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Sammanfattning 
 
Tidigare forskning har bland annat visat att elevers lärande gynnas av att 

ämnesinnehållet i de naturvetenskapliga ämnena undervisas utomhus där eleverna får 

möta det i autentiska miljöer. Det abstrakta som går att läsa i läroböckerna blir mer 

konkret när eleverna får arbeta med alla sinnen. Dock framkommer det även att lärare 

kan uppleva både begränsningar och möjligheter med denna arbetsmetod. Därför 

syftade föreliggande studie till att bland annat undersöka lärares syn på utomhus-

pedagogik som undervisningsmetod. Baserat på semi-strukturerade intervjuer med 

fem lärare som undervisar i årskurs 1-3 på en F-9 skola i en mindre kommun i Lappland 

visade det sig att lärare bland annat upplevde tid, oflexibla scheman, brist på personal 

och tilltro till sin förmåga som några av begränsningarna. Möjligheterna övervägde 

dock och här nämner de bland annat stora fördelar för elevernas lärande i 

utomhusmiljön, bland annat att elever lättare når de uppsatta målen, befäster begrepp 

samt att det stärker elevernas samarbetsförmåga. Majoriteten av lärarna undervisade 

mestadels i biologi utomhus medan de mer sällan undervisade i kemi och fysik på det 

sättet. Sammanfattningsvis indikerar studien att det finns en rad av begränsningar för 

denna arbetsmetod men att möjligheterna överväger, framförallt när det gäller 

elevernas lärande. Vidare visade studien att biologi är det ämne som lärare mestadels 

undervisar i utomhus. 

 

 

 

Nyckelord: utomhuspedagogik, centralt innehåll, naturvetenskap, elevers lärande, 

PCK 
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 Inledning 
 
Enkla fältstudier och observationer i närmiljön kan väcka elevers nyfikenhet för att få 

mer kunskap om sig själva och den värld de lever i, vilket finns skrivet i syftet för de 

naturvetenskapliga ämnena i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2018). Trots att 

detta står skrivet i läroplanen så är det många lärare som till största del bedriver sin 

undervisning inomhus. Innehållet i kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena 

fysik, kemi och biologi är abstrakt beskrivna vilket medför att det blir en utmaning för 

lärare att omvandla innehållet så det blir begripligt för eleverna när de ska inhämta 

kunskap om det området. Med hjälp av konkretisering av det abstrakta innehållet kan 

lärare hjälpa eleverna att inhämta kunskapen när de får uppleva det i naturliga och 

autentiska miljöer. Ett sätt att konkretisera är med hjälp av fältstudier och observationer 

och det kan utföras på många olika sätt, både inomhus och utomhus. Kursplanen 

erbjuder således många möjligheter till kunskapsinhämtning på ett kreativt sätt om 

lärare planerar att visa innehållet i sina rätta element. Dessa element beskriver 

Fägerstam (2012), Brügge och Szczepanski (2011), Dillon (2011) och Wilhelmsson (2012) 

som olika platser ute i naturen, exempelvis skolgården, parker, skogen, stadsmiljö eller 

på museer.  

 

Att undervisa utanför klassrummets väggar är ett bra arbetssätt när det gäller att 

verklighetsanknyta och konkretisera innehållet som finns i kursplanerna för eleverna. 

Det abstrakta blir konkret när de får lära sig olika fenomen genom att använda alla sina 

sinnen i autentiska miljöer. För att förstärka klassrumsundervisningen ska utomhus-

pedagogiken ses som ett komplement. Undervisningen utomhus kan därför ses som ett 

redskap för att visualisera innehållet i kursplanerna. Att undervisa i autentiska miljöer 

gynnar således inlärningen (Carrier, 2009; Brügge & Szczepanski, 2011; Szczepanski, 

2008, 2013; Fägerstam, 2012; Wilhelmsson, 2012). Frågan är dock hur lärare ser på 

utomhuspedagogik som undervisningsmetod, vilka naturvetenskapliga ämnen de 

berör och hur de ser på elevers lärande när eleverna får sin undervisning utomhus. 

Denna föreliggande studie syftar således till att undersöka detta. 
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 Bakgrund 

Här nedan redovisas inledningsvis begreppsdefinitionen gällande de begrepp som 

används i studien, sedan redovisas hur naturvetenskap och utomhuspedagogik 

framställs i läroplanen. Därefter presenteras den tidigare forskningen kring utomhus-

pedagogik i naturvetenskap, lärande genom utomhuspedagogik, lärarens roll för 

elevers lärande samt vilka möjligheter och begränsningar som kan förekomma med 

denna arbetsmetod. 

 

2.1 Begreppsdefinition 
 

Utomhuspedagogik, utomhusundervisning och undervisning utomhus har samma betydelse 

i denna studie, vilket innebär att undervisningen sker utomhus i de naturvetenskapliga 

ämnena biologi, fysik och kemi. Szczepanski (2008) beskriver utomhuspedagogik som 

ett sätt för elever att öka kontakten med det som finns i naturen. Naturen blir således 

både plats, objekt och en del av lärandeprocessen eftersom elever får uppleva saker som 

böckerna inte kan förmedla. Exempelvis att sinnen som syn, lukt, känsel används på ett 

annat sätt än inomhus. Undervisning utomhus är således en metod för att konkretisera 

det abstrakta som finns i kursplanens innehåll för eleverna. 

 

2.2 Naturvetenskap i läroplanen 
 

Syftet med undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi är 

bland annat att eleverna ska utveckla kunskaper i dessa ämnen, bli nyfikna och på så 

sätt skapa ett intresse för att undersöka omvärlden. Undervisning i naturvetenskap ska 

bidra till att eleverna ska lära sig att söka svar på frågor och funderingar med hjälp av 

systematiska undersökningar och olika naturvetenskapliga metoder (Skolverket, 2018). 

Eleverna ska utveckla förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och 

teorier samt hur dessa formas i samspel med de upptäckter de gör av omvärlden. Den 

naturvetenskapliga undervisningen ska således ge eleverna förutsättningar att kunna 

se på omvärlden med ett naturvetenskapligt synsätt och dessutom lära dem att skilja 

på detta synsätt från andra (Skolverket, 2018). 

 

Sammanfattningsvis ska undervisning i de naturvetenskapliga ämnena bidra till att ge 

elever förutsättningar att förstå att naturvetenskapen är av stor betydelse när det gäller 

utvecklingen av samhället. Är elevernas kunskaper om naturen goda kommer det bidra 

till en hållbarare utveckling i samhället. De ska även kritiskt kunna granska information 

och ta ställning i olika frågor som exempelvis berör hälsa och miljö. Eleverna ska även 

kunna genomföra olika undersökningar i de naturvetenskapliga ämnena samt att de 

ska kunna använda begrepp, modeller och teorier för att kunna förklara natur-

vetenskapliga samband i naturen, människan och samhället. (Skolverket, 2018) 

 

Denna studie ämnar bland annat att undersöka vilket centralt innehåll som lärare väljer 

att undervisa om utomhus, därför presenteras det centrala innehållet i kursplanerna 

biologi, fysik och kemi för årskurs 1-3 här nedan: 
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Året runt i naturen 

 Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. 

Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. 

 Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växter 

livscykler och anpassningar till olika årstider. 

 Djur och växter i närmiljön och hur de sorteras, grupperas och artbestämmas samt 

namn på vanligt förekommande arter. 

 Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. 

 

Kropp och hälsa 

 Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. 

 Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. 

 Människan upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika 

sinnen. 

 

Kraft och rörelse 

 Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i 

gungor och rutschbanor. 

 Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel 

vid balansgång på gungbrädor. 

 

Material och ämnen i vår omgivning 

 Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter utseende, 

magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. 

 Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka 

material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras 

(Skolverket, 2018, s. 165, 175, 186). 

 

2.3 Utomhuspedagogik i läroplanen 
 

I läroplanens del för syfte och centralt innehåll i undervisningen för grundskolan finns 

det inte uttryckligen skrivet något om att bedriva undervisning utomhus förutom i 

ämnet idrott. Däremot finns det fler syften och centrala innehåll som kan kopplas till 

utomhuspedagogik. I syftet för biologi, kemi och fysik står det skrivet att 

undervisningen ska leda till att elevernas nyfikenhet och intresse för att undersöka sin 

omvärld ökas samt att elever på så sätt ska ges möjlighet att ställa frågor om naturen 

och människan (Skolverket, 2018). Undervisningen ska bidra till att eleverna får en ökad 

förståelse för begrepp, teorier och modeller när de gör vetenskapliga undersökningar 

av naturen och människan. I det centrala innehållet står det att elever ska få möjlighet 

att utföra enkla observationer och få ta del av fältstudier (Skolverket, 2018). Detta är 

mål som kan kopplas direkt till utomhuspedagogik. 

 

I kommentarmaterialet förkommer däremot en mer utvecklad information kring 

undervisning utomhus i kursplanerna för biologi, kemi och fysik (Skolverket 2011, 

2017a, 2017b). Fältstudier är ett centralt innehåll där elever ska få spännande natur-

upplevelser och en vana att vistas utomhus. De ska genom fältstudier få möjlighet att 

uppleva färger, former, dofter och ljud som förekommer ute i naturen. Hur eleverna 

upplever naturen, observation och fältstudier grundas på elevernas erfarenheter och 

förväntningar. En del elever undersöker med glädje och nyfikenhet medan andra elever 

kan vara ängsliga (Skolverket 2011, 2017a, 2017b). Genom att eleverna deltar i enkla 
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fältstudier och observationer kan de börja undersöka sin omgivning mer systematiskt. 

Detta kan även kopplas till övriga delar av det centrala innehållet som exempelvis 

årstidsförändringar, sortera och namnge arter eller konstruera näringskedjor utifrån 

vad de hittar ute i naturen (Skolverket 2011, 2017a, 2017b). 

 

I syftet och det centrala innehållet för förskoleklassen benämns utevistelse däremot i 

mycket större utsträckning än i syftet och det centrala innehållet för årskurs 1-3. I 

förskoleklassen ska undervisningen erbjuda eleverna varierande arbetssätt genom att 

både utforska och praktisera utomhus. Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla 

elevernas intresse för naturen och en hållbar utveckling. Detta kan ske genom att ge 

eleverna förutsättningar att vistas i olika naturmiljöer under olika årstider och olika 

väder. Här utvecklas således även deras förmåga att visa hänsyn till miljön och andra 

människor när de vistas i olika naturmiljöer (Skolverket, 2018). 

 

Läroplanen betonar således att skolan ska erbjuda ett varierat lärande där alla sinnen 

ska involveras och att elevernas utforskande av närmiljön utgör en del som är viktig för 

deras lärande (Skolverket, 2018). Men detta visar sig alltså tydligast i syftet och det 

centrala innehållet i läroplanen för förskoleklassen. 

