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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur verksamma biologilärare i mellanstadiet beskriver hur 
skolgårdens närhet till skogsområden påverkar deras implementering av utomhuspedagogik 
i biologi och hur de upplever undervisningsformen. En skolgård som med ett kort 
gångavstånd har tillgång till skogsområden jämförs med en stadsbaserad skola utan nära 
tillgång till skogsområden. Studien är av kvalitativ art och empirin har samlats in genom fyra 
semistrukturerade intervjuer. Analysen gjordes genom en innehållsanalys med hjälp av 
ramfaktorteorin. Undersökningen gjordes i en medelstor kommun i Sverige. Resultatet visar 
framförallt att bristen på växtlighet och närhet till skogsområden utgör ett fysiskt hinder på 
Stadsskolan om de vill undervisa naturnära biologi, så som att undersöka växter och 
organismer. Därför fokuserar Stadsskolans biologilärare sin undervisning på kropp och hälsa 
medan Naturskolan fokuserar mer på naturnära biologi. Båda skolorna upplever att 
utomhuspedagogik i biologi är en positiv undervisningsaspekt eftersom elever får andas frisk 
luft, byta miljö från klassrummet och att de får röra sig och jobba socialt på ett annat sätt än 
vid klassrumsundervisning. Resultatet visar även att biologilärare använder närliggande 
skogsområden till sin undervisning i större utsträckning om hen är förtrogen till området. 
Studien kan bidra till att synliggöra eventuella behov av schemaändringar och transport så att 
elever får uppleva, undersöka och vistas i natur trots att deras skola ligger långt ifrån skog och 
natur. 
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Inledning 
Utomhuspedagogik har visat sig vara en effektiv undervisningsmetod som gör det möjligt för 
elever att undersöka sin omgivning med alla sina sinnen och därigenom effektivisera sitt 
lärande. Därför menar forskning att det finns stora vinster med att använda skolgården eller 
annan tillgänglig natur som klassrum (Szczepanski, 2007). Utomhuspedagogik skapar 
möjlighet till ett mer praktiskt och kroppsligt lärande än vad traditionell 
klassrumsundervisning gör och medför att elever får andas frisk luft, röra på sig fysiskt och 
bli förtrogen med naturen och biologiämnet. Skolverket (2018) belyser även vikten av att 
eleverna ges möjlighet till att utveckla sina kunskaper om biologiska sammanhang, sin 
nyfikenhet och sitt intresse för att veta mer om naturen, vilket Szczepanski (2007) menar att 
utomhuspedagogiken kan ge utlopp för.  
 
Trots fördelarna med utomhuspedagogik så visar forskning också på hinder med 
utomhuspedagogik. Szczepanski (2013) belyser att lärare upplever att de inte hinner 
implementera utomhuspedagogik på grund av tidsbrist i planeringen och att kunskapskraven 
inte hinns med samt att lärarna inte känner sig tillräckligt förtrogen med skolgården eller den 
utomhusmiljö som erbjuds inom skolans närliggande område. Skolgårdens utformning blir en 
begränsande aspekt då skolgårdar i stor utsträckning saknar tillgång till skog och natur 
(Ericsson, Grahn & Skärbäck, 2009). De menar att grönområden alltmer försvinner och att 
detta är ett problem eftersom elever behöver grönområden för att utvecklas kognitivt, 
motoriskt och socialt. De menar att om grönområden försvinner, minskar möjligheterna för 
biologilärare att bedriva kvalitativ utomhuspedagogik i biologi. 
 
Med bakgrund i detta har jag valt att studera platsens betydelse för implementering av 
utomhuspedagogik i biologi. Detta gjordes genom att studera om det skiljer sig i 
implementering av utomhuspedagogik i biologi på en skola med nära tillgång till 
skogsområden i anknytning till skolan, jämfört med en skola utan nära tillgång till 
skogsområden. Anledningen till att jag valt att studera detta område är att jag anser att 
utomhuspedagogik har en viktig plats att fylla i biologiundervisningen samt att jag under 
mina extra 6 års erfarenhet av läraryrket och genom verksamhetsförlagd utbildning 
uppmärksammat att skolans geografiska plats tycks påverka hur utomhuspedagogik i biologi 
implementeras. Undersökningen begränsas till två skolor som ligger i samma medelstora 
kommun i Sverige där två verksamma biologilärare från vardera skola har intervjuats. Den 
ena skolan har nära tillgång till skogsområden och den andra skolan saknar nära tillgång till  
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Bakgrund  
Denna del kommer att beskriva skillnaden mellan utomhusundervisning och 
utomhuspedagogik och hur dessa begrepp definieras i denna studie, samt förklara 
utomhuspedagogikens roll i biologiundervisningen och hur ämnet kan kopplas till 
läroplanen. Därefter kommer hinder för att implementera undervisningsformen och 
möjligheter att presenteras. Därefter kommer skolgårdens betydelse för att bedriva 
utomhuspedagogik i biologi att presenteras. 
 

Skillnader mellan begreppen utomhuspedagogik och 
utomhusundervisning  
Wise (2017) menar att utomhuspedagogik är ett begrepp som syftar till lärande i samspel 
mellan olika situationer i olika erfarenheter. Begreppet utomhuspedagogik kan även ses som 
ett komplement för pedagogik där omgivningen utomhus kan gynna inlärningen och bidra 
till en upplevelse som främjar nyfikenheten hos eleven. Szczepanski (2007) menar, på samma 
sätt som Wise (2017), att utomhuspedagogiken är ett handlingsinriktat lärande som lyfter fram 
kunskapsutveckling genom omgivningen, aktivitet och platsen för lärandet. Szczepanski 
(2007) menar att utomhuspedagogik kan ses som ett komplement eller hjälpmedel för att öka 
intresset vid läroboksfokuserad klassrumsundervisning. Han menar också att en rätt 
implementerad utomhuspedagogik kan skapa möjligheter att förändra dagens skolsystem till 
ett mer intresseväckande och kreativt skolsystem där elevers sinnen är mer i fokus för 
lärandet. För att sammanfatta båda författarnas definitioner så är syftet med 
utomhuspedagogik att utnyttja och använda utomhusmiljön som undervisningsmedel för att 
ge elever en intressant och lärorik upplevelse. Detta menar både både Wise och Szczepanski 
kan leda till att eleverna många gånger måste bearbeta och reflektera kring 
kunskapsinhämtningen i klassrummet.  
 
Lozic (2019) definition av begreppet utomhusundervisning är att genomförandet av lektionen 
sker utomhus och att platsen i sig inte är avgörande för undervisningens innehåll och syfte. 
Undervisningen sker alltså utomhus med relevant material och verktyg, såsom; papper, 
läromedel, pennor och iPads. Det finns alltså en viss skillnad mellan begreppen 
utomhuspedagogik och utomhusundervisning. Utomhuspedagogik ses som ett 
ämnesövergripande och tematiskt utbildningsområde där upplevelsen är i fokus och miljön 
eleverna omges av lägger grund för lärandet. Utomhusundervisning som begrepp definieras 
inte som platsbaserad där omgivningen har ett syfte för undervisningen, utan lektionen och 
dess innehåll flyttats till utomhusmiljö istället för inomhusmiljö. Denna studie handlar om 
utomhuspedagogik i biologi och syftar hela tiden till att undersöka hur biologilärare använder 
sig av, och upplever undervisningsformen. 
 

Biologins roll för utomhuspedagogik  
Magntorn (2004) beskriver att elever genom utomhusvistelser i närmiljön får en god 
förstahandsupplevelse och ingång för att få en stark grundförståelse inom biologi, samt att 
skolgården, eller dess närmiljö, kan finnas som en inspirationskälla för att hjälpa biologilärare 
med deras planering. Detta kan leda till att undervisningen i större utsträckning berör ämnen 
inom biologi som intresserar eleverna. Magntorn menar att klassrumsbaserade lektioner i 
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ämnet biologi inte uppmuntrar eleverna till ett undersökande och utforskande arbetssätt på 
samma sätt som utomhusbaserade biologilektioner gör. Fakta från läroböcker inom biologi ger 
inte eleverna en subjektiv verklighetsbaserad uppfattning om ämnet eftersom eleverna inte 
får chansen att känna, klämma och utforska med alla sinnen. Magntorn (2004) understryker 
att lärandet i biologi inte endast ska bestå av att eleverna ska lära sig namn på levande ting, 
utan att fokus ska ligga på att uppleva, undersöka och studera ett levenade ting för att få en 
djupare förståelse för organismen. Vid inomhuspedagogik, enligt honom, så är fokus på att 
eleverna ska lära sig mer detaljinriktad kunskap där eleverna ges möjlighet att sätta samman 
den praktiska upplevelsen med teori, då exempelvis genom läromedel med namn på den 
undersökta organismens olika delar. Författaren menar att biologins plats i 
utomhuspedagogiken ofta ses som den mest självklara eftersom läroplanens kunskapsmål 
inom biologi lätt kan härledas till utomhuspedagogik.  
 
Enligt Skolverket (2018) ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om biologiska 
sammanhang, sin nyfikenhet och sitt intresse för att veta mer om naturen, vilket 
utomhuspedagogiken kan ge utlopp för. Areskoug, Ekborg, Lindahl och Rosberg (2013) menar 
att biologiundervisningen ofta sker i klassrumsmiljö där eleverna får teoretisk kunskap om 
biologi. Författarna menar att teoretisk undervisning där läraren fokuserar mer på begrepp 
och termer riskerar att uppfattas som tråkig och svårbegripligt av eleverna. Areskoug et. al 
menar att utomhuspedagogik i undervisningen inom biologi kan utgöra en grund för 
förståelse hos eleverna genom upplevelse, undersökning, observation och diskussion av 
naturvetenskapliga fenomen. 
 
