämnen.  
  

”Jag hade nästan alltid ämnesintegrering när jag hade biologi och kemi 
eftersom jag hade båda ämnena i samma klass. Lätt att organisera.” (Lärare 
4) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Slutsatser och kopplingar till teorin  
Syftet med arbetet var att undersöka högstadie- och gymnasielärares användande av 
utomhuspedagogik i biologi eller naturkunskap. Se vilka mervärden och utmaningar 
de upplever i samband med utomhuspedagogik samt undersöka om det sker något 
samarbete mellan biologi eller naturkunskap med utomhusförlagda idrottslektioner. 

6.1.1 Frågeställning 1: Hur ser högstadie- och gymnasielärares användande av 
utomhuspedagogik ut i naturkunskap och biologiämnet? 
Enligt den första frågeställningen visade det sig att lärarna har olika aktiviteter för 
undervisning utomhus. Framför allt använder sig lärarna av heldagar eller längre 
lektioner där de kan göra exkursioner och fältstudier. Det kunde även enligt 
resultatet, men som inte var lika vanligt, vara under lektionerna där eleverna får göra 
uppgifter utomhus som inte är så tidskrävande. Orsaken till att lärarna ofta genomför 
heldagsundervisning utomhus kan kopplas till Ericsson (2004) där det framgår att 
tidsbrist ofta gör att utomhuspedagogiken genomförs som heldagar i form av 
utflykter och exkursioner.  
 
Kopplat till det centrala innehållet i biologi visade det sig att det främst är inom 
ekologin och biologins karaktärer och arbetsmetoder, där fältstudier ingår, som 
lärarna använder sig av utomhusmiljön i undervisningen. Anledningen till att 
fältstudier är det innehåll som oftast tas upp i samband med undervisning utomhus är 
inte så konstigt då det enligt Skolverket (2011b; 2011c) är det enda som ska 
genomföras utemiljö. Studerar man istället resultatet för användandet av 
utomhusundervisning i naturkunskap visade det sig att de lärarna inte genomför 
undervisning utomhus i någon större utsträckning. Tittar man då tillbaka i 
läroplanens skrifter för naturkunskap på gymnasiet (2011a) står det inte utskrivet att 
något innehåll i undervisningen måste genomföras utomhus. Orsaken till varför 
naturkunskapslärarna i den här studien inte genomför undervisning utomhus skulle 
kunna bero på avståndet som lärare 1 och lärare 5 tar upp som utmaning för 
utomhuspedagogiken men det skulle också kunna bero på att det inte står utskrivet i 
läroplanen. Att det då påverkar lärarnas didaktiska val. Hypotesen styrks i synnerhet 
med tanke på att lärare 6 som undervisar i naturkunskap har nära till naturområden 
men endast undervisar vissa moment utomhus.  

6.1.2 Frågeställning 2: Vad ser lärare för mervärden respektive utmaningar med 
utomhuspedagogik? 

I resultatet kunde framför allt fyra olika mervärden urskiljas: prestation och 
motivation genom miljö och aktivitet, förståelse genom sammanhang, 
upplevelsebaserat lärande och sociala fördelar.  
 
Flera lärare upplever en större elevaktivitet. Orsaken till att flera lärare tar upp 
elevaktiviteten kan bero på att det är den prestation som tydligast visar sig. Att 
lärarna upplever större elevaktivitet i den här studien är inte heller förvånande då 
både Nelson (2007) och Fägerstam (2014) visade positiva effekter på elevaktiviteten 
till följd av att andra färdigheter används utomhus. Den mer avslappnade miljön 
leder till att eleverna känner sig mer bekväma till att diskutera (Fägerstam, 2014) 
vilket även lärare 6 påpekar.  
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Resultatet visar att lärare 1 upplevde rent kunskapsmässigt högre prestationer i ett 
teoretiskt arbete där eleverna till största delen fått vara utomhus. Andra lärare i 
studien trodde att resultaten blivit bättre när eleverna varit ute men hade inte några 
underlag för att det kulle stämma. Hamilton-Ekkes studie (2007) visade att 
prestationerna bland eleverna som fått lära sig om ekologi ute ökade till skillnad från 
inomhus vilket stödjer lärarnas uppfattningar. Lärarna uppfattade även sociala 
fördelar till följd av undervisning utomhus. Framför allt att gemenskapen stärks. 
Szczepanski och Dahlgrens studie (2011) visade att undervisning utomhus kan ha 
positiva effekter för gemenskapen vilket lärare 4 tydligt formulerade. Ericsson 
(2004) menar att utomhuspedagogiken kan ge positiva effekter för de sociala 
ordningarna. I en annan miljö än klassrummet ändras ordningarna. 
 