 

2.4 Utomhuspedagogik och naturvetenskap 
 

Szczepanski (2008) beskriver utomhuspedagogiken utifrån tre perspektiv: plats-, miljö- 

och kroppsperspektivet. Platsperspektivet kan ses som ett sätt att koppla ihop verklighet 

och teori. Szczepanski (2008) menar att undervisning utomhushus gör att eleverna får 

möjlighet att lära sig genom att använda händerna, vilket han sammankopplar med 

pragmatismen och praktiskt arbete. Miljöperspektivet härleds till att eleverna får en 

erfarenhet av den miljö och omgivning som de vistas i. De lär sig om ekologi, vilket 

skapar en större medvetenhet hos eleverna och på sikt ett större miljöansvar 

(Szczepanski, 2008). Kroppsperspektivet beskriver Szczepanski (2008) som ett sätt att lära 

sig med alla sinnen, vilket även Carrier (2009), Brügge och Szczepanski (2011) och 

Wilhelmsson (2012) betonar när det gäller utomhuspedagogik. Författarna menar att 

undervisningen underlättar synliggörandet mellan teori och praktik. Genom att 

planera sin naturvetenskapsundervisning utomhus erbjuds stora möjligheter till 

sinnligt och fysiskt lärande, vilket eleverna gynnas av eftersom de behöver lära med 

både kroppen, känslorna och sitt intellekt. Inlärningen förstärks genom att uppleva 

med kroppen och sinnen och det leder till en mer levande kunskap när ljud, dofter och 

olika stämningar får upplevas. Att lära med hjälp av hela kroppen ökar således 

motivationen och förståelsen för resten av omvärlden. Genom att se till alla dessa 

perspektiv menar Szczepanski (2008) att lärare kan arbeta både inom- och utomhus 

samt ämnesövergripande. 

 

Några områden inom naturvetenskapen som är lämpliga att förlägga utomhus är bland 

annat ekologi, där forskning (Mangtorn, 2007; Szczepanski, 2013; Wilhelmsson, 2012) 

beskriver att elever kan lära sig om organismer av olika slag med hjälp av 

utomhuspedagogik. Genom att studera, observera, samla in och kategorisera orga-

nismer utomhus får elever större förståelse för organismer och deras livscykler 

(Mangtorn, 2007; Szczepanski, 2013; Wilhelmsson, 2012). Detta är positivt eftersom 
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Rickinson et al. (2014) belyser att det finns brister när det gäller fältstudier i dagens 

skola, vilket kan leda till att eleverna får en bristande förmåga i att kunna känna igen 

vanliga organismer ute i naturen, såsom olika djur, miljöer och växter. Genom att vistas 

ute i naturen i tidig ålder lär sig barn att vara ute och upptäcka, att uppfatta samverkan 

och se skillnader och likheter mellan olika organismer och miljöer (Szczepanski, 2013). 

Även Magntorn (2007) poängterar vikten av att elever ska lära ekologi utomhus. Han 

menar att autentiska naturmöten främjar elevers lärande. Mangtorn (2007) menar att 

det är nästan omöjligt att lära sig om naturen genom andrahandserfarenheter såsom 

läroböcker och bilder. Genom att blanda teori och praktik uppstår lärandet och 

förståelsen, vilket även Szczepanski (2008) belyser.  

 

2.5 Lärande genom utomhuspedagogik 
 

Utomhuspedagogiken har enligt Strotz och Svenningsson (2004) en förankring i det 

konstruktivistiska synsättet på lärande, vilket innebär att eleven själv bygger sin 

kunskap genom att koppla det till verkligheten och autentiska miljöer. De menar att 

elever tillägnar sig kunskap genom det de gör och belyser den levande kunskapen. Den 

levade kunskapen är den kunskap som finns i handling, vilket innebär att den inte går 

att finna i böckerna. Kunskapen kan inte tillägnas förrän det teoretiska kopplas till det 

praktiska. Lärandet gynnas av att elever får utsättas för autentiska situationer där hela 

kroppen och alla sinnen får användas. Szeczepanski (2008) menar att det var så här 

kunskap skapades förr i tiden, innan det fanns skolor. De praktiska kunskaperna 

överfördes från generation till generation genom att barnen var delaktiga i arbetet.  

 

Elever som får undervisning utomhus i anslutning till naturen får ökade kunskaper om 

både ekologi och miljö, vilket även enligt Fägerstam (2012) kan bidra till att utveckla 

elevernas språkutveckling. Enligt Szczepanski (2008) så bidrar det även till att stärka 

elevers personliga och sociala utveckling. Genom att låta eleverna arbeta i små grupper 

utomhus med olika former av samarbetsövningar så stärker det både den enskilde 

elevens självkänsla samtidigt som gruppen i helhet stärks. Detta kan leda till att 

eleverna i fortsättningen känner sig mer trygga att vistas utomhus. Även platsens 

betydelse när det gäller lärande i utomhuspedagogik är av största vikt menar 

Szczepanski (2013). Själva ordet plats kan ha flera betydelser men när det gäller 

utomhuspedagogik förklarar Szczepanski (2013) att det är miljöer som är avgränsade 

för att användas till pedagogiska ändamål utanför skolans väggar. Szczepanski (2008) 

hänvisar även han till det konstruktivistiska synsättet när det gäller platsens betydelse 

för lärande. Att autentiska upplevelser av det som studeras förstärker inlärningen, 

vilket även Magntorn (2007) betonar. 

 

Wilhelmsson (2012) poängterar att undervisningen blir mer meningsfull om det finns 

ett tydligt syfte med valet av plats för undervisningen. Fägerstam (2012), Brügge och 

Szczepanski (2011), Dillon (2011) och Wilhelmsson (2012) menar att all undervisning 

som sker utanför skolans väggar kan klassas som utomhuspedagogik, exempelvis 

besök på museer och fabriker. De menar att det inte bara är miljön i skog och mark som 

är av betydelse utan att även stadsmiljö och skolgården är lika användbara och betydel-

sefulla när det gäller undervisning utomhus. Även Szczepanski (2013) framhåller det 
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när han menar att utomhuspedagogik kan organiseras överallt där det finns peda-

gogiska aktiviteter att tillgå. 

 

2.6 Lärarens roll för elevernas lärande  
 

Enligt Brügge och Szczepanski (2011) är lärarens roll ett viktigt inslag när det gäller 

utomhuspedagogik. För att kunna nyttja de resurser som finns i naturen gällande 

undervisning måste lärare besitta kunskap i det området. Det räcker inte bara med 

kunskaper inom det område som undervisas i utan läraren bör även besitta kunskap 

när det gäller utomhusdidaktikens metoder, vilket även Dillon (2011) och Strotz och 

Svenning (2004) betonar. Även Dillon (2011) poängterar lärarens betydelse för 

utomhuspedagogik och beskriver att det är viktigt att planera noggrant vad som ska 

göras utomhus. Det ska även finnas ett tydligt syfte med undervisningen för att det ska 

kunna sägas att utomhuspedagogik bedrivs. Den didaktiska vad-frågan är således 

viktig i detta sammanhang.  

 

Enligt Brody (2005) räcker det inte bara med en bra planering och ett tydligt syfte för 

att lärande ska uppstå. Han menar att lärare måste ha en förståelse för hur elever lär i 

naturen och menar att det finns flera kriterier för att ett meningsfullt lärande ska uppstå 

utomhus. Brody har därför utvecklat en teori om hur det går att lära sig om naturen på 

ett meningsfullt sätt. Enligt den teorin går det att se många likheter med den redan 

nämnda tidigare forskningen, bland annat att alla sinnen måsta användas för att ett 

lärande ska uppstå, vilket även Szczepanski (2008), Carrier (2009), Brügge och 

Szczepanski (2011) och Wilhelmsson (2012) poängterar.  

 

Något som Brody (2005) nämner som viktiga aspekter när det gäller undervisning om 

naturen utomhus är att eleverna måste få veta vad som ska ske, vilket innebär att 

läraren måste ge eleverna möjlighet att reflektera över sina förväntningar och tankar 

innan undervisningen sker utomhus. Vidare är det även viktigt att läraren noga 

planerat undervisningen utomhus. Det är även viktigt att utvärdera undervisningen 

efter lektionerna utomhus. Detta ska enligt Brody ske både individuellt och tillsammans 

med andra där eleverna får möjlighet att utvärdera vad de gjort samt att de får chansen 

att reflektera över sina känslor och tankar kring det som de gjort. Detta är aspekter som 

även andra forskare (Dillon, 2011; Rickinsson et al. 2004) lyfter som viktiga delar i 

undervisningen.  

 

Carrier (2009) understryker betydelsen av att flytta undervisningen från klassrummet 

för att eleverna ska kunna förstå det abstrakta som är skrivet i läroböckerna. Dock finns 

det studier som tyder på att lärare inte känner sig bekväma att undervisa utomhus, 

vilket både Carrier (2009) och Szczepanski (2013) belyser. Dessa författare menar att 

många av lärarna inte känner tilltro till sin förmåga att undervisa utomhus och därför 

blir undervisningen ineffektiv.  

 

2.7 Möjligheter och begränsningar för utomhuspedagogik 
 

Wilhelmsson (2012) och Szczepanski (2008, 2013) beskriver att vädret kan vara en stor 

utmaning för lärare när undervisningen ska bedrivas utomhus. De menar att många 
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elever idag inte har tillräckligt med kläder för att kunna vistas ute på vintern eller när 

det regnar under vår, sommar och höst, vilket innebär att många lärare därför väljer att 

enbart förlägga sin undervisning utomhus under vår och höst när vädret ofta är mer 

tillåtande. Vidare beskriver Szczepanski (2008, 2013) andra hinder såsom stora elev-

grupper och att många elever inte tar undervisningen utomhus på allvar eftersom de 

inte upplever dessa lektioner som riktiga lektioner. 