I grundskolans kursplan för biologi beskrivs att elever genom undervisningen ska lära sig att 
hitta samband mellan samhället vi lever i och vår natur (Skolverket, 2018). Ämnet biologi ska 
också ge elever kunskaper om hur naturen förändras och hur djur och växter lever och 
anpassar sig därefter. Elever ska lära om olika djurarter, enklare näringskedjor och om hållbar 
utveckling, så som att förstå hur världen vi lever i påverkas av våra beslut (ibid). 
Komentarsmaterialet för grundskolans kursplan i biologi (Skolverket, 2017) för årskurs 4-6 
förtydligar att innehållspunkten naturen som resurs för rekreation och upplevelser är en strävan 
efter att biologi ska vara ett ämne där eleverna ska få en chans att lära sig om naturen utomhus. 
Tanken är att eleverna ska ges möjligheter att genom egna erfarenheter uppfatta och uppskatta 
estetiska värden i naturen. Skolverket (2017; 2018) beskriver även att eleverna ska lära sig att 
behandla naturen väl och vistas i naturen på ett respektfullt sätt, det vill säga att vistas i 
naturen på ett hållbart och hänsynsfullt sätt. Det kan exempelvis handla om att eleverna i 
biologi, kanske i samarbete med ämnet idrott och hälsa, utvecklar kunskaper om 
allemansrätten.  
Kropp och hälsa är ytterligare en del av biologins centrala innehåll (Skolverket, 2018). Enligt 
centrala innehållet om kropp och hälsa ska eleverna lära om hur mat, sömn, hygien och motion 
kan påverka människans hälsa. En stor del handlar om att kunskapen de får inom hälsa leder 
till att eleverna ska bli medvetna om hur de kan påverka sin egen hälsa. Skolverket (2018) 
beskriver även att det ingår i skolans uppdrag att eleverna ska få röra på sig i skolan, vilket 
framgår som främst viktig i skolans tidiga åldrar där skapande arbete och fysisk aktivitet är 
viktiga delar i lärandet. Fysisk aktivitet är en del i det sociala arbetet med att jobba med och 
bygga upp sociala relationer mellan eleverna (Skolverket, 2018).  
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Möjligheter och hinder vid utomhuspedagogik 
Ohlson (2015) beskriver att utomhusmiljön är en plats som erbjuder mycket mer än att bara 
vara utomhus. Han beskriver utomhusmiljön som en givande plats att undervisa i samt en 
plats som väcker elevers intresse och uppmuntrar till frågor så som Varför? När? Hur? Vem? 
Vad? Dessa frågor menar Ohlson är frågor som är till för att möjliggöra elevernas förståelse 
för ämnet som skall läras in samt att frågorna kan väcka deras intresse. Frågorna bjuder in till 
en process där eleverna får bemöta praktiskt görande i ett skeende som i sin tur leder till 
nyfikenhet och fler frågor. De svar som eleverna då möter kan enligt Ohlson (2015) i stor 
utsträckning utveckla deras förståelse. Ohlson menar därför att det är viktigt att läraren 
planerar utomhusundervisningen och dess pedagogik så att eleverna lockas till tankar och 
funderingar. Han belyser vikten av att utnyttja varje årstids möjligheter till berikande 
undervisningen så att eleverna får en god möjlighet till att bli nyfiken och förtrogen med 
naturen och även en gemensam inställning till utomhuspedagogik i lärarlaget. 
 
Nelson (2007) förklarar att många elever får chansen att visa andra förmågor och kunskaper 
vid utomhuspedagogik samt att elever även omedvetet uppvisar förmågor som inte visar sig 
i klassrummet. Nelson menar även att den aktiva miljö som utomhusvistelsen bjuder in till 
kan ha stor påverkan på elever med motorisk oro samt för elever som inte kommer till sin rätt 
i sociala sammanhang. Utomhuspedagogiken bidrar till att elever använder andra färdigheter 
än endast den klassrumstraditionella verbala förmågan. Nelson förklarar vidare att aktiviteter 
i naturen skapar goda möjligheter till arbete med att stärka gruppdynamiken. Det menar han 
leder till goda effekter på elevers sociala förmågor och även skolprestationer. 
 
Nelsons (2007) många positiva forskningsresultat om utomhuspedagogik stödjs även av andra 
studier. Szczepanski (2008) har utifrån intervjuer med grundskolelärare visat att 
utomhushusmiljön skapar plats för utmaningar, aktivitet och tid för verbal reflektion, 
exempelvis att elever i större grad skapar ett intresse för att utforska biologisk mångfald eller 
för utforskande av krafter och olika material. Szczepanski menar också att en ökad fysisk 
aktivitet hos elever bidrar till förtrogenhet till naturen och närmiljön. 
 
Enligt Szczepanski (2013) finns det även problem och hinder med en skolas geografiska plats, 
det vill säga vilken sorts miljö skolan ligger i. Det kan exempelvis handla om att skolan ligger 
nära skog och mark eller i stadsmiljö. Han beskriver detta utifrån ett rumsperspektiv. 
Rumsperspektivet bygger på den pedagogiska ”var-frågan”. Han menar att var-frågan lätt 
kan bli bortglömd om biologilärarens kunskap om skolans närmiljö är bristande. Han menar 
att biologilärare ibland tar avstånd från utomhuspedagogik om de själva inte har en naturlig 
relation till området som en plats för kunskapsinhämtning i biologi. Det kan leda till 
uteslutande av utomhuspedagogik och istället sker undervisningen om naturliga fenomen i 
abstrakta förhållanden i klassrummet i form av litteraturbaserad biologiundervisning. 
Szczepanski menar även att det finns ett tidsperspektiv som innefattar tidsåtgången för 
planering, utförande och reflektion av utomhuspedagogik. De intervjuade pedagogerna i 
Szczepanski studie talar om vikten av att ha en upplevelserik och undervisningsfrämjande 
miljö i närheten av skolan för att hinna genomföra biologiundervisning utomhus under 
ordinarie lektionstid. Undervisningstillfällen som kräver långa transporter kan bli ett hinder 
för utomhuspedagogik i den vardagliga verksamheten eftersom skolans schema behöver 
följas (ibid). 
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Ytterligare ett hinder som Rickinson (2004) lyfter fram efter en granskning av 
utomhuspedagogiska rapporter och artiklar som publicerats mellan 1993 – 2003 är att lärare 
på grund av oro och brist på säkerhet inte använder sig av utomhuspedagogik i den 
utsträckning de vill. Rickinson menar att lärare inte använder sig av utomhuspedagogik på 
grund av att de i vissa fall inte tror att eleverna kan förhålla sig till lektionens instruktioner 
och ramar då det ges utrymme för mer aktivitet och frihet än lektionssalsbaserade 
biologilektioner. Ytterligare en aspekt Rickinson skriver om är att lärare kan sakna utbildning 
i utomhuspedagogik i biologi och det kan hindra lärare från att vilja implementera 
undervisningsformen. Rickinson menar även att läroplanens krav begränsar möjligheten att 
undervisa utomhus eftersom vissa krav är svåra att koppla och implementera till 
utomhuspedagogik, vilket även kan resultera i tidsbrist vid planering av lektionerna.  
 

 
Skolgårdens betydelse för utomhuspedagogik 
Enligt Grahn (2007) finns det många studier som visar hur viktigt det är att skolgårdsmiljön 
gör det möjligt för elever att få använda hela sin fulla potential vid lek och även vid 
utforskandet av omvärlden. Däremot finns det få studier som direkt undersöker hur 
utomhuspedagogiken skiljer sig för en skola med naturrik närmiljö jämfört med skolor i 
stadsmiljö där naturrika områden inte finns i direkt anslutning till skolgården. 
 
Grahn (2007) poängterar att det är ytterst viktigt att elever får uppleva världen i sin barndom 
genom att använda kropp, känslor och intellekt. Han menar att skolgården och dess närmiljö 
är faktorer som är väldigt viktiga i den aspekten, eftersom elever tillbringar så pass mycket tid 
av sin barndom just på skolgården. Författaren menar att det finns många platser som vi 
minns, och som format oss till dem vi är idag, och för de allra flesta elever är skolgården en av 
dessa platser. Elever måste få pröva, ompröva, tolka och förstå världen, samt fa ̊ bearbeta 
känslor, utmana verkligheten, försöka, undersöka och reflektera. Dessa kriterier menar Grahn 
att skolgården kan bjuda in till, speciellt inom biologiundervisningen. Att genom 
naturområden få tillgång till detta är inte en självklarhet för alla elever. Grahn menar att det 
idag är en bristvara att få utforska naturen ostört, och att elever känner sig instängda, vilket 
ofta resulterar i koncentrationssvårigheter. Om lärare i biologi implementerar mer 
utomhusbaserade lektioner oftare så ges det fler möjligheter till att eleverna får vara i naturen 
och utforska olika platser. Författaren menar att om elever ges möjlighet att bygga kojor eller 
att utforska växter och organismer så är det betydelsefullt i den mening att det påverkar 
elevens hälsa, motorik och koncentration positivt. Det gör även att elever utforskar naturen 
med fler sinnen och därigenom får de en verklighetsanknytning till innehållet i 
biologoböckerna, en starkare förtrogenhet till naturen och ett ökat intresse till ämnet (Grahn, 
2007). 
 
Grahn (2007) har studerat förskolor och deras utomhusmiljöer. Han poängterar att det är 
viktigt för elever att vistas i god utomhusmiljö för att utveckla förtrogenhet med naturen, och 
därigenom förtrogenhet till ämnet biologi. I en annan studie av Ericsson, Grahn och Skärbäck, 
(2009), där ett antal svenska skolors utformning av utomhusmiljö har undersökts samt hur 
utomhusmiljön används av biologilärarna, så framgår det att lärarna efterfrågar mark och 
grönområden samt att stadsskolorna är värst drabbade. Författarna menar att grönområden 
alltmer försvinner och att detta är ett problem eftersom elever behöver grönområden för att 
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utvecklas kognitivt, motoriskt och socialt. De menar att om grönområden försvinner minskar 
möjligheterna för biologilärare att bedriva utomhuspedagogik. Författarna menar att elever 
behöver få ta plats, och ta sin närmiljö i anspråk, att få sätta sina avtryck, samt att det är 
nödvändigt att i framtiden utforma skolgårdar som bjuder in till utforskande av naturen.  
 

