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Sammanfattning 

 

Denna studie undersökte hur lärare såg på utomhuspedagogik som metod i biologi och dess 

för och nackdelar. Studien har också undersökt lärarnas syn på kunskapsmålen ”kropp och 

hälsa” och ”året runt i naturen” samt hur lärarna ser på fysisk aktivitet. Eftersom läroplanen 

nämner fältstudier och observationer för att uppnå kunskapsmålen i biologi kändes det 

aktuellt att undersöka hur lärare arbetar med utomhuspedagogik som metod i ämnet. 

Semistrukturerade intervjuer med åtta lärare genomfördes. Resultatet visade bland annat att 

lärarna ansåg att utomhuspedagogik bidrar till ett aktivt lärande samt sinnesbaserat lärande. 

Nackdelar och hinder med metoden ansåg lärarna kunde vara ovana elever och lärarens 

inställning. Även fysisk aktivitet framhölls som ett bekant begrepp som lärarna ansåg bidra 

till ökade färdigheter hos eleverna. De fördelar och nackdelar som lärarna framhöll kunde 

skilja sig mellan lärarna beroende på om de undervisade utomhus regelbundet eller inte. Detta 

kan betyda att erfarenhet av metoden kan vara betydande för hur lärarna använder 

utomhuspedagogik i sin undervisning. 
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1 INLEDNING 
Skolverket (2017) belyser vikten av att alla elever ska få ta del av en varierad undervisning 

för att lärandeprocesser ska ske på bästa sätt. Med hjälp av att använda utomhusmiljön som 

klassrum får eleverna möjlighet att möta ett mer praktiskt och kroppsligt lärande än vad den 

traditionella klassrumsundervisningen ger möjligheter till. Utomhusmiljön blir därför alltmer 

betydelsefull för elevernas kunskapsutveckling där både kroppsligt och sinnesbaserat lärande 

äger rum. För att detta ska vara möjligt krävs det av oss lärare att vi blir medvetna om 

utomhusmiljöns betydelse samt att vi vågar låta lärandet ske utomhus. Szczepanski (2007) 

anser att lärandet måste få ske utomhus i kreativa lärprocesser. Jag anser likt Szczepanski att 

lärandeprocessen måste få vara kreativ vilket innebär att vi lärare i skolan måste våga släppa 

taget om tryggheten i klassrummet. 

 

Utifrån mina egna erfarenheter har jag som elev i grundskolan fått uppleva utomhuspedagogik 

som metod i flera ämnen men då ur ett elevperspektiv. Ur ett lärperspektiv under mina år som 

lärarstudent med flera VFU perioder, upplever jag att jag saknar information om hur lärare ser 

på utomhuspedagogik och dess för- och nackdelar. Eftersom Skolverket (2017) benämner 

fältstudier och observationer som en metod att nå det centrala innehållet i ämnet biologi är jag 

nyfiken på att undersöka hur lärare ser på utomhuspedagogik som metod i biologi. 

 

Elevers hälsa är ett omtalat begrepp i skolans värld samt hur fysisk aktivitet påverkar barnens 

lärande. Skolverket (2017) anser att fysisk aktivitet är någonting skolor måste sträva efter att 

uppnå. Att sträva efter att uppnå fysisk aktivitet kan enligt mig anses som något diffust som 

inte har en helt tydlig innebörd. Jag vill därför i min studie också veta mer om hur lärare ser 

på fysisk aktivitet och vad de själva gör för att uppnå fysisk aktivitet i skolan. Utifrån mina år 

som lärarstudent har jag allt mer intresserat mig i hur praktiskt lärande, framförallt utomhus 

påverkar eleverna och hur daglig rörelse möjliggör lärandet. Jag känner därför att jag vill veta 

mer om utomhuspedagogik som metod och hur den fysiska rörelsen ser ut utifrån lärarnas 

perspektiv. Jag tror likt Wahlgren (2012) att den praktiska miljön som eleverna möter 

utomhus, ska med dess levande resurser öka elevernas möjligheter till lärande. Det är därför 

enligt mig intressant att undersöka den utomhuspedagogiska metoden i biologi och hur lärare 

använder sig av den. 

 

1.1 Bakgrund 

Utifrån det centrala innehållet i biologi för årskurs 1–3 skriver Skolverket (2017) hur eleverna 

ska få ta del av enkla fältstudier samt observationer i närmiljön. För att dessa mål ska kunna 

uppnås krävs det av läraren i ämnet att undervisningen får ta plats utomhus. Både fältstudier 

och observationer innebär att eleverna får uppleva och arbeta praktiskt i en utomhusmiljö och 

inte endast få kunskap utifrån en lärobok. Läroplanen belyser också vikten av ett harmoniskt 

arbetssätt. Ett harmoniskt arbetssätt innebär att eleverna ska få uppleva en undervisning som 

är i balans mellan ämnesinnehåll och undervisningsmetod. Eleverna ska därför få möjlighet 

att låta lärandet ske på ett utforskande sätt. Undervisningen ska därför bidra till ett kreativt 

arbetssätt där eleverna får vara nyfikna. Nyfikenheten ska också leda till att eleverna vill 

undersöka olika problem och finna lösningar (Skolverket, 2017).  

I en intervju med Anders Szczepanski beskriver Wahlgren (2012) hur Szczepanski ser på 

begreppet utomhuspedagogik som metod för att uppnå fältstudier och observationer. 

Wahlgren beskriver vidare hur Szczepanski ser på utomhuspedagogiken som betydelsefull för 

elevernas inlärningsförmåga på grund av det kreativa lärandet som sker. I intervjun framgår 
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det också att utomhuspedagogik kan stärka minnet hos eleverna så att de själva kan sätta ord 

på vad de varit med om och lärt sig. Wahlgren beskriver vidare hur Szczepanski anser att 

elever som får ta del av utomhuspedagogik ökar koncentrationsförmågan, varierar sin lek, 

utvecklar självständighet och ökar motoriska förmågor. I artikeln beskrivs också ett arbetssätt 

benämnt ”active learning” som Asien och USA strävar efter att använda i sin undervisning. 

Detta arbetssätt innebär en mer aktiv skolgång där elever får arbeta aktivt med kroppen och 

komma bort från den stillasittande skolmiljön. Ett arbete med “active learninig” även i 

Sverige skulle innebära att eleverna får lära med hela sin kropp (Wahlgren, 2012).  

Elever i skolan ska utifrån det centrala innehållet i biologi förklara och hitta samband mellan 

samhället vi lever i och vår natur. Ämnet biologi ska bland annat ge elever i skolan goda 

kunskaper om våra årstider, hur djur och växter lever och anpassar sig, några djurarter, enkla 

näringskedjor samt hur miljön påverkar hållbar utveckling. Undervisningen ska därför skapa 

förutsättningar för att eleverna ska förstå hur världen vi lever i påverkas av våra beslut 

(Skolverket, 2017). Naturskyddsföreningen är en förening som vill sträva efter att elever får ta 

del av undervisning utomhus. På naturskyddsföreningens hemsida beskriver de hur de vill 

utveckla det hållbara samhälle vi människor lever i. Skolan måste därför se till att elever 

redan i tidig ålder får ta del av kunskap om naturen och lära känna den. Kunskapen om 

naturen ska eleverna sedan bära med sig i framtiden, för att kunna lyfta frågor om miljöns 

hållbara utveckling även i vuxen ålder (Naturskyddsföreningen, u.å). 

Skolverket (2017) beskriver även kropp och hälsa som en del av biologins centrala innehåll. 

Eleverna ska få ta ställning kring frågor om hur mat, sömn, hygien och motion påverkar 

människans hälsa. Undervisningen ska även bidra till att kunskapen de får inom hälsa leder 

till att eleverna blir medvetna om hur de kan påverka sin egen hälsa. Det är även skolans 

uppdrag att eleverna får röra på sig genom fysisk aktivitet i skolan. Detta belyses i läroplanen 

som extra viktigt i skolans tidiga åldrar där skapande arbete och lekar är viktiga delar i deras 

aktiva lärande. Arbetet med fysisk aktivitet skriver Skolverket som en del i det sociala arbetet 

med att bygga sociala relationer med varandra (Skolverket, 2017).  

Wikström & Fridolin (2016) beskriver ur en politisk synvinkel hur rörelse ökar 

skolprestationen hos elever. Wikström & Fridolin menar att vetskapen kring vad fysisk 

aktivitet gör är god, men att verkligheten ser annorlunda ut. Dagens barn och unga rör på sig 

för lite då frånvaron på idrottslektionerna är för hög och rasterna bidrar till för lite aktivitet. 

Det är dock enligt Wikström & Fridolin upp till varje skola att själva välja aktiviteter som 

bidrar till daglig fysisk aktivitet. De beskriver hur uppstyrda lekar och aktiviteter på 

skolgården, eller samarbete med lokala idrottsföreningar skulle kunna öka den fysiska 

aktiviteten hos eleverna. Huvudsyftet är att denna del blir naturlig i elevernas skolvardag. 

Wikström & Fridolin beskriver också hur regeringen strävar efter att anställa fler lärare, höja 

lönerna och minska pappersarbetet för att lärare ska vilja arbeta inom skolans värld och bidra 

till att alla elever får möjlighet att uppnå en god elevhälsa och vidare höga skolresultat 

(Wikström & Fridolin, 2016).  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

I kommande del av arbetet kommer populärvetenskaplig litteratur, avhandlingar och 
forskningsrapporter att presentera begreppet utomhuspedagogik, samt beröra vikten av fysisk 

aktivitet i skolan.    
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1.2.1 Utomhusundervisning som val av metod 
Dewey (2004) beskriver begreppet ”learning by doing” som en process där människan ska 

vara aktiv i sin lärprocess. Han menar att skolan måste sträva efter att uppnå aktivt lärande 

och att det är lärarens ansvar att se till att detta uppfylls. Enligt Dewey hindrar det 

traditionella klassrummet att detta aktiva lärande sker naturligt. I de vanliga klassrummen 

finns det enligt Dewey för lite plats till att utöva praktiskt lärande. Det är därför lärarens 

uppgift att föra det praktiska arbetet framåt och fördjupa elevernas kunskaper med hjälp av 

skapande och undersökande (Dewey, 2004). Likt Dewey (2004) hävdar Jeronen, Palmberg & 

Yli-Panula (2016) att en praktisk och aktiv lärprocess ger eleverna möjlighet att lagra kunskap 

med varierade metoder. Det ska enligt Jeronen et al. (2016) leda till att eleverna senare känner 

ökad motivation för ämnet. 

 

Wilhelmsson (2012) har forskat inom utomhuspedagogik som en metod i skolans alla ämnen 

för att uppnå aktivt lärande. I sin studie gjorde Wilhelmsson semistrukturerade intervjuer samt 

observationer på lärare i klassrumssituationer. Wilhelmsson visar med sin studie hur viktigt 

det är att lärprocessen sker genom att elever fått skapa sig erfarenheter, vilket 

utomhuspedagogiken har en stor möjlighet till. Dessa erfarenheter kan enligt resultatet av 

lärarnas intervjuer ske genom den praktiska miljön som eleverna möter utomhus vilket kan 

öka elevernas möjligheter till lärande. Elfström, Nilsson, Sterner & Whener-Godée (2012) 

beskriver hur miljön för lärandet påverkar hur eleverna förväntas uppföra sig. När elever 

möter en gymnastiksal säger miljön automatiskt ”spring”, samt när de möter ett traditionellt 

klassrum med bänkar och dess miljö förväntas eleverna automatiskt att ”sitta ner”. Elfström et 

al. belyser därför utomhusundervisningen som en miljö där det finns möjlighet för 

utforskande i en friare miljö.  

 

Mygind (2007) har gjort en forskning där han observerar elever för att mäta aktivitetsnivån 

hos eleverna. Han visar att elever i en utomhusmiljö är betydligt mer aktiva än när elever får 

ta del av undervisning inomhus i ett klassrum. Mygind visar även med sin forskning att det 

formella klassrummet har stora krav på eleverna. Med det beskriver Mygind att klassrummet 

har förväntningar på eleverna i form av att de ska sitta stilla och lyssna på den som lär ut. Han 

belyser därför vikten av utomhuspedagogik som ett komplement till det formella 

klassrummet. Eftersom Myginds studie visar att eleverna utomhus rör på sig mycket mer än 

inomhus anser han att undervisningsmetoderna måste variera och att eleverna måste få 

möjlighet att vara ute mer så att de får röra på sig även i sin lärprocess. Szczepanski (2007) 

beskriver också hur läraren måste ta med eleverna ut i ett levande landskap. Han menar att det 

är viktigt att lämna den formella skolan och ut i naturen och utforska för att skapa sig nya 

erfarenheter (Szczepanski, 2007). 

 

1.2.2 Naturens möjligheter för att nå kunskapsmålen i biologi 
En vanligt förekommande undervisningsmetod i bland annat ämnet biologi är 

utomhuspedagogik. Jeronen et al. (2016) beskriver hur metoden ger möjlighet till att främja 

arbetet med hållbar utveckling i skolan. Jeronen et al. belyser även vikten av att använda 

naturen som lärmiljö för att använda levande resurser i lärprocessen. Dessa levande resurser 

som naturen står för, gör de möjligt att via identifiering förstå den biologiska naturen och 

frågor som rör den. Jeronen et al. beskriver också hur forskning visar att utomhuspedagogik 

med praktiska övningar samt arbete i grupp var vanligt att arbeta med utomhus i biologi. 