 

Även lärares tilltro till sin förmåga att undervisa utomhus kan vara en bidragande orsak 

till att många lärare inte förlägger undervisning utomhus, menar Carrier (2009), 

Rickinsson et al. (2004) och Szczepanski (2008, 2013). Carrier (2009) och Fägerstam 

(2012) belyser att många lärare anser att de inte fått med sig tillräckligt med kunskap 

gällande undervisning utomhus i de naturvetenskapliga ämnena under sin utbildning, 

vilket bidrar till att de inte känner sig bekväma med utomhusundervisningen. Vidare 

menar Fägerstam (2012) att bristande kompetens och kunskap leder till en osäkerhet 

som kan bidra till att lärare väljer bort denna form av undervisning och hellre ägnar sig 

åt undervisning inomhus eftersom de känner att de behärskar det bättre. Ericsson (2004) 

menar att pedagoger måste utveckla en relation till naturen för att känna sig trygg i den 

och det går bara genom att vistas ute i naturen under olika årstider. Dessutom måste 

utomhusvistelsen ske regelbundet för att pedagogen ska kunna övervinna sin rädsla 

och otrygghet att undervisa utomhus. Detta gäller även för eleverna menar Ericsson 

(2004) eftersom många barn idag inte har möjligheterna att vistas i naturen tillsammans 

med sina familjer. Även för de nyanlända barnen är detta viktigt eftersom många av 

dem inte har någon relation till naturen, framförallt den svenska naturen, med sig från 

sitt ursprungsland (Ericsson, 2004) 

 

Brist på tid, resurser och ett oflexibelt schema lyfter Fägerstam (2012) och Rickinsson et 

al. (2004) fram som stora begränsningar för att bedriva utomhuspedagogik. Även 

begränsningar i form av att det brister i stöd från både kollegor och rektor när det gäller 

att kunna förlägga undervisning utomhus. Fägerstam (2012) beskriver att många lärare 

väljer bort undervisning utomhus eftersom det tar så lång tid för eleverna att vänja sig 

vid utomhusmiljön om de inte är vana med den innan. Vidare menar Brügge och 

Szczepanski (2011) och Rickinsson et al. (2004) att oroskänslor hos både elever och 

lärare kan uppstå på grund av att de är ovana vid inlärningsmiljön, vilket kan bidra till 

att undervisning utomhus inte genomförs i den utsträckning som är önskvärd. 

 

Däremot observerade Fägerstam (2012) att de elever som upplevdes blyga och 

tillbakadragna gynnades av undervisning utomhus, vilket berodde på att relationerna 

och rollerna som fanns i klassrummet ändrades när undervisningsmiljön ändrades. 

Eleverna fick möjlighet att visa andra sidor av sina personligheter när undervisningen 

bedrevs utomhus, vilket även gynnade andra färdigheter och förmågor. 

Undervisningen utomhus bidrog till att eleverna samarbetade mer och att elevgruppen 

blev mer avslappnad. Szczepanski (2008) lyfter att utomhuspedagogiken gör så att 

kroppen sätter tanken i rörelse och menar att kroppsliga aktiviteter främjar elevens 

lärande och det även främjar elevens hälsa. Han belyser att elever som får vistas i en 

varierande utomhusmiljö utvecklar en bättre koncentrationsförmåga jämfört med de 

elever som bara får undervisning i klassrum. Genom att kombinera lärandet i 
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klassrummet med utomhusundervisning får eleverna på sikt även det lättare att kunna 

koncentrera sig inomhus (Szczepanski, 2008). 
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 Teoretiskt perspektiv 
 
Här nedan kommer en presentation av det teoretiska perspektiv som används vid 

analys av resultatet. Det teoretiska perspektivet används även tillsammans med den 

tidigare forskningen när studiens resultat diskuteras i diskussionsavsnittet.  

 

3.1 Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
 

För att få insikt i och förståelse för hur lärare tänker kring planering, undervisning och 

elevers lärande när det gäller utomhuspedagogik i de naturvetenskapliga ämnena 

biologi, fysik och kemi används Lee Shulmans (1986, 1987) teori om lärares kunskap 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) som teoretiskt perspektiv i denna studie. Enligt 

denna teori är Shulman intresserad av att undersöka vilka kunskaper och förmågor en 

lärare behöver för att kunna undervisa inom specifika ämnesområden. Shulman 

beskriver PCK som en blandning av didaktik och ämneskunskap, det vill säga hur 

specifika ämnesområden kan organiseras och anpassas för elevers olika förmågor, 

intressen och förkunskaper samt ha förståelse för vad som kan ses som möjligheter eller 

begränsningar inom ett arbetsområde. PCK handlar således om hur lärare skapar 

förutsättningar för elevers lärande, alltså hur lärare har förmågan att göra ett 

ämnesinnehåll förståeligt för eleven. Shulman menar att en lärare behöver en bra balans 

mellan de pedagogiska kunskaperna och ämneskunskaperna för att det ska bli ett 

meningsfullt lärande hos elever (Shulman, 1986, 1987). 

 

Vidare beskriver Shulman (1987) lärarens undervisning som en cyklisk undervisnings-

process. Denna cykliska undervisningsprocess innehåller sex steg. I det första steget är det 

viktigt att läraren har förståelse för syftet med lektionen samt att den behöver kunskap 

om området, hur undervisningen ska utföras. Läraren ska även kunna bidra med egna 

idéer för både metoder och arbetssätt. Det andra steget innebär att en lärare ska kunna 

omvandla sina kunskaper i den första delen till en planering för undervisningen. 

Shulman (1987) menar att läraren ska ha förmåga att tolka både läroplan och textböcker. 

Läraren ska även ha förmågan att kunna presentera nya arbetsområden samt vilka 

metoder som är bäst lämpade att använda. Här är det även viktigt att läraren besitter 

kunskap om hur undervisningen kan anpassas efter elevers intressen, förkunskaper och 

förmågor. I det tredje steget är det undervisningssituationen som står i fokus. Shulman 

(1987) beskriver detta steg som den mest kritiska delen. Lärarens kunskap av valt 

arbetssätt, hur den organiserar och hanterar undervisningssituationen och eleverna 

under lektionen. Det fjärde steget handlar om lärarens förmåga att kunna se elevers 

lärande och förståelse när undervisningen sker. Det inbegriper även lärarens kunskap 

att kunna bedöma elever kunskap och förståelse efter avslutad undervisning (Shulman, 

1987). Vidare beskriver Shulman (1987) det femte steget som lärarens förmåga att kunna 

analysera både sitt eget arbete men även elevernas arbete för att därefter avgöra vad 

som behöver utvecklas till nästa gång.  I det sista och sjätte steget knyts alla de övriga 

stegen ihop och läraren ska kunna reflektera över de erfarenheter som gjorts under 

tidens gång och ta med det vidare till fortsatt planering och utveckling för sin 

undervisning. Shulman (1987) menar att dessa steg inte behöver utvecklas i den 
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ordning de är skrivna samt att alla steg inte alltid behöver vara med, men när lärare 

utgår från dessa steg innebär det att de blir mer förtrogna med sitt arbete och på så sätt 

utvecklas deras PCK. 

 

Detta är en beskrivning av hur Shulman (1986, 1987) ser på lärarens kunskaper när det 

gäller bland annat undervisning och elevers lärande. Denna studie utgår från Shulmans 

teori PCK med tillhörande cykliska undervisningsprocess som är beskriven här ovan. 

Studien fokuserar på lärarens naturvetenskapsdidaktiska förmåga med inriktning på 

utomhuspedagogik/utomhusundervisning, hur lärare ser på utomhuspedagogik som 

undervisningsmetod, hit räknas både möjligheter och begränsningar med denna 

metod. Vidare undersöks även vilket ämnesinnehåll lärare väljer att undervisa i 

utomhus samt hur de ser på elevers lärande när det gäller utomhusundervisning. 
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 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilket ämnesinnehåll inom de natur-

vetenskapliga ämnena som lärare i årskurs 1-3 väljer att undervisa om utomhus samt 

vilken uppfattning de har om elevers lärande när de använder utomhuspedagogik som 

arbetsmetod. Vidare undersöks även vilka möjligheter och/eller begränsningar lärare 

ser i samband med utomhuspedagogik som undervisningsmetod. 

 

Forskningsfrågor: 
 

Vilket centralt innehåll i de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik väljer 

lärare att bedriva med hjälp av utomhuspedagogik? 

 

Hur uppfattar lärare att utomhuspedagogik påverkar elevernas lärande inom dessa 

områden? 

 

Vilka möjligheter och/eller begränsningar anser lärare att utomhuspedagogik som 

undervisningsmetod medför? 
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 Metod 
 
Här beskrivs den valda datainsamlingsmetoden samt hur urvalet av informanter 

genomfördes. Vidare beskrivs genomförandet av intervjuerna samt hur studien 

förhållit sig till de forskningsetiska kraven. Slutligen presenteras genomförandet av 

analyserna. I diskussionskapitlet kommer metoden senare att diskuteras, kritiseras och 

utvärderas. 

 

5.1 Val av datainsamlingsmetod 
 

Denna studie belyser vilket ämnesinnehåll inom de naturvetenskapliga ämnena som 

lärare väljer att undervisa i utomhus och varför de gör det samt vilken uppfattning de 

har om elevers lärande när undervisningen förläggs utomhus. Vidare undersöks även 

vilka möjligheter och/eller begränsningar lärare ser i samband med utomhuspedagogik 

som undervisningsmetod. För att få svar på tidigare nämnda frågeställningar intar 

denna studie en kvalitativ ansats med fokus på semi-strukturerade intervjuer för att 

skapa en förståelse för hur lärare upplever och bedriver sin undervisning. Intervjuer 

ger en större insikt om informanternas upplevelser och känslor (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). För att få svar på specifika frågeställningar är 

intervjuer det enda funktionella sättet när det är människors åsikter, erfarenheter, 

reflektioner och beskrivningar som eftersöks (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Intervjuerna i denna studie är av semi-strukturerad karaktär, vilket innebär att frågorna 

utgår från olika kategorier av förutbestämda frågor med tillhörande följdfrågor. Alla 

informanter får samma frågor. För att skapa en god relation mellan den som utför 

intervjun och informanten är det viktigt att vara flexibel när frågorna ställs, vilket 

innebär att det inte gör något om frågorna inte ställs i rätt ordning (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

5.2 Urval av informanter 
 

De informanter som medverkar i denna studie är fem stycken lärare som arbetar i 

årskurs 1-3 vid samma skola. Alla är behöriga att undervisa i de naturvetenskapliga 

ämnena, vilket är aspekter som låg som grund för den avgränsning som gjordes när det 

gällde val av informanter i denna studie. Informanterna kontaktades personligen vid 

ett besök på skolan och de gav muntligen sitt samtycke för intervju.  

 

Valet av informanter skedde som en kombination av både bekvämlighetsurval samt ett 

så kallat subjektivt urval (Eliasson, 2018). Valet av skolan kan ses som ett 

bekvämlighetsurval efter som en skola i närområdet valdes, vilket innebar att inter-

vjuerna kunde genomföras personligen utan att behöva använda telefon eller video-

länk. Urvalet kan även ses som ett subjektivt urval, eftersom tidigare kontakt med 

denna skola resulterat i vetskap om att det finns informanter som passar den 

avgränsning för urvalet i denna studie. Här nedan följer en presentation av de 

medverkande lärarna, namnen är fingerade: 
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Lisa har arbetat som lärare i 10 år och har behörighet att undervisa i de 

naturvetenskapliga ämnena från årskurs F-6. Hon har i grunden en förskollärarut-

bildning men har kompletterat med en tidigarelärarutbildning. I sin förskollärarut-

bildning ingick det mycket utomhuspedagogik. Idag undervisar Lisa i en årskurs 3. 