Definition av skogsområde i anknytning till skolgården 
I den här studien utgår jag ifrån Naturvårdsverkets (2019) beskrivning av vad som avses med 
skogsområde i anknytning till skolgården. Det definieras som ett skogsområde med obebyggd 
skog. Skogsområdet får ingå i skolans mark eller vara mark som får beträdas under beaktning 
av allemansrätten. Det vill säga att det inte spelar någon roll om skogsområdet är ägt av 
kommunen eller ingår i skolans markgränser. I den här studien ska skogsområdet innefatta 
flertalet träd och vegetation samt vara minst 100x100 meter stort. Skogsområdet ska vara 
beläget inom fem minuters gångavstånd från skolgårdens gränser. Om skogsområdet är 
dagligen besökt av elever som på rasttid leker i skogen spelar ingen roll för studiens syfte. 

Ramfaktorteori 
För att synliggöra begränsningar, möjligheter och skillnader mellan de två undersökta 
skolornas implementering av utomhuspedagogik så utgår denna undersökning från 
ramfaktorteorin. Ramfaktorteorin har enligt Lindblad, Linde och Naeslund (1999) som syfte 
att de ramar undervisningen begränsas av samt sambandet mellan de ramar som eventuellt 
synliggörs, exempelvis ramfaktorer som innehåll, resultat och tid. Denna tolkning av 
ramfaktorteorin har skapat möjlighet att konstatera att vissa begränsningar såsom fysiska 
ramar kan påverka genomförandet av undervisningen. 
 
Enligt Pettersen (2008) är det viktigt att skilja mellan yttre och inre ramfaktorer. Författaren 
menar att inre och yttre ramfaktorer definierar de ramar som både kan möjliggöra eller hindra 
lärande och undervisning. Inre ramar behandlar de kritiska aspekter som lärmiljön kan 
utgöra, exempelvis skolgårdens tillgångar till skog och natur och vilka möjligheter och hinder 
detta utgör, det vill säga hur läraren måste anpassa sig efter den fysiska lärmiljön, sina elevers 
behov och kunskapsnivå samt attityder i lärarlaget eller elevgruppen. Yttre ramar synliggör 
de faktorer som påverkar undervisningen som läraren i sin tur inte kan påverka, exempelvis 
huvudmäns och styrkedjans direktiv (ibid). 
 
Pettersen (2008) delar in ramfaktorerna i fem olika kategorier och dessa är organisatoriska ramar, 
personramar, tidsramar, fysiska ramar och ekonomiska resurser. Ramfaktorerna är framtagna för 
att ge möjlighet att sortera in olika faktorer i någon av de fem ramfaktorerna. Denna studie 
fokuserar på fyra av dessa fem kategorierna. Den ramfaktorn som innefattar ekonomiska 
resurser utelämnas i denna studie eftersom de lärare som intervjuats inte har ansvaret för de 
ekonomiska resurserna. Studien fokuserar främst på de inre ramfaktorerna och behandla 
eventuella hinder, möjligheter och skillnader som direkt påverkar lärarens vardagsarbete i 
skolan positivt eller negativt. I denna studie använder jag ramfaktorteorin för att kategorisera 
olika intervjusvar utifrån de fyra ramfaktorer som jag beskriver nedan. 
 
Organisatoriska ramar omfattar storlek och sammansättning av både lärargrupper och klasser. 
I denna kategori hamnar faktorer såsom att exempelvis en individ i undervisningsgruppen 
inte kan delta i utomhuspedagogiska situationer på grund av några skäl eller faktorer som att 
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läraren anser att klassen är för stökig för att ta med utomhus. Inom de organisatoriska ramarna 
behandlas även samarbetet i lärarlaget och undervisningsrutiner.  
 
Personramar innefattar attityder, kompetenser och kunskaper, då främst gällande lärarens 
personramar, men även elevers ramar som kan utgöras av attityder och känslor. Ett exempel 
på det är att läraren kan besitter bristande kunskaper eller dåliga erfarenheter av 
utomhuspedagogik, och därför inte vill implementera utomhuspedagogiska aktiviteter, eller 
att eleverna inte trivs i skogsmiljö och därför vägrar delta.  
 
Tidsramar behandlar undervisningstiden och hur den tiden fördelas. Tidsramen utgörs främst 
av hur pass mycket tid som ges till biologiundervisningen och hur läraren väljer att disponera 
den tiden men också hur läraren själv upplever sig ha tid till sina arbetsuppgifter. 
 
Fysiska ramar omfattar den materiella och fysiska lärmiljön vilket innebär rumsutformning, 
tillgångar till lokaler såsom idrottshall samt undervisningsmaterial och skolgårdens 
utformning. Inom den fysiska ramen kan avstånd till skogsområden spela in samt hur väl 
skogsområdet bjuder in till utforskning. 
 
I denna studie avser implementering de konkreta handlingar som biologiläraren utför för att 
planera, genomföra och reflektera utomhuspedagogik i biologi. Här faller aspekter som 
lektionsupplägg, lektionsinnehåll och ordningsrutiner in. Biologilärares upplevelse av 
utomhuspedagogik behandlar hur läraren upplever att eleverna upplever utomhuspedagogik 
i biologi, samt hur läraren själv upplever undervisningsformen. 
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Syfte  
Utomhuspedagogik är enligt forskning en positiv aspekt att implementera i undervisningen 
eftersom positiva effekter i samband med inlärning har påvisats (Szczepanski, 2007; 
Szczepanski, 2013; Nelson, 2007). Trots fördelarna med utomhuspedagogik så framgår det 
även att det finns hinder med utomhuspedagogik. Exempelvis så menar Szczepanskis (2013) 
att lärare upplever att de inte hinner implementera utomhuspedagogik på grund av att 
planeringstiden och lektionstiden inte räcker till samt att kunskapskraven inte hinns med, men 
också att lärarna inte känner sig tillräckligt förtrogen med skolgården eller den utomhusmiljö 
som erbjuds inom skolans närliggande område. I bakgrunden har jag belyst att platsen spelar 
roll vid utomhuspedagogik och att platsen har inverkan på utformandet av 
utomhuspedagogiska situationer. Detta innebär att var-frågan är relevant att ta hänsyn till 
(Grahn, 2007). Att platsen har visat sig vara en betydelsefull aspekt att ha i åtanke vid 
utformande utomhuspedagogik är ytterligare en utgångspunkt i denna studie. Min hypotes 
är att det finns skillnader i implementering av utomhuspedagogik i biologi beroende på om 
en skola har nära tillgång till skogsområden i anknytning till skolan, jämfört med en skola 
utan nära tillgång till skogsområden. 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma biologilärare beskriver hur 
skolgårdens närhet till skog och natur påverkar implementeringen av utomhuspedagogik i 
biologi samt hur undervisningsformen upplevs. En skolgård som med ett kort gångavstånd 
har tillgång till skogsområden kommer att jämföras med en stadsbaserad skola utan nära 
tillgång till skogsområden för att synliggöra vilka ramfaktorer som påverkar 
implementeringen samt hur implementeringen skiljer sig på de två olika skolorna.  
 

Forskningsfrågor 
Forskningsfrågorna utgår från biologilärarnas perspektiv. 
 

- Hur beskriver verksamma biologilärare i åk 4 - 6 att skolans närhet till skogsområden 
påverkar deras utomhuspedagogiska undervisningsmöjligheter? 
 

- Hur kan implementeringen och upplevelsen av utomhuspedagogik i biologi skilja sig 
på en skola med närhet till skogsområden jämfört med en skola som inte är belägen i 
nära anslutning till skogsområden? 
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Metod 
I detta kapitel kommer studiens datainsamlingsmetod, urval och avgränsning samt 
genomförandet att presenteras. Därefter beskrivs studiens analysmetod samt vilka 
forskningsetiska aspekter studien förhåller sig till. Till sist följer en metoddiskussion. 
 

Datainsamlingsmetod 
Denna studie är kvalitativ och baseras på semistrukturerade intervjuer, som beskrivs som en 
lämplig metod för att samla in empiri (Alvehus, 2013). Intervjuer är ett effektivt 
undersökningsredskap eftersom forskaren kan fråga om exempelvis förlopp, motiv, 
erfarenheter och känslor (Alvehus, 2013). Bryman (2012) menar att intervjuaren och 
informanten vanligtvis möts personligen, vilket ofta resulterar i att bortfall av informanter 
minskar jämfört med exempelvis en kvantitativ enkätundersökning. Semistrukturerade 
intervjuer gör det möjligt att ställa följdfrågor, vilket är ännu ett skäl till att denna studie 
baserar sig på fysiska intervjuer. Ytterligare ett skäl till valet av en kvalitativ metod är att 
sådana studier strävar efter att uppnå ett resultat som är så nära den sociala verkligheten som 
möjligt (Bryman, 2012). Eliasson (2018) påpekar också att det är viktigt att intervjufrågorna är 
formulerade på ett sätt som gör att informanterna inte känner att de får sin kompetens 
ifrågasatt. 
 

Urval och avgränsning 
Studien baseras på fyra semistrukturerade intervjuer av biologilärare som undervisar i årskurs 
fyra till sex. De intervjuade biologilärarna har varit verksam som lärare mellan fem och tio år 
och samtliga undervisar i matematik och i de naturorienterande ämnena. Studien har 
genomförts på två skolor där den ena skolan har nära tillgång till skogsområden, och den 
andra skolan saknar nära tillgång till skogsområden. Skolan som saknar tillgång till skog 
benämns här som ”Stadsskolan”. Skolan som har nära tillgång till skog benämns som 
”Naturskolan”. Båda dessa skolor ligger i samma kommun. Kommunen är medelstor och 
ligger i mellersta Sverige. Studien utgår från lärarens perspektiv och informanterna är utvalda 
efter ett subjektivt och målinriktat urval för att få ett så bra resultat som möjligt. De intervjuade 
biologilärarna kontaktades via telefon där jag personligen frågade om de var intresserade av 
att bli intervjuade om utomhuspedagogik. Vid kontakten med lärarna frågade jag också om 
de använder sig av utomhuspedagogik. Med andra ord är informanterna valda utefter att de 
faktiskt använder utomhuspedagogik i sin undervisning i biologi. Studien är avgränsad på så 
sätt att endast undervisning som bedrivs på skolgården eller i skogsområden i nära anslutning 
till skolgården omfattas av undersökningen. 
 