Upplevelsen hos eleverna visade sig ha en stor betydelse för lärarnas uppfattningar 
om utomhuspedagogikens mervärden enligt resultatet. Att eleverna genom positiva 
upplevelser sedan skulle kunna få intresse för naturen är något som lärarna tar upp 
och att det sedan kan leda till exempelvis miljömedvetenhet. Prokop, Tuncer och 
Kvasnicaks studie (2007) samt Mårtensson med fleras studie (2011) visade att 
elevernas intresse för naturen och för biologiämnet kan öka genom 
utomhuspedagogik. Det här kan då även kopplas till syftet för biologiämnet i 
läroplanen (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011c) där det läggs vikt på att ämnet ska 
utveckla ett intresse och nyfikenhet för naturen. Enligt det här arbetet och tidigare 
studier (Prokop, Tuncer &Kvasnicaks, 2007; Mårtensson et al, 2011) visar det sig att 
utomhuspedagogik är ett bra sätt för att uppfylla den delen av ämnets syfte.  
 
Till den positiva upplevelsen eleverna kan få genom utomhuspedagogik kan dock 
tilläggas att många lärare tog upp vädret som utmaning i samband med undervisning 
utomhus. Lärarna menar att vädret har en väldigt stor inverkan på hur eleverna 
uppfattar undervisningen och det kan i sin tur påverka elevernas positiva uppfattning 
av ämnet. Både Tal och Morag (2013) och Szczepanski (2007) tog upp vädret som 
en komplikation. Szczepanski (2007) menade att det krävs att lärarna har förmågan 
att hantera elevgrupper under olika väderförhållanden vilket kan kopplas till lärare 6 
som menade att det finns mycket kopplat till vädret som gör att man blir 
svårförstådd. Tal och Morag (2013) visade i sin studie att vädret ofta gör att 
undervisningen utomhus ställs in vilket flera av lärarna i den här studien också 
upplevt. 
 
Förutom vädret tar lärarna upp flera andra utmaningar i samband med undervisning 
utomhus så som tid, schema, avstånd, inställning, deras egna kunskaper och 
störningsmoment. Tid och schema hade även Lundegård, Wickman och Wohlin 
(2004) upplevt är en utmaning som ofta dyker upp i lärares uppfattningar om 
utomhuspedagogik. Orsaken till att lärarna upplever tidsbrist är även kopplat till 
vilket avstånd lärarna har till närmaste lämpliga naturområde. Resultatet visade 
tydligt att avståndet hade stor betydelse för hur regelbundet lärarna genomförde 
undervisning utomhus. Särskilt lärare 4 är ett tydligt exempel på avståndets 
betydelse. Läraren genomförde regelbundet undervisning utomhus när närheten till 
naturområden fanns vilket senare ledde till det motsatta när avståndet ökade till följd 
av att läraren bytte skola. Szczepanski och Dahlgren (2011) visade i sin studie att det 
bland lärare finns ett behov av närhet till naturmark för att de ska kunna bedriva 
utomhuspedagogik. Lärare 2 och 6 såg sina kompetenser som ett hinder vilket flera 
studier har visat är en svårighet kopplat till utomhuspedagogiken (Mårtensson et al, 
2011; Strotz & Svenning, 2004; Szczepanski, 2007: Lundegård, Wickman & Wohlin, 
2004).  
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Till utmaningen störningsmoment tyckte några av lärarna att det var svårt med att 
eleverna lätt tappar fokus på det de ska. Orsaken skulle kunna bero på det som 
framgick i Fägerstams studie (2014) att eleverna saknar vana för att vara utomhus 
och ha undervisning. Eleverna kan behöva ett antal månader innan de verkligen kan 
koncentrera sig fullt ut på det de ska. Det skulle även kunna bero på erfarenheter då 
lärarna som tog upp störningsmoment som utmaning även är de lärare som har minst 
antal yrkesverksamma år. Att eleverna saknar vana för att vara ute i naturen kan vara 
en av orsakerna till att eleverna inte är klädda efter väder eller miljö. Vanan i att 
vistas i naturen kan precis som i Fägerstams studie även kopplas till elevernas 
inställning vilket lärarna i den här studien upplevde som en utmaning. Eleverna 
visade sig i Fägerstams studie (2014) vara obekväma och uppleva främlingskap i 
naturen. 
 