 

Anna-Karin har en grundskollärarutbildning för årskurserna 1-7 och har behörighet att 

undervisa i de naturvetenskapliga ämnena. Hon har i dagsläget arbetat sammanlagt 5 

år som lärare men har innan dess även arbetat 10 år som förskollärare. I hennes 

lärarutbildning ingick en kurs med utomhuspedagogik och naturvetenskap. Idag 

undervisar Anna-Karin i en årskurs 2. 

 

Agnes har i dagsläget arbetat 8 år som lärare och har en fritidspedagogutbildning i 

grunden. Den har hon senare byggt på med en särskild lärarutbildning (SÄL) som givit 

henne behörighet att undervisa upp till årskurs 6. Agnes har även behörighet att 

undervisa i de naturvetenskapliga ämnena. Efter avslutad lärarutbildning har Agnes 

genomfört en påbyggnadsutbildning i de naturvetenskapliga ämnena och där ingick 

mycket utomhuspedagogik. Idag undervisar Agnes i en årskurs 1. 

 

Aina har undervisat i de naturvetenskapliga ämnena i snart 19 år. I grunden har Aina 

grundskollärarutbildning med inriktning Ma/ NO i årskurs 4-9 men har även behörig-

het att undervisa i årskurs 3. Aina har ingen specifik utbildning i utomhuspedagogik 

men däremot skrev hon sitt specialarbete i detta ämne. Idag undervisar Aina i de 

naturvetenskapliga ämnena i en årskurs 3. 

 

Ketty utbildade sig först till fritidspedagog innan hon fortsatte vidare till tidigarelärare 

för årskurs 1-7. Hon har i dagsläget arbetat som lärare i 19 år och har nyligen utbildat 

sig till specialpedagog. I hennes fritidspedagogutbildning ingick både kurser i 

naturvetenskap och utomhusvistelse. Efter avslutad tidigarelärarutbildning gick hon 

en fortbildning i naturvetenskap där utomhuspedagogik var en del av kursen. Idag 

undervisar Ketty i en årkurs 2. 

 

5.3 Reliabilitet och validitet 
 

För att ett studie ska kunna sägas ha hög trovärdighet, reliabilitet och hög giltighet, 

validitet måste en rad med överväganden göras både innan och under tiden studien 

genomförs. Detta ska genomsyra hela forskningsprocessen (Eliasson, 2018; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Här kommer först begreppen reliabilitet och validitet förklaras och hur 

de används i denna studie. I det avslutande diskussionskapitlet kommer den 

föreliggande studiens reliabilitet och validitet diskuteras. 

 

Inom kvalitativ forsning innebär reliabilitet att undersöka om forskningen och dess 

resultat kan anses som tillförlitlig, vilket innebär att resultatet av en undersökning ska 

kunna reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter (Eliasson, 2018; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Reliabiliteten är högst aktuell under intervjusituationerna betonar 

Kvale och Brinkmann (2014). De menar att under intervjuerna kan tillförlitligheten av 

informanternas svar prövas. Genom att ställa frågor och följdfrågor under intervjun kan 

således en kontroll av tillförlitligheten i informantens svar ske. Kvale och Brinkmann 
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(2014) understryker vikten av att vara noggrann vid utformandet av sina intervjufrågor 

och därefter använda sig av en intervjuguide. Det är även viktigt att noggrant redogöra 

vilken fråga det är informanten svarar på samt att inte ställa ledande frågor. Ledande 

frågor är enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett av de största problemen vid en intervju. 

Dock är de motsägelsefulla när de faktiskt uppmuntrar till att ställa ledande frågor, men 

då ska det enbart ske med syftet att undersöka om informanten ger liknande svar igen 

eller för att verifiera svar som redan givits.  

 

För att avgöra hur hög giltighet, validitet, en studie besitter har Kvale och Brinkmann 

(2014) delat in validiteten i olika stadier. Validitet innebär i vilken utsträckning en 

studie undersöker det den ska göra. Det första stadiet är tematisering, vilket innebär hur 

väl teorin hänger ihop med forskningsfrågan. Därefter följer planering, där intervjuns 

design och metod sätts i samband med studiens syfte och ämne. Vidare undersöks det 

vilken kvalitet det är på intervjun. Valet av språklig stil undersöks i stadiet utskrift och 

detta följs av en undersökning av studiens analys, det vill säga om tolkningarna i 

analysen kan anses logiska. Det sista stadiet är rapportering, vilket innebär att rapporten 

ska ge en valid beskrivning för studiens huvudresultat (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

föreliggande studie har Kvale och Brinkmanns (2014) valideringssteg samt kriterierna 

för att studien ska anses tillförlitlig legat i blickfånget för att på så sätt öka validiteten, 

giltigheten och reliabiliteten, tillförlitligheten i studien.  

 

5.4 Genomförande 
 

För att utföra denna undersökning genomfördes semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer där frågor med tillhörande följdfrågor ställdes till informanterna. Många av 

frågorna kunde ge liknande svar men alla frågor ställdes ändå. Detta för att Kvale och 

Brinkman (2014) menar att det höjer reliabiliteten om informanterna får liknande frågor 

eftersom där går det att höra om de ändrar något i sina utsagor. Intervjuerna utfördes 

enskilt med alla informanter i olika grupprum på skolan. Intervjuerna spelades in via 

mobiltelefonen och transkriberades därefter samma dag. Inga övriga anteckningar 

utfördes under intervjuerna. Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 15 

minuter och 27 minuter. Inför varje intervju informerades informanterna återigen om 

att deras medverkan är frivillig och att de närsomhelst fick avbryta sitt deltagande samt 

att både de och skolan är avidentifierade. Ytterligare beskrivning av genomförandet av 

intervjuerna finns under rubrik 5.6. 

 

5.5 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådets God forskningssed (2017) har tagits i beaktande i denna studie när det 

gäller att skydda personerna och skolan i intervjuerna samt värna om integriteten. Alla 

informanter i den här studien har avidentifierats på ett sätt som gör att varken skolan 

eller de själva ska kunna kopplas ihop med den här studien. Alla informanter har fått 

fingerade namn. Vid bokning av intervju upplystes informanterna om detta samt syftet 

med studien. Kvale och Brinkman (2014) samt Svensson och Ahrne (2015) benämner 

detta som informerat samtycke. Det innebär att informanterna även upplysts om att 

deras medverkan är frivillig och de har rätt att avsluta sin medverkan när de vill. Även 

vid tidpunkten för intervjun blev informanterna upplysta om att deras medverkan är 
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frivillig, att deras namn är fingerade och på så sätt är informanterna avidentifierade. 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) belyser att individsskyddskravet är en mycket viktig del, vilket innebär 

att de personer som deltar i studien har rätt att kräva skydd mot insyn i deras liv. 

Individskyddskravet delas upp i fyra delar: informations-, samtyckes, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Alla dessa krav ska således uppfyllas när en studie utförs 

 

Informationskravet innebär att den här studiens deltagare är informerade om vad studien 

handlar om, vad ett deltagande innebär samt att deltagaren får avbryta sitt deltagande 

om den vill och när den vill. Genom att informera deltagaren om vad studien handlar 

om och att den kan avbryta närsomhelst kan deltagaren ta ställning till om den vill delta 

eller inte, det vill säga ge sitt samtycke, det som ingår i samtyckeskravet. Konfidentialitets-

kravet innebär att deltagaren är helt anonym och att deltagaren informerats om detta 

redan innan studiens början. Deltagaren har även rätt att ta del av det material som 

framkommer i den studie den medverkat i. Nyttjandekravet innebär att den information 

och material som samlas in i denna studie enbart kommer användas i denna studie. Det 

kommer således inte användas kommersiellt eller i andra syften (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

5.6 Analys och bearbetning av data. 
 

Att analysera data i en kvalitativ studie kan förenas med vissa svårigheter, men genom 

att bearbeta intervjuerna genom att lyssna till det inspelade intervjumaterialet, 

transkribera och anteckna i nära anslutning till intervjutillfället påbörjas 

analysprocessen redan där menar Kvale och Brinkmann (2014). Dock kan det uppstå 

problem med inspelade intervjuer eftersom kvaliteten på inspelningarna kan variera 

och det kan vara svårt att avgöra vad som sägs under intervjun. Därför är det viktigt att 

påbörja transkriberingen nära inpå intervjutillfället eftersom att den som utfört 

intervjun har intervjun färskt i minnet då (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att ha 

detta i åtanke så spelades intervjuerna med informanterna in via mobiltelefonen samt 

att transkriberingen påbörjades inom ett par timmar efter genomförda intervjuer. 

 

Den vanligaste formen av dataanalys vid intervjuer är att koda och kategorisera det 

som framkommer i intervjuerna (Brinkmann & Kvale, 2014; Öberg, 2015). Koda och 

kategorisera innebär att man i analysen letar nyckelord i texten, ord som till exempel 

används i alla texter. Målet är att de kategorier som uppträder i samband med 

kodningen ska fånga erfarenheter och handlingar som informanterna har fullt ut. 

Således jämförs data i jakten på likheter och olikheter. Därefter blir kodningen mer 

fokuserad och analysen går från att vara mer beskrivande till att bli teoretiskt utformad 

(Brinkmann & Kvale, 2014; Öberg, 2015). Efter avslutade transkriberingar fortsatte 

arbetet med att koda och kategorisera informanternas utsagor. Detta skedde genom att 

nyckelord i texten markerades med olika färger för att sedan kategoriseras in under 

rubriker där resultatet presenteras. 

 

Valet av analysmetod för sådant som sagts under intervjuerna har sin grund i att det är 

en metod som ger en översikt av det insamlade materialet. Översikten av det insamlade 

intervjumaterialet bidrar till att upptäcka likheter och skillnader om lärares syn på 
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elevers lärande utomhus, vilket ämnesinnehåll lärare bedriver undervisning i utomhus 

samt vilka möjligheter och begränsningar de ser med utomhusundervisning som 

undervisningsmetod. Informationen har tolkats och analyserats utifrån studiens syfte 

med hjälp av kategorier som är utarbetade med hjälp av studiens forskningsfrågor och 

Shulmans (1986, 1987) teori om hur lärare skapar förutsättningar för elevers lärande. 

Rubrikerna som resultatet tolkas och analyseras under är: Ämnesinnehåll som berörs vid 

utomhusundervisning i de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi, elevers lärande 

samt utomhuspedagogik som undervisningsmetod-möjligheter och begränsningar. Citat har 

lyfts ut från transkriberingarna för att ytterligare förstärka det sammanställda 

resultatet. För att öka läsvänligheten har pauser, hummanden (hmmm, eeeeh, öööh) 

och upprepande ord plockats bort. Ibland kan även ordföljden ändrats för att göra 

texten mer begriplig för läsaren. Dock är inga extra ord är tillagda. 
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 Resultat  
 
Här presenteras resultatet av den information som framkom under intervjuer med de 

fem medverkande lärarna. Hur informationen tolkats och analyserats går att läsa i 

metodavsnittet ovan. 