Genomförande 
Innan jag begav mig ut för att samla in empiri formulerades intervjufrågorna. Detta gjordes 
genom att utgå från studiens syfte och forskningsfrågor. Kvale och Brinkman (2014) menar att 
varje intervjufråga ska ha ett syfte. Därför skapades en intervjuguide där varje intervjufråga 
har som syfte att urskilja någon av de fyra ramfaktorerna vid intervjuerna. Kvale och 
Brinkman (2014) menar att intervjufrågor ska utformas så att frågorna ger direkt svar, men att 
det även ska finnas ytterligare frågor som mäter svaret, fast från ett annat perspektiv. En sådan 
intervjuuppbyggnad ger intervjuaren en chans att få fler perspektiv på ett svar (Kvale & 
Brinkman, 2014). Kvale och Brinkman menar även att en förstudie är bra att göra för att 
kontrollera om intervjufrågorna uppfattas på rätt sätt av informanterna så att svaren ska få så 
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hög validitet som möjligt. Intervjufrågorna har noggrant utformats och omarbetats i samråd 
med handledare. 
 
Bryman (2012) beskriver att forskare vanligtvis spelar in sina intervjuer för att kunna lyssna 
på, och analysera intervjun igen. Bryman menar att intervjuer som dokumenteras med hjälp 
av anteckningar sällan blir lika djupgående som vid inspelningar eftersom viktiga detaljer lätt 
kan missas då forskaren endast antecknar. Därför dokumenterades denna studies intervjuer 
med hjälp av min telefons ljudinspelare. Då jag kontaktade deltagarna frågade jag även om 
deras tillåtelse att spela in intervjuerna. 
 
Varje biologilärare intervjuades enskilt och jag höll mig till den förberedda intervjuguiden så 
gott jag kunde. Vid några tillfällen ställde jag följdfrågor med syftet att få fram ett djupare svar 
och mer information. Bryman (2012) beskriver att intervjuer helst ska genomföras i lugn och 
ostörd miljö så att de intervjuade ska känna sig så trygga som möjligt. Av denna anledning 
sökte jag tillsammans med vardera biologilärare upp ett ställe i skolan som var tyst och lugnt. 
Varje intervju tog ungefär 20 minuter att genomföra. 
 

Analys 
Studiens analysmetod utgår från Kvale och Brinkmans (2014) beskrivning av en 
innehållsanalys. En innehållsanalys börjar med att empiri samlas in. Intervjuerna transkriberas 
sedan i dialogform. Den text som transkriberats används sedan i den fortsatta analysen. 
Därefter kodas materialet. Eftersom varje intervjufråga har som syfte att urskilja olika 
ramfaktorer så kodades materialet utifrån syftet med varje intervjufråga. De kodade svaren 
kategoriserades sedan utifrån de fyra ramfaktorerna, organisatoriska ramar, personliga ramar, 
tidsramar och fysiska ramar. Innehållsanalysen består vid det här laget då av ramfaktorer från 
Stadsskolan och Naturskolan. Svaren under de olika ramfaktorerna jämförs med varandra, 
och därigenom kan skillnader, likheter, olika teman och samband urskiljas och redovisas som 
resultat. Dessa samband har sammanställts och utgör studiens resultat.  
 
Kvale och Brinkman (2014) beskriver att en innehållsanalys i denna form ger forskaren 
möjlighet till att hitta likheter och samband i empiri som samlats in. De menar också att det är 
viktigt att gå igenom insamlat material flera gånger för att undvika att missa något viktigt i 
empirin. Därför har varje intervju genomlyssnats flera gånger. Bryman (2012) menar även att 
denna analysmetod i de flesta fall gör ett stort material av empiri mer lättarbetat. 
 
Eftersom innehållsanalysen har som syfte att urskilja skillnader, likheter och olika teman, så 
kommer presentationen av resultatet att vara påverkad av detta analysarbete. Anledningen 
till det är att svaren från Stadsskolan ställs mot Naturskolans intervjusvar, och för att urskilja 
skillnader, likheter och olika teman från materialet krävs då att forskaren tolkar materialet. 
Graneheim och Lundman (2004) menar att tolkningar är svåra att undvika då resultatet av en 
innehållsanalys ska presenteras. Även Bryman (2012) fastställer att en kvalitativ 
innehållsanalys medför att forskaren tolkar textmaterialet för att söka efter bakomliggande 
teman och innebörder. Det resulterar i att presenterad rådata vid resultatredovisningen kan 
bestå av mer eller mindre djupa analyser (ibid). 
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Etiska ställningstaganden 
Under uppbyggnaden av intervjuguiden har vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för att 
intervjun ska genomföras på ett etiskt korrekt sätt tillämpats. Det betyder att informanterna i 
missivbrevet blev informerade om vad intervjun handlade om, att intervjun var anonym och 
frivillig, samt att de har informerats att de kan avbryta sitt deltagande när de vill genom att 
kontakta mig via mail eller telefon, samt att de har rätt att när som helst avbryta intervjun. De 
4 informanter som blivit intervjuade kommer i presentationen av resultatet att benämnas vid 
fiktiva namn, för att vara anonyma. Biologilärarna på Naturskolan kommer benämnas som 
Nadja och Niclas. Stadsskolans biologilärare kommer benämnas som Sonja och Simon. 
 

Metoddiskussion 
Anledningen till att denna studie baseras på en kvalitativ metod, och inte en kvantitativ 
metod, är att jag vill försöka få en mer djupgående förståelse för biologilärarens uppfattningar 
och upplevelser. Bryman (2012) menar att en kvantitativ metod skulle riskera att ge ett mer 
övergripande icke-nyanserat resultat, vilket därmed inte skulle passa som metodval för att 
uppnå denna studies syfte. Den valda kvalitativa ansatsen går ut på att synliggöra olika 
uppfattningar, beskrivningar och sambandsfaktorer på en relativt djupgående nivå (Bryman, 
2012). Vid få men mer djupgående intervjuer finns möjlighet till djupare förståelse för det 
undersökta området samtidigt som möjligheten att generalisera resultaten riskerar att gå 
förlorad (Bryman, 2012).  
 
Eftersom datainsamlingen genomfördes som semistrukturerade intervjuer sammanställdes 
intervjufrågorna i förväg. För att komplettera de svar som frågorna gav ställdes ibland 
följdfrågor. Kvale och Brinkman (2014) menar att följdfrågor är en fördel med 
semistrukturerade intervjuer, däremot måste intervjuaren vara flexibel och låta informanten 
uttrycka sina tankar kring ämnet utan att intervjuaren gör intervjun för ledande genom 
följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer gör att fokus hamnar på informantens uppfattningar 
och upplevelser (Kvale och Brinkman, 2014). Att fokus hamnar på informanternas 
uppfattningar och upplevelser gör att semistrukturerade intervjuer var en passande 
datainsamlingsmetod för denna studie. Däremot utgör det låga antalet informanter en 
begränsning för studien då ett större antal informanter skulle resultera i ett mer tillförlitligt 
resultat (Alveus, 2013). 
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Resultat och analys 
Resultatet kommer redovisas utifrån de fyra ramfaktorerna. Först kommer hinder och 
möjligheter presenteras utifrån de fysiska ramfaktorerna, då med några kopplingar till 
tidsramfaktorer. Därefter kommer de två skolornas implementering av utomhuspedagogik i 
biologi att redovisas utifrån organisatoriska ramfaktorer, personliga ramfaktorer och 
tidsramfaktorer.  
 

Upplevda hinder och möjligheter vid utomhuspedagogik 
Under denna rubrik redovisas hur de intervjuade biologilärarna på de två undersökta 
skolorna beskriver att deras tillgång till skogsområden påverkar deras 
undervisningsmöjligheter.  
 
Hinder och möjligheter - Naturskolan 
Naturskolans skolgård erbjuder, enligt Nadja och Niclas, många möjligheter till att genomföra 
naturnära utomhuspedagogik i biologi. Båda biologilärarna beskriver att de oftast håller sig 
inom skolgårdens ramar då de bedriver utomhuspedagogik, men att de någon gång då och då 
även besöker ett skogsområde som ligger inom fem minuters gångavstånd från skolgårdens 
gränser. Nadja berättar att hon är väl bekant med detta skogsområde och förklarar att hon 
framförallt använder sig av ett vindskydd som finns där. Vindskyddet är ett bra samlingsställe 
för eleverna och hon berättar att det några meter från vindskyddet finns en bäck som hon 
brukar använda inom just biologiundervisningen. Denna bäck ger, enligt Nadja, möjligheter 
att undersöka vattenorganismer, årstidsskiftningar och olika växter. Nadja brukar trots detta 
oftare hålla till inom skolgårdens gränser under utomhuspedagogiken i biologi och 
anledningen till det menar hon är av planeringsskäl och tidsskäl.  
 
Niclas säger sig inte vara så bekant med området och han föredrar att främst utnyttja 
skolgården som pedagogisk källa. Skolgården erbjuder en skogsslänt där det växer mycket 
blommor och buskar, vilket han säger är ett bra ställe att undervisa artlära på. Han säger även 
att skogsslänten bjuder in till utforskning och fysisk aktivitet. 
 

”Det är ju bra att eleverna får leka och röra på sig och samtidigt lära sig om 
växter och sånt...” (Niclas) 

 
Niclas förklarar också att skolgårdens yttre gränser, vid stängslen som ramar in skolgården, 
har mycket skräp runtomkring, detta ger enligt honom möjlighet att jobba med hållbar 
utveckling då han använder skräpet för att diskutera och undersöka förmultningsprocesser 
tillsammans med eleverna. Han förklarar även att det skogsområde som finns i nära 
anslutning till skolgården är ett bra ställe att bedriva utomhuspedagogik på. Däremot så 
förklarar han att han sällan går dit med sina elever eftersom han inte är så bekant med 
områdena utanför skolans gränser. 
 
Båda biologilärarna uttrycker att skolgården är bra för att bedriva utomhuspedagogik 
eftersom den har goda tillgångar till växtlighet och friluftsliv. Däremot förklarar båda två att 
ett hinder med utomhuspedagogik på skolgården är att det alltid finns elever som är på 
skolgården och detta stör ofta Nadja och Niclas. 
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Den är ju också väldigt stor så vi kan ofta vara ganska ifred, annars får man 
vara hård och skicka iväg barnen som är på rast.”(Niclas) 
 

Niclas säger ovan att elever ofta är i vägen för deras lektioner. Men att det inte är ett stort 
problem eftersom det går att avisa eleverna på rast till en annan del av skolgården. 
 