Jeronen et al.  menar att utomhusundervisningen med fältarbete bidrar till experimentellt 

lärande, vilket leder till lagring av kunskap och motivation i ämnet. 

  



 4 

Szczepanski (2007) framhåller hur utomhuspedagogiken leder till ett rörelseintensivt lärande. 

Szczepanski beskriver hur dagens samhälle är allt för ohälsosamt och att det är skolans 

uppgift att driva kunskap om hälsa vidare till nästa generation. Han menar att det är skolans 

ansvar att uppmärksamma frågor som rör hälsa och livsstil och göra eleverna medvetna om 

dess betydelse. Vidare beskriver Szczepanski (2007) att hälsa och lärande hör ihop då 

kroppens rörelse sätter hjärnan i rörelse. Ohlson (2015) beskriver i sin forskning att all 

utomhusvistelse är bra för hälsan. Han menar att naturen har en lugnande effekt för 

människan och kan minska stress. Om elever i skolan får vistas i naturen för lite kan det bidra 

till ökad stress som i sin tur leder till dålig koncentrationsförmåga. Likt Ohlson (2015) anser 

Nelson (2007) att utomhusvistelse med inslag av rörelse påverkar elevernas prestationer i 

klassrummet. 

 

Utomhusundervisningen kan också ses som en flexibel metod som kan bidra till oförutsedda 

och ostrukturerade upplevelser. Naturen och dess resurser med sina fria ytor öppnar upp 

lärandet där ingenting anses vara begränsat. Det finns i naturen stora möjligheter att genom 

tematiska studier i flera ämnen, levandegöra teorin genom det praktiska som går att uppleva i 

naturen. Eleverna kan på så vis få en ny syn på vad den abstrakta kunskapen bär med sig och 

sätta den i perspektiv (Brügge & Szczepanski, 2011). Andersson & Ullman (2002) beskriver 

hur eleverna tränas med olika metoder att studera naturen och dess miljö samt hur vi 

människor påverkar den. Lärande kan vara svårt att uppnå fullt ut i ett klassrum där det brister 

i att uppleva konkreta upplevelser och förmedlingar av känslor som anses bidra till ökad 

förståelse av kunskap (Andersson & Ullman, 2002). 

 

Ohlson (2015) belyser utomhusmiljön som en plats som är mycket mer än att bara vara 

utomhus. Han beskriver pedagogiken som sker utomhus som en användbar metod för att 

uppnå läroplanens kursmål. Han beskriver utomhusmiljön som en berikande plats som är 

gjord för att frågor ska uppkomma. Frågor som varför? När? Hur? Vem? Vad? Var? är till för 

att möjliggöra elevernas förståelse i ämnet som skall läras in, samt väcka deras lust att lära. 

Dessa frågor genomgår en process där eleverna får bemöta det praktiska görandet i ett 

skeende som i sin tur leder till frågor. Svaren eleverna möts av utvecklar på så vis deras 

förståelse. Det är därför viktigt att läraren planerar undervisning utomhus som lockar till dessa 

tankar och funderingar hos eleverna. Ohlson beskriver vidare hur vi människor möter 

naturkunskapen så fort vi går utanför dörren. Han belyser vikten av att ta vara på varje 

berikande årstid och var den har att erbjuda i undervisningen för att eleverna ska få möta alla 

årstider på ett lärorikt sätt. Ohlson belyser även ”naturrutan” som en lärorik del i 

naturkunskapsundervisningen. Naturrutan kan leda till att eleverna på ett enklare sätt följer 

naturen inom ett begränsat område. Genom att följa naturrutan hela året och se hur den 

utvecklar sig och vad som finns i den kan eleverna bilda sig en uppfattning om hur naturen, 

växter och djur utvecklar sig (Ohlson, 2015). 

 

1.2.3 Lärarens roll anses betydelsefull för utomhuspedagogikens betydelse 
Som Ohlson (2015) beskriver ovan har läraren en betydelsefull roll för utomhuspedagogikens 
undervisning vad det gäller undervisning som ger plats för frågor inom ämnet. Han beskriver 

också vikten i lärarens delaktighet och aktivitet utomhus och hur det speglar vidare till 

eleverna. Enligt Ohlson måste läraren också vara nyfiken och medagerande vilket innebär att 

hen måste vilja upptäcka utomhusmiljön tillsammans med barnen. Även Lenninger (2002) 

anser likt Ohlson (2015) att läraren måste vara aktiv tillsammans med barnen utomhus. 

Lenninger belyser hur en ny plats för barn och unga måste upptäckas och mötas tillsammans 

med en vuxen för att de sedan ska känna tillit och trygghet till lärandemiljön. Denna trygghet 

som de tillsammans bygger upp utomhus, ger sedan platsen de upptäckt tillsammans stora 
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möjligheter för att lärande ska ske där eleverna känner sig bekväma. Lenninger beskriver även 

skolgården som en sådan plats som läraren måste uppleva tillsammans med eleverna till en 

början så att de lär känna den i ett tryggt vuxet sällskap. En skolgård kan för många vara stor 

och svår att upptäcka för eleverna om de inte känner sig trygga med den (Lenninger, 2002). 

 

Jeronen et al. (2016) beskriver traditionell undervisning som metod i biologi där läraren står i 

fokus och presenterar med varierade metoder för eleverna vad som ska läras in. I denna 

traditionella undervisningssituation blir eleverna passiva och förväntas lyssna på lärarens 

instruktioner verbalt. I biologi finns också möjligheten att introducera ämnet med hjälp av 

observationer och experiment för att väcka uppmärksamhet hos eleverna. I en sådan situation 

blir oftast läraren och eleven lika aktiva i lärprocessen. När detta praktiska lärande 

introduceras anses läraren finnas som stöd för att coacha eleven framåt och underlätta dess 

förståelse. Detta lärande kan med fördel ske utomhus där fältarbete finns lättillgängligt att 

utföra. Jeronen et al. menar också att en välplanerad, undervisad och guidad 

utomhusundervisning kan leda till ett lärande på lång sikt eftersom eleverna lär sig genom 

upplevelser (Jeronen et al. 2016). 

 

Dewey (2004) anser att lärarens ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper påverkar 

elevernas kunskapsutveckling. Detta på grund av att det enligt Dewey är skolan som styr hur 

det framtida samhället ser ut där våra elever kommer ha en betydande roll. Dewey menar att 

eleven ständigt ska vara i en aktiv roll där de får tillgång till samhällets alla värderingar. 

Eleven måste därför få experimentera och observera sin omgivning där pedagogens uppgift är 

att vägleda och styra eleven framåt i sin lärprocess. Yildirim & Özyilmaz Acamca (2017) har 

observerat barn i förskolan som fick ta del av utomhusaktiviteter i tio veckor. Yildirim & 

Özyilmaz Acamca visar att barnen ökade både sociala och motoriska färdigheter under de 

veckor utomhusaktiviteterna ägde rum. Utifrån studien visar Yildirim & Özyilmaz Acamca 

likt Dewey att läraren och pedagogen har en stor uppgift att leda det pedagogiska arbetet 

framåt. Yildirim & Özyilmaz Acamca visar också att utomhuspedagogik som metod kan ha 

en stor roll för att det aktiva lärandet ska uppnås vilket klassrummet inte lever upp till.  

 

1.2.4 Utomhuspedagogikens hinder och möjligheter 
Brügge & Szczepanski (2011) anser att naturen är en plats för att inhämta kunskap, känslor 

och inspiration för lärande. Det finns därför enligt dem inga hinder att flytta den traditionella 

undervisningen utomhus och våga den låta ta plats där. Det anses enligt Brügge & 

Szczepanski vara stärkande för hälsan, motoriken och lärandet att låta lärandet ske utomhus. 

Trots denna vetenskap om metodens fördelar, har lärare svårt att ta till sig fördelarna som 

utomhusundervisningen erbjuder. Även fast utbildning inom ämnet har börjat ske har lärare 

svårt att låta sig använda metoder utomhus i den vardagliga undervisningen (Brügge & 

Szczepanski, 2011). Enligt Jeronen et al. (2016) krävs det även en välplanerad undervisning 

för att utomhuspedagogik ska ske på bästa tänkbara sätt. Ett dåligt planerat och genomfört 

fältarbete utomhus kan bidra till dåliga erfarenheter och dåligt lärande. Han beskriver också 

hur lärare inte har tillräckligt förtroende till metoden och utomhuspedagogik därför uteblir. 
Quennerstedt, Öhman & Öhman (2011) belyser också hur viktigt det är att det pedagogiska 

arbetet som ska genomföras måste vara genomtänkt av den som planerat. Arbetet som ska 

utföras måste vara riktat till gruppen människor som ska ta del av undervisning och på så vis 

vara intressant och lockande för att det ska bli så givande som möjligt (Quennerstedt et al., 

2011). 
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Läroplanen och dess centrala innehåll i alla ämnen kan enligt Jeronen et al. (2016) vara 

ytterligare ett hinder till att utomhusundervisning uteblir. Det kan handla om lärarens brist på 

tid och resurser som möjliggör denna metod. Quennerstedt et al. (2011) beskriver även att 

miljön kan vara ett hinder för att utomhusundervisning sker på bästa sätt. Det kan vara svårt 

för ovana elever att uppleva naturen och ta till sig dess förutsättningar. För ovana elever kan 

det vara svårt att ta till sig lugnet som finns och lära sig uppskatta den. Även för stora 

elevgrupper anser Quennerstedt et al. vara ett problem i dagens skola, då eleverna inte får den 

tid och uppmärksamhet de behöver. Fägerstam (2012) anser likt Quennerstedt et al.  att 

mindre grupper är att föredra när utomhusundervisning ska ta plats. Hon beskriver att lärare 

och elever lättare kan bygga relationer till varandra när grupperna är mindre. Dessa relationer 

som stärks kan leda till att eleverna lättare lyssnar på läraren och på så vis lättare tar till sig 

kunskap (Fägerstam, 2012).  

 

Quennerstedt et al. (2011) beskriver ovan ett flertal hinder som kan påverka att 

utomhusundervisning inte sker på bästa sätt. Men trots detta beskriver Quennerstedt et al. 

även hur vinsten av utomhusundervisningens betydelse väger tyngre än de hinder som finns 

och anser därför att skolan måste försöka genomföra detta. Författarna beskriver hur ett arbete 

med barn kräver att lärare i skolan ansvarar för att eleverna ska få förstå, hantera, skapa 

balans i livet samt känna en meningsfull tillvaro där friluftslivet har en viktig funktion. 

Friluftslivet med dess utomhuspedagogiska möjligheter kan bidra till att eleverna når dessa 

syften i undervisningen (Quennerstedt et al., 2011). Ohlson (2015) lyfter också naturens stora 

möjlighet till att finna lugn och ro. Naturen beskriver han som en arena för att skapa goda 

relationer med varandra och med miljön. Genom att tillsammans upptäcka naturen menar 

Ohlson att det är lättare via kommunikation att förstå hur allting fungerar. Den sociala 

relationen till varandra är en viktig del enligt Ohlson i elevernas lärande. Även Szczepanski 

(2007) belyser hur utomhusmiljön kan ses som upplevelse- och plastbaserad vilket ger en bred 

undervisningsform för eleverna. Han beskriver hur utomhusmiljön ger eleverna möjlighet till 

avlastning samt en ökad koncentrationsförmåga. Med detta menar han också att elever som 

vistas i naturen blir mer lugna och piggare samt bidrar till färre konflikter (Szczepanski 

(2007). 

 

Nelson (2007) beskriver vidare utomhusklassrummet som en viktig del i elevernas 

undervisning för att låta elever visa andra färdigheter än de som visas i klassrummet. 

Utomhusvistelsen och dess mer aktiva lärande visar sig enligt Nelson ha stor påverkan på 

elever med motorisk oro samt elever som inte kommer till sin rätt i sociala sammanhang. 

Utomhusmiljön kan då bidra till att eleverna aktiveras mer och använder andra färdigheter än 

endast de verbala som det traditionella klassrummet oftast tillåter. Det har enligt Nelson visat 

sig att aktiviteter i naturen stärker gruppdynamiken samt ha en stor effekt på elevernas 

skolprestationer. Nelson menar även att alla barn har rätt till undervisning som leder till 

friskfaktorer som utomhuspedagogiken kan bidra till. Undervisning i utomhusmiljön kan 

också ses enligt Szczepanski (2008) som en plats precis som det traditionella klassrummet 

som erbjuder ämnesövergripande, tema, språk samt natur och miljöundervisning. I 

Szczepanskis studie utgår han från intervjuer med lärare som arbetar i grundskolan. I studien 

undersöker han lärarnas uppfattningar om utomhuspedagogik i skolan. Utifrån sin studie visar 

Szczepanski att utomhusmiljön bidrar till plats för utmaningar, problem, fysisk aktivitet samt 

tid för reflektion. Resultatet visar även att eleverna blir mer aktiva och får ta en större roll i 

utforskandet i utomhusmiljön (Szczepanski, 2008). 
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1.2.5 Utomhusmiljöns möjligheter för fysisk aktivitet 
Som nämndes ovan beskriver Szczepanski (2008) att utomhusvistelse kan bidra med fysisk 

aktivitet. Detta är även något Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) belyser som en viktig del i 

det vardagliga arbetet. Det är enligt dem viktigt att den fysiska miljön inspirerar till rörelse 

vilket innebär att både inomhus och utomhusmiljön måste ge plats för detta. De anser att 

utomhusmiljön som exempelvis skolgården ska vara en plats som ska inspirera till allsidig 

rörelse. Eftersom barn i lägre åldrar är i ständig utveckling är det viktigt att de får aktivera 

olika rörelser och därför se till att detta sker i skolvardagen och i fler ämnen än bara idrott och 

hälsa (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). 

