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Sammanfattning
Att en erfarenhetsbaserad undervisning kombinerad med en teoretisk
undervisning är gynnsamt för lärande är ett faktum. Därför har jag valt
att med hjälp av en kvalitativ metod undersöka huruvida lärare nyttjar
utomhusundervisning i NO-undervisningen. Målsättningen har varit
att
undersöka
och
beskriva
lärares
erfarenheter
av
utomhusundervisning med fokus på de eventuella hinder och
möjligheter lärarna ger uttryck för. Denna undersökning baseras på
fem genomförda intervjuer med NO-lärare som undervisar i
årskurserna 4-6.
Mina teoretiska utgångspunkter för denna undersökning baseras på
Dewey och Vygotskij samt ramfaktorteorin. Utomhusundervisning är
en typ av pedagogik som Dewey menade innefattar en växelverkan
mellan klassrummets inlärningsmiljö och en kultur där kunskap
återfinns i sitt naturliga sammanhang. Vygotskijs och Deweys teorier
handlade om att komma i direkt kontakt med naturen i ett socialt
sammanhang. Vygotskij menade dessutom att lärandet blir stärkt om
sinnena samtidigt får samverka med kroppens deltagande.
Ramfaktorteorin å andra sidan är en teori som talar om vad som
främjar eller hämmar undervisning utifrån olika förhållanden, det vill
säga ramfaktorer.
Mina huvudsakliga resultat är att de intervjuade lärarna har ambition
och vilja till att bedriva utomhusundervisning. Men i praktiken är det
endast en av dessa lärare som faktiskt använder utomhusundervisning
som undervisningsform. De avgörande faktorerna till att de flesta av
de intervjuade lärarna inte använder sig av utomhusundervisning
handlar om avsaknad av tid, brist på utbildning samt att det finns
risker med undervisning utomhus. Några av intervjupersonerna
tyckte inte att kursplanen gav något stöd för att bedriva
utomhusundervisning.
I diskussionen redovisar jag mina olika resultat i förhållande till
varandra samt hänvisat till mina teoretiska utgångspunkter och
tidigare forskning.
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1. Inledning
I läroplanen (Skolverket, 2011) beskrivs att skolan ska främja lärande
där eleven stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.
Att en erfarenhetsbaserad, praktisk undervisning kombinerad med en
teoretisk undervisning är gynnsamt för lärande är nästintill
underförstått. Även kursplanerna för NO-ämnena kemi, fysik och
biologi hänvisar till undervisning som möjliggör varierade arbetssätt
samt arbetsformer. I kursplanerna för skolans NO-ämnen står det att
eleverna ska ges möjlighet till att ta del av enkla fältstudier,
naturvetenskapliga undersökningar och även observationer i
närmiljön (Skolverket, 2011). Brodin (2011) menar dessutom att
inlärningen vidgas så länge det finns utrymme för reflektion.
Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) menar att lärande med hjälp
av kroppen och våra fem sinnen ökar vakenheten och
uppmärksamheten hos eleverna. Detta leder i sin tur till en ökad
förståelse, vilket gynnar lärandeprocessen. Författarna anser att det i
dagens skola borde läggas större vikt vid lärande utomhus, då detta
ses som ett viktigt komplement till den traditionella pedagogiken som
låter lärandet ske till stor del inom fyra väggar (Lundegård et al., 2004).
Valet av undersökningsområde baseras på mitt intresse för naturnära
undervisning i skolan. Jag är övertygad om att en naturnära
undervisning kan stärka elevernas lärande och individuella
utveckling, vilket Skolverket (2008) delvis hänvisar till. Skolverket
skriver att ”Som flera forskare påpekar är det viktigt att tidigt vinna elevers
intresse för naturvetenskap och hålla kvar intresset” (Skolverket, 2008, s.
61). Detta tror jag kan utgöra grunden för att eleverna ska utvecklas så
långt som möjligt i sin lärandeprocess.
Ytterligare orsaker till att jag valt att genomföra denna undersökning
är för att uppmärksamma lärares val att bedriva eller inte bedriva
utomhusundervisning och vilka faktorer som påverkat deras val.
I denna undersökning har jag genomfört intervjuer med fem
grundskolelärare som undervisar i NO i årskurs 4-6 för att
uppmärksamma hur eller om utomhusundervisning används i NOundervisningen.
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1.1.

Arbetets disposition

De mest omfattande delarna i min undersökning är kapitel två,
bakgrund och kapitel fyra, resultat. Bakgrunden består av fyra avsnitt,
vilka presenterar de delar som är aktuella för min undersökning. De
två första avsnitten beskriver styrdokumentens väsentliga delar för
min
undersökning
och
belyser
utomhuspedagogik
och
utomhusundervisning. De resterande avsnitten presenteras teoretiska
utgångspunkter och syfte. I de teoretiska utgångspunkterna
presenteras tankar från Dewey och Vygotskij, samt ramfaktorteorin
som ligger till grund för min undersökning.
I kapitel tre redogörs för mitt urval för undersökningen, val av metod,
analys av insamlat material samt en avslutande del där jag redogör för
undersökningens validitet och reliabilitet. I det sista avsnittet
diskuteras huruvida validitet och trovärdighet kan säkerställas vid
kvalitativa undersökningar.
I kapitel fyra redovisas resultatet från de fem intervjuer som
genomförts. Slutligen, i kapitel fem, diskuteras och problematiseras
undersökningens resultat i relation till teorier och tidigare forskning. I
detta avsnitt finns även en avslutande kommentar samt förslag till
framtida forskning.

8

2. Bakgrund
I denna del presenteras vad styrdokumenten säger om NOundervisning
utomhus.
Begreppen
utomhuspedagogik
och
utomhusundervisning definieras, för att sedan övergå till
utomhusundervisning, som är mitt studieobjekt. I samband med detta
presenteras hur utomhusundervisning kan fungera i praktiken och
vilka möjligheter samt svårigheter som kan finnas med
undervisningsformen.

2.1.

Vad säger styrdokumenten om NO-undervisning
utomhus?

I läroplanens inledning (Skolverket, 2011) står det att skolan ska främja
elevernas utveckling i form av en varierad och balanserad struktur
avseende innehåll och arbetsformer. I skolarbetet ska de intellektuella,
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas och
användas för att eleverna ska få möjlighet att uppnå maximal inlärning
och utveckling. ”En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och
erfarenheter” (Skolverket, 2011, s. 10). Denna harmoniska utveckling
och bildningsgång leder till att eleverna kan utveckla en förmåga till
eget skapande (ibid.).
I kursplanerna (Skolverket 2011) för de naturorienterande ämnena
kemi, fysik och biologi kan man läsa att naturvetenskapen
ursprungligen grundar sig i människans nyfikenhet och behov av att
veta mer om sig själv som människa och även sin omvärld. I samtliga
kursplaner står det formulerat under rubriken metoder och arbetssätt att
enkla
fältstudier,
naturvetenskapliga
undersökningar
och
observationer i närmiljön är centrala delar för undervisningen.
I kursplanen för biologi kan man läsa att: ”Kunskaper i biologi har stor
betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa,
naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får
människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att
kunna bidra till en hållbar utveckling” (Skolverket, 2011, s. 111). Detta kan
givetvis tolkas på olika sätt, men en tolkning kan vara att naturen
spelar en viktig roll för att kunna påverka såväl individer som vår
miljö.
I kommentarmaterialet (Skolverket 2017a) till kursplanen i biologi för
årskurs 4-6 omnämns fältstudier. I samband med fältstudier får
eleverna förutsättningar till förståelse för hur de kan utforma olika
undersökningar för att söka svar på sina frågor om människan och
naturen. Med hjälp av fältstudier som arbetssätt kan eleverna i ämnet
biologi tillexempel undersöka ekosystem i närmiljön och organismers
9

anpassning till olika livsmiljöer. I kommentarmaterialet för fysik
(Skolverket, 2017b) kan det uttydas att en undervisning utomhus är
särskilt relevant när det kommer till det centrala innehållet
årstidsväxlingar i naturen. Här ges exempel på temperaturmätningar
och observationer av växters livscykler som utomhusaktiviteter i
undervisningen (s. 11f). I kommentarmaterialet för kemi (Skolverket,
2017c) uttrycks möjligheter till en undervisning utomhus framförallt
när det kommer till det centrala innehållet vattnets egenskaper och
funktion. Detta eftersom vattnets kretslopp avser vattenmolekylernas
resa i moln, i regn, i snö, i vattendrag, i isar och i vattenånga som stiger
från vattenytan (s. 19f). Dessa fenomen kan med fördel studeras
utomhus.

2.2.

Utomhuspedagogik och utomhusundervisning

I denna del definieras begreppen utomhuspedagogik och
utomhusundervisning, hur utomhusundervisning kan fungera i
praktiken och vilka möjligheter och hinder som kan finnas med denna
undervisningsform.