 

6.1 Ämnesinnehåll som berörs vid utomhusundervisning i de 

naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi 
 

Under intervjuerna framkommer det att lärarna till största del förlägger undervisning 

om det centrala innehållet i biologi utomhus. Bland annat årstidsväxlingar, djur och 

växter i närmiljö, livscykler och människokroppen där människans olika sinnen varit i 

fokus. Några av lärarna har även bedrivit undervisning utomhus i fysik och då främst 

berört tyngdkraft, friktion, balans och jämvikt. I kemi har det främst varit vattnets 

egenskaper i olika former som berörts vid utomhusundervisning.  

 
Jag tänker att barn i våra åldrar, ettan till trean, ska ha kännedom om vissa arter av 

djur, fåglar och växter och det kan ju inte finnas något bättre än att gå ut och leta det 

man behöver prata om. (Agnes) 

 

I biologin är det ju närmiljön, alltså kännedom om närmiljön. Då är det ju djur och 

natur. Även om människokroppen har vi gjort saker utomhus när det gäller sinnen 

känna, lukta se och höra… Området vatten i kemi har vi också jobbat mycket utomhus. 

(Ketty) 

 

Vi har sett höst och vår, man få lyssna och använda olika sinnen. Arter och löv. Även 

livscykel hos grodan. När vi berörde tyngdkraft, balans och friktion var vi ju ute på 

gungbrädan och friktion med is om man sandat eller inte. (Anna-Karin) 

 

Ja alltså framförallt när det gäller att sortera växter och djur, att kunna se 

årstidsväxlingar. Att i fysiken kunna se jämvikt och balans genom att balansera på en 

bräda. Det kan man ju göra inomhus i en sporthall men mycket trevligare att göra 

utomhus. Sen fältstudier över huvud taget, att man är ute och tittar hur det ser ut. 

(Aina) 

 

Det har mest blivit inom biologi med årstidsväxlingar exempelvis. Det är ju mycket 

lättare att översätta till naturen. Så mest biologi… Livscykler över huvud taget. (Lisa) 

 

Lärarna berättar att de undervisar om dessa områden utomhus för att det blir mer 

konkret för eleverna. De tycker att det ger eleverna mer än att läsa om det i 

läroböckerna, eftersom eleverna får arbeta med sina sinnen. Detta gör att de lär sig 

bättre och kommer ihåg det lättare menar de. Att platsen har betydelse för 

utomhusundervisningen är de också ense om, möjligheten att kunna visa eleverna 

saker i sin rätta miljö gynnar deras lärande menar de. Samtliga lärare ansåg att det gick 

att undervisa allt ämnesinnehåll i det centrala innehållet utomhus men Aina menar att 

det ibland kunde vara lite enklare att ta med sig saker utifrån och in för att fortsätta 

studera det: 
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Om de hämtat vatten och vill se hur det ser ut och vad som kryper där inne så kan det 

vara bättre att komma in så att det inte finns så många andra lockande saker utan att 

själva undersökningen sker i mer avskalad form inomhus. (Aina) 

 

Samtliga lärare är överens om att de skulle vilja undervisa mer utomhus i de 

naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi om det vore möjligt. 

 

6.2 Elevers lärande 
 

Gemensamt för samtliga lärare är de anser att de flesta elevers lärande gynnas av att 

bedriva undervisning utomhus i de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi. 

Alla sinnen får användas vilket gör att det teoretiska blir mer konkret när eleverna får 

vara ute och se saker i sitt rätta element. Lärarna upplever även att eleverna blir mer 

nyfikna och intresserade när de är utomhus. Agnes beskriver det så här: 

 
Ja jag anser att de gynnas eftersom det väcker intresse och nyfikenhet och det gör att 

de vill lära sig mera. När man kommer tillbaka till klassrummet gör det så att de vill 

hitta och läsa böcker där de kan slå upp och titta vilka sorter och arter det är. Det tycker 

jag man vinner jättemycket på än om man bara sitter inomhus med en lärobok. (Agnes) 

 

Däremot anser två lärare att inte alla elever gynnas på samma sätt som andra elever av 

undervisningen utomhus eftersom det kan uppstå koncentrationssvårigheter när 

rutiner och strukturer bryts. De upplever att en del elever har mycket lättare att 

koncentrera sig i klassrummet än utomhus. Aina och Anna-Karin kan se lite 

problematik med detta. 

 
Missgynnas är ju just detta att det finns barn som är väldigt beroende av det 

fyrkantiga, inte så mycket stimuli av annat. Där kan det ju bli så att man kanske måste 

ta in material för att synliggöra det en gång till för det. För de kanske inte har möjlighet 

att fokusera utomhus. (Aina) 

 

Koncentration kanske blir lidande eftersom det finns så mycket annat att ta in, mycket 

som lockar…. Men om man tänker och jämför med i klassrummet så är det nog lättare 

att koncentrera sig inomhus. (Anna-Karin) 

 

Att det kan uppstå problematik kring elever med koncentrationssvårigheter kan de 

andra lärarna till viss del hålla med om men de ser det inte som ett problem. De ser 

snarare utomhusundervisningen som en hjälp till att öka koncentrationen hos dessa 

elever. Genom att få vistas utomhus får eleverna chansen att röra på sig istället för att 

hela tiden sitta stilla vid en bänk.  

 
Ja det som händer i samhället som jag märker i skolan är att elever som har problem 

att koncentrera sig och sitta still ökar av någon anledning. Och framförallt för dessa 

elever så tror jag att det är mycket mer givande att bedriva utomhuspedagogik där de 

får använda hela kroppen och inte behöver höra att de ska sitta still och vara tyst. (Lisa) 

 

Trots att åsikterna om huruvida elever med koncentrationssvårigheter gynnas av 

utomhusundervisning eller inte går isär hos lärarna så tycks samtliga lärare vara 

överens om att undervisning utomhus i de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik 
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och kemi bidrar till att eleverna lättare når målen i dessa ämnen. Genom att bedriva 

utomhusundervisning bidrar det till att det som står i läroboken blir mer konkret för 

eleverna när de får utöva det praktiskt. Lärarna menar att eleverna har lättare att 

komma ihåg sådant som de fått uppleva när undervisningen skett utomhus och kan 

relatera till det när de sedan läser om det i läroböckerna. Vidare menar Ketty, Aina och 

Anna-Karin att utomhusundervisningen är väldigt positiv framförallt för de nyanlända 

eleverna. Dessa eleverna får lättare att se sambandet mellan olika begrepp om de 

samtidigt får se hur det ser ut när de ska lära sig det nya språket. De anser att 

utomhuspedagogiken bidrar till de nyanlända elevernas språkutveckling i det nya 

språket. 

 
Jättemycket fördelar när man har nyanlända elever. Att man kan visa istället för att 

förklara något i en bok. Där ser jag största fördelen med det. Jag har haft nyanlända i 

alla de klasser jag haft, elever som inte varit så bra på språket och då har det varit 

jättebra. (Ketty) 

 

Vidare menar de även att eleverna som har svenska som modersmål gynnas av att 

undervisas utomhus när det gäller att befästa olika begrepp inom det 

naturvetenskapliga området. Detta är något som samtliga lärare är överens om när det 

gäller elevernas begreppsutveckling och lärande.  

 

För att undervisningen ska bli givande för eleverna så menar lärarna att det krävs en 

bra planering inför utomhusundervisningen. För att elevers lärande ska gynnas måste 

eleverna få veta syftet och målet med undervisningen och lärarna nämner att 

återkopplingen och reflektionen efter avslutad undervisning som en viktig del. Anna-

Karin och Aina förbereder alltid sina elever inomhus på vad som kommer ske 

utomhus, detta på grund av tidsbristen. De menar att det är bättre att berätta syfte och 

hur lektionen är uppbyggd inomhus så blir undervisningen utomhus mer effektiv. De 

utvärderar sedan undervisningen både utomhus och inomhus. Lisa använder sig av 

Concept Cartoon [ett program med tecknade figurer där man kan arbeta runt olika 

uppfattningar av fenomen, och missuppfattningar, för att belysa lärandeobjektet, 

författarens anmärkning] i sin naturvetenskapliga undervisning för att eleverna ska få 

reflektera och diskutera, vilket hon anser som otroligt viktigt.  
 

Vi använder också Concept Cartoons för att använda en naturvetenskaplig metod 

fungerar ju egentligen i alla ämnen tänker jag. Att få reflektera, fundera och dra 

slutsatser är jätteviktigt. Det måste finnas en mening med det man gör och mening 

hänger ju naturligtvis ihop men läroplanen men det måste göras begripligt för 

eleverna vad det meningen och syftet är. Och att man sen inte bara släpper allt utan 

har reflektioner. (Lisa) 

 

Även Agnes och Agneta tydliggör syftet med undervisning för eleverna men medger 

att de båda inte reflekterar och återkopplar tillsammans med eleverna i den 

utsträckning som är önskvärd utan att det är ett område som de måste förbättra och 

utveckla hos sig själva.  
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6.3 Utomhuspedagogik som undervisningsmetod – möjligheter 

och begränsningar 
 

När lärarna får frågan om hur de skulle definiera utomhuspedagogik ger de 

någorlunda liknande svar allihop. De menar att det innebär att vistas i den miljö där 

kunskapen ska inhämtas och att eleverna praktiskt får prova på det som de läser om i 

böckerna. Lärarna menar att det är ett mycket viktigt inslag i undervisningen för 

eleverna eftersom allt sätts i ett sammanhang när de får se det i sin naturliga miljö. 

Anna-Karin ger ett kort svar ”då tänker jag att man har skola fast ute” som hon därefter 

utvecklar litegrann och säger: ”att man gör saker ute i naturen, det blir mer konkret”. 