 

Ett arbete med fysisk aktivitet är någonting både lärare och elever har rätt att ta del av. Detta 

rörelsearbete som skolan ska bidra till gör att människan lär sig via kropp och känslor att 

bemöta världen de lever i. Arbetet med fysisk aktivitet ska ske på ett roligt sätt som via 

kroppskontroll kan stärka självbekräftelsen hos elever som har svårt att sitta still i ett klassrum 

(Nelson, 2007). Även Grahn (2007) menar i sin studie att rörelse som framförallt sker 

utomhus bidrar till en ökad motorisk förmåga samt leder till ett friskare liv. Barn i lägre åldrar 

känner en naturlig närhet till lek, vilket skolan måste ansvara för och bidra med i fysisk 

aktivitet (Grahn, 2007). 

 

Naturen som arena för arbetet med fysisk aktivitet ger med sina naturliga resurser eleverna 

bland annat motoriska utmaningar. Det blir där naturligt att få fysisk träning i form av 

koordination och balans. Genom att lärandet sker med hela kroppen i rörelse tillsammans med 

hjärnan skapas en helhet (Brügge & Szczepanski, 2011). Szczepanski (2008) beskriver likt 

Brügge & Szczepanski (2011) att lärandet sker i en helhet där både kroppen, platsen, objektet 

och sättet att lära har betydelse. Även om naturen och utomhusmiljön har stor påverkan på 

fysisk aktivitet och dess betydelse menar Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) att 

inomhusmiljön och utomhusmiljön måste samspela med varandra. De anser att platser för fria 

ytor och möjlighet till fysisk aktivitet minskar, vilket påverkar den dagliga fysiska aktiviteten. 

Det är därför viktigt att läraren ser möjligheter för aktivitet även på ytor som inte är tänkta till 

fysisk aktivitet. Ett sådant exempel är klassrummet där möjligheten finns om läraren är 

påhittig. Grindberg & Langlo Jagtøien beskriver vidare att fysisk aktivet i klassrummet är bra 

för eleverna när de behöver använda sin fysiska energi mitt under skoldagen. De belyser 

också vikten av att inte låta elever sitta stilla i för långa pass åt gången och istället använda 

kroppen som en avlastning i den traditionella klassrumsundervisningen (Grindberg & Langlo 

Jagtøien 2000). 

 

Ericsson (2005) belyser också vikten av fysisk aktivitet som en del i det vardagliga arbetet i 

skolan. Hon beskriver hur rörelse och lek stärker benstommen, tränar uthållighet, balans och 

koncentrationsförmågan. Ericsson lyfter inlärningssvårigheter som ett problem i svensk skola. 

Inlärningssvårigheter har visat sig vara störst hos elever som har både motoriska brister samt 

koncentrationssvårigheter i kombination med varandra än hos de elever som endast har svårt 

med koncentrationen. Hon belyser därför vikten av att skolan måste bidrar med fysisk 
aktivitet så att elever har möjlighet att träna upp sin motoriska förmåga som visar sig stärka 

koncentrationsförmågan och i sin tur öka elevernas skolprestationer (Ericsson, 2005). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Detta arbete har som huvudsyfte att undersöka hur lärare i grundskolans årskurser F-3 ser på 

utomhuspedagogik i samband med ämnet biologi. Arbetet ska också undersöka vilka för- och 

nackdelar pedagogerna ser med metoden, hur de förhåller sig till utomhuspedagogik 

tillsammans med kursmålen ”kropp och hälsa” och ”året runt i naturen” samt hur de ser på 

fysisk aktivitet i undervisningen. 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 

1. Hur ser lärare i grundskolans F-3 på utomhuspedagogik som metod i ämnet biologi, 

både dess för och nackdelar? 

2. Hur utnyttjar lärarna utomhusmiljön för lärandemålen ”kropp och hälsa” och ”året 

runt i naturen”?  

3. Hur ser lärarna på fysisk aktivitet? 

 

 

2 METOD 

2.1 Urval 

I insamlingen av data till denna rapport har semistrukturerade kvalitativa intervjuer och en 

enkät gjorts med åtta lärare. Lärarna som har blivit intervjuade arbetar på tre olika skolor i 

samma kommun. Skolorna ligger utspritt i kommunen, då den första skolan är stor och ligger 

centralt placerad mitt i stan. Den andra skolan är liten och placerad ute på landet och har 

tidigare utgett sig för att vara en friluftsskola. En benämning som skolan senare har frångått 

eftersom de inte arbetar lika frekvent med friluftsliv som de gjort förut av olika anledningar. 

Den tredje skolan är medelstor och ligger även den lite avsides, dock nära anknutet till ett 

stort bostadsområde.  

 

Av lärarna som har blivit intervjuade arbetade sju av lärarna i årskurserna 1–3, medan en utav 

lärarna i förskoleklass. Det som också skiljer de intervjuade personerna åt är att sex av åtta 

lärare arbetade i par och de två resterande arbetade ensamma. Johansson & Svedner (2010) 

beskriver hur forskaren måste ha kunskap om forskningsetik innan forskningen börjar. Dessa 

etiska överväganden handlar om att personen som blir intervjuad kommer vara helt anonym i 

arbetet. Det innebär att det inte kommer kunna gå att lista ut vilken skola personen arbetar på, 

eller vad personen heter i det färdigställda arbetet. Johansson & Svedner belyser också vikten 

av att de intervjuade personerna är medvetna om att de kan ställa frågor under den pågående 

intervjun samt att avbryta intervjun när som helst. Denna forskningsetik är något jag har tagit 

del av och utgått från inför varje intervju. Lärarna har fått tydlig information om att deras 

anonymitet är skyddad i det färdigställda arbetet. Johansson & Svedner (2010) belyser också 

att det är viktigt att informera de som ska bli intervjuade om arbetets syfte. Johansson & 

Svedner menar att detta är en viktig del för att vinna intervjuarens förtroende, vilket i sin tur 

leder till ökad motivation i att svara så sanningsenligt som möjligt. Innan intervjuerna började 

utgick jag därför från denna tydlighet kring arbetets syfte samt frågeställningar inför arbetet 

som skulle göras.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Detta arbete grundar sig på semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Bryman (2011) beskriver 

semistrukturerade intervjuer som en metod för öppna intervjuer som inte är allt för strikta. 

Intervjufrågorna ska också vara väl utformade så att de kan ge svar på arbetets 

frågeställningar (Bryman, 2011). Larsen (2009) belyser också vikten av hur validiteten på 
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arbetet ökar om intervjufrågorna är relevanta för arbetets frågeställningar. Larsen beskriver 

vidare hur validiteten ökar om forskaren har möjlighet att strukturera om frågorna under den 

gångna intervjun och processen för att de ska passa frågeställningarna bättre, vilket kvalitativa 

intervjuer ger möjlighet till. Jag valde därför semistrukturerade intervjuer för att de öppna 

intervjuerna passade bra för att undersöka mina tre frågeställningar som arbetet grundade sig 

på. Bryman (2011) framhåller att intervjufrågorna i en kvalitativ intervju bör utformas så att 

den intervjuade personen kan svara utifrån sina egna erfarenheter och hur denna upplever sin 

värld. Jag valde därför att utforma frågor där lärarna kan utgå från sina egna erfarenheter och 

svara fritt på frågorna som ställs. Intervjufrågorna utgick från lärarens syn på 

utomhuspedagogik i biologi samt hur de ser på fysisk aktivitet i utomhusmiljön.  

 

Enligt Johansson & Svedner (2010) är det viktigt att författaren bestämmer sig för om det 

räcker med en metod för att få svar på arbetets frågeställningar, eller om det behövs 

kompletteras med ytterligare en metod. Inför detta arbeta ansåg jag att intervjuerna skulle 

kompletteras med en kortfattad enkät som genomfördes efter varje intervjutillfälle. Larsen 

(2009) skriver att validiteten och reliabiliteten förbättras om forskaren har samlat in data med 

flera metoder i kombination till varandra. Johansson & Svedner (2010) beskriver hur enkäten 

precis som intervjuerna ska utgå från arbetets syfte och frågeställningar, samt hur viktigt det 

är som författare att vara påläst på ämnet innan enkäten utformas. Enkäten var en av två 

undersökningsmetoder i detta arbete och grundar sig på vad litteraturen säger om begreppet 

utomhuspedagogik, där syftet var att ta reda på vilka begrepp lärarna framhöll som mest 

viktiga.  

 

Ejlertsson (2005) beskriver hur en fallgrop med enkät som undersökningsmetod kan vara att 

respondenten inte har möjlighet att kunna ställa frågor eller svara på följdfrågor. I 

undersökningen som har gjorts till detta arbete frångick jag den fallgropen, på grund av att 

enkäten introducerades i samband med intervjutillfället. Respondenten hade då möjlighet att 

ställa frågor till mig vid behov. Enligt Ejlertsson (2005) kan författaren även välja att ställa en 

öppen fråga i enkäten för att få fram ett djupare och bredare synsätt i samband med en fast 

strukturerad fråga. I den semistrukturerade kvalitativa intervjun som inledde undersökningen 

till detta arbete, hade intervjupersonerna möjlighet att svara utifrån ett bredare perspektiv och 

förhållningssätt. Sedan avslutades den öppna intervjun med en fråga i enkätform där jag som 

forskare kunde koppla de öppna svaren till fasta svarsalternativ som enkäten ger möjlighet till.  

 

2.3 Procedur 

Jag började inledningsvis med att formulera frågor till de kvalitativa intervjuerna. Genom att 

utgå från arbetets syfte och dess frågeställningar skapade jag ett antal frågor som skulle ge 

svar på mina frågeställningar. Johansson & Svedner (2010) beskriver hur en förstudie till 

intervjuer är bra att göra för att få reda på om frågorna är välformulerade och ger svar på mina 

forskningsfrågor. En sådan förstudie gjordes någon vecka innan de riktiga intervjuerna skulle 

äga rum. Förstudien gjordes på en pedagog som arbetar i förskolan. Eftersom förskolans 

verksamhet till stor del sker utomhus, ansåg jag att det var möjligt att intervjua en pedagog 
som arbetar där trots att denne inte arbetar inom skolan. Förstudien fick mig att inse att en del 

frågor inte var tydliga nog, så i samråd med min handledare ändrades en del frågor efter 

förstudien. Ändringarna i frågorna ledde också till att en frågeställning fick tas bort och en ny 

fick läggas till. Frågeställningarna som ligger till grund för de färdigställda intervjufrågorna 

(se bilaga 1) är: 
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1. Hur ser lärare i grundskolans F-3 på utomhuspedagogik som metod i ämnet biologi, 

både dess för och nackdelar? 

2. Hur utnyttjar lärarna utomhusmiljön för lärandemålen ”kropp och hälsa” och ”året 

runt i naturen”?  

3. Hur lärarna ser på fysisk aktivitet i utomhusmiljön? 

 

Efter att frågeställningen och en del av frågorna till intervjun hade strukturerats om gjordes 

ingen ny förstudie. Det berodde på att intervjuerna till arbetet redan var inbokade nära inpå då 

slutresultatet av frågeformuläret blev klart.  

 

Som komplement till de kvalitativa intervjufrågorna skapade jag en enkät (se bilaga 2). Syftet 

med enkäten som ett komplement till intervjufrågorna var att få fram ett resultat utifrån fasta 

svarsalternativ. I formuleringen av enkätens fråga utgick jag från litteratur som 1jag läst under 

arbetets gång. Jag utgick från hur litteraturen beskrev begreppet utomhuspedagogik med olika 

benämningar och kunde utifrån det sammanställa sju olika beskrivningar av begreppet. 

Svarspersonerna hade sedan i uppgift att kryssa i tre av alternativen som de ansåg passa in 

bäst på begreppet utomhuspedagogik. Jag valde också att ha med ett tomt svarsalternativ för 

ett eget begrepp om någon ansåg att en beskrivning fattades. Ejlertsson (2005) beskriver hur 

det är bra att inleda enkäten med ett följebrev. Detta brev ska enligt Ejlertsson tydliggöra 

arbetets syfte samt vilka som är utvalda att svara på enkäten. Johansson & Svedner (2010) 

menar också att brevet har som avsikt att svarspersonen ska känna tillit och vilja svara så 

sanningsenligt som möjligt. Ett följebrev som Ejlertsson (2005) och Johansson & Svedner 

(2010) beskriver ovan, har jag valt bort eftersom personerna som intervjuades fick svara på 

enkäten i följd efter intervjun. Jag hade då möjlighet att muntligt berätta enkätens syfte med 

undersökningen.  