Sammanfattningsvis till frågeställningen kan man säga att flera av lärarnas 
uppfattningar stämmer överens med tidigare forskning men att den tidigare 
forskningen inte nämner mycket om vädrets påverkan på elevernas upplevelser. 
Forskningen framför väldigt mycket av den positiva upplevelsen bland eleverna men 
väldigt lite om vädrets påverkan på upplevelsen. Den tidigare forskningen tar inte 
heller upp vilken påverkan styrdokumenten har för i vilken utsträckning lärare 
genomför undervisning utomhus. I den här studien framgick det att styrdokumenten 
kan ha påverkat. 

6.1.3 Frågeställning 3: Samarbetar biologi- och naturkunskapslärare med den 
utomhusförlagda idrottsundervisningen? På vilka sätt och varför i så 
fall? 

Enligt frågeställning 2 visade det sig att tiden och schemat är några av de största 
utmaningarna för att genomföra undervisning utomhus. En praktisk lösning på 
problemet skulle kunna vara att samköra idrott och hälsas utomhusförlagda lektioner 
med biologi eller naturkunskapslektionerna. Enligt Skolverkets styrdokument för 
idrott och hälsa i grundskolan och gymnasiet står det väldigt tydligt utskrivet på flera 
ställen att undervisningen ska vara i naturen eller i olika utemiljöer (2011a; 2011b), 
till skillnad från styrdokumenten för biologi och naturkunskap. Att det finns många 
moment i undervisningen som ska genomföras utomhus gör att det kan finnas många 
tillfällen till förfogande för praktisk ämnesintegrering utomhus. Sjøberg (2005) 
skriver att specialsalar oftast är lämpade för ämnesindelad undervisning men ser man 
naturen och utomhusmiljön som en specialsal kan det istället enligt resultatet ses som 
en fördel där två ämnen kan dra nytta av ”specialsalen”. 
 
Resultatet visade att fyra av sju lärare samarbetar praktiskt med undervisning 
utomhus i idrott och hälsa och en lärare hade samarbete på gång som var på 
planeringsstadiet. Tre av de fem som svarade ja eller att samarbete är på gång har 
även behörighet i idrott och hälsa medan två av lärarna inte hade det. Resultatet 
visade inget samband mellan lärarna i fråga om behörighet och praktisk 
ämnesintegrering. Lärarna tog upp tiden och att rent organisatoriskt få ihop 
planeringar och planeringstid med andra lärare är en av de största utmaningarna för 
att samarbeta med idrott och hälsa, precis som både Person (2011) och Berggren och 
Bergman (2007) visade i sina studier om ämnesintegrering.  
 
6.2 Metoddiskussion  
Metoden lämpade sig bra för studien då intervjuer är en bra metod för att få fram 
utvecklade svar och lärares egna tankar. Lärarna fick innan intervjuerna 
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intervjuguiden skickad till sig via mail vilket gjorde att de kunde förbereda sig lite 
innan själva intervjun. Att de kunde förbereda sig lite innan uppfattades både som 
bra och mindre bra då de väl förberedda lärare inte upplevdes lika fria medan de som 
valt att inte förbereda sig mycket istället pratade väldigt fritt. Här kunde det dock 
noteras att de som förberett sig hade mer detaljerade svar än de som inte förberett sig 
vilket gjorde att det fanns fördelar och nackdelar med båda varianterna. 
 
Respondenterna är ganska olika i fråga om att nästan alla kommer från olika skolor 
med olika förutsättningar för att genomföra undervisning utomhus. Lärarna har 
varierande antal år av yrkeserfarenhet, undervisar i olika kurser och stadier och har 
olika behörigheter. På så sätt ger det en bred och varierad bild av hur lärares 
användande och uppfattningar av utomhuspedagogik kan se ut. Ahrne och Svenson 
(2015) menade att det sällan räcker med att intervjua en eller ett par personer men att 
det redan vid sex till åtta personer ur en särskild grupp ökar säkerheten att man får ett 
material som är relativt oberoende av enskilda personers specifika personliga 
uppfattningar. För att få ett ännu mer generellt resultat kunde fler respondenter 
intervjuas. I den här studien intervjuades sju lärare där fler lärare hade erbjudit sig att 
ställa upp men på grund av tidsbrist fick de utebli.  
 
6.3 Förslag på vidare forskning 
Naturvårdsverkets rapport (Mårtensson et al, 2011) tog upp att det är viktigt att lärare 
får vidareutbildningar inom utomhuspedagogik. Resultatet visade att några av de 
intervjuande lärarna såg deras begränsade kompetens som ett hinder. Att de inte 
visste vad de skulle kunna ha för undervisning utomhus och att det kanske i sin tur 
påverkade i vilken utsträckning de bedriver utomhusundervisning. Ett intressant 
forskningsområde skulle då vara att se vilken effekt ökad kompetens och 
vidareutbildningar inom utomhuspedagogik skulle ha på mängden 
utomhusundervisning. En del av den vidareutbildningen kanske skulle kunna 
inbegripa praktisk ämnesintegrering där utomhusmiljön kan ses som en gemensam 
”specialsal” för ämnena? Den här studiens resultat pekar även på behovet av vidare 
forskning om på vilka sätt samarbete mellan biologi eller naturkunskapsundervisning 
och idrott och hälsa är gynnsamt ur undervisnings- och lärandesynpunkter och hur 
samarbetet kan utvecklas.  
 