Hinder och möjligheter - Stadsskolan 
Både Simon och Sonja på Stadsskolan förklarar att deras skolgård har fler begränsningar än 
möjligheter för att bedriva utomhuspedagogik i klassisk biologi. Med klassisk biologi så menar 
Simon att skolgården inte ger möjligheter till att undersöka växtlighet och andra naturnära 
ämnen. Det säger han beror på att skolgården till stor del består av asfalt, nästan helt utan 
växtlighet.  

 
”...biologi brukar ju oftast kopplas till naturnära saker. Såsom art-lära och sånt. 
Vilket är svårt på den här skolgården.” (Simon) 

 
Simon och Sonja förklarar att det finns fler kunskapskrav inom biologin än just artlära, som 
båda två menar är ”klassisk biologi utomhus”. De fortsätter förklara att Stadsskolans skolgård 
istället skapar möjligheter till att arbeta med andra delar i kursplanen för biologi. Kropp och 
hälsa eller att arbeta med mer specifik art-kunskap i form av odlade växter i krukor eller 
pallkransar exempelvis, då både i klassrummet eller utomhus. Simon förklarar sina 
möjligheter till att bedriva utomhuspedagogik i biologi på Stadsskolan. 
 

”Jo men det är nog ganska enkelt ändå. Man kan ju alltid göra saker ute i 
biologin som har med kroppen att göra. Man kan ju också göra saker som har 
med miljö att göra, t.ex. undersöka hur plast förmultnar jämfört med något 
annat, typ papper. Det gör vi ibland. Vi har även pallkransar där vi kan odla 
saker, här kan vi ju titta närmre på fotosyntesen till exempel.” (Simon) 

 
Sonja och Simon förklarar att de sällan har utomhuspedagogik utanför skolgårdens gränser 
på grund av att sådana utflykter tar tid att planera samt att varken Sonja eller Simon är bekant 
med de skogsområden som finns inom en bussturs resa eller en längre promenad från 
skolgården. Simon förklarar sina möjligheter till utomhuspedagogik utanför skolgårdens 
gränser. 
 

”Har faktiskt aldrig testat... Då måste vi antingen boka buss, eller ta en kvarts 
promenad. Då är det lättare och mer tidseffektivt att vara inne eller på 
skolgården. Tyvärr.” (Simon) 

 
Ett hinder som Sonja och Simon beskriver under intervjuerna att det framför allt är tidsbrist 
som begränsar utomhuspedagogik utanför skolans gränser. De förklarar att det tar tid att 
planera och utföra en sådan lektion samt att de behöver en extra lång lektion för att kunna 
genomföra lektionen. Ytterligare en aspekt som begränsar Stadsskolans möjligheter till 
utomhuspedagogik utanför skolans gränser handlar om elevernas attityder och hur de 
påverkar biologilärarnas arbete i fält. Sonja och Simon förklarar att de inte vill ta med sig elever 
till skogsområden som ligger långt bort från skolan eftersom en stor del av deras elever inte 
trivs i skogsmiljö och framförallt inte i en skogsmiljö som eleverna aldrig har varit i. 
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Skillnader och likheter vid implementering av utomhuspedagogik 
Under denna rubrik redovisas likheter och skillnader i hur de olika skolorna implementerar 
utomhuspedagogik i biologin samt hur de intervjuade biologilärarna upplever 
utomhuspedagogik. Först presenteras personliga ramfaktorer i form av biologilärarnas 
kompetenser, attityder och syn på utomhuspedagogik samt hur de tror att eleverna upplever 
utomhuspedagogik i biologi. Därefter presenteras organisatoriska ramar i form av hur lärarna 
samarbetar i lärarlaget, sedan hur deras undervisningsrutiner är samt lektionsinnehåll. Allt 
presenteras skola för skola. 
 
Implementering av utomhuspedagogik i biologi - Naturskolan 
Både Niclas och Nadja undervisar i de naturorienterande ämnena men även i matematik. 
Nadja undervisar årskurs sex och Niclas undervisar årskurs fem. Båda lärarna har en 
grundlärarutbildning och har genom lärarutbildningen även fått några timmars utbildning i 
utomhuspedagogik inom biologi. Båda säger sig vara positiva till undervisningsformen och 
att de vill implementera utomhuspedagogik i biologin oftare än vad de gör nu.  
 

”Jag tror att den största vinsten är att eleverna får ett miljöombyte och slipper 
att sitta inomhus, som jag tror kan motivera eleverna. Men också att det är 
lättare att komma ihåg hur arter och växter ser ut och kanske fungerar, tänker 
att dom kanske förstår biologiboken bättre efter.” (Nadja) 

 
Nadja förklarar att eleverna spenderar majoriteten av sin tid i skolan i klassrummet och därför 
tycker hon att den största vinsten med utomhuspedagogik i biologi är att eleverna får ett 
miljöombyte. Hon säger också att lärandet blir mer konkret och att eleverna lättare förstår det 
teoretiska inom ämnet då de reflekterar i klassrummet. Även Niclas säger att 
undervisningsformen är bra för elevernas lärande, då framförallt för att ge eleverna en mer 
konkretiserad bild av biologiinnehållet. 

 
”Jag tror att frisk luft är bra för våra innesittande elever. Också för att ge 
eleverna en.. en konkret bild på saker. Jamen typ på olika arter. Men framför 
allt det förstnämnda, åtminstone verkar mina elever uppskatta att vara 
utomhus och jag märker att de greppar väldigt mycket av lektionens 
innehåll.”(Niclas) 

 
Då lärarna på Naturskolan fick svara på frågan om hur de tror att eleverna upplever 
utomhuspedagogik så svarade Nadja och Niclas att majoriteten av eleverna inte uppskattar 
utomhuspedagogik, men att en mindre del ändå uppskattar undervisningsformen. Lärarna 
tror att de elever som inte uppskattar att vara utomhus under biologin är negativt inställda på 
grund av att dessa elever tillbringar fler timmar av dygnet inomhus än utomhus och att de 
därför är oerfaren av att vara utomhus. Samt att majoriteten av eleverna är mer eller mindre 
fysiskt inaktiva. Lärarna förklarar att de upplever att eleverna tycker det är jobbigt att vara 
ute, samt att deras erfarenheter av friluftsliv i allmänhet är väldigt dålig. Nadja uttrycker sig 
såhär: 
 

”Det är ju faktiskt så att några, eller ja, ganska många, säkert en majoritet i 
min klass som faktiskt inte tycker om att vara ute..”(Nadja) 
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Biologilärarna på Naturskolan säger att elever generellt tycker att det är jobbigare att vara 
utomhus än inomhus. Nadja förklarar även att elevernas entusiasm till utomhuspedagogik är 
väldigt beroende av vädret. Ytterligare en faktor som både Niclas och Nadja nämner är att en 
majoritet av eleverna på Naturskolan har en negativ bild av utomhuspedagogik är att eleverna 
kommer väldigt nära naturen vid just biologi. Niclas säger att elever ofta upplever obehag då 
de ska undersöka insekter och kryp. Trots att biologilärarna upplever negativitet från 
elevernas sida så förklarar både Niclas och Nadja att utomhuspedagogik är en positiv aspekt 
att ta med i biologiundervisningen och att ansvaret att få de elever som ogillar att vara 
utomhus att få en mer positiv upplevelse även ligger på deras ansvar som lärare. 
 

”Om jag skulle vänja barnen att vara ute oftare kanske det skulle bli skillnad.” 
(Nadja) 

 
Ytterligare en personlig aspekt som Nadja och Niclas uttrycker är att utomhuspedagogik ofta 
utmanar deras ledarskap. De säger att klasserna blir mer svårhanterliga vid 
utomhuspedagogik i biologi jämförfört med klassrumsbaserade biologilektioner. Niclas 
förklarar att utomhuspedagogik i generalitet tenderar till att bli stökiga på grund av att 
ordningsramarna vidgar sig, vilket han säger tycks ge en större frihetskänsla hos eleverna. 
 
På frågan om hur ofta de har utomhuspedagogik i biologi svarar både Niclas och Nadja att de 
tar ut klassen ca 2- 4 gånger per läsår. Båda lärarna säger att de utnyttjar skolgården då de har 
utomhuspedagogik i biologi eftersom de anser att skolan har goda möjligheter för att bedriva 
utomhuspedagogik. Däremot så säger Nadja att hon utnyttjar den skog som finns i nära 
anknytning till skolgården. Nadja och Niclas förklarar att de har som mål att samarbeta med 
varandra under planeringen av utomhuspedagogik och att anpassa utomhuspedagogiken till 
kursplanens olika mål. Dock säger de att detta samarbete inte sker särskilt ofta. I Intervjuerna 
säger Niclas att han i de allra flesta fall sitter ensam med sin planering och att han och Nadja 
väldigt sällan hinner med att dela idéer med varandra. 
 

”Vi i arbetslaget pratar en del med varandra om undervisningen och försöker 
ge tips och så.. Men lika ofta är jag ensam i min planering.” (Niclas) 

 
På samma fråga svarar Nadja att även hon anser att de samarbetar för sällan, men att hon 
önskar att de hade kunnat få mera tid över till samarbete. 
 

”Vi lärare vill ju samarbeta och delge idéer och så. Men det är svårt att hinna 
ibland. Men ibland hinner vi och då är det ju superbra.” (Nadja) 

 
Då båda biologilärarna på Naturskolan fick beskriva upplägget och innehållet av hur en 
utomhusbaserad biologilektion vanligtvis ser ut förklarar de att de arbetar efter samma 
lektionsupplägg. Det upplägg som båda lärarna säger att de använder är att de först ger 
eleverna instruktioner och arbetsblad i klassrummet. Inne i klassrummet delas de in i grupper 
som är anpassade efter klassernas gruppsammansättning, därefter går eleverna ut till den 
plats som lektionen ska vara på. Eleverna arbetar tillsammans i de grupper som de blivit 
tilldelad och därefter följer eleverna instruktionerna på arbetsbladet. Under den tid som 
klassen är utomhus finns Nadja och Niclas nära till hands så att eleverna kan ställa frågor samt 
för att se till att klassen och grupperna sköter sig som de ska. Därefter samlas klassen i 
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klassrummet där praktik kopplas till teori. Nadja berättar nedan om vad hon brukar gör med 
eleverna vid utomhuspedagogik. 