 

Forskare som gör kvalitativa intervjuer spelar oftast in sina intervjuer för att kunna göra en 

analys efteråt (Bryman, 2011). Genom att endast anteckna vid en intervju menar Bryman att 

forskaren missar viktiga detaljer och belyser därför inspelningsfasen som en viktig del i 

intervjun. Innan intervjuerna tog vid förberedde jag mig på att eventuellt få tillåtelse att spela 

in intervjuerna. I förberedelserna testade jag vilket program på telefonen jag skulle använda 

samt hur ljudet fungerade i förhållande till telefonens avstånd från mig. Det kändes viktigt att 

vara förberedd eftersom att intervjuerna endast görs en gång och det är då viktigt att få med 

ett material hem som går att analysera. Under de åtta intervjutillfällena fick jag tillåtelse av 

samtliga personer att spela in intervjun. Bryman (2011) beskriver även hur den kvalitativa 

intervjun helst ska genomföras i en lugn och ostörd miljö där den intervjuade personen känner 

sig trygg. Därför genomfördes de samtliga åtta intervjuerna i lärarnas hemklassrum. I 

klassrummet befann sig endast jag och den intervjuade personen. Ett undantag var vid ett 

intervjutillfälle då intervjun skedde i par. De två personerna som blev intervjuade samtidigt 

arbetar i par och föreslog på grund av tidsbrist att intervjun skulle ske med dem båda 

samtidigt. Alla andra intervjuer gjordes individuellt med varje lärare för sig. Efter varje 

avslutad intervju har jag varit noga med att sparat inspelningen direkt med lärarens namn. 

Detta var jag noga med för att inte blanda ihop insamlad data och hålla struktur i mitt 

material. Larsen (2009) beskriver hur forskaren kan öka reliabiliteten om det insamlade 

materialet behandlas noggrant och inte blandas ihop.  

2.4 Analysmetoder 

I detta arbete har jag utgått från hur Larsen (2009) beskriver en innehållsanalys. Larsen 

beskriver att en innehållsanalys börjar med att forskaren samlar in data som sammanställs i en 

text. I analysen av intervjuerna började jag med att transkribera varje intervju i dialogform för 
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att få en text att utgå ifrån i den fortsatta analysen. Jag fortsatte sedan att koda ord i varje 

intervju för att sedan hitta teman. Larsen beskriver hur innehållsanalysen ger forskaren 

möjlighet till att hitta likheter och samband i materialet som samlats in. Bryman (2011) 

beskriver också kodning som någonting som gör det stora insamlade materialet till någonting 

mindre och mer lättarbetat.  

 

Kodningen gick till så att jag utgick från varje lärares svar på varje intervjufråga. Jag försökte 

summera lärarnas svar med hjälp av olika koder till varje fråga. Kvale & Brinkmann (2014) 

beskriver hur det är viktigt att forskaren går igenom insamlad data ett flertal gånger för att 

vara säker på att all data av värde är en del av analysen. Jag har därför gått igenom varje 

intervju ett flertal gånger för att vara säker på att jag inte missat något svar som en del av 

kodningen. I det fortsatta arbetet med analysen utgick jag från alla koder och försökte sedan 

para ihop dem och hitta samband dem emellan. När jag hade hittat olika teman i varje 

intervjufråga kunde jag sammanställa dem till mitt kommande resultat. 

 

Även enkäten har jag analyserats utifrån en innehållsanalys där jag har sammanställt lärarnas 

svar i en tabell. Jag utgick sedan från tabellen för att hitta samband med de teman jag har 

funnit i svaren på varje intervjufråga. På så vis kunde kopplingar göras mellan 

intervjufrågornas svar och svaren som enkäten visade. 

 

3 RESULTAT 
Arbetets syfte var att undersöka pedagoger i grundskolans lägre åldrar och dess syn på 

utomhuspedagogik som metod i ämnet biologi, samt dess syn på fysisk aktivitet. För att 

undersöka detta syfte har jag gjort intervjuer som utgår från arbetets tre frågeställningar. 

Frågeställningarna berör lärarnas syn på för- och nackdelar med utomhuspedagogik som 

metod i biologi, hur de ser på kunskapsmålet ”kropp och hälsa” och ”året runt i naturen” i 

samband med utomhuspedagogik samt hur de ser på fysisk aktivitet i utomhusmiljön. Jag har 

efter avslutade intervjuer analyserat ett resultat som presenteras nedan där varje underrubrik 

sammanfattar de intervjufrågor som berör frågeställningarna. Varje lärare har fått en siffra 

mellan 1–8, för att läsaren av studien lättare ska kunna följa med i texten. 

3.1 Fördelar med utomhuspedagogik som metod i ämnet biologi 

Samtliga åtta lärare delar åsikten om att det finns många fördelar med att använda 

utomhuspedagogik som metod i ämnet biologi. Något som de alla nämnde var att 

utomhuspedagogik kopplat till biologi handlar om sinnesbaserat lärande. Lärarna beskrev 

metoden som en naturlig del i ämnet biologi genom att eleverna får uppleva naturen på riktigt. 

Nedan svarar två av lärarna på frågan som berör utomhuspedagogikens fördelar som metod i 

biologi:  

”I Biologi finns det massor med fördelar eftersom det ingår mycket av det man kan 

hitta utomhus. Som blir naturligt att titta på utomhus.” (Lärare 1) 

 

”I just biologi finns det massor med fördelar. Då ser man ju med egna ögon och kan 

jobba praktiskt.” (Lärare 4)  

 

Några av lärarna beskrev utomhusmiljöns möjligheter för lärande genom sinnena där eleverna 

får känna och se på saker de har pratat om i klassrummet. Lärare 1, 2, 5 och 8 ansåg att det är 

bra att eleverna inte bara får se i en bok utan får möta den teoretiska kunskapen praktiskt 
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utomhus. Lärare 4 beskrev även att en variation av inomhus och utomhus undervisning är den 

bästa.   

 

Fyra av lärarna (1, 5, 6 och 7) delade åsikten om att vissa elever har lättare att visa sina 

förmågor utomhus. Lärare 5 beskrev hur vissa elever har svårt att komma till sin rätt inomhus 

och kan ibland ha lättare att göra det utomhus. Lärare 7 nämnde att det är många behov som 

tillfredsställs med hjälp av utomhuspedagogik. Även lärare 5 och 6 beskrev utomhusmiljöns 

möjligheter till fler förmågor: 

 

”En del barn kanske inte fixar undervisningen i klassrummet men de kanske kan fixa 

det bättre utomhus. De får möjlighet att visa sina förmågor på ett annat sätt än i 

klassrummet.” (Lärare 5) 

 

”Det passar många barn på olika sätt, beroende på vilka behov de har.” (Lärare 6) 

 

Hälsofrämjande var också något som två av lärarna nämnde som positivt med 

utomhuspedagogik. Lärare 3 beskrev hur hen upplever att både hen och eleverna mår bättre av 

att vara utomhus. Lärare 8 beskrev det hälsofrämjande arbetet såhär: 

 

”Om man rör på sig tror jag på att det är lättare att ta in kunskap.” (Lärare 8) 

 

När lärarna fick frågan om vad de ansåg skiljde sig på lärandemiljön utomhus och inomhus 

var svaren varierande. De flesta av lärarna (1, 2, 3, 4, 5, 7 och 8) nämnde att utomhusmiljön 

bidrar till upplevelsebaserat lärande.  

 

”Jag tycker att det blir mer ”hands on” när man är utomhus och materialet finns 

där.” (Lärare 1) 

 

Att eleverna får lära sig genom upplevelser var något alla utom lärare 6 nämnde i intervjun. 

Upplevelsebaserat lärande framhöll även lärare 1 och 8 var speciellt viktigt för elever med 

annat modersmål än svenska. Lärare 8 beskrev utomhusundervisningens betydelse för svenska 

som andraspråkselever nedan: 

 

”SVA elever kan titta på tallen och känna på granen jämfört med en bok där det bara 

är ett träd. Men ute kan man se skillnaden tydligare och uppleva den, då tror jag man 

lättare kommer ihåg.” (Lärare 8) 

 

En annan aspekt som tre av de åtta lärarna (2, 5, och 6) beskrev skiljer utomhusmiljön med 

inomhusmiljön är utrymmet. Lärare 6 menade att klassrummets fyra väggar kan vara en 

begränsning och att utomhusmiljöns stora ytor ger en frihetskänsla som hen tror att eleverna 

uppskattar. Likt lärare 6 framhöll även lärare 2 och 6 i sina intervjuer att utomhusmiljön 

bidrar till friare ytor.  

 

Något som lärare 1 var ensam om att beskriva under intervjun var hur hen utnyttjar skogen för 

att eleverna ska lära känna varandra. Detta beskriver lärare 1 nedan: 
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” I klassen jobbar vi mycket med att lära känna varandra och sådär, det passar också 

bra att göra när man är utomhus.” (Lärare 1) 

 

3.2 Nackdelar och hinder med utomhuspedagogik som metod i ämnet biologi 

Under intervjun fick lärarna också frågan om de ansåg att det fanns några nackdelar med 

utomhuspedagogik som metod i biologi. De beskrev även allmänna nackdelar som 

utomhusmiljön kan bidra till. Fler av lärarna (1, 2, 3 ,4 och 8) nämnde någon gång under 

intervjutillfället att olika störmoment kan vara en negativ faktor med undervisning utomhus. 

Lärare 2 beskrev hur störmoment utomhus kan påverkas negativt på eleverna:  

 

”Det kan bli för mycket intryck utomhus, för stort. Man behöver verkligen ha gruppen 

med sig och att de känner sig trygga med pedagogen. Det är svårare att fånga upp 

eleverna utomhus eftersom att det låter mer och rör sig mer.” (Lärare 2) 

 

Lärare 1, 5 och 6 nämnde under intervjun hur avståndet till naturen som man vill besöka kan 

vara en nackdel. Lärare 5 beskrev hur avståndet kan påverka på så vis att man känner att man 

måste hitta på något med eleverna på vägen till naturområdet, så att det inte bara blir en 

transportsträcka. Detta är något som lärare 8 också nämner. Hen beskrev hur de utnyttjar 

transportsträckan genom att göra uppdrag på vägen till skogen, där eleverna två och två får en 

fråga eller uppgift att göra. Uppgiften återupptas när de är framme på platsen de ska besöka.  

 

Elevers ovana med att vara utomhus är något som lärare 1,2, 6 och 8 ansåg vara ett problem. 

Lärare 2 ansåg likt lärare 8 att man måste träna in en klass på att vara utomhus. Enligt lärare 8 

måste man vara tydlig med att det är lektion utomhus precis som i klassrummet och lika så att 

det är rast efter ett arbetspass även utomhus. Lärare 8 och 6 var också eniga om att elevernas 

fysiska hälsa kan påverka då det gäller för eleverna att orka gå och vara utomhus oavsett 

kroppsstorlekar. Även elevernas kläder ansåg lärare 7 och 8 kan vara ett hinder för 

utomhusvistelsen. Lärare 8 beskrev att det kan vara bra att det finns extra kläder att låna 

eftersom hela uteupplevelsen blir förstörd om man fryser då det inte blir lika kul att vara ute.  

Lärare 4 beskrev hur de tidigare arbetat med utomhuspedagogik i stor utsträckning i skolans 

alla ämnen. Denna friluftsprofil varade under flera år. Efter noga utvärdering kom lärarna på 

skolan fram till att eleverna missade stora delar av läs och skrivinlärningen när så stor del av 

undervisningen skedde utomhus. Skolan arbetar idag mindre med utomhuspedagogik för att 

eleverna inte ska missa så stor del av skriv och läsinlärningen. Med detta beskrev lärare 4 att 

utomhuspedagogiken kan ha sina brister när det kommer till dokumentation. Lärare 1 och 2 

nämner likt lärare 4 i sina intervjuer att de missar dokumentation som sker inomhus när de 

arbetar utomhus. Lärare 2 menade att om de endast skulle arbeta med utomhuspedagogik som 

metod, skulle hen sakna att eleverna skriver texter. Lärare 1 beskrev att utomhuspedagogik 

ofta uteblir på grund av att eleverna behöver träna på saker som kräver ett klassrum.  

 

Lärare 1 beskrev vidare att det schematekniskt kan vara svårt att komma ut så mycket som 

hen skulle vilja. Även lärare 5 ansåg likt lärare 1 att schemat kan vara ett hinder för att 

utomhuspedagogik inte blir av.  