Lisa och Aina förklarar det så här: 

 
För mig innebär det ju mycket praktiskt arbete och att man får uppleva och känna 

saker med alla sinnen. Inte bara använda böcker inomhus. Jag tycker det är 

jätteviktigt och tycker det är jättenyttigt och i dagens samhälle är det ännu viktigare 

eftersom det finns elever som aldrig ens varit i skogen. (Lisa) 

 

Ett jättekomplement som läromedel att i stället för att ha bilder i en bok så kan man 

visa det i sitt verkliga sammanhang. En björk på bild är en helt annan sak än att se 

en björk utomhus med sin omgivning med allt vad det innebär, var de växer, hur 

ser marken ut och så. Det blir ett sammanhang. (Aina)  

 

Samtliga lärare i studien är således överens om att utomhuspedagogik är viktigt för 

elevernas lärande och alla ser till största del positivt på denna undervisningsmetod. När 

det gäller lärarnas planering inför undervisning utomhus så svarar samtliga att det 

krävs lite mer planering för att ta med sig eleverna ut och bedriva undervisning jämfört 

med undervisning inomhus. Det krävs att läraren ibland behöver förbereda barnen 

flera dagar innan eftersom de eventuellt kan behöva andra kläder och skor med sig. Sen 

är det så att inte alla barn har så bra kläder för att kunna vara ute, vilket samtliga lärare 

ser som en begräsning med denna undervisningsmetod. Dessutom kan lärarna behöva 

ta mer tid i beaktning eftersom det tar tid att få med sig alla barnen ut. Detta beskriver 

Ketty så här:  

 
Ja det blir en annan planering. Man behöver förbereda barnen innan så de har rätt 

kläder med sig, stövlar etc. Tidsplaneringen blir ofta annorlunda eftersom det ofta tar 

längre tid att genomföra undervisningen ute. Man måste lägga mer tid och det kan 

vara bra att ha tidsmarginaler så man inte behöver skynda sig. Så man kan ta det där 

diskussionerna om grodynglen eller vad det nu kan vara. Barnen bli nyfikna och då 

kommer frågorna. Då är det viktigt att ha den tiden att svara på dem där. (Ketty) 

 

Även om det enligt samtliga lärare krävs en mer noggrann planering så tycker de att 

det är väldigt roligt och stimulerande att undervisa utomhus. Trots detta bedriver de 

inte alls utomhusundervisning i de naturvetenskapliga ämnena så mycket som de 

egentligen skulle önska. Fyra av lärarna försöker förlägga undervisning utomhus en 

gång i veckan, vilket de egentligen anser är för lite. Däremot menar Anna-Karin att hon 

gärna vill vara ute mer än vad de i dagsläget är men att det inte blivit så eftersom det 

är så bekvämt och enkelt att vara inne. Detta har bidragit till att hon inte har 

undervisning ute en gång i veckan utan det styrs mest av väder och vind. Därför blir 
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det bara någon gång under höst och vår. Anna-Karin tror även att det beror på att hon 

inte riktigt har tilltro till sin förmåga att undervisa utomhus i de naturvetenskapliga 

ämnena som bidrar till att hon inte är utomhus så mycket med eleverna.  

 
Det tror jag att det har med att göra att man inte är trygg med det själv, det blir för stort 

projekt och man har inte fått någon rutin på det. Om man gör det från början så tror inte 

jag att det är något problem för då är eleverna van att göra det. Men gör man det väldigt 

sällan då blir det ju liksom lite lätt hallaballo, det spårar ut litegrann. (Anna-Karin) 

 

De övriga fyra lärarna säger sig känna tilltro till sin förmåga att undervisa utomhus och 

känner sig trygga med den undervisningsmetoden. Agnes berättar att hennes stora 

intresse för naturen har bidragit till att hon vill undervisa mycket utomhus för att väcka 

elevernas intresse för naturen. Även Lisa känner sig trygg med denna 

undervisningsmetod, hon känner sig till och med säkrare utomhus än inomhus 

eftersom hon inte vill vara styrd av en lärobok.  

 

En av de faktorer som samtliga lärare nämner som en begränsning när det gäller att 

bedriva utomhuspedagogik är de schemamässiga aspekterna, att tiden inte riktigt 

räcker till samt att det är andra lärare som har lektioner i klassen. Detta gör att det 

ibland blir väldigt svårt att bedriva undervisningen utomhus. Lisa beskriver det så här: 

 
Det är många praktiska omständigheter som gör att vi inte är ute så mycket som jag 

önskar. Det är elever som ska gå iväg på SvA undervisning, jag har elever som ska 

träffa specialpedagoger. Schemamässigt strular det till sig… Det är så mycket rutiner 

och möten som tar tid av den undervisningstid i klassen som man skulle behöva så i 

dagsläget måste man planera så långt i förväg för att veta att inget annat ställer till det. 

Annars blir det bara korta stunder på skolgården. (Lisa). 

 

Det är inte bara det schemamässiga och tiden som gör att det inte alltid fungerar med 

undervisning utomhus. Lärarna poängterar att de skulle vilja vara fler vuxna när de ska 

bege sig ut med sin barngrupp eftersom de känner en viss oro att ta med sig stora 

barngrupper ut. De nämner även att de skulle önska mer samarbete med 

fritidspersonalen för att ha möjlighet att undervisa mer utomhus:  

 
Jag kan sakna att man var fler pedagoger och kanske haft ett samarbete med fritids 

eller något sådant, för då tror jag att det skulle vara lättare att planera upp. Till exempel 

att man säger att alltid på torsdagar då är vi ute… När man sen då ska ut och så att 

man inte tappar bort någon så är det ju bra om man är två som har ansvaret så man 

inte står där själv. (Anna-Karin) 

 

Har man en elevgrupp på 22 elever går man inte iväg själv lätt. Skulle vilja ha ett 

samarbete med exempelvis fritidspersonal. (Lisa) 

 

Trots att lärarna såg flera begränsningar i användandet av utomhuspedagogik så anser 

de att det finns fler möjligheter med denna undervisningsmetod. Samtliga lärare 

nämner bland annat att eleverna får se olika saker i sina rätta miljöer och att det på så 

sätt kan väcka elevernas nyfikenhet för naturen. Ketty och Agnes nämner också att de 

anser att det är bra för klassen i helhet att ha undervisning utomhus, eftersom det 



25 
 

stärker gruppdynamiken och deras vilja att samarbeta med varandra. Agnes beskriver 

det så här: 

 
Jag har upplevt att det varit kanon för grupper som kanske inte fungerat så bra och 

då även bland lite äldre barn när jag arbetade som fritidspedagog tidigare. Det har 

varit kanonbra, det krävs ju att man kan samarbeta när man ska göra saker ute… Det 

är ett bra sätt att blanda och göra nya grupper. (Agnes) 

 

Att möjligheterna överväger begränsningarna är alla överens om till stor del och alla 

önskar att de hade möjligheten att undervisa mer utomhus än vad de gör i dagsläget. 

 

6.4 Sammanfattning av resultat 
 

Resultatet visar att lärarna har en positiv inställning till utomhuspedagogik som 

undervisningsmetod. Fyra av dem undervisar utomhus ungefär en gång i veckan och 

känner stor tilltro till sin förmåga att undervisa utomhus, men att de önskar att de haft 

möjlighet att använda sig mer av det. Begränsningar såsom tid, väder, oflexibla 

scheman och brist på personal gör att det kan bli problematiskt att ta med sig eleverna 

ut. En lärare kände sig även otrygg med att vistas ute med eleverna, vilket bidrog till 

att hon inte vistades utomhus mer än några gånger under vår och höst, även om hon 

gärna vill vara ute mer. Samtliga lärare menar att denna undervisningsmetod gynnar 

de flesta elevers lärande samt att det bidrar till att de lättare når målen. Det 

ämnesinnehåll som lärarna väljer att förlägga utomhus är till största del de delar som 

tillhör biologi men tre av lärarna har även undervisat innehåll i fysik och kemi utomhus. 
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 Diskussion  

Här nedan diskuteras studiens resultat i relation till den forskning och det teoretiska 

perspektiv som presenterats tidigare. Bland annat diskuteras hur lärare ser på 

utomhuspedagogiken som arbetsmetod, vilket ämnesinnehåll de undervisar om 

utomhus samt hur de ser på elevers lärande vid undervisning utomhus. Därefter följer 

en diskussion kring den valda metoden där studiens validitet och reliabilitet dryftas. 

Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning samt didaktiska implikationer. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Här följer en diskussion kring studiens resultat i relation till den forskning och det 

teoretiska perspektiv som presenterats tidigare. 

 

7.1.1 Ämnesinnehåll som berörs vid utomhusundervisning i de 

naturvetenskapliga ämnena 
 

De lärare som medverkar i denna studie utövar utomhuspedagogik i olika grad och 

flertalet av dem anser att eleverna blir mer nyfikna på vad det är de ska lära sig. Det går 

att jämföra med att läroplanen beskriver att den naturvetenskapliga undervisningen i 

skolan ska bidra till att skapa en nyfikenhet hos eleverna att undersöka sin omvärld 

med hjälp av systematiska undersökningar och naturvetenskapliga metoder 

(Skolverket, 2018). Utomhuspedagogik står inte uttryckligen med som arbetsmetod i 

syftet för de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-3, dock finns det inskrivet som 

arbetsmetod i det centrala innehållet och syftet för förskoleklassen. 

 

Brügge och Szczepanski (2011), Carrier (2009), Magntorn (2007), Strotz och 

Svenningsson (2004), Szeczepanski (2008, 2013) och Wilhelmsson (2012) betonar att 

utomhusundervisning som arbetsmetod bidrar till att eleverna själva bygger sin 

kunskap genom att de får koppla den till verkligenheten och på så sätt göra det 

abstrakta mer konkret. Detta ser även de lärare som medverkar i denna studie som en 

stor fördel med denna undervisningsmetod. Men vilket ämnesinnehåll väljer de att 

förlägga utomhus? Under intervjuerna så var det under denna kategori av frågor som 

svaren blev kortast och informationen tunnast, vilket kan bero på att följdfrågorna var 

för få eller att lärarna kände sig osäkra på vilket innehåll som finns i de olika ämnena i 

kursplanen. Alla lärare nämnde årstidsväxlingar och arter av växter, fåglar och djur. 

Även närmiljön, livscykler och människokroppen var delar de berörde. Även om alla 

ansåg att det gick att undervisa allt ämnesinnehåll i biologi, fysik och kemi utomhus så 

var det biologi som var populärast. Utomhusundervisning i biologi och då främst 

ekologi beskriver Magntorn (2007), Szczepanski (2013) och Wilhelmsson (2012) som 

lämpliga områden att förlägga utomhus eftersom eleverna då får studera, observera, 

samla in och kategorisera för att få större förståelse för organismer och deras livscykler. 

Detta gynnas av att eleverna får se dem i sin naturliga miljö. Kanske kan det bero på att 

lärarna ansåg att biologin var enklast att omvandla från abstrakt till konkret som de 

valde att förlägga dem utomhus mer än de andra ämnena? Dock framkom det att några 

av lärarna ibland även brukade förlägga delar av innehållet i fysik och kemi utomhus, 

exempelvis tyngdkraft, balans, friktion och vattnets faser. Men de nämnde inte alls 
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kemi och fysik i samma utsträckning som delarna ur biologin. Om orsakerna var att de 

inte kände sig trygga att undervisa i andra områden än biologi utomhus framkom 

aldrig, men det är en fundering som uppkommit efter avslutade intervjuer. Kan det 

vara så att dessa lärarna känner att de har tillräckliga kunskaper inom det specifika 

området biologi men inte i fysik och kemi? Carrier (2009) och Fägerstam (2012) belyser 

att många lärare känner sig obekväma att undervisa utomhus på grund av den orsaken, 

det vill säga att de inte har tillräckliga ämneskunskaper i det ämnet. Fyra av de fem 

lärarna som kände sig bekväma med att undervisa utomhus kanske hade biologin i 

åtanke eftersom det var det innehållet som berördes allra mest i den här studien. De 

nämnde inte alls fysik och kemi i lika stor grad. Läraren som framhöll att hon kände sig 

osäker att undervisa utomhus är en av två lärare som nämnde att hon även undervisade 

om tyngdkraften, jämvikt och friktion utomhus, vilket å andra sidan kan betyda att hon 

känner sig trygg med ämneskunskaperna men inte med att vistas utomhus.  

