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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka vilka hinder och möjligheter lärarstudenter som läser 
grundlärarprogrammet f-3 ser med att bedriva utomhusundervisning. Undersökningen är tänkt att skapa 
en inblick i lärarstudenters tankar och erfarenheter om utomhusundervisning i samband med ämnet 
biologi. Tidigare forskningen som använts i studien synliggör både hinder och möjligheter med 
utomhusundervisning. Den lyfter att utomhusundervisning ofta uppfattas som ett tidskrävande moment 
men att utomhusundervisning även har positiva effekter på elevers inlärning såsom att elevernas kognitiva 
samt sociala förmågor utvecklas. Data samlades in med hjälp av en enkätundersökning vilken besvarades 
av 97 respondenter. Undersökningen presenterar de faktorer som svenska lärarstudenter upplever vara 
de största orsakerna till att utomhusundervisning inte bedrivs i ämnet biologi. Vid granskning av resultatet 
synliggjordes ett samband mellan lärarstudenters attityd till biologi och lusten att genomföra 
utomhusundervisning i ämnet.  I undersökningen presenteras även möjligheter med 
utomhusundervisning såsom att eleverna får förstahandserfarenhet av naturen samt att de får upptäcka 
naturen med sina sinnen. 
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1. Inledning, syfte och frågeställning 
 

I denna del av arbetet presenteras inledningen som tar upp vilket område som ska undersökas, 

i vilket syfte undersökningen görs och arbetets frågeställning. 

 

1.1 Inledning 
 

Valet av forskningsområde gjordes då båda är intresserade av att. bedriva utomhusundervisning 

som ett komplement till inomhusundervisning i skolans verksamhet. På ett flertal VFU-platser 

som vi har befunnit oss på anser vi att utomhusundervisning inte har bedrivits i den mån som 

vi önskar att det skulle kunna ha gjorts. Hultén (2008) ser i sin observerande samhällsstudie att 

människans syn på naturen har förändrats från att se naturen som en resurs för människan till 

att naturen idag ses som något som omger oss och något som människor lever tillsammans med. 

Hulténs (2008) observation kan kopplas till läroplanens syfte som en nutida spegling av 

naturen. I läroplanens övergripande mål och riktlinje står det att ”skolan ska ansvara för att 

eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem” (Skolverket 2018 s 11). Vi anser att man som samhällsmedlem har ett ansvar 

i att bidra till en hållbar utveckling, vilket framhålls i kommentarmaterialet i biologi där det 

skrivs att ”Ämnet biologi har goda möjligheter att bidra till elevernas förståelse för 

hållbarhetsfrågor som rör ekologi och hälsa” (Skolverket 2018 s 164). I läroplanen finns stöd i 

att utomhusundervisning är av vikt i biologiundervisningen ”Undervisningen ska även bidra till 

att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse 

för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och 

människan” (Skolverket 2018 s 164). Ytterligare förankring i vikten av att använda 

utomhusundervisning lyfts i Lozics (2019) artikel där hon skriver om positiva effekter i att 

använda utomhusundervisning i högstadiet. Lozics (2019) artikel presenterar resultatet av en 

forskningsprocess som Fägerstam (2011) bedrivit. Lozics (2019) skriver att 

utomhusundervisning leder till att eleverna utvecklar sin begreppsförståelse, främjar elevernas 

sociala kompetenser- och samarbetsförmåga, ökar miljömedvetenheten samt utvecklar 

skolresultat. Forskning indikerar på att undervisning inomhus leder till större stress än 

utomhusundervisning. Stress och ensamarbete har en negativ inverkan på elevers lärande 

(Lozic 2019). Szczepanski och Åkerblom (2018) har funnit evidens att om en ökning i 

teoretiska ämnen skulle ske visar ett flertal studier på att det skulle kunna leda till att risken för 

en ökning av fysisk och mental ohälsa skulle öka hos eleverna. Det leder till att elevernas 



 

6 
 

prestationer och resultat i de teoretiska ämnena skulle sjunka. Utomhusundervisning påverkar 

eleverna positivt vilket Faskunger, Szczepanski och Åkerblom (2018) har hittat evidens på. De 

skriver att de genom sin narrativa analys av tidigare forskning kommit fram med tillräcklig 

evidens för att alla skolor bör bedriva mer utomhusundervisning i sin verksamhet då det leder 

till positiva resultat hos eleverna.  