 

”Ja, ett hinder är schemamässigt. Vi har så mycket barn som ska iväg på SVA, spec., 

idrott och slöjd. Man behöver nästan en hel dag som är tom för att man ska hinna ut 

så det inte blir för kort tid.” (Lärare 5) 
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Fem av lärarna (2, 3, 5, 6 och 8) beskrev alla hur de ansåg att lärarens inställning kan vara 

orsaken för att utomhuspedagogik inte blir av. Några av dem nämnde hur lärare ofta ser 

bekvämlighet och osäkerhet som ett hinder hos lärare som ska undervisa utomhus. Lärare 6 

beskrev detta närmare: 

 

”Om man själv har lite motstånd, nu älskar ju du och jag (lärare 6 och 7) djur och 

natur och har det i oss, men om man inte har det som lärare innan och ska dra med 

dig hela ekipaget ut så tror jag det tar emot. Och kan på så vis avspegla sig på 

eleverna.” (Lärare 6) 

 

Lärare 8 beskrev tålamod som en viktig del vad det gäller lärarens inställning till 

utomhuspedagogik: 

 

”Sen att man inte ger sig, man provar 2–3 gånger och sen känner man att äsch det 

blev inte så bra. Har man bestämt sig att man ska göra det här varje vecka och nu så 

ska det bli bra så blir det bättre allt eftersom.” (Lärare 8) 

 

3.3 Kunskapsmålen ”Kropp och hälsa” och ”året runt i naturen” i kombination 

med utomhusundervisning  

När lärarna fick frågan om hur de arbetar med ”kropp och hälsa” i samband med 

utomhusundervisning framhöll flera av lärarna att de oftast arbetar med kroppen i teman. 

Lärare 6 beskrev hur de brukar planera sin undervisning utefter att kunna vara ute. Lärare 7 

fyller i under samma intervju att tema ”kroppen” just denna gång låg på vintern vilket innebar 

att detta gjordes inomhus. Alla lärare utom två beskrev tema ”kroppen” som ett temaarbete i 

sin undervisning. Av dessa åtta lärare beskrev några av lärarna (2,4,6,7 och 8) att de brukar 

undervisa tema ”kroppen” utomhus. Lärare 2 gav ett exempel på hur de arbetar med tema 

”kroppen” utomhus: 

 

”Det finns många olika lekar som tränar kroppsdelarnas namn som man kan passa på 

att göra ute lika gärna.” (Lärare 2) 

 

Av de åtta lärarna var det endast lärare 3 och 5 som inte nämnde något om att de arbetar med 

kroppen i teman. Lärare 5 beskrev däremot att de oftast arbetar med kroppen inomhus även 

om det inte framgår om det är i teman eller kontinuerligt i sin undervisning. Hen nämnde 

däremot att betydelsen av hälsa och motion är något de pratar om när de är utomhus. Likt 

lärare 5 beskrev lärare 1, 2 och 3 hur de arbetar med ”hälsa” mer kontinuerligt i sin 

undervisning. Lärare 3 beskrev att de brukar arbeta med ”hälsa” årskursintegrerarat och gärna 

utomhus. Ett arbete med hälsa kontinuerligt beskriver lärare 1 nedan: 

 

”Hälsa pratar vi nog om mer hela tiden. Speciellt i samband med rörelse. Vi pratar 

ganska mycket om varför och hur blir det om man inte rör sig? Och att eleverna får 

känna efter hur det känns efter en aktivitet osv.” (Lärare 1)   
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Arbetet med kunskapsmålet ”året runt i naturen” ansåg lärare 1, 2, 5, 6, och 7 som en naturlig 

del i undervisningen som sker med hjälp av naturens resurser. Detta beskrev lärare 6: 

 

”Det är ju perfekt! Du behöver inte tänka på att ta med sig så mycket material, det 

finns redan i naturen.” (Lärare 6) 

 

Lärare 1 ansåg även att naturen är en plats att upptäcka där det finns mycket att se och göra. 

Likt lärare 1 menade lärare 7 att det är bra att gå ut och titta, då hen vidare beskriver hur detta 

sker som ett pågående tema under året. Att arbeta med ”året runt i naturen” som ett 

återkommande tema med bland annat dess årstidsväxlingar nämnde sju av åtta lärare som ett 

sätt att nå kunskapsmålet ”året runt i naturen”. I intervjun med lärare 5 nämndes en naturruta 

de har följt under vissa år. Men att de under detta året varit dåliga på att följa upp naturrutan 

under hela året. Därav framgick det inte om lärare 5 arbetar med utomhuspedagogik som 

metod för att nå kunskapsmålet ”året runt i naturen” i dagsläget.  

 

Flera av lärarna beskrev ”kroppen” som något de arbetade med i teman periodvis under året. 

När lärarna fick frågan om hur de arbetar med kunskapsmålet ”året runt i naturen” i samband 

med utomhuspedagogik nämnde fyra stycken av lärarna att de upplever att ”året runt i 

naturen” är ett pågående tema som sker sporadiskt under hela året. Lärare 2 beskrev arbetet 

med årstidsväxlingar såhär: 

 

”Vi dokumenterar direkt när vi är ute i naturen och ser det. Årstidsväxlingar följde vi 

förra året genom att fotografera samma plats en gång i veckan. Det blev väldigt 

tydligt att se skillnaderna.” (Lärare 2) 

 

Även lärare 8 beskrev arbetet med ”året runt i naturen” som ett tema som sker kontinuerligt: 

 

”Det blir ju som ett återkommande tema. När man är ute kontinuerligt så ser man hur 

årstiderna förändras.” (Lärare 8) 

 

Fyra av lärarna (1, 3, 4 och 6) ansåg att ”året runt i naturen” ofta leder till 

ämnesöverskridande undervisning. Lärare 3 beskriver hur de ofta fortsätter undervisning i 

klassrummet genom att skriva en text om vad de gjort eller utveckla en bilduppgift i samband 

med kunskaper eleverna har fått i naturen. Även lärare 1 beskrev hur eleverna i sin klass 

brukar få fortsätta skriva texter i klassrummet efter lektioner som har tagit plats utomhus.  

 

3.4 Hur ofta undervisar lärarna utomhus och vilka platser besöker de i sin 

undervisning 

När lärarna fick frågan om hur ofta de undervisar utomhus svarade de likt figuren nedan. 

Figuren motsvarar lärarnas svarsalternativ där varje lärare har en varsin färg.  
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Figur 1. visar hur ofta lärarna undervisar utomhus.  

 

 

 

 

Figur 1. visar att lärare 2, 4, och 8 undervisade utomhus oavsett vilken årstid det är. Lärare 6 

och 7 beskrev i sina intervjuer som gjordes med dem båda i par, att de undervisar utomhus 1 

gång i veckan under vissa årstider. Det var också lärare 6 och 7 som beskrev tidigare i arbetet 

att de planerar sin undervisning efter årstider och kan på så vis välja vilka perioder de ska vara 

ute och undervisa specifika teman. Lärare 1, 3, 5 beskrev i sina intervjuer hur 

utomhusundervisningen inte går på rutin och att de försöker vara utomhus någon gång i 

månaden.  

 

Lärarna fick också frågan om vilka platser de besökte i sin undervisning. Svaren på frågan är 

även de sammanställda i en figur nedan. 

 

Figur 2. visar vilka platser som nämndes och som föregående tabell har varje lärare en 

varsin färg.  
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Som Figur 2. visar nämnde samtliga åtta lärare att skogen var en plats de besöker i sin 

undervisning. Alla lärare utom lärare 8 nämnde även andra platser i sin närmiljö de brukar 

besöka tillsammans med barnen. Lärare 1,2,5 och 7 beskrev i intervjun en park de brukar 

besöka som ligger intill skolan de arbetar på.  

 

”Vi har en park som ligger intill skolan, där läser vi inte bara biologi utan vi flyttar 

bara inomhusundervisningen utomhus.” (Lärare 1)  

 

Tre av lärarna nämnde under intervjuerna att de ibland besöker platser för att undersöka 

vatten. Två av lärarna nämnde studiebesök som en del av utomhusundervisningen. Lärare 6 

beskrev några av de platser de har besökt: 

 

”Vi har besökt en bondgård, reningsverket olika vattendrag och en del av staden med 

äldre hus.” (Lärare 6) 

 

Lärare 1, 4 och 5 nämnde också hur de använder skolgården som en närmiljö att besöka. 

Lärare 3 var ensam om att beskriva ängar som en miljö att besöka i sin undervisning.  

 

3.5 Fysisk aktivitet 

Lärarna fick under intervjun frågan om hur de ser på fysisk aktivitet i undervisningen. 

Samtliga lärare nämnde under intervjun att de är bekanta med begreppet fysisk aktivitet och 

att det är någonting de alla strävar mot att få med i sin undervisning.  

 

Samtliga åtta lärare nämnde olika former av fysisk aktivitet som eleverna får utöva under sin 

tid i skolan. Fyra av de åtta lärarna (1,2,5 och 6) beskrev hur de uppnår fysisk aktivitet genom 

att eleverna får springa. Lärare 2 nämnde också promenader som ett komplement till att 

springa. Lärare 3 och 4 beskrev likt lärare 2 att de promenerar med eleverna. Olika former av 

rörelselekar nämnde lärare 1, 7 och 8 även att eleverna får testa på. Fyra av åtta lärare beskrev 

förutom springning, promenader och lekar hur de ibland kompletterar utomhusaktiviteterna 

med rörelseaktivitet inomhus. De gav exempel på rörelseaktiviteter inomhus som ”just dance” 

och ”motorikormen” som båda tränar motoriska övningar. 

  

Lärarna fick under intervjun även frågan om hur ofta eleverna får utöva aktivitet i skolan. 

Fem av åtta av lärarna (1, 2, 4, 5 och 8) beskrev att de någon gång varje dag låter barnen 

utöva fysisk aktivitet. Under intervjun som gjordes i par med lärare 6 och 7 framgick det 

aldrig hur ofta eleverna utövar fysisk aktivitet. Lärare 3 beskrev hur de på skolan hen jobbar 

gör för att eleverna ska få utöva fysisk aktivitet dagligen: 

 

”Vi startar alla mornar med att hela skolan har pulshöjande rörelseaktiviteter 

tillsammans utomhus i ring med musik.” (Lärare 4) 

 

Lärare 1 beskrev också hur de arbetar dagligen med fysisk aktivitet: 

 

”Just nu börjar vi varje morgon med att springa. Men vi gör lite olika, det får inte bli 

tråkigt heller. Nästa vecka ska vi börja dagen med kullekar istället. Det gäller att få in 

det som rutin utan att det blir tråkigt.” (Lärare 1)   
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Lärare 3 beskrev också vikten av fysisk aktivitet. I sin intervju beskrev hen hur de försöker 

göra något varje dag, men att de inte alltid får ihop det. Lärare 3 beskrev även hur det förut 

varit diskussioner på skolan om vilket ämne som ”fysisk aktivitet” skulle ligga under. 

Problemet som lärarna såg var att de inte visste vilket ämne som det skulle dras in på för att få 

in fysisk aktivitet under skolveckan, men att skolan löste problemet genom att lägga in ämnet 

”hälsa” på schemat.  

 

”Nu har vi ämnet ”hälsa” på schemat vilket gör det enkelt. Just nu ligger det på 

morgonen, men vi ändrar under dagen beroende på när vi märkt att behovet är 

störst.” (Lärare 3).  

 

Lärare 1 beskrev under intervjun hur den fysiska aktiviteten är bra för både fysiken, 

motoriken men framförallt för lärandet. Enligt hen känns det viktigt att arbeta med fysisk 

aktivitet när hen är så medveten om vad rörelsen gör för elevernas lärande. Även lärare 8 

ansåg likt lärare 1 att fysisk aktivitet är jätteviktigt att få in i undervisningen. Lärare 8 beskrev 

vikten av rörelse då det påverkar koncentrationen eftersom det även tränar hjärnan att röra på 

sig. Detta gav hen ett exempel på: 

 

”Det finns forskning som visar att det ger resultat. Då är det bara dumt att inte ta till 

sig det. Vi kommer därför utveckla den fysiska aktiviteten ännu mer, speciellt de dagar 

eleverna inte har idrott.” (Lärare 8)  

 

Fyra av de åtta lärarna (2, 3, 6 och 7) nämnde när de fick frågor om fysisk aktivitet hur det 

passar barn med speciella behov extra bra att få röra på sig under skoldagen. Lärare 3 menade 

att det visar sig tydligt på de ”spralliga” barnen att de blir lugnare och mer koncentrerade när 

de varit ute och rört på sig. Lärare 7 beskrev hur barn som har lite svårt att komma igång i 

klassrummet kan behöva fysisk aktivitet en kortare stund för att kicka igång hjärnan och 

efteråt arbeta bättre. Lärare 2 och 7 beskrev båda hur barn med ADHD kan vara hjälpta av att 

få röra på sig. Lärare 2 beskrev hur en elev själv har kommit till insikt med hur den dagliga 

fysiska aktiviteten hjälper hen under skoldagen:  

 

”När jag springer på morgonen så går det mycket bättre för mig under dagen” 

(Lärare 2, citerar en elev från klassen).   

 

Tidigare beskrev lärare 8 vikten av fysisk aktivitet och varför hen väljer att sträva efter det 

varje dag i sin undervisning. När lärarna tidigare under intervjun fick frågan om de ansåg att 

det fanns några hinder med utomhusundervisning, var lärare 8 en av lärarna som beskrev att 

elevernas fysiska hälsa kan vara ett hinder när eleverna ska förflyttas från skolan. Elevernas 

hälsa ansåg även lärare 6 vara ett hinder då kroppsstorlekar kan påverka att eleverna orkar 

med att gå och röra på sig. Avståndet från skolan till den plats läraren väljer att besöka 

utomhus ansåg tre av lärarna (1,5 och 6) vara ett hinder.  
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3.6 Lärarnas syn på utomhuspedagogik 

 

Tabell 3. visar hur lärarna har svarat i den avslutande enkäten som de fick fylla i efter 

avslutad intervju. 