2.2.1. Begreppen utomhuspedagogik och utomhusundervisning
Dahlgren och Szczepanski (2011) beskriver lärares uppfattningar av
begreppen utomhuspedagogik och utomhusundervisning. Här ges en
översikt av tidigare forskning kring begreppen, dess historia samt hur
lärare kopplar pedagogiken till elevernas lärande. Brodin (2011)
framhäver att vissa forskare skiljer på utomhusundervisning och
utomhuspedagogik, medan andra anser att de två begreppen innebär
samma sak. I detta arbete kommer dessa att beskrivas som två skilda
begrepp.
Avseende utomhuspedagogik, vill jag börja med att citera Brodin
(2011) som skrivit:
”När vi tänker på utomhuspedagogik och naturupplevelser går våra tankar
oftast till skogen. Där kan vi lyssna på fågelsång och titta på fåglar. På hösten
kan vi uppleva hur det rasslar i löven då vinden griper tag i dem och låter dem
singla ner till marken.” (Brodin, 2011, s. 456).
Detta
citat
kan
relateras
till
utomhusvistelser,
vilket
utomhuspedagogiken också erbjuder, och kan motsvara våra tankar
om det naturliga som finns att ta del av i naturen.
I Dahlgren och Szczepanskis (2011) studie kan man läsa att: Denna
empiriska studie visar att begreppet är mångfacetterat med tydliga kopplingar
till platsen för lärandet, objektet för och sättet att lära, men även till miljö- och
hälsa” (s. 21). Med andra ord handlar utomhuspedagogik om hur och
framförallt var en pedagogik preciseras. Meningen med
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utomhuspedagogik kan enligt författarna ses som ett lärande där man
kan inhämta och utveckla kunskaper, färdigheter och attityder genom
en undervisning utomhus. Detta leder på sikt till att de undervisade
blir mer miljömedvetna och får ett ansvarsfullt förhållande till den
fysiska omgivningen. Denna typ av pedagogik växte fram i slutet av
1800-talet och skapade en sorts plattform för praktisk kunskap. Denna
praktiska kunskap bygger på en växelverkan mellan autentiska
upplevelser och ett textbaserat lärande. I samband med dessa typer av
undervisning tränar man sina förmågor i att tolka, vägleda och
reflektera kring innehållet (Dahlgren & Szczepanski, 2011).
Syftet med utomhuspedagogiken kan ses som en möjlighet till att öka
autenciteten, motivationen och även den studerandes personliga
upplevelser av miljön och innehållet i undervisningen. Detta särdrag
kan leda till att det förmedlas en stark tidskänsla och även inlevelse till
deltagarna i den aktuella lärandesituationen. Själva lärandet i
utomhusmiljön leder till en kunskap som för eleven förenar teori och
praktik, genom en direkt upplevelse, som senare kan integreras i
klassrummet. I utomhusundervisning är det viktigt att synliggöra
människan och även samhället, som båda är delar av de lokala och
globala kretsloppen. Därmed blir platsen för lärandet ett viktigt
redskap som har möjlighet att levandegöra kursplanens intentioner
(Dahlgren & Szczepanski, 2004).
Utomhuspedagogik står för en process där man som människa förstår
att man är en del av ett större sammanhang. Lundegård, Wickman och
Wohlin (2004) menar att det som först skiljer utomhus från inomhus är
rummet. I det rum som finns utomhus påträffas stora möjligheter att
undervisa i exempelvis ekologi, miljöfrågor samt hållbar utveckling.
Utomhus kan vara en plats i den omgivande naturen där även idrott
och rörelse kan gestaltas på nya sätt. I utomhusmiljön blir helheten
människa, natur och kultur mer påtaglig och alla kunskaps- och
färdighetsområden kan mer eller mindre praktiseras i denna miljö. En
fråga som kan ställs sig för att det ska bli mer tydligt är: Hur gör man
upp eld utan praktisk övning? (Lundegård et. al, 2004, s. 7). Det givna
svaret på denna fråga kan symbolisera innebörden av
utomhuspedagogik, där de praktiska inslagen är viktiga.
Brodin (2011) anser på samma sätt som Lundegård et. al (2004), att
vanliga tankar kring utomhuspedagogik som arbetsform är att den
ofta
används
som
komplement
till
den
traditionella
skolundervisningen. På så vis får utomhuspedagogiken en stark
koppling till något större; ett praktiskt lärande som handlar om natur
och miljö. Författaren påpekar att naturen är en plats där
undervisningsmaterialet dessutom är gratis (Brodin, 2011).
Szczepanski (2008) talar om utomhusmiljöns konkretion som en viktig
källa till att få elever motiverade till meningsfulla och kreativa
lärprocesser. Han använder ett begrepp som lyder gripa för att begripa,
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vilket syftar till en växelverkan mellan textbaserad praktik och en
praktisk,
sinnlig
erfarenhet.
Denna
växelverkan
vidgar
undervisningens utformning samt inlärningen hos eleverna. För
människan lär inte endast genom teoretisk undervisning, utan även i
form av att använda kroppen och sina sinnen genom att känna, beröra,
smaka och lukta (Szczepanski, 2008).
När det handlar om utomhusundervisning, kan man hänvisa till
Dahlgren och Szczepanski (2011). De i sin tur hänvisar till Knapp
(2001) som kartlägger begreppet Outdoor- och Environmental Education
som
innebär
en
växelverkan
mellan
traditionell
undervisningsteknologi (i klassrummet) och en undervisning ute i
naturen. Knapp menar att lärare som bedriver utomhusundervisning
ofta utgår ifrån så kallade Hands on – strategier, som strävar efter att
använda direkta erfarenheter av fenomenen i naturen, utan texten som
mellanled. Knapp anser att undervisningen ute i naturen tillsammans
med de praktiska inslagen blir en helhet när de sedan omsätts i
teoretiska inslag. Detta är ett tankesätt som kommer från tidigt 1900tal, och hade som mål att studenterna skulle klara sina basala behov
(såsom jordbruk) i form av att få erfarenheter genom en naturnära
”undervisning”. Redan då fanns en tanke om att en nära relation
mellan teori och praktik skulle resultera i för studenterna ett landetiskt
förhållningssätt (Knapp 2001 se Dahlgren & Szczepanski, 2011).
En viktig aspekt angående utomhusundervisning, är enligt Dahlgren
och Szczepanski (2004) helhetssynen. Denna innefattar att den
undervisande läraren och även eleverna kan diskutera erfarenheter,
bidra med kunskaper och insikter, samt levandegöra fenomen i
praktisk miljö. Detta kan liknas med de flesta ämnesområden i skolan,
där kopplingar kan göras till andra ämnen, och på så vis uppnå en
helhet (Dahlgren & Szczepanski, 2004).
Något specifikt för utomhusundervisning är att kunskap inte bara
förblir något som kan skrivas i en text eller dylikt, utan även något som
innefattar en icke formulerad kunskap. Detta kallas för den tysta
kunskapen, och förklaras på detta vis av Dahlgren och Szczepanski:
”Den tysta, ännu icke formulerade kunskapen, den som sitter i muskelns
spänning, i äpplets doft, i kroppens rytm, i sinnet för proportioner, i språkets
rikedom bortom grammatikens och ordlistans korrekthet, bär vår kultur”
(Dahlgren & Szczepanski, 2004, s.12). Denna tysta kunskap kan enligt
författarna innebära att eleverna känner sig personligt berörda av vad
de gör (ibid).
Efter att ha skiljt på dessa två begrepp blir det nu möjligt att genomföra
min undersökning. Min undersökning baseras på det senare
begreppet, utomhusundervisning. Begreppet kommer att definieras
av mig innan varje genomförd intervju (se bilaga 3). Detta för att
lärarna ska förstå syftet med intervjun och kunna besvara frågorna så
utförligt som möjligt.
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2.2.2. Positiva effekter av utomhusundervisning i NO
Utomhusundervisning behöver nödvändigtvis inte handla om
lärandeprocessen, utan kan enligt Dahlgren och Szcepanski (2004)
påverka kroppen på ett positivt sätt. Utomhusundervisning skulle
enligt författarna leda till en ökad rörelsepotential bland eleverna,
vilket i sin tur skulle kunna bli en ytterligare friskfaktor i skolan, som
de själva beskriver det. Men de menar likaså att en
utomhusundervisning skulle uppmärksamma andra arenor än
klassrum för lärandet. I samband med detta hänvisar författarna till
studier som gjorts, som visar att det finns samband mellan plats och
lärande för barns motorikutveckling, koncentrationsförmåga och även
motivation (Dahlgren & Sczcepanski, 2004).
Brodin (2011) påpekar att elevernas egna nyfikenhet stärks när de
vistas i naturen. Detta eftersom en undervisning utomhus kan
förstärka det samspel som finns mellan de fysiska upplevelserna och
de teoretiska kunskaperna (Brodin, 2011). Dahlgren och Szczepanski
(2004) hänvisar till detta samspel. De menar att lärandet utomhus kan
leda till en kunskap som förenar praktisk- och teoretisk erfarenhet
genom direkta och praktiska upplevelser. ”Platsens lärandefunktion blir
därigenom ett viktigt redskap som kan levandegöra läroplanens intentioner”
(Dahlgren & Sczcepanski, 2004, s.12). Med detta avses att platsens
funktion blir ett viktigt inslag i relation till de mål som ska uppnås med
lektionen.
Nilsson (2012) påpekar att undervisning inte enbart handlar om en
kunskapsöverföring, utan snarare en strävan till att försöka finna
effektiva metoder till att utveckla elevernas lärande. Nilsson påpekar
också att en naturvetenskapligt allmänbildad person ofta är
intresserad av sin omgivning och av att göra undersökningar och
insatser som är nyttiga för miljön. En slutsats kring detta blir, om
läraren är entusiastisk, att eleverna lättare inspireras och blir
motiverade till att lära. Låter läraren dessutom ett teoretiskt- och
praktiskt arbetssätt växelverka mellan rummen som finns både inneoch utomhus, ökar chanserna till att eleverna förstår naturvetenskapen
som helhet (Nilsson, 2012).
Fler
aspekter
avseende
positiva
effekter,
är
att
utomhusundervisningen enligt Dahlgren och Sczcepanski (2004) kan
hjälpa både elever och lärare att se lärandets vad-hur- och varför-frågor
på ett tydligare sätt. Utomhusundervisning aktualiserar framförallt
den ofta underskattade när-frågan. Författarna förklarar detta genom
att skriva att: ”Uterummet utgör kontexten, utemiljön, men också ’texten’, i
så motto att omgivningen är både lärandets innehåll och dess sammanhang”
(Dahlgren & Szczepanski, 2004, s. 10). Detta sker enligt författarna
framförallt med hjälp av mötet med verkligheten, som kan leda till att
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det skapas frågor bland eleverna som handlar om just lärandets
innehåll och mening på dessa platser (Dahlgren & Szczepanski, 2004).
Ytterligare saker som Dahlgren och Szczepanski (2004) beskriver som
positiva, är att utomhusundervisning möjliggör ett utvecklat växelspel
mellan teoretiska kunskaper och sinnliga erfarenheter. Dessa är
nödvändiga för att ett djupinriktat lärande ska bli möjligt. Förståelsen
av naturen, kulturen och människan förutsätter två saker; nämligen
praktisk erfarenhet och reflektion. Författarna tydliggör detta samspel
genom att skriva att möjligheterna till att stämma av sin förståelse och
nya kunskap, vidgas om eleverna då och då får möjlighet att sätta sig i
direkt förbindelse med den materiella och sociala verkligheten via sina
sinnen. Författarna hänvisar inte endast till samspelet mellan teori och
praktik, utan menar också att skolan behöver återknyta till andra
miljöer än en undervisning inom fyra väggar. De trycker på att
människorna under större delen av sin utveckling har lärt av muntlig
tradition och erfarenhet ute i natur- och kulturlandskapet, vilket borde
vara aktuellt även idag (Dahlgren & Szczepanski, 2004).
Nilsson (2012) har i sin forskningsöversikt skrivit att många forskare
är överens om att elever utgår ifrån sin erfarenhetsvärld. Hon
analyserar kring detta, och skriver att elevernas erfarenhet kombinerat
med praktiska experiment, observationer och exkursioner är arbetssätt
som skapar meningsfulla samtal. Dessa samtal gör att eleverna kan
uppnå en fördjupad förståelse, vilket i sin tur leder till ett ökat lärande.
Nilsson menar att eleverna utvecklar förståelse för händelser och
fenomen i vardagen och naturen utifrån sina egna tidigare
upplevelser. Szcepanski (2008) hänvisar till Dewey, som ansåg att man
som lärare ska se till att elevernas förförståelse från miljöer utanför
skolsammanhanget tas omhand på rätt sätt. Dewey ansån att man med
hjälp av sin omgivining kan konstruera användbar kunskap. Detta är
även något som Skolverket (2011) styrker, genom att i sina kursplaner
visa att undervisningen ska ta fasta på elevernas förkunskaper och på
så vis bygga upp undervisningen.
Avslutningsvis för detta avsnitt, vill jag hänvisa till Dahlgren och
Szczepanski (2004) som är övertygade om att en rolig och spännande
utomhusundervisning förutsätter vissa anpassningar. Detta handlar
om att anpassa undervisningen till årstiden, gruppstorlek, ålder och
de på platsen naturgivna förutsättningarna. Författarna exemplifierar
detta genom att beskriva att eleverna kan tappa intresse om man under
en varm sommardag försöker undervisa i vinterekologi och kyla. Detta
för att vissa fenomen är plats-och tidsbundna, i det avseende att de bör
göras så konkreta som möjligt för eleverna (ibid).
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2.2.3. Möjligheter och hinder för utomhusundervisning i NO
I detta avsnitt presenteras först möjligheter, för att sedan övergå till de
hinder som finns för att kunna bedriva utomhusundervisning.
Till att börja med vill jag hänvisa till Brügge och Szczepanski (2004)
som skriver att naturen är en pedagogisk miljö där vi kan arbeta på
olika sätt. De anser att det är viktigt att förstå att naturen inte är en
naturlig miljö för alla människor utan att det är viktigt att arbeta med
den utifrån olika perspektiv, så att man får ett positivt förhållningssätt.
Vidare skriver författarna att utomhusundervisning kan bli ett
betydelsefullt redskap för att levandegöra exempelvis läroplanenens
intentioner. Men för att detta ska vara möjligt, bör man tänka på vissa
saker. Dessa saker handlar enligt författarna om att:






se utemiljöns möjligheter som lärandemiljö
arbeta i arbetslag utifrån problembaserat lärande
arbeta tematiskt och övergripande
se utemiljön som klassrum och läromedel
se utomhusundervisningen som ett komplement
inomhusundervisningen
(Brügge & Szcepanski, 2004).