 

7.1.2 Elevers lärande 
 

Gemensamt för samtliga lärare är att de anser att de flesta elevers lärande gynnas av att 

undervisningen bedrivs utomhus. Tack vare att alla sinnen används och eleverna får 

lära i en autentisk miljö blir det abstrakta som går att läsa i böckerna mer konkret, vilket 

även flertalet forskare belyser som viktiga aspekter när det gäller elevers 

kunskapsutveckling (Brügge & Szczepanski, 2011; Carrier, 2009; Magntorn, 2007; Strotz 

& Svenningsson, 2004; Szczepanski, 2008, 2013; Wilhelmsson, 2012). Att utomhus-

undervisnigen i de naturvetenskapliga ämnena gynnar både kunskapsinhämtning, 

begreppsförståelsen och språket är samtliga lärare överens om att det gäller för alla 

elever, men Aina, Anna-Karin och Ketty lyfter även de fördelar som 

utomhusundervisningen kan ha för de nyanlända eleverna. De menar att de får lättare 

att utveckla både språket och begreppsförmågan när de får se ett samband mellan teori 

och praktik i autentiska miljöer, helt i linje med vad Fägerstam (2012) menar med att 

elevers språkutveckling gynnas av att undervisningen förläggs utomhus. Shulman 

(1987) menar att lärarens förmåga att kunna se elevernas lärande och ta hänsyn till deras 

förståelse och förkunskaper är en viktig del i undervisningen, vilket vi kan se att lärarna 

reflekterar över här. 

 

Brody (2005) och Strotz och Svenningsson (2004) betonar att lärarens roll för elevernas 

lärande är oerhört viktig, framförallt när det gäller ämneskunskap och planering av 

utomhusundervisningen. Lärarna är eniga när det gäller att det behövs en noggrannare 

planering när undervisningen ska ske utomhus. Dock anser Brody (2005) att det inte 

enbart räcker med en god planering, utan även ett tydligt syfte med undervisningen 

samt att eleverna måste få reflektera och utvärdera undervisningen både före och efter 

genomförda lektioner. Detta belyser även Dillon (2011), Rickinsson et al. (2004), Strotz 

och Svenningsson (2004) och Wilhelmsson (2012) som viktiga aspekter. Även Shulman 

(1987) belyser att detta är viktigt i ett av stegen i sin undervisningsprocess eftersom 

läraren ska kunna omvandla sina kunskaper om arbetsområdet till en planering för 

undervisningen. Samtliga lärare uppger att de alltid talar om syftet med lektionerna för 

eleverna innan de startar undervisningen men när det gäller återkoppling och 

utvärdering går informationen isär. Tre av lärarna återkopplar och utvärderar i stor 

utsträckning medan två önskar att det fanns tid till att utvärdera och återkoppla mer. 
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Anna-Karin, Aina och Lisa återkopplar och utvärderar sin undervisning i stor 

utsträckning. Lisa använder även Concept Cartoons för att eleverna ska få reflektera, 

fundera och dra slutsatser. Detta är enligt henne en väldigt viktig del i elevernas lärande 

vilket Brody (2005), Dillon (2011), Rickinsson et al. (2004) och Shulman (1987) också 

anger som viktiga aspekter. 

 

Även om lärarna är ense om att utomhusundervisningen gynnar elevernas lärande 

samt att det bidrar till att eleverna lättare når målen i de naturvetenskapliga ämnena så 

menar Aina och Anna-Karin att utomhusundervisnigen kan ställa till problem för de 

elever som har koncentrationssvårigheter. Detta trots att Szczepanski (2008) belyser att 

elever som får vistas utomhus utvecklar en bättre koncentrationsförmåga. De övriga är 

inte ense med Aina och Anna-Karin i den frågan utan de ser utomhusundervisnigen 

som en hjälp för dessa elever eftersom de får röra på sig samtidigt som de inhämtar 

kunskap, helt i enighet med vad Szczepanskis (2008) forskning visar. Att kunna ta 

hänsyn till elevers olika förmågor är även ett steg i Shulmans (1987) undervisnings-

process. Varför Aina och Anna-Karin ser en viss problematik med undervisning 

utomhus när det gäller elever med koncentrationssvårigheter framkom inte riktigt 

under intervjuerna frånsett att de upplevde att de eleverna hade mycket svårare att 

koncentrera sig utomhus. Det var så mycket annat som fångade dessa elevers uppmärk-

samhet menade de. Aina är dock en av de fyra lärare som försöker undervisa utomhus 

en gång i veckan så möjligheterna bör överväga begränsningarna eftersom hon 

förlägger undervisningen ute relativt ofta. Detta kan tyda på att hon ser att alla elever 

gynnas i större utsträckning av att få inhämta kunskapen i autentiska miljöer även om 

flertalet elever har svårt att koncentrera sig, vilket även Szczepanski (2008) belyser i sin 

studie. En möjlig orsak till att Anna-Karin ser en problematik kring elever med 

koncentrationssvårigheter kan vara hennes bristande tilltro till sin förmåga att 

undervisa utomhus, hon känner sig inte trygg med situationen när hon undervisar ute. 

Den bristande tilltron till sin förmåga kan begränsa lärare att undervisa utomhus menar 

Carrier (2009) och Fägerstam (2012). Möjligtvis kan hennes otrygghet vara en orsak till 

att hon undervisar inomhus till största del eftersom hon upplever att elever med 

koncentrationssvårigheter koncentrerar sig bättre inne i klassrummet. Detta gynnar 

inte Anna-Karins elever i allmänhet eftersom forskning visar att elever inhämtar 

kunskap bäst om de undervisas i autentiska miljöer (Carrier, 2009; Brügge & 

Szczepanski, 2011; Szczepanski, 2008, 2013; Fägerstam, 2013; Wilhelmsson, 2012).  

 

7.1.3 Utomhuspedagogik som undervisningsmetod – möjligheter och 

begränsningar 
 

Samtliga lärare i studien betonar att utomhusundervisningen är ett mycket viktigt 

inslag i undervisningen eftersom det abstrakta som står skrivet i böckerna helt plötsligt 

får ett sammanhang när eleverna får se det sin naturliga miljö, vilket även flertalet 

forskare belyser som viktigt för deras kunskapsinhämtning (Brügge & Szczepanski, 

2011; Carrier, 2009; Magntorn, 2007; Strotz & Svenningsson, 2004; Szczepanski, 2008, 

2013; Wilhelmsson, 2012). Strotz och Svenningsson (2004) förankrar det i det 

konstruktivistiska synsättet på lärande. De menar att eleverna själva bygger sin 

kunskap om de samtidigt kan koppla det till verkligheten och autentiska miljöer. Även 

om alla lärare är positiva till att undervisa utomhus i de naturvetenskapliga ämnena så 
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menar de att det även finns begränsningar med denna undervisningsmetod. Bland 

annat så blir planeringen annorlunda. Det krävs en mer och noggrann planering samt 

att man även måste förbereda eleverna på ett annat sätt än vid undervisning inomhus, 

vilket även Brügge och Szczepanski (2011), Carrier (2009), Dillon (2011) samt Strotz och 

Svenningsson (2004) betonar som ett viktigt moment vid utomhusundervisning. Här 

visar sig tydligt steg ur Shulmans (1987) undervisningsprocess när lärare tänker på sin 

undervisning, hur de ska planera samt att de reflekterar över vilket arbetssätt som är 

lämplig. Planeringen är en aspekt som lärare belyser som annorlunda i jämförelse med 

inomhusundervisning, men de menar även att det schemamässiga kan ställa till 

problem. Tiden räcker inte alltid till när de ska ta med sig eleverna utomhus samt att 

de även önskade att det kunde finns mer personal att tillgå. Detta är aspekter som även 

Fägerstam (2012) och Rickinsson et al. (2004) lyfter fram som stora begränsningar för 

lärares möjligheter att bedriva undervisning utomhus. Fyra av lärarna bedrev 

utomhusundervisning i snitt en gång i veckan. Däremot menade Anna-Karin att väder 

och vind spelade stor roll när det gällde hennes val av undervisningsmetod, vilket även 

Szczepanski (2008, 2013) och Wilhelmsson (2012) lyfter som möjliga orsaker till att 

lärare väljer att undervisa inomhus. Anna-Karin nämner även att hon inte riktigt känner 

sig trygg i sin roll att undervisa utomhus och därför inte undervisar så mycket utomhus 

trots att hon önskar det. Detta är en vanlig orsak till att lärare inte undervisar utomhus 

menar Carrier (2009), Fägerstam (2012), Rickinsson et al. (2004) och Szczepanski (2008, 

2013). De övriga lärarna var däremot trygga med denna undervisningsmetod och flera 

av dem hade friluftsliv som intresse, vilket Ericsson (2004) förklarar som naturligt. 

Genom att vistas i skog och mark regelbundet så övervinns rädslan och otryggheten. 

Shulman (1987) menar att lärare måste besitta en förmåga att kunna analysera sitt arbete 

för att kunna finna utvecklingsområden, vilket lärare här ovan reflekterat över, både 

utvecklingsområden hos sig själva men även på organisatorisk nivå. 

 

Trots att lärare såg flertalet begränsningar i användandet av utomhuspedagogik så 

anser de att möjligheterna överväger dessa och önskar att de hade möjlighet att 

undervisa ännu mer utomhus. De menar att det är positivt för elevernas utveckling och 

kunskapsinhämtning eftersom de får se saker i sin naturliga miljö samt att det väcker 

deras intresse för att vistas i naturen. Ketty och Agnes nämner också att de anser att det 

är bra för klassen i helhet att bedriva undervisningen utomhus. De menar att det stärker 

gruppdynamiken och elevernas vilja att samarbeta med varandra, vilket även 

Fägerstam (2012) och Szczepanski (2008) lyfter som en mycket positiv effekt av 

utomhusundervisning. Det bidrar till att eleverna samarbetar mer och på så sätt blir det 

en mer avslappnad elevgrupp.  