 Lärare 

1 

Lärare 

2 

Lärare 

3 

Lärare 

4 

Lärare 

5 

Lärare 

6 

Lärare 

7 

Lärare 

8 

Kreativt lärande x x   x x   

Erfarenhetsbaserat 

lärande 

 x     x  

Hälsofrämjande  x   x   x 

Samspel mellan teori 

& praktik 

x  x x  x x x 

Ämnesöverskridande 

lärande 

  x x x    

Experimentell 

undervisning 

  x      

Sinnesbaserat 

lärande 

x   x  x x x 

Eget begrepp          

 

Fem av åtta lärare (1, 4, 6, 7 och 8) kryssade i sinnesbaserat lärande som ett av tre begrepp 

som de ansåg stämma in på utomhuspedagogik. Dessa samtliga fem lärare valde även att 

kryssa i samspel mellan teori & praktik. Som tredje begrepp att kryssa i har de fem lärarna 

som valt sinnesbaserad lärande och samspel mellan teori & praktik varierat sitt sista 

alternativ. Lärare 1 och 5 har dock fyllt i exakt lika tre begrepp, då de har valt sinnesbaserat 

lärande, samspel mellan teori & praktik samt kreativt lärande.  

 

Utifrån tabellen ovan går det också att utläsa att ämnesöverskridande undervisning och 

samspel mellan teori & praktik är två alternativ som två av de åtta lärarna har valt att kryssa i. 

Deras tredje alternativ skiljer sig från varandra då lärare 4 har valt sinnesbaserat lärande och 

lärare 3 experimentell undervisning. Lärare 3 var även ensam om att kryssa i experimentell 

undervisning som ett av tre begrepp. Det var heller ingen av de åtta lärarna som nämnde 

någonting om experimentell undervisning i sina svar på intervjufrågorna.  

 

Ämnesöverskridande lärande var det tre av åtta lärare (2, 4 och 5) som kryssade för i sin 

enkät. Under intervjun nämnde lärare 1, 3, 4, och 6 hur de arbetar med ämnesöverskridande 

lärande när det undervisar kunskapsmålet ”året runt i naturen”. Endast lärare 4 nämnde det 

både i intervjun samt som ett av tre begrepp på sin enkät. Erfarenhetsbaserat lärande, 

experimentell undervisning och kreativt lärande nämnde ingen av lärarna ordagrant i sina 

intervjuer.  

 

Hälsofrämjande och kreativt lärande har både lärare 2 och 5 valt att kryssa i som två begrepp 
av de tre de fick fylla i. Det tredje begreppet de har kryssat i varierar, då lärare 2 har valt 

erfarenhetsbaserat lärande och lärare 5 har valt ämnesöverskridande undervisning. Utifrån 

Tabell 3. ovan kan kopplingar dras till vad lärarna har nämnt under sina intervjuer. Att 

utomhuspedagogik kan kopplas till hälsofrämjande arbete har lärare 2, 5 och 8 valt att kryssa i 

på enkäten. Under intervjun som gjordes innan lärarna fick svara på enkäten nämnde lärare 3 

och 8 att en av fördelarna med utomhuspedagogik var just hälsofrämjande arbete. Lärare 8 

var den enda av lärarna som nämnde hälsofrämjande både under intervjun och på enkäten. 
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Fyra av åtta lärare (1,2,5 och 8) nämnde under intervjun att de ansåg att 

utomhusundervisningen bidrar till samspel mellan teori & praktik. I tabellen ovan går det att 

läsa av att lärare 1 och 8 var två av sex lärare som kryssade i begreppet samspel mellan teori 

& praktik och nämnde det någon gång under sina intervjuer. Resultatet av enkäten och 

intervjuerna visar att samspel mellan teori och praktik var något alla nämnde och kopplade 

med begreppet utomhuspedagogik. 

 

Figur 4. visar resultatet från enkäten där fokus ligger på vilka begrepp som fick flest röster 

på enkäten. 
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I enkäten framhöll lärarna samspel mellan teori & praktik, sinnesbaserat lärande och kreativt 

lärande som de tre begrepp som de främst kopplade med ordet utomhuspedagogik. Även 

begreppet kreativt lärande var ett begrepp fler av lärarna var eniga om att de sammanfattar 

med ordet utomhuspedagogik. Erfarenhetsbaserad undervisning ansåg två av lärarna vara ett 

begrepp de kopplar med utomhuspedagogik medan endast en lärare ansåg att experimentell 

undervisning summerade begreppet utomhuspedagogik. Ingen av lärarna valde att kryssa i ett 

eget begrepp i denna undersökning utan alla åtta lärare valde att kryssa i tre begrepp som 

fanns med som alternativ i enkäten.  

 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Arbetets syfte handlade om att undersöka hur lärare som arbetar i grundskolans F-3 och dess 

syn på utomhuspedagogik i samband med biologi. Arbetet har även undersökt hur lärarna ser 

på kunskapsmålen ”kropp och hälsa” och ”året runt i naturen” i utomhusmiljön samt fysisk 

aktivitet i undervisningen. Samtliga åtta lärare nämnde under intervjuerna eller i enkäten att 

utomhuspedagogik i biologi handlar om sinnesbaserat lärande, vilket de ansåg vara positivt. 

Fler av lärarna beskrev också hur de ansåg att det är naturligt att undervisa utomhus eftersom 

biologi handlar om att uppleva naturen. Samtliga lärare beskrev även i intervjun samt enkäten 

hur de framhöll utomhuspedagogik som ett samspel mellan teorin i klassrummet och det 

praktiska lärandet utomhus. En annan positiv aspekt som flera av lärarna nämnde under sin 

intervju var att elever i utomhusmiljön har möjlighet att visa fler förmågor än vad 

klassrummet kan bidra med. I analysen av enkäten framkom det också att fem av åtta lärare 



 21 

valde att kryssa i sinnesbaserat lärande och samspel mellan teori och praktik som två aspekter 

de ansåg vara kopplade till utomhuspedagogik. Under intervjun beskrev även lärarna hur en 

del elever har lättare att komma till sin rätt utomhus och på så vis klara av undervisningen 

bättre. Alla lärarna utom en nämnde också att inomhusmiljön och utomhusmiljön skiljer sig 

på så vis att utomhusmiljön bidrar till ett upplevelsebaserat lärande. Flera av lärarna var även 

eniga om att utomhusmiljön bidrar till friare ytor jämfört med klassrummets fyra väggar. En 

lärare beskrev klassrummet kan ses som begränsande och att utomhusmiljön bidrar till en 

frihetskänsla som många elever uppskattar. 

  

Under intervjun framkom också en del nackdelar och hinder med utomhuspedagogik som 

metod i biologi. Några av lärarna var eniga om att utomhuspedagogik kan bidra till att 

eleverna missar undervisning som kräver ett klassrum. En lärare beskrev hur tiden inte räcker 

till för allt eleverna behöver träna på i klassrummet så som exempelvis att skriva texter och 

läsa och att utomhusundervisning därför uteblir. Två av lärarna ansåg också att det 

schematekniskt är ett hinder att komma ut så mycket som de skulle vilja. Flera av lärarna 

delade även åsikten om att lärarens inställning har stor betydelse för hur stor del av 

undervisningen som sker utomhus. Ett annat hinder till att inte utomhuspedagogik sker på 

bästa sätt ansåg några av lärarna vara elevers ovana med att vara utomhus. Två av lärarna 

beskrev att elever måste tränas på att vara utomhus, samt att elevers fysiska hälsa kan vara ett 

hinder. 

  

Arbetet med ”kroppen” beskrev fler av lärarna som något de arbetar med i teman som oftast 

sker inomhus men för vissa lärare även utomhus. Under samma kunskapsmål berör läroplanen 

”hälsa” som en del av undervisningen. I arbetet med ”hälsa” beskrev de flesta av lärarna att 

detta inte sker i teman utan kontinuerligt oftast i samband med att eleverna har rört på sig. 

Arbetet med ”året runt i naturen” beskrev lärarna också som något som sker med jämna 

mellanrum i undervisningen, ofta när de är utomhus och kan uppleva och upptäcka på plats. I 

intervjun framgick det att fysisk aktivitet var ett begrepp som samtliga lärare var bekant med. 

Samtliga lärare beskrev att eleverna får ta del av fysisk aktivitet i skolan på olika sätt. De 

beskrev också vilka former av fysisk aktivitet eleverna får utöva samt hur ofta de försöker få 

in det i sin undervisning. Några av lärarna ansåg även att deras kunskap om fysisk aktivitet 

och hur det påverkar elevernas motoriska och fysiska förmåga har ökat med hjälp av 

föreläsningar på senare tid. De ansåg därför att det är viktigt att fysisk aktivitet är någonting 

de måste sträva efter att eleverna ska få uppnå dagligen i sin undervisning. Fyra av de åtta 

lärarna är även eniga om att fysisk aktivitet passar bra för barn med speciella behov, då 

röresle passar många elever som har svårt att sitta still i klassrummet.  

4.2 Tillförlitlighet  

Trost (2010) beskriver hur forskaren måste kunna bevisa att forskningen som gjorts är så 

trovärdig som möjligt. För att forskningen ska ha blivit trovärdig har jag som forskare tagit 

ställning till olika faktorer som ökar validiteten och reliabiliteten på min studie. 

  

För att reliabiliteten det vill säga tillförlitligheten på arbetet ska vara hög måste mätningen 
som gjorts vara stabil (Trost, 2010). Eftersom samtliga lärare arbetar inom skola och var 

bekanta med begreppet utomhuspedagogik kunde de svara på frågor om begreppet vilket 

bidrog till att lärarna kom med användbara svar och gjorde mätningen stabil. Materialet som 

samlades in till arbetet gjordes genom intervjuer samt en enkät som varje lärare fick svara på 

efter avslutad intervju. Sex av åtta intervjuer gjordes enskilt mellan mig och respondenten 

ensamma i ett klassrum. Johansson & Svedner (2010) beskriver hur reliabiliteten kan minska 

om alla personer inte fått samma förutsättningar under intervjun. Det som kan ha sänkt 
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reliabiliteten under denna undersökning är att en intervju gjordes i par med två lärare 

samtidigt. Jag märkte vid analysen av det insamlade materialet att lärarna som intervjuades i 

par hade uttryckt sig i färre ord på varje fråga än vad lärarna vid de enskilda intervjuerna 

gjorde. Jag tror detta berodde på att lärarna som intervjuades i par fyllde i varandras meningar 

och inte upprepade vad den andre hade sagt. Dessa två lärare fick därför ett färre genomslag i 

studien, men resultatet visar att de inte svarat annorlunda än vad de andra lärarna gjorde och 

var därför av värde för resultatet. Enkäterna har dock utförts på samma sätt av samtliga åtta 

lärare, då alla tog sig tid att fylla i sina tre begrepp var för sig. Även de lärarna som gjorde 

intervjun i par satte sig en bit ifrån varandra och fyllde i varsin enkät på lika villkor som 

resterande lärare. 

  

Larsen (2009) skriver att validiteten är hög om metoden som forskaren använder sig av ger 

svar på studiens frågeställningar. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med samtliga lärare 

och hade på så vis möjlighet att ändra frågorna och lägga till frågor under intervjun som var 

av värde för att besvara arbetets frågeställningar. Även enkäten var väl användbar för att 

knyta samman citaten lärarna sade under intervjun med de begrepp de valde att kryssa för i 

enkäten. Metoderna kompletterade varandra genom att lärarna hade möjlighet att bidra med 

svar till studien både via en intervju och en enkät, vilket gav ett så sanningsenligt resultat som 

möjligt. Larsen beskriver vidare att det är fördel att använda två metoder i en studie för att 

undersöka arbetets syfte på grund av att det kan öka studiens validitet och reliabilitet. 

Intervjun i kombination med enkäten gav lärarna möjlighet att uttrycka sig på olika sätt och 

svaren som de gav i intervjun stärktes med svaren de sedan gav i enkäten. Det gjorde det då 

möjligt för mig som forskare att koppla samman varje lärares svar med hur de uttryckt sig i 

intervjun samt hur de kryssat i enkäten för att se mönster dem emellan. Dessa mönster gjorde 

det tydligare för mig att se om lärarna svarat lika i intervjun och enkäten eller om det var 

något specifikt som stack ut och på så vis påverkade resultatet.  