till

Brügge och Szczepanski (2004) menar att utomhusundervisning
fordrar att vi ständigt är öppna för att öka våra kunskaper. Detta är
särskilt viktigt i samband med utomhusundervisning eftersom
naturen inte har några väggar, vilket inte begränsar lärandet på något
sätt. Därför borde skolor ha större möjligheter att nyttja uterummet
som en pedagogisk resurs. Strotz och Svenning (2004) menar att en
förutsättning för att nyttja uterummet handlar om att man som lärare
känner sig trygg i sin läraridentitet, har en bra självkänsla och att man
vågar lära av sina misstag. Att lära av sina misstag innebär enligt
författarna att man därigenom kan och vågar gå vidare.
En rapport från Skolverket (1996) beskriver skolors utvecklingsarbete
genom att lyfta generella faktorer av betydelse för en skolas
utveckling. Dessa faktorer handlar om att det bör finnas en rektor,
eldsjälar samt pådrivare på en skola. Förutom detta nämns tid och
pengar och även samtal och erfarenhetsdelning som viktiga delar i ett
utvecklingsarbete. Enligt rapporten är samtalet det allra viktigaste,
eftersom samtal mellan kollegor leder till nya insikter och gör att man
vågar prova nya metoder (Skolverket, 1996). Även Strotz och Svenning
(2004) hänvisar till att ett bättre samarbete mellan lärare och annan
personal skulle underlätta elevernas lärande på sikt. De tror att
lärarlag är en utveckling som kan möjliggöra en god
utomhusundervisning och att dialog skapar förutsättningar för att
eleverna ska upptäcka all den kunskap som de redan har, men inte
visste att de hade (ibid).
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Avseende lärares utbildning, är det enligt Skolverket (2011) viktigt att
de har den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna
genomföra sina uppgifter samt tillgodose eleverna med den kunskap
de behöver för att utvecklas. Strotz och Svenning (2004) tror dessutom
att en god lärarutbildning kan rusta blivande lärare inför uppgiften att
bedriva utomhusundervisning. De anser att det är ”[…] av yttersta vikt
att undervisningen i friluftsliv syftar till att ge läraren möjlighet att skaffa sig
friluftserfarenhet i att klä sig, färdas, laga mat, göra upp eld, skapa skydd,
använda olika tekniker, etc” (Strotz & Svenning, 2004, s. 37). Det är enligt
författarna viktigt att läraren får möjlighet till att lära sig dessa saker
för att en undervisning utomhus ofta grundar sig i rädsla och
osäkerhet (ibid).
Avseende hinder, vill jag hänvisa till Fägerstam, som under 2014
studerade svenska och australienska lärare samt elevers erfarenheter
av
undervisning
utomhus.
Där
framkommer
det
att
utomhusundervisning till stor del är en sällsynt undervisningsform på
de svenska högstadieskolorna. Ett flertal lärare var innan studien
skeptiska
till
utomhusundervisning.
De
menade
att
undervisningsformen skulle vara mycket tidskrävande och inte
anpassad till de kursplaner som finns. De skeptiska lärarna ansåg även
att undervisningen utomhus kan kopplas samman med
säkerhetsrisker och en rädsla över att ta med sina elever utomhus. I
samband med säkerhetsrisker talar några australienska lärare bland
annat om att alla lärare inte har den kunskap som krävs avseende
farliga djur och giftiga växter. Den rädsla som talas om syftar till att
lärarna är oroliga över det faktum att de inte kan hålla undervisningen
lika disciplinerad utomhus. Trots detta hade lärare i NO uttalat ett
större intresse för utomhusundervisning. Men i slutändan visade
resultatet av studien att språklärare använde sig av undervisning
utomhus vid fler tillfällen än NO-lärare (Fägerstam, 2014).
Norðahl och Jóhannesson (2016) har presenterat liknande resultat som
Fägerstam. Deras undersökning gick ut på att intervjua 25 isländska
förskoleoch
grundskolelärare
om
hur
de
ser
på
utomhusundervisning och elevers inlärning utomhus. De framhäver
att lärarna ser elevernas upplevelser utomhus som viktiga inslag i
undervisningen, samt att utomhusundervisningen kan påverka
elevernas inlärning positivt på ett flertal sätt. Men det hela resulterar
snart i att de måste framhäva vad många av lärarna känner; nämligen
att det finns risker med att ta ut eleverna från den trygga
klassrumsmiljön. Lärarna menade att det finns ett flertal faktorer som
kan påverka eleverna negativt med dessa säkerhetsrisker, vilket kan
ses som en stor orsak till att utomhusundervisningen inte sker i den
utsträckning som lärarna önskar (Norðahl & Jóhannesson, 2016).
Något som inte framkommer i denna studie är vad lärarna anser kan
klassas som en säkerhetsrisk, samt varför eleverna blir påverkade av
dessa risker. Kan det vara så som både Johansson (2012) och Ekborg
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och Lindahl (2006) understryker, när de skriver att många lärare
känner sig osäkra när de ska undervisa utomhus? Eller kan det vara
den rådande bristen av pedagoger som även utspelar sig på Island och
påverkar tryggheten när det handlar om att vistas utomhus med stora
elevgrupper? Detta är endast spekulationer, det framkom tydligt att
lärarna värdesatte de positiva effekterna som utomhusundervisningen
kan föra med sig framför de möjliga riskerna (Norðahl & Jóhannesson,
2016).
Lundegård et. al (2004) nämner hinder som kan uppstå i samband med
utomhusundervisning. Ett av dem har att göra med att
utomhusundervisningen inte erhåller samma självklara plats i
skolundervisningen som inomhusundervisningen. Det leder till att de
skilda omständigheterna som uterummet erbjuder kan tvinga fram ett
nytt innehåll samt nya undervisningsformer. Det behöver inte
uppfattas som negativt, men kan få lärare att tvivla på sin roll (ibid,
s.7f).
Fler hinder som Dahlgren och Szczepanski (2004) nämner i samband
med utomhusundervisning är administrativa hinder, konventionellt
tänkande och brist på kunskap och erfarenhet bland lärarna, samt en
betingad rädsla bland lärarna för det oförutsedda som kan inträffa
utomhus. Dessa hinder kan till synes vara väldigt olika, men har enligt
författarna ett komplementärt förhållande till varandra. De skriver
sedan att en utvecklad kunskap om en utomhusbaserad undervisning
är en nödvändighet för att lyckas erhålla en god praktik. Ännu ett
hinder kan enligt Dahlgren och Szczepanski handla om lärares ovilja
till att undervisa utomhus. Denna ovilja kan grunda sig i en rädsla och
osäkerhet, som kan bero på att läraren som tidigare nämnt har för lite
erfarenhet av utomhusundervisning. Författarna anser att en
vidareutbildning i att leda undervisning utomhus kan vara nödvändig
för att lärarna ska kunna överföra sina kunskaper till eleverna på ett
bra sätt (ibid). Johansson (2012) menar likaså att många lärare för de
yngre åldrarna i grundskolan ofta har bristfälliga kunskaper och för
lite utbildning i utomhuspedagogik. En slutsats för att
utomhusundervisningen ska bli lyckad, drar både Johansson (2012)
och författarna Ekborg och Lindahl (2006) när de beskriver att det är
av stor vikt att man som undervisande lärare måste känna sig säker
och trygg i det ämne man undervisar i. Att i det här fallet besitta goda
ämneskunskaper i NO, kan vara avgörande när det rör sig om både
undervisningsinnehåll samt val av arbetsform.
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2.3.

Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter jag anser som
viktiga för denna undersökning. De teoretiska utgångspunkter jag valt
för min undersökning är några av Dewey- och Vygotskijs tankar, samt
ramfaktorteorin som handlar om olika faktorer som kan främja eller
hämma skolundervisning.

2.3.1. Dewey och Vygotskij
Både Johansson (2012) och Dahlgren och Szczepanski (2008) lyfter
Deweys två grundläggande principer. Dessa principer handlar om
interaktion och kontinuitet, vilka är viktiga faktorer för att erfarenheter
ska kunna utvecklas hos eleverna. Dewey menade att ett lärande inför
framtiden sker kontinuerligt, men att det är nuet som ska fokuseras på
i den pågående aktiviteten. Det är därför av vikt att aktivitetens
innehåll är meningsfullt för eleverna. Dewey ansåg att relationen
mellan nutid och framtid är beroende av varandra. Detta eftersom det
som händer i nutid påverkar framtiden (Johansson 2012, Dahlgren &
Szczepanski, 2008). Det är enligt Johansson (2012) här den
undervisande lärarens kunskaper träder in. För om man som lärare
bedriver en undervisning som är förankrad i Deweys teorier, är det av
vikt att undervisningen erbjuder möjligheter för eleverna att skapa
mening.
Utomhusundervisning är en typ av pedagogik som Dewey menar
innefattar en växelverkan mellan textbaserade och icke textbaserade
miljöer, där den sinnliga erfarenheten inkluderas. Med en textbaserad
praktik avses klassrummets inlärningsmiljö som förr var en arena för
sig, medan en icke textbaserad praktik symboliserade en kultur där
fenomen och begrepp återfanns i sina naturliga sammanhang. Dewey
argumenterade för en växelverkan mellan dessa, för att de skulle leda
till en ökad insikt hos eleverna (Dahlgren & Szczepanski, 2011).
Szczepanski (2008) hänvisar till Vygotskij (2001) när han beskriver
utomhusundervisning. Vygotskijs teorier handlar i detta fall om att vid
en direkt kontakt med naturen i ett socialt sammanhang, ökas
autenciteten i elevernas lärande. Lärandet blir dessutom förstärkt om
sinnena får samverka med kroppens deltagande och om man
sammankopplar detta med Deweys teori Learning By Doing (Dahlgren
& Szczepanski, 2008). Detta handlar som namnet säger om att
aktiviteten står i fokus och att man lär av sitt praktiska handlande
(ibid). Även Norðahl och Jóhannesson (2016) hänvisar i sin artikel till
Deweys teori. I artikeln framgår att det bland annat är av vikt att man
som lärare väljer en lämplig miljö utifrån vad som ska studeras.
Norðahl och Jóhannesson förankrar detta i Deweys synsätt, som
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handlar om att rätt miljö skapar möjligheter och förutsättningar för
både elevernas delaktighet samt lärande.

2.3.2. Ramfaktorteorin
Ramfaktorteorin förknippas ofta med den svenska pedagogen Ulf P.
Lundgren (Imsen, 1999). Ramfaktorteorin beskriver vad som främjar
eller hämmar undervisning och grundar sig på olika förhållanden, det
vill säga ramfaktorer. Dessa ramfaktorer påverkar i sin tur
undervisningen (ibid).
Lundgren (1999) förklarar att ramfaktorteorin bygger på att ramar ger
utrymme för en process. Dessa ramar är inte orsaker till en viss verkan,
utan dessa ramar ger eller begränsar de möjligheter som finns. Men
om det finns ett tydligt mål för processen, måste ramarna anpassas för
att processen ska vara genomförbar (ibid).
Imsen (1999) beskriver ramfaktorteorin på ett liknande sätt som
Lundgren, och menar att man inom ramfaktorteorin försöker
systematisera förhållandena. Genom att systematisera dem, blir det
möjligt att försöka visa hur förhållanden på olika samhällsnivåer hör
ihop. På så vis kan man få syn på vilka mönster som bildats och hur de
spelar roll i den dagliga skolundervisningen (Imsen, 1999).
De ramfaktorer som finns inom ramfaktorteorin kan grupperas in på
olika sätt. Imsen (1999) presenterar i sin bok förslag på fem typer av
ramfaktorer men påpekar samtidigt att gränserna mellan dessa fem
förslag är flytande och på så sätt kan ramarna placeras in i fler än en
grupp.
Det pedagogiska ramsystemet. Skolans uppgift enligt definitioner i lagar
och förordningar samt läroplaner. Det pedagogiska ramsystemet
bestämmer kring undervisningens innehåll och arbetsformer, vilka
påverkas av lärarens uppfattningar och tolkningar.
De administrativa ramarna. En av de allra viktigaste administrativa
ramfaktorer som en lärare måste ta hänsyn till är schemat. Andra
ramfaktorer inom denna grupp handlar om hur skolan är strukturerad
och hur skolan ska ledas.
Resursrelaterade ramar. Inom denna grupp inkluderas allt som har att
göra med ekonomi och materiella resurser. Här kan man finna det som
har att göra med skolbyggnader, inventarier och pedagogiska
läromedel samt det totala antal undervisningstimmar. Skolverket
(1996) skriver att tillgången på ekonomiska resurser påverkar skolans
tillgång till olika personalkategorier. Därför menar jag att lärares
utbildningsnivå också är en faktor som ryms inom de resursrelaterade
ramarna.
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Organisationsrelaterade ramar. Här inkluderas det som berör de sociala
förhållanden och den kultur som infinns i lärarrummet samt vid
skolan som helhet. Inom denna grupp har skolans ledning en central
och betydande roll.
Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund. I denna
grupp ligger fokus på elevernas förutsättningar, elevernas allmänna
skolmotivation samt vilket stöd skolan får genom föräldrasamarbete
och genom lokal kultur för övrigt.
Enligt Imsen (1999) är ramfaktorerna många och dessa samspelar i
bestämda mönster. Som ett exempel ges en skola som arbetar efter en
traditionell ämnescentrerad klassrumsundervisning, vilket medför en
organiserad miljö och en möjlighet för lärare att inte behöva
samarbeta. Det påpekas även att ekonomiska resurser kan ha en
avgörande roll för hur en undervisning ska bedrivas. Men det kan i
vissa fall vara två skolor med lika ekonomiska resurser, som har helt
olika typer av pedagogiska profiler. Detta har ett samband med hur
resurserna kring skolan prioriteras och används (Imsen, 1999).