 

7.2 Metoddiskussion 
 

Den kvalitativa forskningsmetoden var det mest självklara valet för denna studie 

eftersom den ger möjlighet att undersöka enskilda lärares beskrivningar av sina tankar 

kring utomhuspedagogik som undervisningsmetod, vilket ämnesinnehåll de berör 

med denna arbetsmetod samt hur de ser på elevers lärande. Genom att utföra intervjuer 

skapas en större insikt om informanternas upplevelser och känslor kring olika saker 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna menar att 

intervjuer det enda funktionella sättet för att få svar på specifika frågeställningar när 
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det är människors åsikter, erfarenheter, reflektioner och beskrivningar som eftersöks 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna var fem 

till antalet och det kan enligt Kvale och Brinkman (2014) anses som för få för att bedöma 

en studies reliabilitet och validitet. Dessutom utfördes alla intervjuerna med lärarna på 

en och samma skola. Men syftet med denna studie var inte att få en generell bild över 

hur lärare runt om i Sverige tänker kring utomhuspedagogik som undervisningsmetod, 

vilket ämnesinnehåll de undervisar i och elevers lärande. Syftet var att få en bild av hur 

olika lärare upplever denna undervisning. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en förförståelse för ett ämne kan påverka en 

studie både i en positiv och negativ riktning. Denna studie utförs som ett 

examenssarbete under grundlärarutbildningen vilket innebär att det finns en viss 

förförståelse för både studiens syfte och frågeställningar. Förförståelsen kan i detta fall 

var en fördel när det gäller utformningen av studiens syfte och frågeställningar. 

Däremot kan tankesättet hos den som genomför studien påverkas av förförståelsen och 

på så sätt påverka studiens resultat. Detta motverkades genom att arbeta utifrån ett 

objektivt synsätt med utgång i de etiska övervägandena, vilket innebär att 

förförståelsen, mina egna föreställningar och åsikter uppmärksammats och tagits i 

beaktning så långt det varit möjligt under studiens gång.  

 

7.2.1 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet är som tidigare nämnts ett sätt att mäta om studien och dess resultat kan 

anses som tillförlitligt. Kvale och Brinkmann (2014) betonar att reliabiliteten är högst 

aktuell under intervjusituationerna eftersom det är där tillförlitligheten av 

informanternas svar kan prövas. För att pröva tillförlitligheten kan följdfrågor ställas 

till informanterna, vilket gjordes under intervjuerna i denna studie. Intervjufrågorna i 

denna studie kunde ibland likna varandra eller upprepas men ingen av informanterna 

gav några svar som motsade sina tidigare utsagor, vilket ökar reliabiliteten. För att 

stärka reliabiliteten ytterligare i denna studie hade intervjuerna kunnat genomföras på 

att annat sätt. Exempelvis så kunde fler utvecklade följdfrågor ställts för att få mer 

ingående svar och motiveringar i vissa delar av studien. Däremot hade kanske 

resultatet gällande forskningsfrågan vilket centralt innehåll i de naturvetenskapliga ämnena 

biologi, fysik och kemi väljer lärare att bedriva utomhus? blivit annorlunda om lärarna på 

förhand fått veta frågorna eller om de fått ett utdrag av innehållet med sig vid 

intervjutillfället. Shulman (1987) menar att lärare måste ha en förmåga att kunna tolka 

och förstå läroplanen samt att den behöver kunskap om området för att undervisningen 

ska bli lyckad. Men här är det svårt att avgöra om de har begränsade ämnesinnehåll-

kunskaper eller om de känner begränsningar i kunskaperna om att undervisa utomhus 

eftersom intervjufrågorna kan ha varit utformade på ett sådant sätt att dessa svar inte 

framkom. Här kan det ha varit lägligt att informanterna fått fler följdfrågor eller kanske 

till och med ledande frågor, men då kan det ha påverkat studiens reliabilitet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det är i stort sett omöjligt att kunna allt centralt innehåll utantill och 

vid en intervjusituation blir informanten lätt lite stressad, vilket kan påverka det 

slutliga resultatet. 
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Validitet inom kvalitativ forskning handlar om huruvida en studie undersöker det den 

avser göra, det vill säga studiens giltighet. Därför är det viktigt att själva 

forskningsprocessen i studien förmedlas samt att det presenteras relevant information 

i relation till syfte och forskningsfrågor. I denna studie har Kvale och Brinkmanns (2014) 

sju valideringssteg legat i fokus och för att eftersträva god validitet har 

forskningsprocessen i denna studie noggrant beskrivits. Under studiens gång har fokus 

varit riktat mot att försöka hålla en röd tråd genom hela studien, allt från planering, 

genomförandet och därefter avsluta med ett uppföljningsarbete.  

 

7.3 Förslag på vidare forskning 
 

Vid en närmare granskning av syftet och det centrala innehållet i de naturvetenskapliga 

ämnena i förskoleklass, årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 så nämns utevistelse i mycket större 

utsträckning i förskoleklassens syfte och centrala innehåll. Det omnämns mindre längre 

upp i årskurserna. Eftersom läroplanen betonar att undervisningen ska erbjuda ett 

varierat lärande där alla sinnen ska involveras och eleverna ska utforska närmiljön 

(Skolverket, 2018), så skulle en studie där det jämförs hur mycket lärare undervisar 

utomhus i de olika stadierna vara intressant. Är det på grund av att det inte uttryckligen 

står i läroplanen att eleverna ska lära utomhus som lärare inte väljer att gå ut eller beror 

det på andra faktorer som redan nämnts i denna studie? Således skulle en jämförelse 

mellan de olika stadierna vara intressant. Även en komparativ studie skulle vara av 

intresse där man kan beskriva och analysera skillnader genom att jämföra elever som 

bara får inhämta kunskap i läroböcker gentemot elever som får inhämta kunskaperna 

utomhus. 

 

7.4 Didaktiska implikationer 
 

Att läraryrket är komplext är det garanterat många som kan intyga. Åren på 

lärarutbildningen har verkligen givit en insikt om hur komplext det kan vara emellanåt. 

Något som ständigt betonats under denna tid har varit de didaktiska frågorna var, när, 

hur och varför. Dessa frågor har i stort sett genomsyrat hela utbildningen när det 

handlar om att planera sin undervisning i alla ämnen och det är viktiga frågor att ta i 

beaktning som lärare. Under arbetet med denna studie kom jag i kontakt med Shulmans 

(1986, 1987) teori om lärares kunskaper, PCK. Denna teori belyser vilka förmågor och 

kunskaper en lärare behöver för att kunna bedriva undervisning inom specifika 

ämnesområden, hur specifika ämnesområden kan anpassas och organiseras för elevers 

olika förmågor, intressen och förförståelse samt hur läraren kan se vilka möjligheter och 

begränsningar det finns vid ett arbetsområde. De didaktiska frågorna och Shulmans 

(1986; 1987) teori kan anses viktiga vid alla undervisningssammanhang men kanske i 

synnerhet när det gäller utomhuspedagogik i de naturvetenskapliga ämnena, 

framförallt av den orsaken att den tidigare forskningen pekar på att elever gynnas av 

att inhämta kunskaper i autentiska miljöer (Brügge & Szczepanski, 2011; Carrier, 2009; 

Magntorn, 2007; Strotz & Svenningsson, 2004; Szczepanski, 2008, 2013; Wilhelmsson, 

2012)  
 

Samtidigt som läraren behöver ha specifika ämneskunskaper ska de även kunna 

förmedla dem på en annan plats än i klassrummet samt ha förmågan att planera en 
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undervisning så att den gynnar alla elever. Valet av arbetssätt, hur läraren organiserar, 

planerar och hanterar undervisningssituationer kan vara avgörande för hur elever tar 

till sig kunskap menar Shulman (1987). Detta är något att ha i åtanke när man som lärare 

väljer att undervisa utomhushus i de naturvetenskapliga ämnena. Undervisningen ska 

vara noggrant planerat innan man beger sig ut. Vidare är det viktigt att man planerar 

lektioner så eleverna förstår syftet med vad de ska lära sig, vilket även Brody (2005), 

Dillon (2011), Rickinsson et al. (2004), Strotz och Svenningsson (2004) och Wilhelmsson 

(2012) belyser. Sammanfattningsvis går det att se att en lärares olika förmågor och 

kunskaper gällande specifika arbetsmetoder och ämnesinnehåll således är viktiga för 

att undervisningen ska bli lärorik för eleverna. 
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Bilagor 

Här bifogas bilagor tillhörande denna studie 

 

Intervjufrågor till lärare: 

 
Bakgrundsfrågor 

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

 Har du behörighet att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena? 

 

 Vilken utbildning har du? 

 

 Utbildning/fortbildning utomhuspedagogik. Ingick utbildning i 

utomhuspedagogik i din utbildning? Har du någon annan utbildning inom 

utomhuspedagogik? Om inte, är det något du skulle vilja ha? 

 

Utomhuspedagogik som undervisningsmetod i de naturvetenskapliga 

ämnena. 

 

 Hur skulle du definiera utomhuspedagogik? Vad innebär det för dig? 

 

 Vilken är din inställning till denna sorts pedagogik och utbildningsmetod? 

 

 Inom vilka centrala innehåll i biologi, kemi och fysik undervisar du utomhus 

istället för i klassrummet?  

 

 Varför undervisar du inom detta /dessa centrala innehåll utomhus? Motivera. 

 

 Finns det något område i det centrala innehållet som du inte anser passar för 

utomhusundervisning? 

 

 Vilka platser använder du dig av i naturvetenskapsundervisningen förutom 

klassrummet? Skolgård, skogen, sjö/strand, park, stadsmiljö etc. Varför väljer 

du dessa platser? 

 

 Hur planerar du inför undervisning utomhus i förhållande till inomhus? Är 

det någon skillnad? 

 

 Hur ofta brukar du planera att undervisa utomhus? Beskriv. 

 

 Använder du i dagsläget utomhuspedagogik i den omfattning som du 

önskar? Om nej, varför? 
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Möjligheter och/eller begränsningar med utomhusundervisning i NO 

 

 Finns det några hinder eller svårigheter med utomhuspedagogik? Om ja/nej. 

Varför? 

 

 Ser du några möjligheter och fördelar med utomhuspedagogik? Om ja/nej. 

Varför? 

 

 Känner du tilltro till din förmåga att undervisa i de naturvetenskapliga 

ämnena utomhus? Om nej, varför? Om ja, Berätta mer 

 

Elevers lärande 

 

 Anser du att elevers lärande gynnas av att bedriva undervisning utomhus i 

dessa ämnen? Varför?  

 

 Hur uppfattar du elevernas lärande utomhus om du jämför med i 

klassrummet? Beskriv. 

 

 Anser du att utomhuspedagogik hjälper eleverna att lättare nå målen i NO? 

Om ja/nej. Motivera. 

 

 Upplever du att exempelvis elevers begreppsförmåga, motivation, 

koncentration, förståelse gynnas av att undervisa utomhus? Om ja/nej, varför 

tror du det? 

 

 Hur förbereder du eleverna för undervisning utomhus? Får de veta syftet? 

Utvärderas sedan undervisningen? 

 

Övrigt 

 

 Är det något du vill tillägga? 