  

Utifrån svaren som lärarna har gett ut under intervjuerna och enkäten kan jag konstatera att 

samtliga lärare svarade på ett ungefärligt liknande sätt. Ingen lärare har stuckit ut markant 

med sina svar utan de flesta svaren har kunnat kopplats till vad någon annan lärare hade 

nämnt. Genom att samtliga lärare svarade på ett liknande sätt kan det ha med lokala 

förutsättningar att göra. Samtliga skolor som de åtta lärarna arbetade på ligger i en mindre 

brukskommun som alla har relativt nära till grönområden även om skolan är placerad i 

centrum eller utanför centrum. Samtliga lärare har haft ungefär lika förutsättningar för att 

kunna undervisa utomhus vilket också bidragit till att mätningen är stabil och har gjorts på 

likvärdiga villkor. Om en studie hade gjorts i en storstad är det möjligt att andra svar hade 

dykt upp i studien. Möjligtvis hade lärarna kunnat beskriva andra hinder med metoden än de 

hinder som finns i en mindre stad vilket hade kunnat varierat resultatet mer än vad resultatet 

gjorde i denna studie. Men även om skillnader på svaren hade kunnat hittats i resultatet av en 

studie i en större stad hade även likheter kunna hittats med denna studie. Fler av 

intervjufrågorna är generella och handlar inte bara om miljö och hinder vilket jag tror kan 

vara den största skillnaden som hade dykt upp. Många av frågorna leder till svar som jag tror 

är generella för alla skolor vart än skolan är placerad och vart lärarna arbetar. 
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4.3 Teoretisk tolkning 

I denna del kommer resultatet från intervjuerna och enkäten analyseras med hjälp av litteratur 

som nämnts tidigare i arbetet.  

 

4.3.1 Lärarnas syn på fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik som metod 

i biologi 
Den första frågeställningen till denna studie undersökte lärarnas positiva samt negativa syn på 

utomhuspedagogik som metod i biologi. Efter att jag analyserat resultatet har jag kommit 

fram till att samtliga lärare såg många fördelar med utomhuspedagogik som metod i biologi 

samt att de är positiva till metoden. En av fördelarna som alla lärarna nämnde under intervjun 

handlar om att det är naturligt att se, uppleva och arbeta praktiskt utomhus vilket kan kopplas 

till sinnesinlärning. Eftersom sinnesinlärning var någonting alla nämnde anser jag att 

sinnesinlärning och utomhuspedagogik hör ihop. Jeronen et al. (2016) beskriver likt lärarnas 

uttalande om sinnesinlärning, då forskarna förtydligar att det är viktigt att använda levande 

resurser för att eleverna via identifiering förstå naturen runt om sig. Eftersom Jeronen et al. 

anser att naturens levande resurser ska ge eleverna möjlighet till bättre förståelse tolkar jag det 

som att utomhusmiljöns levande växter och djur gör det möjligt för eleverna att förstå bättre. 

Jag tror likt lärarna och det Jeronen et al. beskriver om att sinnena har en betydelsefull roll i 

lärprocessen som sker i utomhusmiljön, då det finns goda möjligheter att upptäcka där. 

Lärarna beskrev i intervjun att det för många elever blir för abstrakt att bara använda 

läroböcker, vilket innebär att de måste få ge sig ut och uppleva och arbeta praktiskt för att lära 

sig. Jeronen et al. utgår i sin forskning från äldre skolelever i högstadiet samt gymnasiet, där 

de studerat olika undervisningsmetoder som är mest användbara i biologi. Även om Jeronen 

et al. inte har baserat sin undersökning på skolans lägre åldrar anser jag att deras forskning är 

relevant och passar in likväl på äldre elever som på yngre. Genom att använda levande 

resurser i undervisningen för att lättare förstå ämnet tror jag är minst lika viktigt för de yngre 

eleverna som för de äldre. Jag tror att många elever i skolans lägre åldrar behöver det 

praktiska som naturen bidrar med för att undersöka och förstå, vilket gör det lättare för dem 

att ta till sig kunskap i biologi. 

  

Utifrån resultatet av enkäten och intervjuerna skulle jag vidare kunna sammanfatta 

utomhuspedagogik som en brygga mellan teori och praktik. Samtliga lärare ansåg att det är 

bra för eleverna att inte bara möta kunskapen via en lärobok utan som ett komplement även få 

uppleva kunskapen praktiskt utomhus. Denna åsikt som lärarna framhöll om samspelet mellan 

teori och praktik har stöd i vad Brügge & Szczepanski (2011) säger. Brügge & Szczepanski 

utgår i sin text från skolans lägre åldrar och beskriver hur elever som får ta del av 

undervisning i utomhusmiljön får använda sina teoretiska kunskaper och tillämpa dem 

praktiskt i naturen. Lärarna och Brügge & Szczepanski beskriver båda bryggan mellan teori 

och praktik som en positiv aspekt när det handlar om utomhuspedagogik. I praktiken borde 

detta betyda att en variation av inomhus och utomhusundervisning är en optimal blandning 

när det handlar om att lära ut ämnet biologi. Utifrån enkäten som gjordes var det även 

intressant att se att fem av åtta lärare valde att kryssa i både sinnesinlärning samt samspel 
mellan teori och praktik som två begrepp av tre. Detta kan betyda att dessa två begrepp 

tillsammans sammanfattar utomhuspedagogik som metod i biologi i denna studie. 

  

En annan positiv aspekt med utomhuspedagogik beskriver Nelson (2007) handlar om att 

elever har möjlighet att visa fler förmågor utomhus än inomhus. Med det menar hon att 

utomhusklassrummet bidrar till ett aktivt lärande där fler förmågor än de verbala kan komma 

till sin rätt, som det traditionella klassrummet ofta begränsar. Det aktiva lärandet där elever 

har möjlighet att visa fler förmågor beskriver även fler av lärarna under intervjun som något 
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positivt som utomhuspedagogiken medför. Nelson har även stöd i hur lärare 5 beskriver att 

vissa elever har svårt att komma till sin rätt utomhus på grund av att de förväntas sitta stilla 

och lyssna och kan göra det bättre utomhus i en mer aktiv lärprocess. Utifrån Nelsons åsikter 

samt lärarnas åsikter om att fler förmågor kan visas i utomhusmiljön känns det enligt min 

mening som att klassrummets fyra väggar inte räcker till för att nå alla elever. Det 

traditionella klassrummet låter för trångt och enformigt vilket innebär att en varierad 

undervisning där utomhusmiljön används är ett bra alternativ för att nå ut till fler elever. 

Lärare 5 och 6 stärker mina tankar genom att beskriva hur utomhusmiljön bidrar till en friare 

miljö med större ytor. Lärare 6 beskrev under intervjun att klassrummets fyra väggar kan vara 

begränsade och att utomhusmiljön bidrar till en frihetskänsla som hen tror många uppskattar. 

Vad lärare 6 menar specifikt med att känna ”frihetskänsla” framgår inte i intervjun. Men 

utifrån hur Brügge & Szczepanski (2011) beskriver att naturen öppnar upp till fria ytor där det 

finns plats för upplevelser och inhämtning av erfarenheter kan jag förstå hur lärarna tänker. 

Jag förstår det som att naturen ger plats för upplevelser och undersökande där alla elever har 

möjlighet att visa sina förmågor, vilket kan leda till att vi lärare har möjlighet att se och möta 

varje individ. 

 

Min första frågeställning till detta arbete berör inte bara lärarnas positiva syn på 

utomhuspedagogik som metod i biologi, utan även deras negativa syn samt hinder med 

metoden. Även om jag utifrån resultatet ovan kan konstatera att lärarna framhöll många 

positiva aspekter med utomhuspedagogik som metod i biologi så kan jag även hitta en del 

negativa delar och hinder med metoden. Ett exempel är hur fler av lärarna beskrev att de 

skulle sakna att kunna dokumentera inomhus om de endast undervisade utomhus. Med det 

menar lärarna att de behöver lägga mycket tid på att undervisa om saker som kräver ett 

klassrum som exempelvis läs och skrivinlärning. Ett medvetet val jag gjorde var att intervjua 

lärare 4 eftersom hen arbetade i en friluftsskola. Intervjun blev extra intressant när hen 

beskrev hur skolan har frångått sig benämningen ”friluftsskola” på senare år. Lärare 4 beskrev 

hur lärarna tillsammans med rektor efter noga utvärdering har kommit fram till att eleverna 

saknade för stor del av läs och skrivinlärningen när eleverna undervisades till största del 

utomhus. Eftersom fördelarna är många med metoden är det intressant att ur ett 

lärarperspektiv som har goda erfarenheter se på hinder som metoden bär med sig. Jeronen et 

al. (2016) beskriver på ett liknande sätt som lärare 4 om varför utomhusundervisning i stor 

grad uteblir. Jeronen et al. menar att läroplanen kan vara ett hinder till att 

utomhusundervisning inte blir av eftersom det krävs tid och resurser att undervisa utomhus. 

Författarna beskriver ett exempel på hur jag tror verkligheten ser ut. Läroplanen och dess 

centrala innehåll skriver under biologins kunskapsmål att observationer och fältstudier skall 

göras. Men eftersom biologi är en sådan liten del av skolans alla ämnen tror jag att 

utomhuspedagogiken uteblir, då övriga ämnen tar mycket tid av undervisningen. 

  

Ett annat hinder med utomhuspedagogik som metod i biologi anses vara lärarens inställning. 

Ohlson (2015) beskriver att lärare har en betydelsefull roll för att utomhuspedagogikens 

undervisning. Det är enligt honom även viktigt att läraren är delaktig och aktiv utomhus 

eftersom det speglar sig vidare på eleverna. Jag kan koppla Ohlsons åsikter om lärarens 

betydelsefulla roll utomhus till hur fem av åtta lärare under intervjun beskrev att läraren i sig 

ofta är ett hinder. Lärarna beskrev hur lärarens inställning till metoden är viktig eftersom de 

ofta upplever att lärare har motstånd till utomhuspedagogik. Motståndet kan sedan enligt 

lärare 6 spegla sig vidare till eleverna och att det enligt hen är viktigt att gå in i metoden och 

vara positiv. Ett begrepp som fler av lärarna nämnde var att läraren inte använder sig av 

utomhuspedagogik på grund av bekvämlighet. Jag tror att vissa av lärarna har utgått från sina 

egna erfarenheter medan resterande lärare sett hur andra lärare är för bekväma för metoden. 
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Utifrån Ohlsons åsikter om lärarens betydande roll samt lärarnas åsikter om att lärarens 

inställning påverkar, tror jag detta kan vara en stor anledning till varför utomhuspedagogik 

inte blir av. Bästa undervisningssituation tror jag kräver en engagerad lärare som vill upptäcka 

tillsammans med barnen, vilket en lärare med negativ inställning tyvärr inte kan leva upp till. 

  

Elevernas ovana att vara ute i naturen var också ett hinder som några av lärarna framhöll 

under intervjun. Lärare 8 beskrev problemet med att man måste träna elever på att vara ute 

och hur det fungerar där. Elevernas ovana är även ett hinder som Quennerstedt et al. (2011) 

beskriver kan vara ett problem. Quennerstedt et al. menar att om elever inte får möjlighet att 

ta del av utomhuspedagogik kan de inte heller finna lugn och vara mottagliga till att lära sig 

kunskap i naturen. Utifrån vad lärarna samt Quennerstedt et al. säger om problemet anser jag 

att eleverna måste vara utomhus regelbundet för att få skapa sig vana i naturen. Under 

intervjun var det två av lärarna (2 och 3) som inte nämnde elevernas ovana som ett hinder 

med metoden. Dessa två lärare beskrev även i intervjun att de inte undervisar regelbundet 

utomhus utan att detta bara sker ibland. De lärare som nämnde elevernas ovana som ett hinder 

var lärare som undervisar utomhuspedagogik regelbundet. Resultatet kan tolkas som att de 

lärare som inte undervisar regelbundet inte har tillräckligt med erfarenhet för att ha 

uppmärksammat elevers ovana som ett hinder. Lärare som däremot undervisar regelbundet 

har också beskrivit att elevers ovana är ett problem för att utomhuspedagogik ska ske på bästa 

sätt eftersom de har stött på hindret när de undervisat utomhus. Detta skulle kunna betyda att 

lärarna kan se fler hinder med metoden om de undervisade mer utomhus. 

  

4.3.2 Lärarnas syn på kunskapsmålet ”kropp & hälsa” och ”året runt i naturen” i 

samband med utomhuspedagogik  
Min andra forskningsfråga som ligger till grund för detta arbete undersöker hur lärarna såg på 

”kropp och hälsa” och ”året runt i naturen” som är två av kunskapsmålen i biologi och dess 

samband med utomhusmiljön. Arbetet med ”året runt i naturen” beskrev fem av lärarna som 

ett arbete som sker naturligt utomhus. Lärare 6 beskrev vidare att man i naturen inte behöver 

ta med något material för det som ska läras ut, utan man använder det som redan finns i 

naturen. Lärarnas tankar stärks med Ohlsons (2015) beskrivning av att vi möts av 

naturkunskap så fort vi öppnar ytterdörren. Utifrån lärarnas beskrivning om hur naturligt det 

är att undervisa ”året runt i naturen” utomhus summerar jag det som att lärarna var positiva 

till att gå ut och undervisa det kunskapskravet. 