2.4.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur utomhusundervisning i
samband med NO-undervisning beskrivs av lärare i årskurs 4-6.
Målsättningen är att genom intervjuer undersöka och beskriva lärares
erfarenheter av utomhusundervisning med ett fokus på de eventuella
möjligheter och hinder för en sådan undervisning som lärare ger
uttryck för. Dessa möjligheter och hinder kan förstås mot bakgrund av
ramfaktorteorin och används här för att beskriva vad som främjar eller
hämmar utomhusundervisning i skolan.
Undersökningen försöker besvara dessa forskningsfrågor:
Vilka hinder för att bedriva utomhusundervisning i NO ger lärare uttryck
för?
Vilka möjligheter för att bedriva utomhusundervisning i NO ger lärare
uttryck för?
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3. Metod och Material
3.1. Urval
Den grupp jag vill uttala mig om i denna undersökning är fem
undervisande NO-lärare i en mellanstor kommun i mellersta Norrland.
Jag har genomfört intervjuerna på tre olika skolor och de intervjuade
lärarna arbetar som ämneslärare. Eftersom ämneslärare ofta
undervisar i flera årskurser, har jag valt att inte fokusera på
undervisning i någon särskild årskurs, utan fokus ligger på
årskurserna 4-6.
Jag har valt att utgå ifrån ett subjektivt urval, som enligt Eliasson (2013)
handlar om att man som forskare väljer vilka personer som ska ingå i
undersökningen. De valda personerna har olika åldrar, i ett spann
mellan ungefär 25 och 55 år. Av dessa personer är två män och tre
kvinnor. Intervjudeltagarna kommer i redovisningen av resultatet att
ha fiktiva namn för att de inte ska kunna identifieras (Vetenskaprådet,
2002).

3.1.1. Forskningsetiska principer
När det kommer till riktlinjer för min undersökning, har jag tagit
hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa
principer har till syfte att utgöra riktlinjer för förhållandet mellan
forskare och undersökningsdeltagare. Detta för att det vid behov ska
kunna göras en god avvägning mellan forskningskravet och
individskyddskravet.
Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra
allmänna
huvudkrav
–
informationskravet,
samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i
undersökningen om deras uppgift i undersökningen, samt vilka
villkor som gäller för deras deltagande. I samband med detta ska
deltagarna upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de när som
helst har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att
forskaren endast får inhämta uppgifter från deltagarna med deras
samtycke. Deltagarna har rätt att själva bestämma om, hur länge, samt
på vilka villkor de vill delta i undersökningen. Deltagarna får inte
utsättas för påverkan i sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan
i undersökningen. Konfidentialitetskravet innefattar att alla uppgifter
om identifierbara deltagarna skall antecknas, lagras och avrapporteras
på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras av utomstående.
Detta gäller i synnerhet uppgifter som kan uppfattas vara etiskt
känsliga. Nyttjandekravet, som är det sista huvudkravet, innebär att
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insamlade uppgifter endast ska användas i forskningsändamål. De
personuppgifter som samlats in får därmed inte användas för beslut
eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde, bortsett från att man
inte fått särskilt medgivande av den berörda (Vetenskapsrådet, 2002).

3.2. Val av metod
Min undersökning består av fem intervjuer. Undersökningen är
kvalitativ, vilket enligt Eliasson (2013) ger utrymme för tolkning som
ett genomgående inslag. Jag har valt en kvalitativ metod, eftersom den
enligt författaren kommer bäst till sin rätt när det handlar om att finna
förståelse för specifika sammanhang. De kvalitativa metoderna är
dessutom ofta flexibla och går att anpassa efter situationen samt till
hur undersökningen artar sig. Kvalitativa metoder är bra för att
undersöka företeelser och sammanhang som de kvantitativa
metoderna inte kan komma åt (Eliasson, 2013).
Intervjuerna är av en semistrukturerad karaktär som Eliasson (2013)
benämner det. Detta innebär att intervjuguiden innefattar flera frågor
som kan täcka in flera olika områden. Den semistrukturerade intervjun
är något mer styrd än en ostrukturerad intervju, men kan på samma
sätt som den ostrukturerade intervjun tränga på djupet utan att fråga
ut den intervjuade. Den semistrukturerade intervjun är lämplig att
använda i det avseende att ställa frågor så långt som den intervjuade
personen medger (Eliasson, 2013). Se intervjuguiden i bilaga 3.

3.3. Analys av insamlat material
Det första steget i analysprocessen var att få en förståelse samt en
helhetsbild av mitt insamlade material. Efter varje intervjutillfälle
transkriberade jag väsentliga delar som är relevanta för min
undersökning, för att sedan läsas igenom. Detta hade inte varit möjligt
om jag inte hade spelat in intervjuerna. Denscombe (2000) menar att
de flesta som bedriver en undersökning väljer att använda sig av
ljudupptagning som en kompletterande del. Detta eftersom
ljudupptagningar erbjuder en fullständig dokumentation av vad som
sägs under intervjun (ibid).
Nästa steg i bearbetningen var att sortera bort det som funnits utanför
intervjuguidens teman och det som inte var relevant för min
undersökning. Därefter sammanfattades de transkriberade texterna
utan någon personlig avvägning, och ska motsvara vad
intervjudeltagarna berättat under intervjuerna. Därefter delades texten
in i två innehållsområden; lärarens bakgrund och erfarenhet av
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utomhusundervisning
utomhusundervisning.

samt

möjligheter

och

hinder

med

Diskussionens struktur bygger på de fem ramfaktorerna, där
resultaten diskuteras dels i förhållande till varandra och i förhållande
till ramfaktorteorin. Det resultat som diskuteras har placerats in under
respektive ramfaktor utifrån de respektive ramfaktorernas innebörd.

3.4. Validitet och reliabilitet
Validitet handlar enligt Eliasson (2013) om ifall den undersökning man
genomför verkligen mäter det som är meningen att den ska mäta.
Validiteten är med andra ord beroende av vad undersökning mäter,
eftersom man ska kunna se att undersökningen verkligen mäter det
som ska mätas. Validitet förutsätter också en hög reliabilitet, vilket
kortfattat handlar om ifall undersökningen är pålitlig.
”Undersökningens reliabilitet svarar egentligen på frågan: Kan vi lita på att
undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så likartade
förhållanden som möjligt?” (Eliasson, 2013, s. 14).
Vid kvalitativ undersökning och analys, försöker man enligt Eliasson
(2013) tolka innebörden i uttalanden från intervjudeltagarna.
Kvalitativa metoder är specifika i sitt slag eftersom de fungerar bäst
när det handlar om att komma åt sammanhang som kräver förståelse.
Kvalitativa metoder är dessutom flexibla, eftersom de kan anpassas
efter situationen och hur undersökningen utvecklar sig. En fördel med
intervjuer är att som intervjuare har möjlighet att förtydliga en fråga
om den tillfrågade har svårt att förstå den. De problem som kan uppstå
i samband med en kvalitativ metod är huruvida forskarens tolkning är
rimlig och inte representerar forskarens privata uppfattning. Därför
försökte jag under intervjuerna att påverka de intervjuade så lite som
möjligt. Jag försökte även vid formuleringen av intervjuguiden att
använda mig av ganska öppna frågor. Detta eftersom en öppen fråga
ger den svarande goda möjligheter att komma till tals och att täcka in
så många svar som möjligt (Eliasson, 2013). Detta resulterade i att jag
inte behövde styra intervjun allt för mycket. För ”[...] det är den
intervjuade som ska komma till tals så oförvanskat som möjligt” (Eliasson,
2013, s. 27). Detta är enligt författaren både viktigt för validiteten och
reliabiliteten.
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4 Resultat
I detta kapitel kommer de fem lärarnas intervjuer att presenteras. Jag
börjar med att skriva om intervjun med Anders, för att senare skriva
om Christian, Sandra, Agneta och slutligen Ulla. I slutet av kapitlet
sammanfattas intervjuernas resultat.

4.1. Anders
4.1.1. Lärarens bakgrund och erfarenhet av utomhusundervisning
Anders har arbetat som lärare i två års tid. Han har utbildning som
riktar sig mot grundskolelärare årskurs 7-9 och är ämneslärare. Han är
behörig att undervisa geografi och i religion utöver från de ämnen han
undervisar i. Just nu undervisar Anders i matematik, NO-ämnena
samt teknik. Gällande fortbildning i NO, har Anders läst olika kurser,
däribland Vardagens mysterier som är en fysikkurs. Utöver detta har
han läst kurser i ekologi samt didaktik för alla NO-ämnen. Anders
berättar under intervjun att skolans arbete fungerar på så vis att de
försöker arbeta tematiskt i så stor utsträckning som möjligt. Skolans
personal arbetar gärna ämnesövergripande, men läraren menar att de
inte har kommit så långt ännu. Anders själv försöker integrera
matematiken med NO-ämnet så gott det går.
Anders säger under intervjun att han har utbildning i
utomhuspedagogik, men endast i ämnet geografi, där han även använt
den. Anders berättar att skolan köpt in litteratur som avser
utomhuspedagogik för att lärarna ska kunna utbilda sig själva.
Anders säger att han bedrivit väldigt lite undervisning utomhus. På
hans nuvarande arbetsplats har han inte bedrivit någon
utomhusundervisning alls. Anders berättar att han tidigare använt sig
av utomhusundervisning då han arbetade på en skola med elever i
högre årskurser. I samband med när Anders bedrev
utomhusundervisning berättar han att oftast använde sig av detta när
eleverna arbetat ett tag i ett visst ämne. Han nämner att han tycker att
utomhusundervisning bör placeras någonstans i mitten av ett
arbetsområde för att eleverna ska få en djupare förståelse för det
aktuella ämnet. Anders påpekar att han i nuläget inte bedriver
utomhusundervisning
i
den
omfattning
han
önskar.
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4.1.2. Möjligheter och hinder med att bedriva utomhusundervisning
Anders nämner att kursplanen stödjer utomhusundervisning. I denna
framgår det att eleverna ska utföra moment utomhus, såsom mindre
laborationer. Anders säger att kunskapen kommer att kännas mer
verklig, riktig och kopplad till omvärlden om utomhusundervisning
används. Utomhusundervisningen uppmuntrar till en mer varierad
undervisning som kommer att befästa kunskaperna på ett mer tydligt
sätt.
Anders berättar att det finns ”logistiska faktorer” som är betydande
för användningen av utomhusundervisning. Dessa kan vara faktorer
såsom skjuts när man ska ta sig någonstans. Andra faktorer kan vara
att man bör känna sina elever för att känna sig trygg med att ta med
eleverna utanför klassrummet.
De fördelar som Anders nämner är att utomhusundervisning är
lämplig att använda när elever har det svårt greppa det aktuella ämnet
teoretiskt. Han säger att det är viktigt att även muskelminnet får ta del
av kunskapen och vara som ett stöd till den undervisning som skett
inne i klassrummet. Anders berättar också att man kan se
utomhusundervisning som en ”krydda” på den vanliga
undervisningen i klassrummet. Han tycker att vistelserna utomhus
gärna får ta lite tid, eftersom möjligheterna då vidgas till att eleverna
får en djupare förståelse för undervisningen.
Anders berättar under intervjun att han skulle vilja använda
utomhusundervisning i både matematik och biologi. Men han säger
också att utomhusundervisning skulle vara lämpligt att använda i
fysik och kemi. I matematik tycker han att områdena mätning,
geometri och statistik skulle vara lämpliga att integrera
utomhusundervisning i. Använder man det i biologi menar Anders att
det möjliggör att eleverna får komma närmare naturen. I biologi finns
många ”stillastående ting” som Anders uttrycker det, vilket skulle
kunna röra sig om djur och växter som alltid finns i naturen. Han ger
även ett förslag på en möjlighet som innefattar att eleverna får ta del
av en vandring, där eleverna skulle få ta del av ”stoff” efter vägen.
Anders säger också att eleverna skulle kunna hålla i vandringen själva
om de är väl förberedda.
De
hinder
som
Anders
beskriver
i
samband
med
utomhusundervisning, handlar om säkerhet och utbildning. När det
handlar om säkerhet, menar Anders att det underlättar om man
känner sin klass väl när man ska ta med dem utanför skolan, då Anders
menar att det finns risker med att vara i närheten av vattendrag,
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bilvägar och trafik. Som tidigare nämnts känner han sig tryggare med
att bedriva utomhusundervisning med äldre elever. Han säger också
att det finns ett juridiskt hinder, eftersom det är läraren som är
ansvarig om något skulle inträffa eleverna när de vistas utanför
skolgården. ”Det finns ingen försäkring som täcker om det skulle hända
eleverna något utanför skolgården”, säger Anders och berättar att det
upplevs som ett indirekt hot mot honom som lärare. Anders berättar
att han känner sig osäker med att ”skicka ut” elever i omgivningen och
samtidigt känna att det är en säker miljö för eleverna. Anders berättar
att han bedrivit utomhusundervisning med äldre elever, kände han
mer tillförlit till att eleverna inte skulle ”gå ut på vägen eller skada sig”.
Anders nämner i intervjun att lärarens utbildning delvis har en
påverkan på möjligheten att bedriva utomhusundervisningen. Han
själv har i samband med lärarutbildningen fått utbildning i hur man
flyttar undervisningen från klassrummet ut i naturen. Anders påpekar
att han tycker att NO-ämnets kursplan syftar till att delar av
undervisningen ska bedrivas utomhus. Men han nämner att man som
lärare inte alltid känner sig säker att ta med eleverna ut ur
klassrummet.