 
”Min favorit är ju att undersöka växter, namnge växter och sånt. Så det gör vi 
ofta. Något som jag också gör mot vårkanten är att odla med eleverna, det gör 
vi här på skolgården. En gång odlade vi spenat, som eleverna fick äta sen. Vi 
brukar också leta efter olika.. vad säger man.. vårtecken! Eller ja.. 
säsongstecken. Typ som tussilago, fallna löv och sånt.” (Nadja) 

 
Nadja föredrar att implementera artlära, odla växter samt att leta och analysera olika 
säsongstecken. Vid samma fråga där lärarna fick beskriva hur en vanlig utomhusbaserad 
biologilektion kan se ut förklarar Niclas att han ofta jobbar med andra saker än vad Nadja gör. 
Niclas ger även en förklaring till varför han föredrar att dela in grupperna i bestämda grupper. 
 

”Att göra bra grupper är viktigt, annars skulle det fallera direkt.. Brukar också 
se till att gå igenom alla instruktioner i klassrummet, ja.. Så barnen kan börja 
direkt då de kommer ut. Vi avslutar alltid inne i klassrummet och pratar om 
syfte och sånt... En sak jag alltid gör är att alltid vara synlig för eleverna, så att 
de sköter sig, och såklart kan fråga om hjälp. Åh juste.. Min favorit är att visa 
eleverna att plast inte förmultnar, jämfört med typ ett äppelskrutt.”(Niclas) 

 
Niclas säger att han vill dela in sin klass i bestämda grupper eftersom att klassamansättningen 
fungerar bättre organisatoriskt om eleverna blir satta i lärarbestämda grupper. Niclas förklarar 
att han ofta jobbar med hållbar utveckling med sina elever där han vanligtvis undersöker olika 
förmultningsprocesser tillsammans med sina elever. 
 
Implementering av utomhuspedagogik i biologi - Stadsskolan 
På Stadsskolan berättar de intervjuade lärarna Simon och Sonja att de använder 
utomhuspedagogik i biologi som lärmetod två till tre gånger per läsår samt att samtliga av 
dessa biologilektioner sker på skolgården. Både Simon och Sonja förklarar att samarbetet i 
arbetslaget fungerar bra och att de försöker dela med sig av erfarenheter och idéer under 
läsårets gång. 
 

”Vi har bra teamwork i arbetslaget faktiskt. Så vi brukar planera tillsammans 
faktiskt. Det underlättar en hel del så man slipper uppfinna hjulet på nytt varje 
gång vi ska vara ute... Jag menar att skolgården inte är optimal ju, på grund av 
all asfalt och så.. Men det går ju alltid att hitta på saker ändå, om man är kreativ 
och läser på lite.”(Simon) 

 
Simon säger att det positiva med samarbete i lärarlaget är att planeringen oftast inte tar upp 
lika lång tid av arbetsdagen. Han säger att de då slipper att ständigt komma på nya 
biologiuppgifter/aktiviteter som matchar kunskapskraven för biologi. Simon uttrycker också 
att skolgården inte är optimal på grund av all asfalt och att det därför är viktigt att dela med 
sig av lektionsplaneringar och erfarenheter så att det alltid finns alternativ att välja mellan då 
det är dags att ha utomhuspedagogik i biologi. Sonja förklarar nedan hur deras samarbete i 
lärarlaget ser ut. 
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”Vi NO-lärare arbetar oftast ensamma. Men vi försöker att alltid dela med oss 
av lektionsplaneringar till varandra.” (Sonja) 

 
Sonja säger att de för det mesta arbetar ensamma, men att de trots detta ändå försöker dela 
med sig av lektionsplaneringar. Sonja och Simon förklarar att lektionerna börjar i klassrummet 
där eleverna delas in i grupper om tre. Grupperna är anpassad efter gruppsammansättning 
och i klassrummet delas även arbetsblad ut. Därefter samlas klassen ute och genomför de 
instruktioner och uppgifter som de blivit tilldelade inne i klassrummet. Som till sist avslutas 
och diskuteras inomhus. Sonja förklarar nedan ett vanligt upplägg av en utomhusbaserad 
biologilektion. 

 
”Det vi brukar göra är att dela in eleverna i grupper om, jamen ungefär tre 
stycken. Sen så arbetar grupperna efter arbetsblad och efter att eleverna gjort 
det de ska så samlas vi inne i klassrummet så att vi kan diskutera och reflektera 
över vad som gjorts. Då kan man ibland koppla det vi gjort till litteratur eller 
film. Det brukar vara ett bra sätt faktiskt.” (Sonja) 
 

Simon beskriver ett likadant lektionsupplägg då han besvarade samma fråga som Sonja ovan. 
Sonja säger att det kan finnas problem med ordningen i klassen. Därav den bestämda 
gruppindelningen. Sonja förklarar att utomhuspedagogiska lektioner i allmänhet ofta tenderar 
att skapa oordning i klassen. Sonja resonerar så här: 
 

”Det blir ju lätt väldigt stökigt utomhus eftersom det blir så mycket mer fritt 
liksom. För många elever fungerar det fria inte så bra, det blir för otydligt och 
stökigt.” (Sonja) 
 

Under de utomhusbaserade biologilektioner som Stadsskolans biologilärare utför så är det 
framförallt förmultningsprocesser, olika säsongstecken, artlära och kropp och hälsa som 
implementeras mest. 

 
”Vid några tillfällen har jag tagit med eleverna ut på skolgården för att 
undersöka förmultningsprocesser. Bananskal jämfört med kartong, eller typ 
banan med plast. Då gäller det ju att man har gott om tid mellan gångerna och 
att det inte är vinter och kallt. Någon gång har jag varit ute med eleverna och 
letat efter hösttecken också.” (Simon) 
 

Simon säger att trots skolgårdens dåliga möjligheter för utomhuspedagogik inom biologi så 
går det att utföra utomhuspedagogik ändå. Han förklarar att det bara kräver mer fantasi och 
kreativitet från läraren. Sonja jobbar mer med artlära i form undersökning av insekter samt att 
undersöka människokroppens sinnen. 
 

”Man kan leta efter insekter och kika närmre på antal ben på spindlar jämfört 
med myror. Man kan testa olika reflexer i kroppen, testa hur kroppens 
finmotorik reagerar då man är andfådd och så.” (Sonja) 

 
Både Simon och Sonja säger sig ha god kompetens för att undervisa utomhuspedagogik i 
biologi. De förklarar att de har låg förtrogenhet till området skolan ligger i och dess möjligheter 
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till utomhuspedagogik i biologi. Däremot säger biologilärarna att de är väl förtrogen till 
skolgårdens möjligheter till utomhuspedagogik i biologi. Både Sonja och Simon säger att de 
implementerar utomhuspedagogik för sällan och att de väldigt gärna skulle vilja göra det 
oftare.  
 
Sonja och Simon säger att de tycker att utomhuspedagogik är positivt för lärandet. De tycker 
att det är nödvändigt att eleverna får komma ut i friska luften och att låta eleverna undersöka 
aktivt i en mer social form än vad inomhusundervisning ofta erbjuder. Utomhuspedagogik är 
enligt biologilärarna på Stadsskolan en undervisningsmetod som har syftet att konkretisera 
det teoretiska eleverna lär sig i klassrummet. 
 

”Och jag tror att lärandet blir mer effektivt ju mer konkret biologin blir. Och 
det är ju mer såklart bra att eleverna får utforska och verkligen känna och se 
saker.. Annars är det ju mest film och böcker de får se på.” (Simon) 

 
Simon och Sonja förklarar båda att deras attityd till utomhuspedagogik i biologi är främst 
positiv, men att undervisningsformen inte alltid är positiv. Sonja förklarar att 
utomhuspedagogik är en god undervisningsmetod, men att det finns många fördelar med 
klassrumsundervisning också. Hon säger hon upplever att även elever tycker att de lär sig mer 
av att studera i klassrummet men att eleverna tycker det är roligare med utomhuspedagogik 
i biologin. Sonja säger även att eleverna generellt är stökigare och har svårare att följa 
lektionens instruktioner och ordningsramar då de har utomhuspedagogik i biologin. Simon å 
andra sidan säger att han tror att eleverna lär sig mer av att både få en konkretiserad bild av 
biologilektionens innehåll utomhus och därefter en fördjupad teoretisk kunskap inomhus. 
Även han tror att eleverna tycker det är roligare att vara utomhus än att vara inomhus under 
biologilektioner. 

 
”Min uppfattning är att eleverna tycker att det är roligt. I alla fall de elever som 
trivs utomhus. Och såklart trivs de ju bäst om det är bra väder. Men i det stora 
hela tror jag att eleverna trivs att vara ute. Såklart är det ju alltid någon som 
klagar... Vissa trivs ju inte heller i skogsmiljö, och många har definitivt inte 
kläder för det.” (Simon) 

 
Att en del av eleverna inte trivs i skogsmiljö och ogillar utomhuspedagogik är en aspekt som 
både Simon och Sonja förklarar, men däremot så säger Sonja att det är en större del elever som 
uppskattar utomhuspedagogik än tvärtom. Simon förklarar att den lilla grupp som inte gillar 
att vara ute under biologin ofta tenderar att bidra till dålig attityd, vilket gör att han ofta drar 
sig ifrån att ta med eleverna ut. 
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Diskussion 
Denna studies syfte var att undersöka hur verksamma biologilärare beskriver hur skolgårdens 
närhet till skog och natur påverkar implementeringen av utomhuspedagogik i biologi samt 
hur de upplever undervisningsformen. En skolgård som med ett kort gångavstånd har 
tillgång till skogsområden har jämförts med en stadsbaserad skola utan nära tillgång till 
skogsområden med syftet att synliggöra vilka ramfaktorer som påverkar implementeringen 
av utomhuspedagogik samt hur implementeringen skiljer sig åt på de två olika skolorna. 
Nedan kommer resultatets tillförlitlighet att diskuteras, därefter kommer resultatet kopplas 
till tidigare forskning och till sist presenteras vilken framtida forskning denna studie behöver, 
eller vad den kan ligga som grund till. 
 