Intressant i den här studien är en jämförelse mellan styrdokumenten för 
biologi/naturkunskap och idrott och hälsa där biologi till stor del handlar om miljö 
och natur men endast har en punkt utskriven i kursplanen för gymnasiet (Skolverket, 
2011c) som ska genomföras ute. Naturkunskap har inte något utskrivet medan idrott 
och hälsa har flera punkter som ska genomföras utomhus. Hur ser det ut i 
verkligheten? Har kursplanernas utformning påverkan på hur mycket 
utomhuspedagogik som genomför i skolorna? 
 
6.4 Slutsats  
Lärarna har oftast undervisning utomhus i form av hel- eller halvdagar då framför 
allt tidsbrist och avstånd gör det svårt att hinna komma ut på ordinarie lektioner. Med 
tanke på att flera av de hinder lärarna tog upp var av organisatorisk art är samarbete 
mellan ämnena idrott och hälsa och biologi/naturkunskap en lösning. Flera av lärarna 
samarbetar redan med idrottslärarna i ett praktiskt syfte för undervisning utomhus 
och de som ännu inte samarbetade fick genom intervjuerna idéer om att göra det och 
kom med flera förslag på hur de skulle kunna samarbeta i framtiden.  
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Lärarna såg flera mervärden i att genomföra undervisning utomhus. Framför allt för 
att eleverna på olika sätt ökar sina prestationer. Antingen genom till exempel att de 
blir mer aktiva i en annan miljö eller att de får använda flera sinnen vilket leder till 
ett starkare lärande. Lärarna förklarade också vikten i att eleverna får förståelse 
genom sammanhang och genom upplevelser vilket kan kopplas till en av de 
inledande frågorna om eleverna kan utveckla en nyfikenhet genom undervisning 
utomhus. Flera av lärarna menade att förståelse genom sammanhang och 
upplevelsebaserat lärande kan ge eleverna en sorts miljömedvetenhet och intresse för 
naturen som kommer vara viktigt i framtiden.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 
Inledande frågor: 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Vilka biologikurser eller naturkunskapskurser undervisar du i?  
• Vilka andra ämnen har du behörighet i? 

 
Frågor rörande utomhuspedagogik: 

• Vad anser du vara utomhuspedagogik? 
• Bedriver du undervisning utomhus?   

- Om ja: skulle du kunna ge exempel på undervisning du har haft utomhus? Varför har 
du undervisning utomhus (mål/syfte)? Vilka mål i det centrala innehållet berör du vid 
din undervisning utomhus? Varför dessa mål/ämnesområden? 
- Om nej: varför inte? Skulle du kunna tänka dig bedriva undervisning utomhus? 

• Bedriver du undervisning utomhus i den utsträckningen du skulle vilja? Varför/varför 
inte? 

• Vad ser du för möjligheter med undervisning ute? Varför/på vilket sätt? 
• Vad ser du för hinder med undervisning ute? Varför/på vilket sätt? 
• Hur upplever du elevernas inställning till undervisning utomhus? 
• Upplever du någon skillnad i elevernas prestationer och beteende när de har 

undervisning ute jämfört med undervisning inomhus? På vilket sätt?  
 

Frågor rörande ämnesintegrering: 
• Om läraren har behörighet i idrott och hälsa och biologi/naturkunskap: Har du 

undervisat klasser i både biologi/naturkunskap och idrott och hälsa samtidigt?  
 

• Har du någon gång ämnesintegrerat biologin/naturkunskapen med utomhusförlagda 
idrottslektioner? 
- Om ja: på vilket sätt? Varför?  
- Om nej: hade du kunnat tänka dig göra det och på vilket sätt i så fall?  

• Ämnesintegrerar du biologin/naturkunskapen med andra ämnen? 
• Bedriver du ämnesintegrering i den utsträckningen du skulle vilja? Varför/varför inte?  
• Vad ser du för möjligheter och hinder med ämnesintegreringen? 

(exempel på följdfrågor: uppfattningar om elevernas lärande? Lösningar på hindren?) 
 

• Tillägga något? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