4.2. Christian
4.2.1. Lärarens bakgrund och erfarenhet av utomhusundervisning
Christian har arbetat som lärare i ungefär 1 år, varav under den senaste
terminen som enbart NO-lärare i årskurs 6 och svenska i årskurs 7.
Christian har gått en lärarutbildning mot grundskolans senare år. Han
har dock inte slutfört sina studier, vilket medför att Christian inte är
behörig i NO-ämnena. I den utbildning som Christian gått, har han
inriktat sig främst mot SO-ämnena. Han har inte någon utbildning
inom varken utomhuspedagogik eller utomhusundervisning.
Christian berättar under intervjun att de på skolan arbetar i lärarlag,
men att lärarna arbetar som ämneslärare. Lärarna försöker skapa ett
samarbete i arbetslaget och även inom varje enskilt ämne. Om
samarbetet berättar Christian att lärarna försöker skapa en planering
för vad som ska behandlas under de 3 åren som eleverna går på skolan.
Han berättar också att de på skolan inte arbetar ämnesintegrerat eller
ämnesövergripande. Det är en ständig strävan att de ska kunna arbeta
ämnesövergripande, men det finns orsaker som gör att de inte kan
arbeta så i den utsträckning som de önskar. Christian berättar att nu
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när de arbetar med fysik så ingår det mycket matematik, och han
försöker integrera dessa två ämnen.
Christian
säger
att
han
inte
brukar
bedriva
någon
utomhusundervisning alls. Han berättar att han ibland undervisade
utomhus på sin förra arbetsplats, men då i andra ämnen än just NO.
Christian säger inte att han bedriver utomhusundervisning i den
omfattning han önskar. Men Christian ger exempel på några tillfällen
där han skulle vilja använda sig av utomhusundervisning. Han tycker
att biologi är ett ämne där det passar bra med utomhusundervisning,
men tycker också att man kan använda sig av det i ämnena kemi och
fysik. Han säger att man i kemi skulle kunna hämta material,
förslagsvis snö, som senare kan ta in i klassrummet och låta smälta.
Detta kan diskuteras och förklaras för eleverna för att de ska med
enkelhet förstå övergången från snö i fast form till flytande vatten. I
fysik skulle han vilja ta med eleverna ut och släppa föremål från en
högre höjd, vilket handlar om olika krafters inverkan på föremålet.

4.2.2. Möjligheter och hinder med att bedriva utomhusundervisning
Christian har i samband med den lilla utomhusundervisningen han
tidigare använt, upplevt att en sådan form av undervisning fångar
elevernas intresse. ”De elever man inte kan fånga genom teorin kan man
fånga genom praktiska inslag”, säger han. Men Christian nämner också
att det inte är alla elever som får ut så mycket av en undervisning
utomhus. Vissa elever förstår undervisningen bättre i form av
teoretiska inslag, och kan därför bli hindrade genom att
undervisningen flyttas utomhus. Men Christian själv anser att eleverna
får ta del av en verkligare bild av företeelser om de får möjligheten att
delta i en varierad undervisning.
De hinder som Christian talar om i samband med
utomhusundervisning, har mycket att göra med tid och gruppstorlek.
Dessa två faktorer är det som i särklass begränsar användandet av en
undervisning utomhus. Han säger att det krävs mycket planeringstid
för att utomhusundervisningen ska bli bra. Det krävs mycket
förberedelser, planering, analysering och reflektion för en värdefull
undervisning. Christian tycker att det är svårt att göra omfattande
planeringar när tiden inte räcker till.
Christian säger att tiden är en nyckel till en bra undervisning. I
samband med detta menar Christian att en utomhusundervisning kan
leda till att annat i kursplanen blir drabbat och eventuellt utelämnas
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på grund av tidsbrist. Han tror att om det läggs vikt vid en
undervisning utomhus, så måste tempot ökas för att allt de andra i
kursplanen ska hinnas med. Detta kan på sikt medföra att elever som
har svårigheter med inlärning kan få det ännu svårare. Han säger
också att stora elevgrupper kan vara ett problem. Om det skulle finnas
möjlighet att bedriva utomhusundervisning i halvklasser, så skulle det
medföra att det blir enklare för läraren att fånga alla elevers
uppmärksamhet. ”Eleverna skulle då få ut mer av undervisningen”, säger
Christian.
Christian tycker att kursplanen inte ger särskilt mycket stöd för att
bedriva en utomhusundervisning. Han tycker inte att det finns något
tydligt uttalat gällande en undervisning utomhus. Han menar att
kursplanen är väldigt övergripande, med mycket saker som ska
genomföras och uppnås på kort tid. Christian säger att han tror att
detta medför att många lärare väljer bort utomhusundervisning, vilket
han även själv gjort.
Christian berättar att han tror att lärares utbildning i
utomhusundervisning påverkar undervisningens innehåll och
omfattning. Han nämner att lärarutbildningen borde ge fler praktiska
exempel och verktyg, för att lärare lättare ska kunna använda sig av
utomhusundervisning. Han tyckte själv att han saknade idéer och
verktyg för att kunna bedriva en sådan undervisning när han började
arbeta som lärare. Förutom detta tycker han att lärare kontinuerligt
borde få fortbildning under sin verksamma tid som lärare.

4.3. Sandra
4.3.1. Lärarens bakgrund och erfarenhet av utomhusundervisning
Sandra har en grundskolelärarutbildning 1-7 med inriktning mot
matematik och NO. Sandra har arbetat som lärare i 18 år och har
undervisat i NO under alla dessa år. Sedan 1.5 år tillbaka har Sandra
arbetat som ämneslärare på mellanstadiet, där hon undervisar i
matematik och NO. Just nu undervisar hon endast i årskurs 5.
Sandra har ingen specifik utbildning i varken utomhuspedagogik eller
i utomhusundervisning. Det ingick inget av detta i hennes
lärarutbildning. Sandra berättar under intervjun att de på skolan
arbetar årskursvis. Lärarna är ämneslärare och arbetar i arbetslag. Men
tyvärr finns inget större samarbete mellan de undervisande lärarna i
respektive ämne ännu. Det framkommer även under intervjun att de
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på skolan har som önskemål att arbeta ämnesintegrerat, vilket inte sker
i nuläget. Sandra integrerar inte sina ämnen med varandra. Sandra
berättar att det tidigare varit ett mer tematiskt arbete på skolan, men
menar att tiden idag inte räcker för att kunna planera upp ett tematiskt
arbete.
I intervjun med Sandra framkommer det direkt att hon inte brukar
bedriva särskilt mycket utomhusundervisning. Hon säger att de under
denna termin inte använt sig av utomhusundervisning, men berättar
att de gjort det tidigare terminer. När hennes elever gick i årskurs fyra
fick eleverna gå ut och undersöka miljön, i samband med att de
arbetade med träd och växter. De var också ute en del när de arbetade
med de olika årstiderna. Hon blickar även tillbaka till när hon hade en
annan klass med färre elever. Då fick eleverna i samband med arbetet
med årstiderna skapa en ”årstidsbok”. I samband med detta fick
eleverna med jämna mellanrum gå ut och undersöka ett visst område
och dokumentera de förändringar som skett mellan besöken.
Sandra svarar på frågan som handlar om att utomhusundervisning
bedrivs i den omfattning som önskas, med ett snabbt ”nej”. Hon
önskar att hon kunde bedriva utomhusundervisning i större
omfattning.

4.3.2. Möjligheter och hinder med att bedriva utomhusundervisning
Avseende de möjligheter som finns med utomhusundervisning,
hänvisar Sandra till ett kollegialt samarbete på skolan. De arbetar inte
tillsammans särskilt ofta, men om de gjorde det, skulle möjligheterna
för att integrera fler ämnen i utomhusundervisningen öka. Det skulle
även bidra till att man kunde vistas utomhus med eleverna under
längre stunder.
Sandra säger under intervjun att lärares utbildning inom
utomhusundervisningen påverkar möjligheterna till att bedriva en
sådan undervisning. Tidigare har skolan deltagit i något som kallas för
”Skogen i skolan”, där de ibland kom till skolans närområden för att
undervisa både lärare och elever. Under dessa tillfällen fick
exempelvis eleverna delta under en anordnad dag, där de fick
möjligheter att delta vid olika stationer med olika aktiviteter. Även
lärarna kunde bli erbjudna att få delta under särskilda dagar, där de
kunde få inspiration och idéer till hur utomhusundervisning kan
bedrivas.
Sandra menar att kursplanen är väldigt tolkningsbar och hon menar
att det i den framgår att lärare ska bedriva undervisning utomhus. Hon
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tycker att man som lärare kan välja hur man vill bedriva sin
undervisning, förutsatt att de mål som avses uppfylls.
När det kommer till elevernas inställning till utomhusundervisning,
har Sandra erfarit att många elever har en negativ inställning till
utomhusundervisning innan de varit ut. Men efter att de vistats
utomhus, är de nöjda med att de fick delta i undervisningen. Sandra
tror att de elever som är negativt inställda till utomhusundervisning
inte själva tänker på att de lär sig något när de vistas utomhus, men
hon menar att de omedvetet lär sig.
Sandra har under sina år som lärare märkt att rörelse har en stor
inverkan på lärandet. Hon tycker att eleverna sitter stilla alldeles för
mycket i skolan och menar att det därför är viktigt att ibland göra
något utanför klassrummet. Hon ger ett exempel på en arbetsgång som
har positiv inverkan på elevernas lärande. Det handlar om att först läsa
om ett ämnesområde, se det på film och därefter göra något praktiskt
utomhus. Men Sandra påpekar också att utomhusundervisning
givetvis inte passar alla. Dock tycker hon att det är ett viktigt alternativ
till de elever som har bland annat läs- och skrivsvårigheter.
Angående de hinder som finns med att bedriva utomhusundervisning,
nämner Sandra ett flertal faktorer som påverkar situationen. Sandra
säger till att börja med att hon inte känner sig trygg i situationen med
att ta ut 25 elever som ensam lärare. Hon menar att om det fanns
möjlighet att dela in eleverna i halvklass, skulle förutsättningarna för
att lämna klassrummet bli större. Alternativet till detta är att de skulle
vara två lärare som tar med sig hela klassen ut. Bortsett från detta
nämner Sandra tidsaspekten och skolans schemaläggning som en
anledning till att man inte hinner bedriva utomhusundervisning. Hon
berättar att hon i vissa fall har NO-lektioner på 35 minuter, vilket
medför att de inte hinner lämna klassrummet. Sandra säger att de
under tidigare år fick lägga sitt eget schema, vilket gjorde att några
NO-lektioner i planeringen kunde göras längre. I samband med
tidsbrist talar Sandra om att man som lärare måste göra en riskanalys
vid varje tillfälle då eleverna ska lämna skolans område. Denna
riskanalys ska fyllas i samband med att man lämnar skolans område,
vilket Sandra tycker tar lång tid att genomföra. Hon berättar att det i
analysen ska fyllas i vart eleverna ska gå och vad de ska göra. Detta för
att ha ”ryggen fri” som Sandra uttrycker det. Hon säger att dessa
riskanalyser är ett krav från Skolinspektionen och att det hela handlar
om en försäkringsfråga. Sandra tycker att dessa riskanalyser är en av
de saker som begränsar möjligheterna för att ta med eleverna ut.
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En annan anledning till att hon inte bedrivit utomhusundervisning i så
stor omfattning, säger hon bero på att det varit ”struligt” i denna klass.
Klassen har behövt mycket katederundervisning för att behålla lugnet,
vilket medfört att de stannat inomhus. En annan anledning är att hon
inte känt sig säker med att ta med eleverna ut ur klassrummet,
framförallt i början när hon inte kände eleverna så väl.
Flera hinder för utomhusundervisning som Sandra nämner är att det
inte finns något material på skolan som är användbart för
utomhusundervisning. Hon saknar material såsom luppar och bägare
att samla vatten i. Förutom detta önskar Sandra att skolan kunde
erbjuda tid så att undervisande lärare inom samma ämne fick tid att
samtala med varandra. På så vis skulle man gemensamt kunna planera
och finna passande aktiviteter för att kunna bedriva
utomhusundervisning. Avslutningsvis säger Sandra att hon även
önskar att skolan kunde erbjuda vidareutbildning inom
utomhusundervisning, och att det i samband med vidareutbildningen
kunde delas ut material och kopieringsmaterial för lärarna att
använda. Hon uttrycker det som att det är svårt att hela tiden
”uppfinna hjulet” själv.