Diskussionen utgår från att besvara forskningsfrågorna: 

- Hur beskriver verksamma 4-6 biologilärare att skolans närhet till skogsområden 
påverkar deras utomhuspedagogiska undervisningsmöjligheter? 
 

- Hur kan implementeringen och upplevelsen av utomhuspedagogik i biologi skilja sig 
på en skola med närhet till skogsområden jämfört med en skola som inte är belägen i 
nära anslutning till skogsområden? 

 

Tillförlitlighet 
De slutsatser och diskussioner som presenteras i diskussionsdelen är helt baserade på 
intervjusvaren kopplat till bakgrunden och den teoretiska ansatsen för studien. Resultatdelen 
och diskussionsdelen är baserad på 4 intervjuer. Endast 4 intervjuer är ett lågt antal 
informanter, speciellt då intervjusvaren har som syfte att jämföra en skola med en annan 
(Alvehus, 2013). Det innebär att det endast är 2 intervjusvar från vardera skola som ligger till 
grund för de slutsatser som dragits. Detta gör att reliabiliteten för undersökningen är låg och 
att resultatet och slutsatserna inte är generaliseringsbara. Däremot så har intervjuguiden 
utformats noggrant med hjälp av handledare och analysen är så djupgående som möjligt med 
en känd metod, då med syftet att skapa en större reliabilitet på undersökningen. Eftersom 
intervjufrågorna i vissa fall kan vara ganska ledande, kan detta enligt Alvehus (2013) resultera 
i att reliabiliteten sjunker ytterligare. Att intervjufrågorna i vissa fall är ledande gör däremot 
att validiteten ökar eftersom frågorna används för att undersöka det som är tänkt att 
undersökas och mina följdfrågor ger möjlighet att upptäcka fler svar och behålla den röda 
tråden (Bryman, 2012). 
 
Bryman (2012) menar även att en viktig faktor som gör att en undersökning håller en hög 
reliabilitet är forskarens erfarenhet kring forskning. Om en forskare har stor erfarenhet av att 
analysera intervjusvar och att intervjua så ökar reliabiliteten. I detta sammanhang har jag 
endast begränsade erfarenheter av kvalitativa undersökningar. 
 

Hinder och möjligheter 
Szczepanski (2013) menar att den geografiska plats en skola ligger i och dess närmiljö spelar 
en viktig roll vid utomhuspedagogik i biologiundervisningen. Han beskriver detta genom ett 
rumsperspektiv där var-frågan är i fokus. Var-frågan är i det här fallet densamma som de 
fysiska ramarnas påverkan. Det han menar är att om lärarens personliga ramar begränsar 
genom att läraren inte är förtrogen med omgivningen som skolan har tillgång till så är det 
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vanligt att lärare tar avstånd från utomhuspedagogik. I denna studies resultat har det 
framkommit att bara en av de fyra biologilärarna anser sig vara förtrogen med skolgårdens 
närliggande skogsområden. Och trots detta så implementerar de två undersökta skolorna 
utomhuspedagogik i biologi i samma omfattning ändå. Vilket motsäger Szczepanski (2013). 
Den slutsatsen utgår då från att endast Nadja är bekant med skolans omgivning och resultatet 
hade kunnat blivit annat om Stadsskolan faktiskt hade haft en chans till att vara förtrogen till 
skogsområden i nära anslutning till skolan. I detta fall har Stadsskolan inte nära tillgång till 
skogsområden, vilket förklarar anledningen till att Stadsskolan inte är förtrogen med något 
närliggande skogsområde. Detta resultat, sett ur ett annat perspektiv, visar att den 
biologilärare som anser sig förtrogen med skolans närliggande skogsområden är den enda av 
de fyra som faktiskt utnyttjar skogsområden utanför skolans gränser. Det styrker Szczepanski 
(2013) antydan till att lärare tar avstånd från utomhuspedagogik vid avsaknad av förtrogenhet 
till omgivningen (Men då bara gällande implementering av utomhuspedagogik i ett 
närliggande skogsområde). I denna studie har det visat sig att alla intervjuade biologilärare är 
förtrogna med skolgården. Och det kan vara en förklaring till varför alla informanter 
implementerar utomhuspedagogik i biologi. 
 
Ericsson, Grahn och Skärbäck (2009) menar att grönområden är nödvändigt för att utvecklas 
kognitivt, motoriskt och socialt. De menar att om grönområden försvinner minskar 
möjligheterna för biologilärare att bedriva utomhuspedagogik. Författarna menar att elever 
behöver få ta plats, och ta sin närmiljö i anspråk, att få sätta sina avtryck, samt att det är 
nödvändigt att i framtiden utforma skolgårdar som bjuder in till utforskande av naturen. 
Grahn (2007) poängterar även att det är viktigt för elever att vistas i god utomhusmiljö för att 
utveckla förtrogenhet med naturen, och därigenom förtrogenhet till ämnet biologi. Summa 
summarum är, enligt min tolkning, att skolgårdar bör ha tillgång till grönområden för att 
eleverna ska utvecklas kognitivt, motoriskt och socialt samt för att bli förtrogen med ämnet 
biologi. Min studie har inte haft som syfte att undersöka elevers förtrogenhet till ämnet biologi, 
eller deras kognitiva, motoriska eller sociala förmågor. Men däremot har studien haft som 
syfte att undersöka hur de fysiska ramarna kan utgöra hinder eller möjligheter, vilket 
sammanstrålar med vad Ericsson, Grahn och Skärbäcks (2009) menar om att grönområden 
försvinner minskar möjligheterna för biologilärare att bedriva utomhuspedagogik. Och om 
det stämmer att tillgången till grönområden, som kan jämföras med skogsområden, är en 
viktig faktor för att eleverna ska bli förtrogna med ämnet biologi så är det onekligen viktigt 
att grönområden/skogsområden finns till förfogande för skolor. Däremot så har mitt resultat 
visat att det inte är skolans fysiska ramar, exempelvis tillgång till skogsområden och annan 
växtlighet, som är den viktiga faktorn för att utomhuspedagogik i biologi ska implementeras. 
Det är hur biologilärarna anpassar sig till de fysiska ramarna som visat sig vara det viktiga. I 
resultatet har det framkommit att alla intervjuade lärare implementerar utomhuspedagogik i 
biologi, men att själva innehållet i undervisningen skiljer något beroende på vad skolans 
fysiska ramar tillåter. Naturskolans fysiska ramar möjliggör att eleverna får undersöka och ta 
anspråk till dess växtlighet och natur samt att undervisningen till stor del handlar om artlära 
och förmultningsprocesser. Stadsskolans fysiska ramar tillåter inte detta i lika stor utsträckning 
som Naturskolan. Därför undervisar Stadsskolans biologilärare om kropp och hälsa istället och 
undervisar om artlära och förmultningsprocesser i den utsträckning de kan. Stadsskolan har 
med andra ord inriktat sin utomhuspedagogik på andra kunskapsområden än vad 
Naturskolan har gjort. Därför menar jag utifrån de resultat som presenterats här att det inte är 
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skolans tillgång till grönområden/skogsområden som begränsar biologilärares möjligheter att 
bedriva utomhuspedagogik, utan biologilärarnas förmåga att anpassa sig. 
 
De fysiska ramarna sett ur ett tidsperspektiv visar att Stadsskolan och Naturskolan blir 
påverkad på olika sätt. Resultatet från Stadsskolan visar att det framförallt är tidsramarna som 
begränsar deras möjligheter till utomhuspedagogik utanför skolans gränser. De menar att det 
tar tid att planera och utföra en sådan lektion samt att de behöver en extra lång lektion för att 
kunna genomföra lektionen eftersom de måste ta bussen dit eller promenera minst en kvart. 
Dessa tidsproblem är inte något som Naturskolan uttrycker. Detta förtydligar Szczepanski 
(2013) mening att det är viktigt att ha en upplevelserik och undervisningsfrämjande miljö i 
närheten av skolan för att hinna genomföra biologiundervisning utomhus under ordinarie 
lektionstid, eftersom undervisningstillfällen som kräver långa transporter kan bli till ett hinder 
för utomhuspedagogiken i den vardagliga verksamheten eftersom skolans schema behöver 
följas. 
 