  

Denna positiva känsla som lärarna förmedlade i samband med kunskapsmålet ”året runt i 

naturen” fick jag eftersom att de alla beskrev på olika vis hur de arbetar med metoden. Sju av 

åtta lärare gav också exempel på hur de undervisar årstidsväxlingar utomhus som ett pågående 

tema som sker regelbundet.  Ohlson (2015) stärker lärarnas beskrivning av arbetet med 

årstidsväxlingar genom att beskriva att elever ska ha möjlighet till att möta alla årstider på ett 

lärorikt sätt. Skolverket (2017) beskriver biologi som ett ämne där fältstudier och 

observationer ska ingå. För att studera året runt i naturen krävs det av lärarna att elever får 

utföra just fältstudier och observationer. Detta innebär att elever bör få vistas i naturen, 
eftersom fältstudier och observationer på natur och djur är svårt att göra från ett klassrum 

inomhus. Flera av lärarna beskrev även ovana elever som ett hinder för att 

utomhusundervisning ska ske på bästa sätt. Om elever inte får ta del av regelbunden 

utomhuspedagogik kan de heller aldrig bli vana med metoden. Elever som endast får ta del av 

utomhusundervisning vid få tillfällen kommer därför ha svårare att vara mottagliga för 

kunskaper utomhus. Elever som däremot får vara utomhus regelbundet vet vad som förväntas 

samt kommer kunna uppleva naturens förändringar regelbundet i sin undervisning på ett 

naturligt sätt. 
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Arbetet med ”kropp & hälsa” var det kunskapsmålet under intervjun som lärarna inte hade så 

mycket åsikter om. Eftersom lärarna fick frågan om hur de såg på ”kropp & hälsa” samt ”året 

runt i naturen” i samband med utomhuspedagogik så fick ”året runt i naturen” mycket mer 

utrymme än ”kropp och hälsa”. Jag tror detta berodde på att lärarna ser ”året runt i naturen” 

som det mest naturliga kopplat till utomhusundervisning undervisa om naturen på bästa sätt 

enligt lärarna sker utomhus. Men det som framgick angående ”kropp & hälsa” var att de flesta 

av lärarna beskrev arbetet med ”kroppen” som något de gjorde i teman. Om temaarbetet 

undervisades utomhus eller inomhus lade lärarna inte så stor vikt i och det kunde bero på 

vilken tid på året temat skulle undervisas. Lärare 6 beskrev dock hur de brukar planera sin 

undervisning och teman efter vilken årstid det är. Om lärare har den friheten att själva kunna 

planera när teman ska infalla utan att behöva ta hänsyn till någonting skulle fler lärare kunna 

undervisa fler delar av biologin utomhus utan att årstiden ska vara ett hinder. 

  

Under kunskapskravet ”kropp & hälsa” kunde flera av lärarna även relatera till arbetet med 

”hälsa” och att detta skedde kontinuerligt i undervisningen. Szczepanski (2007) beskriver hur 

dagens samhälle är allt för ohälsosamt och att det är skolans uppgift att göra något åt det. Han 

menar att skolan måste föra kunskap om hälsa vidare så att elever får en förståelse kring vad 

hälsa innebär. I samklang med Szczepanskis åsikter om skolans roll för att undervisa om hälsa 

beskrev fyra av lärarna att de arbetar med hälsa regelbundet och gärna utomhus. Eftersom 

Szczepanski beskriver hur viktigt det är att arbeta med hälsa var det intressant att undersöka 

hur lärarna arbetar med detta. Lärare 1 beskrev att de pratar om hälsa lite hela tiden i 

undervisningen, utan att ämnet har avsatt tid på schemat. Dessa tillfällen sker oftast i samband 

med att eleverna får röra på sig och att de efteråt diskuterar kring varför man rör sig och hur 

det skulle bli om vi människor inte rörde på oss. Szczepanski beskriver att det är viktigt att 

eleverna blir medvetna om sin hälsa, vilket innebär att ett arbete med hälsa efter exempelvis 

avslutat rörelsepass är en bra arbetsmetod. Om elever får möjlighet efter en fysisk 

ansträngning att få fundera kring frågor som rör hälsa, kan de skapa sig erfarenheter att 

relatera till och på så vis öka sin förståelse kring hälsa och dess betydelse.  

 

4.3.3 Lärarnas syn på fysisk aktivitet  
Den sista forskningsfrågan i detta arbete handlar om vad lärarna har för syn på fysisk 

aktivitet. Resultatet visar att samtliga åtta lärare strävade efter att få med fysisk aktivitet i sin 

undervisning. Detta visades genom att alla lärarna hade åsikter om att fysisk aktivitet är bra 

för eleverna på många olika sätt. Lärarna beskrev hur fysisk aktivitet bidrar till ökad motorisk 

och fysisk utveckling. Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) beskriver vidare ett arbete med 

fysisk aktivitet som ska ske i det vardagliga arbetet samt att utomhusmiljön gärna får inspirera 

till detta. Flera av lärarna gav exempel på aktiviteter som springning, lekar och promenader 

som eleverna får ta del av i det vardagliga arbetet. Grindberg & Langlo Jagtøien utvecklar 

utomhusmiljön genom att belysa skolgården som en viktig plats där fysisk aktivitet kan äga 

rum. Exemplen som lärarna beskriver ovan om aktiviteter som elever får utöva är enligt mig 

perfekta aktiviteter att göra utomhus och gärna på skolgården. Genom att utgå från Grindberg 
& Langlo Jagtøiens förslag om att använda skolgården som arena, skulle detta kunna vara en 

enkel lösning för att fysisk aktivitet skulle ske dagligen. Eftersom flera av lärana beskrev att 

tiden kan vara ett problem för att utomhuspedagogik inte blir av, skulle de kunna utnyttja 

skolgårdens tillgänglighet och dess möjligheter för rörelse. Detta skulle kunna leda till att den 

dagliga fysiska aktiviteten blir av utan att det behöver ta för mycket tid av skoldagens schema. 
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Utifrån intervjun framgick det också att lärarna såg på fysisk aktivitet som någonting som 

passar barn med speciella behov, som exempelvis har det svårt att sitta still i klassrummet och 

svårt att lyssna. Ericsson (2005) beskriver att vissa barn har inlärningssvårigheter och att 

dessa elever ofta har ett samband mellan motoriska svårigheter och koncentrationssvårigheter. 

Ericsson menar därför att det kan påverka skolprestationer om elever inte får träna tillräckligt 

mycket motorik. Likt Ericsson beskrev även lärare 2 under intervjun att en elev som har 

ADHD själv har berättat att skoldagen blir mycket bättre om hen får utöva fysisk aktivitet. En 

annan lärare beskrev även hur hen upplever att klassrummet blir lugnare och att 

koncentrationen ökar efter att eleverna har fått utövat fysisk aktivitet. Lärare 8 beskrev även 

hur forskning visar att fysisk aktivitet tränar hjärnan vilket ger resultat i skolan. Med det 

menade lärare 8 att det är dumt att inte ta till sig den vetskapen och få med fysisk aktivitet i 

sin undervisning. Medvetenheten som lärarna hade kring vad fysisk aktivitet gör för hälsa, 

motorik och koncentrationen resulterade i att fysisk aktivitet var något samtliga lärare fick 

med i sin undervisning på olika sätt. Sammanfattningsvis var samtliga lärare mycket positiva 

till vad fysisk aktivitet gjorde för eleverna vilket resulterade i att fysisk aktivitet var något de 

skulle fortsätta med att utföra dagligen i sin undervisning.  

4.4 Praktisk tillämpning: 

Resultaten från denna studie skulle kunna användas av lärare som arbetar i skolan och vill ha 

belägg för hur man kan undervisa biologi utomhus. Resultatet visade att de lärare som ingått i 

denna studie ansåg att utomhuspedagogik var en naturlig metod för att undervisa det som rör 

kunskapsmålen i biologi. Genom att läsa denna studie kan intresserade lärare inom 

utomhuspedagogik se fördelar samt nackdelar med metoden. Fördelarna som resultatet visat 

är bland annat möjlighet till en aktiv och upplevelsebaserad lärprocess. Resultatet visade även 

att fler av lärarna ser utomhusmiljön som en naturlig plats för undervisning i biologi eftersom 

naturen bidrar med närhet till kunskap och att det krävs mindre material för att undervisa. 

Naturen bidrar med sina naturliga resurser för en varierad undervisningsmetod. De hinder som 

lärarna ansåg med utomhuspedagogik är bland annat lärarens inställning till metoden och att 

det kan orsaka att utomhusundervisningen uteblir. Elevers ovana med metoden var också ett 

hinder som lärarna framhöll som ett problem vid utomhusundervisning. Lärarna menade att 

elever måste få träna på att undervisas utomhus och att det gäller att ge eleverna den träningen 

genom att vistas utomhus. Dessa fördelar och nackdelar skulle kunna bidra till att lärare som 

läser arbetet ser utomhuspedagogikens fördelar och nackdelar som en lärdom att utveckla och 

förebygga i sin egen undervisning. Genom att se alla fördelar som resultatet visade med 

metoden hoppas jag lärare blir mer intresserade av att vilja undervisa utomhus. Jag hoppas 

även att de hinder som studien visar är användbara för att förebygga hinder med 

utomhuspedagogik för bästa möjliga lärsituation för både lärare och elev. 

  

Resultatet som berör fysisk aktivitet i utomhusmiljön hoppas jag också kunna vara användbart 

för verksamma lärare. Resultatet visade att samtliga lärare i studien var väl bekant med 

begreppet fysisk aktivitet och strävar med att få med det i sin undervisning. Skolverket (2017) 

belyser vikten av rörelse i skolan och det är viktigt att detta får ske redan i skolans tidiga år. 

Utifrån skolverkets belysning samt övrig medvetenhet som har ökat hos lärarna om varför det 
är bra med fysisk aktivitet väljer samtliga att få med det i sin undervisning. Lärarna beskrev i 

resultatet på olika sätt hur mycket fysisk aktivitet eleverna får ta del av samt vilka aktiviteter 

eleverna får utöva. Förslag på aktiviteter utomhus som eleverna fick utöva är bland annat 

löpning, promenader, lekar och rörelseaktiviteter. Denna positivitet som lärarna beskrev med 

metoden hoppas jag kunna spridas vidare ut till skolor som vill få upp ögonen för fysisk 

aktivitet och vad det kan bidra till både motoriskt, socialt samt skolprestationsmässigt. 
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4.5 Förslag till fortsatt forskning: 

I denna studie framgår det endast hur läraren ser på utomhuspedagogik som metod i biologi 

och dess syn på fysisk aktivitet utomhus. I vidare forskning skulle det vara intressant att 

undersöka om lärarens åsikter och tankar med metoden stämmer in på verkliga 

undervisningssituationer. Vidare forskning skulle kunna belysa om elever lär sig bättre 

utomhus eller om inomhusmiljön bidrar till lika mycket kunskap i biologi. En 

observationsstudie på en grupp som får ta del av undervisning i biologi utomhus samt en 

grupp som får ta del av undervisningen inomhus skulle kunna jämföras. En tredje grupp som 

får ta del av en varierad utomhus och inomhusundervisning i biologi skulle också kunna 

studeras. Dessa tre undervisningssituationer skulle kunna jämföras med resultatet av lärarnas 

åsikter om utomhuspedagogik som metod i biologi som framkommer i denna studie. Syftet 

skulle kunna vara att se vilka likheter och olikheter verkliga undervisningssituationer har 

jämfört med det lärarna har nämnt i intervjuerna samt enkäten. Syftet skulle också kunna 

undersöka hur verkliga undervisningssituationer i biologi ser ut och hur mycket miljön 

påverkar elevernas lärprocess i biologi. 

  

Arbetet med fysisk aktivitet i utomhusmiljön skulle också kunna utvecklas i en ny forskning 

genom att göra en studie som studerar hur den fysiska aktiviteten påverkar elevernas lärande. 

Mygind (2007) har tidigare gjort en studie i Danmark som undersöker elevernas aktivitetsnivå 

i klassrummet utomhusmiljö. Resultatet visar att utomhusmiljön bidrar till mycket mer rörelse 

och aktivitet än vad inomhusklassrummet gör. Det skulle vara intressant att utveckla Myginds 

forskning genom att använda rörelsen som fysisk aktivitet bidrar till och se hur den påverkar 

elevers inlärningsförmåga här i Sverige. En koppling skulle kunna göras studierna emellan där 

forskningen går ut på att studera om fysisk aktivitet bidrar till ökad förståelse inom 

biologikunskap.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1:  

 

Intervjufrågor: 

(Gärna följdfrågor, när, var hur?) 

(Menar du att...?)  

 

• Hur ser du på utomhuspedagogikens fördelar i biologi? 

 

• Hur ser du på utomhuspedagogikens nackdelar i biologi?  

 

• Hur tycker du lärandemiljön skiljer sig utomhus från inomhus?  

 

• Hur använder ni naturens närmiljöer, vilka platser besöker ni och hur ofta?  

 

• Hur ser du på fysisk aktivitet? 

 

• Hur ser du på kunskapsmålet ”kropp och hälsa” i kombination med 

utomhusundervisning?  

 

• Hur ser du på kunskapsmålet ”året runt i naturen” i kombination med 

utomhusundervisning?  

 

• Skulle du vilja arbeta mer med utomhuspedagogik?  

 

• Om svaret är Ja: vilka faktorer anser du vara ett hinder för att detta inte sker? 

-Följdfrågor. 
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Bilaga 2: 

 

Vad förknippar du med ordet utomhuspedagogik? 
Kryssa för de 3 begrepp som du främst förknippar med utomhuspedagogik. 

 

 Kreativt lärande 

 Erfarenhetsbaserad inlärning 

 Hälsofrämjande 

 Samspel mellan teori & praktik 

 Ämnesöverskridande inlärning  

 Experimentell undervisning 

 Sinnesbaserad inlärning  

 Eget begrepp: ____________________ 

 

 