4.4. Agneta
4.4.1. Lärarens bakgrund och erfarenhet av utomhusundervisning
Agneta har arbetat som lärare i 12 års tid, varav i 7 år som NO-lärare.
Hon har en utbildning som riktar sig mot grundskolelärare 1-7 med
inriktning mot matematik och NO. Hon är behörig i hemkunskap
utöver de ämnen hon undervisar i. Agneta undervisar just nu i
matematik, NO-ämnena och i hemkunskap. Agneta har ingen specifik
utbildning inom utomhuspedagogik eller i utomhusundervisning.
Hon nämner att det ingick endast mycket lite i hennes lärarutbildning.
Under intervjun med Agneta så berättar hon att de på skolan arbetar i
arbetslag. Agneta arbetar som klasslärare, men undervisar endast i
sina specifika ämnen.
Agneta berättar under intervjun att hon brukar bedriva
utomhusundervisning. Hon ger exempel på några saker som hon gjort
med sina elever, vilka är att de brukar besöka en närliggande sjö. Detta
görs minst en gång per år. På väg dit får eleverna plocka växter, vilka
de senare tittar närmre på med hjälp av floror. Förutom det brukar
Agneta använda skolgården för utomhusundervisning. När de ska
starta ett nytt arbetsområde, exempelvis om hösten, får eleverna söka
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efter saker som de förknippar med hösten. Därefter brukar hon ge
eleverna möjlighet att ta med sig dessa hösttecken in i klassrummet om
det är möjligt. Detta för att de ska kunna diskutera om dessa
tillsammans. Eleverna brukar även få delta i en lägerskola med
övernattning en gång per år. Anledningen till detta är för att skolan är
en världsarvsskola. Agneta berättar att de under denna lägerskola ges
möjlighet att göra undersökningar i vattnet för att eleverna ska få se
vilka djur och växter som finns där. Eleverna ges även möjlighet att få
se skillnader mellan en sjö, ett hav och älv.
Efter detta berättar Agneta att hon inte bedriver utomhusundervisning
i den utsträckning hon önskar, vilket har att göra med ett flertal saker.

4.4.2. Möjligheter och hinder med att bedriva utomhusundervisning
Agneta tycker att skolan har goda möjligheter för att bedriva
utomhusundervisning. Delvis för att skolan som tidigare nämnts är en
världsarvsskola med möjlighet till att ha lägerskola för eleverna, och
delvis för att skolan har en bra skolgård. Agneta berättar att de har en
mindre skog på skolgården, vilket gör att det finns mycket att koppla
samman till undervisningen. Agneta säger sig uppleva att eleverna
tycker att lägerskolan är ett roligt inslag i undervisningen. Hon
berättar att det där finns olika stationer, vilket gör att eleverna alltid
har något att göra när de är där.
Agneta anser att kursplanen både möjliggör och försvårar
utomhusundervisning. Hon tycker att man i kursplanen kan hitta stöd
för att bedriva utomhusundervisning. Hon säger att ”Allt går ju ut på
hur man som lärare tolkar saker och ting. Om det står exempelvis att vi ska
lära oss om naturen, då kan man som lärare själv göra en tolkning om man
bara ska sitta och läsa i böcker eller om man istället ska gå ut och genomföra
undervisningen utomhus”. Agneta säger att man till exempel kan titta på
olika trädsorter såsom gran, tall och björk. Hon tycker att istället för att
läsa om dessa i böcker kan gå ut och titta på dem i verkligheten.
I intervjun nämner Agneta ämnesintegrering och anser att man ibland
bör samarbeta med en annan klasslärare. Ska man samarbeta i
samband med utomhusundervisning, tycker hon att man bör se till att
den andra läraren vinner något av att använda utomhusundervisning
i sitt ämne. Men för att detta ska vara möjligt, anser Agneta att man
måste sätta sig tillsammans och planera undervisningen. Hon tycker i
allmänhet att det inte är så lätt att bedriva utomhusundervisning. Hon
berättar att det finns så mycket hon skulle vilja testa, vilket inte alltid
är särskilt lätt då det finns olika saker som kan påverka denna
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undervisningsform på ett negativt sätt. Trots detta försöker skolan få
utomhusundervisning att förbli genomförbar.
Fler saker som Agneta nämner som positivt, är att man som lärare
alltid funderar kring hur man ska kunna göra undervisningen bättre
och roligare. Hon menar att detta är en viktig process för att
utomhusundervisningen ska ha möjlighet att bli bättre med tiden.
Under intervjun med Agneta framkommer det att det finns saker som
kan sätta hinder för utomhusundervisning. Det första exemplet hon
beskriver är personalbrist och hon menar att lärare inte bör vara ensam
om man ska lämna skolgården. Skolan ligger nära en större trafikerad
väg och hon tycker att det krävs en utförlig planering innan man
använder sig av en undervisning utomhus. ”För man som undervisande
lärare är alltid den som har huvudansvaret. Om en elev springer iväg från
elevgruppen när man är ute och man är ensam lärare, hur ska man göra då?
Lämna elevgruppen och springa efter?”. I samband med detta fortsätter
Agneta med att det helt enkelt inte finns tillräckligt med resurser för
att det ska bli bekvämt att bedriva en undervisning utomhus.
Förutom personalbrist, nämner Agneta tidsbrist. Hon tycker inte att
det finns mycket tid som kan ägnas åt planering - framförallt inte för
planering tillsammans med andra lärare. Hon säger att det finns så
mycket som ska hinnas med, såsom utbildningar. Agneta säger att på
grund av tidsbristen kan nästan utomhusundervisningen ”falla i
glömska”. Hon tycker att man som lärare lätt fastnar i ett visst mönster
när det kommer till hur man undervisar.
Agneta tycker att elevgruppen kan påverka möjligheten till att bedriva
utomhusundervisning på ett negativt sätt. Hon menar att man med
tiden lär känna sin klass, vilket är positivt. Men hon menar att man då
också kan få reda på att vissa elever har svårt med förändringar.
Elevernas attityder kan spela roll och hon säger att deras humör just
vid det tillfället kan påverka undervisningen. Har en elev haft en
turbulent morgon, kan detta påverka elevens kunskapsinhämtning
och inställning till själva utomhusundervisningen. Ytterligare orsaker
som gör att de inte kan ha utomhusundervisning för ofta, är att vissa
elever tycker att förändringar som att flytta undervisningen utomhus,
känns otryggt. Därför försöker hon göra utomhusundervisningen till
ett mindre projekt, genom att eleverna får gå ut på skolgården och
hämta saker som läraren efterfrågat och därefter komma in igen.
Förutom detta säger Agneta att utomhusundervisningen kan påverkas
av hur elevgrupperna ser ut, samt hur stora dessa elevgrupper är. Hon
tror att de elever som ”klarar av att delta” i en undervisning utomhus
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4.5. Ulla
4.5.1. Lärarens bakgrund och erfarenhet av utomhusundervisning
Ulla har arbetat som lärare i 11 år, varav 4 år som NO-lärare. Hon har
en utbildning som riktar sig mot grundskolans tidigare år. Hon är
behörig i alla ämnen från årskurs 1 till och med årskurs 6 förutom i
ämnet teknik. Just nu undervisar Ulla i matematik och i NO-ämnena.
Hon har ingen specifik utbildning i varken utomhuspedagogik eller
inom utomhusundervisning. Ulla berättar att det endast ingick väldigt
lite utomhusundervisning i hennes lärarutbildning. Under intervjun
med Ulla berättar hon att lärarna på skolan arbetar i lärarlag. Lärarna
som ingår i lärarlagen arbetar som ämneslärare och har två ämnen
vardera. De försöker arbeta ämnesövergripande, men har inte gjort det
i så stor utsträckning ännu. Ulla vill försöka integrera
bildundervisningen med sin NO-undervisning.
Ulla berättar under intervjun att det inte bedrivits någon särskild
utomhusundervisning inom NO-ämnet. Eleverna har fått möjligheten
att vara utomhus vid ett tillfälle under hösten, då de hade i uppgift att
plocka löv. Dessa skulle de senare ta in i klassrummet och titta närmre
på. Ulla tycker att detta är ett lämpligt sätt att bedriva
utomhusundervisning på. Det talade i samband med detta om
förmultning, olika trädsorter och varför träd tappar sina löv på hösten.
Ulla tycker inte att hon bedriver utomhusundervisning i den mån hon
önskar. Hon tycker det hade varit lämpligt att bedriva en undervisning
utomhus när man exempelvis talar om sjöar och vattendrag. Hon
tycker att man på så vis får möjlighet att göra mindre undersökningar
och
experiment
tillsammans
med
eleverna.

4.5.2. Möjligheter och hinder med att bedriva utomhusundervisning
Ulla känner att det först och främst är för stora grupper och klasser på
skolan för att gå ut och bedriva en utomhusundervisning. ”Att gå ut
med 20 elever känns inte bra”, säger hon. Ulla berättar att
utomhusundervisning hade varit lättare om man hade möjlighet att
dela in eleverna i halvklasser.
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Under intervjun berättar Ulla att det finns en rädsla för att använda sig
av utomhusundervisning, men säger samtidigt att det är säker lättare
än vad man tror med att använda denna typ av undervisning.
Ulla beskriver att hon tidigare arbetade på en skola för lägre åldrar,
och bedrev utomhusundervisning oftare. Dessa elever tyckte att
undervisningen blev mer rolig när utomhusaktiviteter inkluderades.
”Det var såklart inte alla elever som tyckte så, men de flesta. Vissa elever blir
slamsiga när undervisningen sker utomhus, medan andra blir mer skärpta och
tar till sig mer av undervisningen”, säger hon.
Till att börja med, påpekar Ulla att hon väljer att inte undervisa
utomhus särskilt ofta på grund av elevgrupperna samt hennes
osäkerhet över att ta med eleverna utanför skolgården. Hon tycker
dessutom att det svårt att åka iväg någonstans med eleverna. Detta
tycker hon är både en ekonomisk fråga samt beroende av klassernas
storlek. Hon tycker att det skulle vara genomförbart om man som
lärare kunde få ha ”halvklasstimmar”, eller om man var två pedagoger
vid de tillfällen då utomhusundervisningen ska äga rum. Hon berättar
att man oftast är ensam när man undervisar, vilket försvårar det hela.
En annan faktor som Ulla nämner, har att göra med ämneslärarskapet.
Hon berättar att det inte är säkert att man skulle hinna tillbaka med
eleverna till nästa lektion, om man bedriver utomhusundervisning.
Detta skulle i värsta fall påverka de andra lärarnas ämnen, samt
elevernas tid för resterande ämnen. Ulla menar att det skulle vara
lättare att arbeta med utomhusundervisning på högstadiet eftersom de
är lite mer självgående, för att man då kan släppa eleverna lite mer fria.
Hon tycker att eleverna i årskurs 4-6 är så pass små, att man hela tiden
måste ha dem i samlad grupp.
Ytterligare faktorer som kan påverka, är lärares brist på utbildning
inom utomhusundervisning. Hon menar att detta kan vara avgörande
för om man väljer att använda sig av en sådan undervisning eller inte.
Ulla önskar att man kunde få mer utbildning inom
utomhusundervisning redan under lärarutbildningen, eftersom detta
skulle kunna underlätta för det kommande arbetslivet. Hon nämner
också att många lärare på skolan använder NTA-lådor i NOundervisningen, vilket medför att undervisningen blir styrd till att
hållas inomhus. Hon tycker heller inte att kursplanen ger särskilt
mycket stöd för att som lärare ska kunna bedriva en undervisning
utomhus.
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4.6. Sammanfattning av resultat
Något som tydligt framkom genom intervjuerna var att lärarna har
både ambition och vilja att bedriva någon form av
utomhusundervisning. I praktiken är det endast en av dessa fem lärare
som använder utomhusundervisning i nutid. De andra har antingen
haft undervisning utomhus tidigare, eller så har de aldrig haft det.
Fler faktorer som framkommer är att lärarna ser tidsfaktorn som
avgörande. Fyra av fem lärare känner att de inte har tid att varken
planera eller genomföra utomhusundervisning. Tidsbristen leder till
att lektionerna blir korta och svåra att faktiskt utnyttja utomhus. En
ytterligare aspekt är att fyra av fem lärare säger att de stora klasserna
påverkar möjligheterna till att bedriva utomhusundervisning. Dessa
lärare säger att det är svårt att vara ensam lärare med så stora klasser
och önskar att det fanns möjlighet att dela upp klasserna i
”halvklasser”.
En viktig faktor för att lärarna ska vilja bedriva undervisning utomhus
är enligt dem att de vill känna sig bekväma i situationen. Flera av
lärarna känner sig otrygga och osäkra, vilket medför att användandet
av utomhusundervisning blir i mindre skala. Flera av
intervjudeltagarna nämner dessutom att avsaknad av utbildning inom
utomhusundervisning
påverkar
eller
delvis
påverkar
utomhusundervisningen.
Fler saker som lärarna nämner i samband med hinder för att bedriva
utomhusundervisning, är att det finns risker att vistas utanför
skolgården tillsammans med eleverna. Två lärare nämner
”riskanalyser” och tycker att det teoretiska i form av för- och
efterarbete tar alltför mycket tid. De fyra lärarna som nämner att det är
riskfyllt att ta med sig eleverna, känner sig hindrade och nämner även
de stora klasserna som ett problem i samband med detta. En lärare
sade så här: ”[...] man som undervisande lärare är alltid den som har
huvudansvaret. Om en elev springer iväg från elevgruppen när man är ute
och man är ensam lärare, hur ska man göra då? Lämna elevgruppen och
springa efter?”. Detta visar likaså att det kan vara problematiskt att vara
ensam med elevgruppen, som nämnt i andra stycket i detta avsnitt.
Gällande kursplanens inverkan, tycker två lärare att kursplanen är
tolkningsbar, vilket gör att de finner stöd för att bedriva
utomhusundervisning. En av dessa lärare tycker att man kan välja hur
man vill bedriva sin undervisning, förutsatt att man uppfyller
kursplanens mål. En annan lärare påpekar att kursplanen syftar till att
vissa delar av undervisningen bör bedrivas utomhus. I kontrast till
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detta, tycker de två sista lärarna att kursplanen inte ger särskilt mycket
stöd för utomhusundervisning. En av dessa lärare tror att detta medför
att många lärare väljer bort utomhusundervisning.
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5. Diskussion
Detta kapitel består av det viktigaste innehållet i mitt resultat och
diskuteras i förhållande till tidigare forskning. De rubriker som
används nedan är relaterade till ramfaktorteorin och de fem faktorer
som teorin baseras på. Delar av resultatets innehåll har placerats under
respektive faktor och kommer på så sätt öka synligheten över vad som
klassas som möjligheter och hinder i intervjudeltagarnas svar.