Skillnader och likheter vid implementeringen 
Den generella åsikten om utomhuspedagogik som lärandemetod är att undervisningsformen 
är positiv. Samtliga biologilärare som intervjuats förklarar att de främst är positiva för att 
eleverna får andas frisk luft, byta miljö från klassrummet och att de får röra sig och jobba 
socialt på ett annat sätt än vid klassrumsundervisning. Men även att undervisningsformen är 
positiv på grund av att eleverna ges möjlighet att koppla praktik till teori samt att en majoritet 
av eleverna tycker undervisningsformen är rolig. Det går väl i hand med vad Areskoug, 
Ekborg, Lindahl och Rosberg (2013) menar som positivt med utomhuspedagogik. Författarna 
menar att teoretisk undervisning där läraren fokuserar mer på begrepp och termer riskerar att 
uppfattas som tråkig och svårbegripligt för eleverna. Areskoug et. al menar att 
utomhuspedagogik i undervisningen inom biologi kan utgöra en grund för förståelse hos 
eleverna genom upplevelse, undersökning, observation och diskussion av naturvetenskapliga 
fenomen och att utomhuspedagogik kan ge utlopp för detta. Även Nelson (2007) betonar att 
utomhuspedagogik skapar goda möjligheter för att stärka elevers sociala förmågor och även 
deras skolprestationer. Men trots att biologilärarna på Stadsskolan och Naturskolan i majoritet 
anser att undervisningsformen är positiv så finns det ändå en viss strävhet mot 
undervisningsformen. Dessa negativa aspekter som presenteras nedan går hand i hand med 
vad Rickinson (2004) poängterar. Han poängterar att lärare på grund av oro och säkerhetsbrist 
inte använder sig av utomhuspedagogik i den utsträckning de vill, på grund av att 
biologilärare i vissa fall inte tror att eleverna kan förhålla sig till lektionens instruktioner och 
ramar då det ges utrymme för mer aktivitet och frihet än lektionssalsbaserade biologilektioner. 
Detta är något som har framkommit som en tydligt negativ implementeringsaspekt från båda 
skolorna. Biologilärarna uttrycker att implementering av utomhuspedagogik kräver mer av 
deras ledarskapsförmågor. De upplever att eleverna blir mer svårhanterliga på grund av att 
utomhuspedagogik tenderar att vidga ordningsramarna. Resultatet säger ingenting om att 
detta på något sätt hindrar biologilärarna från att ha utomhuspedagogik i biologi. Men det 
framgår att detta gör att biologilärarna föredrar klassrumsbaserade biologilektioner eftersom 
elevgrupperna blir mer lätthanterliga. Däremot så medger Nadja och Niclas att det krävs 
träning för att eleverna ska bli förtrogna med utomhuspedagogik som undervisningsform och 
att de med tiden troligtvis skulle bli bättre på att förhålla sig till utomhuspedagogikens 
ordningsramar. 
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Ytterligare en likhet mellan Stadsskolan och Naturskolan i form av personliga ramar är att 
biologilärarna på båda skolorna upplever att de implementerar utomhuspedagogik i biologi 
för sällan. En anledning till det har visat sig vara att informanterna upplever att 
implementering av utomhuspedagogik kräver mer planeringsarbete i form av 
gruppindelningar och förberedelser av arbetsblad samt att de upplever att det är en större 
utmaning koppla läroplanens kursmål till innehållet vid utomhuspedagogik i biologi. 
Utmaningen med att koppla läroplanens krav är ett hinder i implementeringen som även 
Rickinson (2004) lyfter i sin studie.  
 
De två undersökta skolornas organisatoriska ramar i form av undervisningsrutiner vid 
utomhuspedagogik i biologi är lika varandra givet deras olika förutsättningar. Att lektionerna 
ser ut på detta sätt, som tidigare har beskrivits i resultatsdelen, kan vara ett resultat av att 
Stadsskolans biologilärare säger sig samarbeta i lärarlaget. De försöker dela med sig av 
lektionsplaneringar och idéer så ofta som möjligt vilket även kan vara en anledning till att 
deras lektionsupplägg och även deras lektionsinnehåll i stort sett verkar vara av samma art. 
Att även Naturskolans lektionsupplägg visat sig fungera på samma sätt trots att biologilärarna 
på Naturskolan inte verkar samarbeta lika flitigt som Stadsskolans biologilärare, kan bero på 
att denna typ av lektionsupplägg helt enkelt är ett effektivt och erkänt bra lektionsupplägg. 
 

Sammanfattning resultatdiskussion  
De slutsatser som har dragits utifrån studiens resultat är för det första att de fysiska ramarna 
utgör ett större hinder för att implementera utomhuspedagogik i biologi på Stadsskolan än på 
Naturskolan. Däremot har Stadsskolans biologilärare anpassat sig till dessa hinder genom att 
undervisa sådant som lämpar sig för en skolgård som har dålig tillgång till växtlighet och 
natur. Stadsskolans biologilärare fokuserar mer på kropp och hälsa medan Naturskolan 
fokuserar mer naturnära ämnen så som artlära. Därför är det inte skolans tillgång till 
grönområden/skogsområden som begränsar biologilärarnas möjligheter att bedriva 
utomhuspedagogik, utan deras förmåga att anpassa sig till rådande omständigheter. 
 
För det andra så tycks det vara betydelsefullt om en biologilärare har bra förtrogenhet till 
skolans närliggande skogsområden. Det kan förklara varför Naturskolans ena biologilärare 
som säger sig vara förtrogen med skolgårdens närliggande skogsområden använder 
skogsområdena i sin utomhuspedagogik och inte de andra. Om biologiläraren inte har 
förtrogenhet till skolans närliggande skogsområden är det troligt att denna biologilärare inte 
använder de skogsområden som finns. Biologilärarna implementerar utomhuspedagogik i 
biologi lika ofta under läsåret trots att deras förtrogenhet till närliggande skogsområden och 
till skolgården varierar. 
 
För det tredje så visar studiens resultat att risken att biologilärare avstår från att bedriva 
utomhuspedagogik i biologi utanför skolans gränser är stora om avståndet till platsen är för 
långt bort från skolans gränser. Stadsskolan förklarar att det tar tid att planera och utföra en 
sådan lektion samt att de behöver en extra lång lektion för att kunna genomföra lektionen 
eftersom de måste ta bussen dit eller promenera minst en kvart.  
 
Till sist så finns det fler likheter än skillnader i de två skolornas implementering och 
upplevelse av utomhuspedagogik. Båda skolorna upplever att utomhuspedagogik i biologi är 
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en positiv undervisningsaspekt eftersom elever får andas frisk luft, byta miljö från 
klassrummet och att de får röra sig och jobba socialt på ett annat sätt än vid 
klassrumsundervisning, men även för att eleverna får en chans att koppla praktik till teori. 
Stadsskolan och Naturskolan använder väldigt liknande lektionsupplägg. Att Naturskolans 
lektionsupplägg visat sig fungera på samma sätt trots att biologilärarna på Naturskolan inte 
verkar samarbeta lika flitigt som Stadsskolans biologilärare, kan bero på att denna typ av 
lektionsupplägg är ett effektivt och erkänt bra lektionsupplägg. Avslutningsvis så säger sig 
samtliga informanter uppleva att lektionens ordningsramar är betydligt spretigare vid 
utomhuspedagogik jämfört med lektioner inomhus. Den generella åsikten är att eleverna 
upplever en frihetskänsla som gör att det blir mer oordning i klassen. Däremot förklarar 
Naturskolans biologilärare att elever måste tränas i undervisningsformen för att bli förtrogen 
med dess ordningsramar. 
 

Framtida studier 
Resultatet visar att det finns skillnader i de två olika skolornas implementering och att de 
fysiska ramarna i vissa fall är ett hinder för Stadsskolan. Därför skulle det vara intressant att 
göra en större undersökning där fler skolor med liknande förutsättningar undersöks, fast då 
med syftet att undersöka vad en stadsskola eventuellt missar i sitt lektionsinnehåll jämfört 
med en naturnära skola. Denna studies resultat visar förvisso att skolor utan nära tillgång till 
skogsområden fortfarande kan ha utomhuspedagogik i samband med deras undervisning, 
fast då inte naturnära utomhuspedagogik. Det skulle då vara intressant att undersöka om 
dessa elevers förmåga att undersöka naturfenomen och förtrogenhet till naturen skiljer sig 
jämfört med eleverna på en naturnära skola. Om så är fallet så finns det ytterligare anledningar 
att undersöka hur en stadsnära skola skulle kunna forma schemat för att utflykter till 
skogsområden ska kunna bli möjliga att genomföra tidsmässigt. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 

Hej! 

Jag är en grundlärarstudent på Mittuniversitet med inriktning åk 4-6, och läser just nu sista 
terminen. Jag skriver ett självständigt arbete där utomhuspedagogik i biologi är i fokus. Det 
som ska undersökas är hur två skolor med olika tillgång till närliggande skog och natur 
skiljer sig med avseende på möjligheten att bedriva utomhuspedagogiska aktiviteter av 
utomhuspedagogiska aktiviteter. Syftet är att undersöka om det finns några skillnader beträffande 
hinder och möjligheter att bedriva utomhuspedagogik mellan olika skolor. 

Undersökningen sker genom intervjuer där jag besöker dig och ställer frågor om hur du 
arbetar med och tänker kring utomhuspedagogik. Intervjun tar ungefär 30 minuter och 
kommer att spelas in. Den empiri som samlas in genom ljudinspelningen kommer enbart 
användas i denna studie och kommer raderas då studien är avslutad. Ditt deltagande är 
frivilligt och de intervjuade är anonyma. Det finns alltid möjlighet att avbryta sitt deltagande 
i studien om så önskas.  

 

Tack för din medverkan! 
Har du frågor eller funderingar så hör gärna av dig till mig.  

 

Med vänliga hälsningar 
Anders Grahn 

 

 

 

 

Kontakt: 
Mailadress: Angr1506@student.miun.se 
Telefon: 070 6128547 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Berätta lite om dig själv. 
-Hur länge har du jobbat som lärare? 
- Vilka ämnen undervisar du förutom biologi? 
- Vilka årskurser undervisar du i biologi? 

Beskriv skolan du arbetar på?  
- Är skolgården utformad på ett vis som gynnar utomhuspedagogik i biologi? 
- Hur skulle du beskriva dina möjligheter till att bedriva utomhuspedagogik?  
- Är det enkelt att planera och utföra utomhuspedagogiska biologilektioner på/ i närheten av skolan? 
Varför? varför inte? Exempel?  

Hur brukar en en vanlig utomhuslektion i biologi se ut för dig?  
- Ge exempel på hur några biologilektioner utomhus kan se ut för dig? Var bedriver du lektionen och 
vad gör du med eleverna? 
- Hur ofta har du utomhusbaserade lektioner i biologi? 
-Jobbar du enskilt eller i arbetslag då du planerar din undervisning i biologi? 
 
Hur upplever du och eleverna utomhuspedagogik?  
- På vilket sätt kan utomhuspedagogiska lektioner i biologi vara nyttiga för eleverna? 
- Vad tror du eleverna tycker om att lära biologi utomhus? Hur tror du eleverna upplever att vara 
ute? Fördelar, nackdelar? 
- Beskriv hur elevgruppen arbetar med sina biologiuppgifter i samband med utomhuspedagogik. 

Upplever du att du har tid att bedriva utomhuspedagogik?  
- Påverkar kunskapskraven hur ofta du bedriver utomhuspedagogik? Förklara. 
- Hur skulle du beskriva att planeringstiden påverkas vid planering av utomhuspedagogik (biologi) 
jämfört med klassrumslektioner? Påverkar det hur ofta du har inomhuslektioner jämfört med 
utomhus? 
 

 
 