5.1. Det pedagogiska ramsystemet
Avseende det pedagogiska ramsystemet som handlar om skolans lagar,
styrning och undervisningens innehåll, hänvisar flera av de
intervjuade lärarna till att de känner sig påverkade av detta. De känner
sig påverkade på så sätt att de känner sig ”styrda” av kursplanerna för
NO-ämnena. Lärarna berättar att det därmed blir svårt att ta med
eleverna ut ur klassrummet, eftersom utomhusundervisning är något
som tar mycket tid. En av lärarna berättar att utomhusundervisning
helt uteslutits med hänsyn till att kursplanerna inte kräver en sådan
form av undervisning. Tre av de intervjuade lärarna tycker att
kursplanen således visar att det finns skrivningar i kursplanerna som
kan ses som en möjlighet för att bedriva utomhusundervisning. Två av
lärarna tycker inte att utomhusundervisning synliggörs i någon vidare
utsträckning i kursplanerna.
Fler
saker
som
framkommit
i
intervjuerna
är
att
utomhusundervisningen kan ”falla i glömska” på grund av allt det
andra i kursplanen som ska hinnas med. En motvikt till detta kan som
en av lärarna berättar vara att om utomhusundervisning prioriteras, så
kan istället ”det andra” i kursplanen bli drabbat. Detta händer då i
avseende att tempot måste ökas för att allt ska hinnas med. Detta kan
enligt läraren på sikt medföra att elever som har svårigheter med
inlärning kan få det ännu svårare.
Förutom personalbrist, nämner Agneta tidsbrist. Hon tycker inte att
det finns mycket tid som kan ägnas åt planering, framförallt inte för
planering tillsammans med andra lärare. Hon säger att det finns så
mycket som ska hinnas med, såsom utbildningar. Agneta säger att på
grund av tidsbristen så kan nästan utomhusundervisningen ”falla i
glömska”. Hon tycker att man som lärare lätt fastnar i ett visst mönster
när det kommer till hur man undervisar.
Med hänsyn till undervisningens innehåll, påpekar tre av fem lärare
att utomhusundervisning kombinerat med undervisning i
klassrummet kan få kunskapen att kännas mer verklig. De saker som
framkommer är att utomhusundervisning är ett bra komplement när
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vissa elever har svårt att greppa det teoretiska i det aktuella ämnet.
Samma lärare säger även att utomhusundervisning uppmuntrar till en
varierad undervisning, som gör att kunskaperna enklare befästs hos
eleverna. Med hänsyn till vad Skolverket (2011) skriver, får man
förståelse för att en harmonisk utveckling baseras på variation och den
tillgång eleverna får till att pröva, utforska och gestalta sina kunskaper
och erfarenheter från undervisningen (s. 10). Fler saker som
framkommer under intervjuerna är att eleverna kan få ta del av en
verkligare bild av företeelser om de får vistas utomhus, samt att de
istället för att läsa om saker som sker utomhus kan gå ut och studera
dem på riktigt. I kommentarmaterialet för biologi (Skolverket 2017a)
kan man läsa att fältstudier ger förutsättningar till att eleverna lättare
ska kunna förstå hur de kan utforma olika undersökningar för att söka
svar på sina frågor om människan och naturen. Även Dahlgren och
Szczepanski (2004) ser lärande i inomhusmiljö samt undervisning
utomhus som en lyckad kombination, eftersom det blir en form av
kunskap som förenar teori och praktik genom en direkt upplevelse.
Detta vill jag föra samman med en del i mina teoretiska
utgångspunkter, där Dahlgren och Szczepanski diskuterar den typ av
pedagogik som Dewey hänvisat till. Dewey trodde som sagt att en
växelverkan mellan klassrummets teoretiska inlärningsmiljö och en
mer praktisk miljö skulle leda till en ökad insikt hos eleverna (ibid).

5.2. De administrativa ramarna
Den andra faktorn, de administrativa ramarna, består till stor del av
lärares scheman och hur skolans arbete struktureras. Flera av de
intervjuade lärarna nämnde tidsbrist som en av faktorerna till att de
inte bedriver utomhusundervisning i någon större omfattning.
Det framkom att det finns för lite tid för att planera och strukturera
undervisningen, att lektionerna är för korta för att de ska kunna hållas
utomhus, samt att de säkerhetsåtgärder (riskanalyser) som behöver
genomföras före och efter utomhusundervisningen tar för mycket tid.
Tre lärare nämner att deras möjlighet till att bedriva
utomhusundervisning påverkas av tidsbrist. En av dessa lärare
berättade om när man vistas utomhus med eleverna, och hur svårt det
ibland är svårt att hinna tillbaka med eleverna till nästa lektion. Detta
skulle enligt läraren inte bara påverka tiden för utomhusundervisning,
utan även de andra lärarnas ämnen om man inte hinner tillbaka i tid.
De två andra lärarna tycker att utomhusundervisning förutsätter att
man planerat väl, vilket enligt dem blir svårt när det känns som att
tiden inte räcker till. Tidsbrist i samband med utomhusundervisning
är något som både Brodin (2011) och Lundegård et. al (2004) synliggör.
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Författarna menar att lärare inte sällan ser en undervisning utomhus
som ett komplement till den traditionella skolundervisningen, vilket
jag tror kan medföra att utomhusundervisning inte prioriteras i
särskilt hög grad. Lundegård et. al (2004) anser att ett hinder med
utomhusundervisning har att göra med att den inte erhåller samma
självklara plats i undervisningen som en undervisning inomhus gör.
Även Fägerstams (2014) studie kan kopplas samman med tidsbrist och
säkerhetsrisker. Detta eftersom de skeptiska lärarna ansåg att
undervisningsformen är tidskrävande och inte anpassad till de
kursplaner som finns. De ansåg även att utomhusundervisning medför
säkerhetsrisker.

5.3. De resursrelaterade ramarna
Avseende resursrelaterade ramar, vilka innefattar bland annat ekonomi,
läromedel och undervisningstimmar, går det i samband med
intervjuerna uttyda att dessa resursrelaterade ramar på flera håll är
bristfälliga. En av lärarna berättade att fördelningen av antalet
undervisningstimmar förändrats de senaste åren. Läraren saknar tiden
då hon själv fick ”lägga schema” – för då fanns möjlighet att vistas
utomhus oftare tillsammans med eleverna. Numera påverkar de korta
lektionerna möjligheterna till utomhusundervisning, vilket även en till
av de intervjuade lärarna påpekar.
Gällande mänskliga resurser, nämner fyra av de intervjuade lärarna
att det är svårt att vare ensam med så stora klasser utomhus. Dessa
lärare nämner ”halvklasser” som en möjlig åtgärd när man ska bedriva
utomhusundervisning, men som i nuläget inte är möjligt eftersom det
inte finns tillräckligt med resurser på skolorna. Även Dahlgren och
Szczepanski (2004) är övertygade om att en god utomhusundervisning
förutsätter vissa anpassningar, däribland anpassningar till
gruppstorlek och ålder.
Avseende pedagogiska läromedel, nämner två av lärarna det som
viktigt att ha tillgång till bra material. En av dessa lärare hade redan
under lärarutbildningen velat få tillgång till idéer och färdigt material
anpassade för utomhusundervisning. Den andra läraren säger att
skolan inte tillhandahåller material som kan behövas när man
undervisar utomhus.
Ytterligare ett genomgående inslag i denna undersökning är behovet
av vidareutbildning. Alla lärare förutom en berättade att de tycker att
lärarens utbildning har en påverkan på utomhusundervisning och att
de önskar få utbilda sig mer inom området. En av lärarna berättade att
skolan köpt in litteratur som avser utomhusundervisning. Detta för att
lärarna på egen hand ska skaffa sig utbildning i undervisningsformen.
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Tre av lärarna sade att det vore önskvärt att skolan kan erbjuda
fortbildning, varav två av dessa tyckte att det skulle fokuseras mer på
utomhusundervisning redan i lärarutbildningen. Strotz och Svenning
(2004) tror med säkerhet att en god lärarutbildning kan rusta
lärarstudenterna inför en framtid med uppgift att bedriva
utomhusundervisning. Hur som helst, kan det efter att ha läst igenom
intervjuerna, konstateras att utbildning kan vara avgörande i det
avseende om man väljer att använda sig av utomhusundervisning eller
inte. Två av de intervjuade lärarna saknar idéer och verktyg för att
lyckas bedriva en god utomhusundervisning. Skolverket (2011)
skriver om vidareutbildning och menar att det är viktigt att lärare har
den utbildning och kompetensutveckling som krävs för att lyckas
genomföra sina uppgifter och även ge eleverna den kunskap de
behöver. Ekborg och Lindahl (2006) menar att vidareutbildning i just
utomhusundervisning är en nödvändighet för att lärarna ska kunna
överföra sina kunskaper till eleverna.

5.4. De organisationsrelaterade ramarna
Avseende organisationsrelaterade ramar, inkluderas de sociala
förhållanden som finns i skolan och dess kultur, vilka kretsar kring
skolan som helhet. Här kan man åter igen nämna de stora klasserna
som ett hinder för att bedriva en säker utomhusundervisning. Detta
medför att lärarna inte känner att det är säkert att lämna skolgården
tillsammans med eleverna.
Ett genomgående inslag i såväl teoretiska utgångspunkter som mitt
resultat, är att lärare beskriver utomhusundervisning som främmande
och komplicerad att bedriva. Detta kan enligt Dahlgren och
Szczepanski (2004) röra sig om lärares rädsla och osäkerhet, vilket kan
bero på att lärarna har för lite erfarenhet av att bedriva
utomhusundervisning. Fyra av fem lärare beskrev under intervjuerna
att de bedrivet mycket lite eller ingen utomhusundervisning. Dessa
lärare motiverade detta genom att beskriva de anledningar som gör att
de inte vill undervisa utomhus. Dessa handlade bland annat om att
lärarna inte kunde känna att det är en säker miljö för eleverna, att de
måste göra en riskanalys vid varje tillfälle då eleverna ska tas med
utanför skolans område, och att klassens sammansättning och storlek
begränsar möjligheterna att ta med eleverna ut. Fägerstam (2014) har
uppmärksammat samma sak; nämligen att denna undervisningsform
kan ses som både tidskrävande och riskfyllt. Även Norðahl och
Jóhannesson (2016) kom fram till att många lärare anser att
säkerhetsriskerna kan påverka eleverna negativt, vilket kan leda till att
utomhusundervisning inte sker i den utsträckning som lärarna önskar.
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Dock framkommer inte vad dessa säkerhetsrisker kan innebära, vare
sig i Norðahl och Jóhannessons undersökning eller i min
undersökning. Endast en av de lärarna som jag intervjuade preciserade
det hela genom att berätta att det fanns en rädsla för att eleverna skulle
”gå ut på vägen och skada sig”.
Ytterligare faktorer som har med de organisationsrelaterade ramarna
att göra, är att intervjuerna synliggjort att ingen av de intervjuade
lärarna tycker att det finns stora möjligheter till ämnesintegrering på
skolan. Endast en av dessa lärare nämner att utomhusundervisningen
kombinerats med ett annat skolämne. Tre av lärarna anser att
samarbete med andra lärare skulle kunna möjliggöra att
utomhusundervisning används i större omfattning. Just samarbete, är
något som Strotz och Svenning (2004) lyfter. De skriver att ett bättre
samarbete mellan skolans personal skulle underlätta elevernas lärande
på sikt och möjliggöra en god utomhusundervisning. Men för att detta
ska bli möjligt är samtalet det allra viktigaste inslaget. Skolverket
(1996) skriver att samtal mellan kollegor leder till nya insikter,
samtidigt som de medför att man vågar prova nya metoder.

5.5. Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella
bakgrund
Den femte och sista ramfaktorn, ramar med anknytning till eleverna och
deras kulturella bakgrund, fokuserar på elevers förutsättningar och
motivation, samt vilket stöd skolan får genom exempelvis
föräldrasamarbete.
Tre av lärarna nämner att alla elevers lärande inte gynnas när det
kommer till teoretisk undervisning. De menar att det därför är viktigt
att lämna klassrummet och ta med eleverna ut ibland. Där får eleverna
möjlighet att använda sina sinnen, att aktivera muskelminnet och att
använda sin motorik. De tror alla att detta gynnar elevernas möjlighet
till att lära sig nya saker. Något som Dewey tog fasta på var att ett
utvidgat lärande baseras på att man som lärare ser till att utgå från
elevernas förförståelse (Szczepanski 2008). Detta är något som även
Skolverket (2011) hävdar. I skolans kursplaner kan man läsa att
skolundervisningen ska ta fasta på elevernas förkunskaper och bygga
upp undervisningen utifrån dessa. Men alla intervjuade lärare tycker
inte att utomhusundervisning behöver förbättra elevers lärande. En av
lärarna menar att de elever som förstår undervisningens innehåll
bättre i form av teoretiska inslag, kan bli hämmade i sin
kunskapsinhämtning när undervisningen flyttas utomhus. Brügge och
Szczepanski (2004) anser att lärare måste förstå att naturen inte är en
naturlig miljö för alla människor. Men för att uppmuntra eleverna till
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en positiv inställning avseende utomhusundervisning är det enligt
författarna viktigt att arbeta på olika sätt när man undervisar utomhus.
Två av de intervjuade lärarna berättar att elevernas humör och
inställning kan spela en viss roll när det är dags för
utomhusundervisning. En av dessa lärare nämner att eleverna kan
påverkas av saker som hänt innan skolan eller under skoldagen, vilket
medför att eleverna inte blir särskilt motiverad till någon form av
undervisning. Den andra läraren anser att många elever ofta har en
negativ inställning till att delta i en utomhusundervisning innan det är
dags, men att eleverna i efterhand oftast är nöjda och glada med
lektionen.

5.6. Sammanfattning av diskussion
De ramfaktorer som verkar påverka användningen av
utomhusundervisning mest utifrån lärarnas berättelser är det
pedagogiska ramsystemet, de resursrelaterade ramarna samt de
organisationsrelaterade ramarna. Utifrån dessa faktorer kan man
mestadels urskilja de hinder som påverkar användningen av
undervisningsformen. De faktorer som kan ses som hinder utifrån det
pedagogiska ramsystemet är tidsbrist och personalbrist. Dock kan
utomhusundervisning ses som en möjlighet i det avseende att
utomhusundervisning är ett bra komplement för de elever som har
svårt att ta till sig de teoretiska inslagen i undervisningen.
De hinder som kan urskiljas utifrån de resursrelaterade ramarna är för
stora klasser och brist på utbildning bland lärarna. De intervjuade
lärarna anser att en möjlig åtgärd till att ta med klasserna utomhus är
att dela in klassen i ”halvklasser”. Gällande brist på utbildning, tycker
fyra av fem lärare att utbildning i utomhusundervisning främjar
användningen av det i praktiken.
Utifrån de organisationsrelaterade ramarna kan man urtyda att lärarna
ser utomhusundervisning som främmande och komplicerad att
bedriva. Detta har resulterat i att fyra av fem bedriver mycket lite eller
ingen
utomhusundervisning.
I
samband
med
de
organisationsrelaterade ramarna kan man åter igen nämna stora
klasser som ett hinder utifrån ett säkerhetsperspektiv. Ingen av de
intervjuade lärarna tycker att det finns goda möjligheter till
ämnesintegrering i samband med utomhusundervisning. Däremot
anser tre av dessa lärare att möjlighet till samarbete skulle öka
chanserna till att utomhusundervisning kan bedrivas i större
omfattning.
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5.7. Avslutande kommentar
Mitt syfte och mina forskningsfrågor bestod av att undersöka vilka
möjligheter och hinder som finns när det kommer till
utomhusundervisning.
De forskare jag hänvisat till påpekade att nackdelarna emellertid
hindrar lärare från att bedriva utomhusundervisning i sin NOundervisning (Johansson, 2012). Dahlgren och Szczepanski (2011)
menade att om läraren känner sig trygg i sin undervisning, blir
resultatet likaså positivt. Jag har uppmärksammat att de hinder
intervjudeltagarna uppger, likaså hindrar vissa av dem att vilja
bedriva utomhusundervisning.
Utifrån ramfaktorerna, leder intervjudeltagarnas svar till en förståelse
för att det finns omfattande faktorer som påverkar lärarnas motivation
samt användning av utomhusundervisning. De faktorer som framstod
som särskilt viktiga i samband med lärarnas trygghet för att bedriva
utomhusundervisning är utbildning, resurser, tidsbrist samt risker
med att lämna skolgården. Något som går att konstatera är att
intervjudeltagarna säger sig vilja bedriva utomhusundervisning, men
att ramfaktorerna inte är särskilt gynnsamma för ett sådant utfall.
Givetvis är mängden utomhusundervisning en högst personlig fråga
hos varje enskild lärare, där tryggheten och det enskilda intresset
spelar en väsentlig roll. Men en personlig reflektion är att om eleverna
inte får tillgång till en växelverkan mellan teori och praktik – en praktik
i form av att se fenomen i dess verkliga miljö – så går de miste om alla
de positiva effekter som forskning har beskrivit i samband med
utomhusundervisning.

5.8. Vidare forskning
En möjlig fortsättning på denna undersökning skulle kunna bestå av
en kvantitativ undersökning, där enkäter blir ett inslag för att
uppmärksamma
fler
lärares
synpunkter
gällande
utomhusundervisning. En kvantitativ undersökning med slutna
frågor, skulle kunna resultera i siffror som kan presentera ett vidare
resultat över hur många lärare som faktiskt bedriver
utomhusundervisning.
Vidare kan det vara intressant att undersöka hur lärare på skolor i
större städer jämfört med mindre städer eller orter använder sig av
utomhusundervisning. I samband med detta skulle man kunna
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jämföra hur ramfaktorerna inverkar på respektive skola och på så sätt
få syn på likheter och skillnader.
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7. Bilagor
Bilaga 1. Missivbrev – rektor

Hej!
Jag heter Tobias Ericsson och studerar till grundskolelärare 4-6 vid
Mittuniversitetet. Jag genomför just nu mitt sista läsår och nu är det
hög tid att genomföra mitt självständiga arbete. Mitt självständiga
arbete handlar om utomhusundervisning i ämnet NO och jag vill
undersöka hur (eventuellt om) utomhusundervisningen används i
undervisningen. Jag tänker genomföra en undersökning i form av en
intervju med fem undervisande lärare i årskurserna 4-6.
Min målsättning är att genom intervjuer undersöka och därefter
beskriva lärares erfarenheter av utomhusundervisning. Här
inkluderas eventuella möjligheter och hinder för en sådan
undervisning.
De berörda lärarna är kontaktade och kommer i samband med
intervjun få fylla i ett samtyckesformulär som utgår från de
forskningsetiska grundprinciperna som beskrivs nedan.

Forskningsetik
Lärarna som deltar i studien kommer att få en utförlig förklaring om dess syfte.
Lärarna som deltar i studien kommer inte att kunna identifieras via namn eller
plats.
Lärarna kan välja att avbryta intervjun under intervjuns gång.
Deltagandet i studien är helt frivilligt.
Lärarna kan när som helst välja att inte delta i studien.
Materialet i studien har som avsikt att endast användas till forskning och denna
forskning kommer att kunna tas del av via portalen DiVA.

Har du frågor kring mitt arbete, kontakta mig gärna!
Vänligen
Tobias Ericsson
Studerande vid Mittuniversitetet
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Bilaga 2. Missivbrev – lärare

Hej!
Jag heter Tobias Ericsson och studerar till grundskolelärare 4-6 vid
Mittuniversitetet. Jag genomför just nu mitt sista läsår och nu är det
hög tid att genomföra mitt självständiga arbete. Mitt självständiga
arbete handlar om utomhusundervisning i ämnet NO och jag vill
undersöka hur (eventuellt om) utomhusundervisning används i NOundervisningen. Jag tänker genomföra en undersökning i form av en
intervju med fem undervisande lärare i årskurserna 4-6.
Min målsättning är att genom denna intervju undersöka och därefter
beskriva dina erfarenheter av utomhusundervisning. Här inkluderas
eventuella möjligheter och hinder som du upplever för att kunna
möjliggöra en sådan undervisning.
Denna intervju kommer att ligga till grund för resultatet i mitt
självständiga arbete. Intervjun kommer efter samtycke att spelas in och
därefter transkriberas. Mitt självständiga arbete kommer senare att
publiceras på DiVA portal, som är en databas för elektronisk
publicering av forskningspublikationer och examensarbeten skrivna
av forskare, lärare och studenter.
De forskningsetiska principerna nedan kommer att beaktas i samband
med att jag samlar material för mitt självständiga arbete.
Forskningsetik
Lärarna som deltar i studien kommer att få en utförlig förklaring om dess syfte.
Lärarna som deltar i studien kommer inte att kunna identifieras via namn eller
plats.
Lärarna kan välja att avbryta intervjun under intervjuns gång.
Deltagandet i studien är helt frivilligt.
Lärarna kan när som helst välja att inte delta i studien.
Materialet i studien har som avsikt att endast användas till forskning och denna
forskning kommer att kunna tas del av via portalen DiVA

Har du frågor kring mitt arbete, kontakta mig gärna!

Vänligen,
Tobias Ericsson
Studerande vid Mittuniversitetet
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Samtyckesformulär

Ja, jag vill delta i studien och accepterar de
forskningsetiska principerna
Nej, jag vill inte delta i studien
Jag tillåter användning av ljudupptagning i samband
med intervjun

………………………………………………………………………………
Ort och datum

………………………………………………………………………………
Lärarens underskrift
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Bilaga 3. Intervjuguide

Intervjuguide

Inledande frågor


Vilka ämnen undervisar du i?



Hur länge har du arbetat som lärare/NO-lärare?



Vilken kompetens och utbildning (behörighet) har du för
att kunna undervisa i NO?



Har du någon utbildning i
utomhuspedagogik/utomhusundervisning?



Hur arbetar ni på skolan? Ämnesintegrerat? Lärarlag?
Tematiskt? Annat?

Möjligheter och hinder för utomhusundervisning


Brukar du bedriva undervisning utomhus? I sådana fall,
i vilken omfattning?



I vilka sammanhang använder du dig av
utomhusundervisning?



Bedriver du utomhusundervisning i den omfattning som
du önskar?



Vilka faktorer ser du som betydande för möjligheten att
bedriva utomhusundervisning?
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Hur tror du att lärares utbildning i
utomhusundervisning (eller brist på sådan utbildning)
kan påverka omfattningen av utomhusundervisning?



Vilka egna erfarenheter (eller tankar) av olika effekter av
utomhusundervisning kan du beskriva?
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