 

I forskningsbakgrunden presenteras olika teoretiker och den forskning som de har bedrivit kring 

utomhusundervisning och vilka hinder och möjligheter de funnit i sina studier. Undersökningen 

grundar sig i en enkätstudie besvarad av lärarstudenter som befinner sig olika långt in i sin 

utbildning. Med hjälp av enkätens svar presenteras lärarstudenternas syn på hur utbildningen 

givit dem kunskaper och förberedelser för att kunna bedriva utomhusundervisning i biologi. 

Studien presenterar vilka hinder och möjligheter lärarstudenter finner att arbeta med 

utomhusundervisning samt vilka inställningar de har till utomhusundervisning.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att synliggöra vilka hinder och möjligheter som lärarstudenter i 

årskurs f-3 ser med att bedriva utomhusundervisning. Undersökningen är tänkt att skapa en 

inblick i lärarstudenters syn och erfarenheter på utomhusundervisning och ämnet biologi. Det 

är tänkt att undersökningen ska kunna användas som underlag till fortsatt forskning om 

studenters syn på utomhusundervisning.  

 

Undersökningen ska ge svar på frågeställningen: 

- Vilka möjligheter samt hinder ser lärarstudenter i att bedriva utomhusundervisning i 

ämnet biologi?  

2. Forskningsbakgrund 

 

Denna del av arbetet presenterar studier om lärare och lärarstudenters uppfattning och 

upplevelser av utomhusundervisning. De studier som presenteras är utförda i Sverige, 

Danmark, Australien, Island och England. 
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2.1 Centrala begrepp och definitioner av dessa 

 

De centrala begreppen i kunskapsöversikten är utomhuspedagogik samt utomhusundervisning. 

Enligt LiU (2019) definieras utomhuspedagogik som ett förhållningssätt inom lärande. 

Lärandet sker genom att eleverna får uppleva och reflektera i autentiska situationer. Lärandet i 

utomhuspedagogik innebär ett skifte i miljö ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap, ett 

skifte mellan inom- och utomhusundervisning samt att platsen där lärandet sker är central. LiUs 

(2019) definition av utomhuspedagogik skiljer sig inte åt från Lozics (2019) definition av 

utomhusundervisning. Lozic (2019) skriver att lärandet sker i kontextbundna och 

verklighetsförankrade lärmiljöer, där lärandet sker i det omgivna samhället, naturen och olika 

kulturella miljöer. Detta ska ske i ett samspel mellan erfarenhet och läromedel. 

 

2.2 Teori 
 

Undersökningens teoretiska utgångspunkt är grundad teori. Valet av teori gjordes då grundad 

teori används för att generera teorier till skillnad från forskning som tillhandahåller mer 

deskriptiva redogörelser (Denscombe 2018).  Den grundade teorin i undersökningen 

behandlar först och främst analysen av datan. Denscombe (2018) skriver att analysen bör vara 

väl bearbetad och detaljerat granskad. Analysen ska ske i en successiv process där datan 

kodas och kategoriseras (Denscombe 2018). Genom valet av teori har begrepp och nya 

kategorier upptäckts. Den strukturerade analysen av datan som utarbetades genom grundad 

teori ledde till att nya slutsatser och teorier uppkom. En teori som uppkom var att det finns ett 

samband mellan utomhusundervisningen användning ute i verksamheten och lärarstudenters 

erfarenhet av utomhusundervisning från sin utbildning.  

 

2.3 Forskare kring utomhusundervisning 
 

I denna del presenteras de studier och forskare som använts i forskningsbakgrunden. 
 

Graham W. Scott, Margaret Boyd, Lisa Scott och Derek Colquhouns (2015) studie ”Barriers 

To Biological Fieldwork: What Really Prevents Teaching Out of Doors” handlar om vad som 

kan hindra utomhusundervisning i England. Scott m.fl. (2015) studie är en blandning av 

kvalitativ och kvantitativ teorimetod. Studien riktade sig till lärare och lärarstudenter. Studien 

gjordes med hjälp av frågeformulär samt diskussionsgrupper (Scott, m.fl. 2015). 
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Anders Szczepanski och Lars Owe Dahlgrens (2011) fenomenografiska studie ”Lärares 

uppfattningar av lärande och undervisning utomhus” var syftet att försöka skapa en 

samstämmighet om vad utomhuspedagogik har för särdrag. I svensk skola och förskola råder 

tvivel om vad det är som utmärker utomhuspedagogik. I studien intervjuades 15 lärare i två 

grundskolor (Szczepanski & Dahlgren 2011). 

 

Karen Seierøe Barfods (2018) danska fenomenologiska studie “At undervise i udeskole. 

Perspektiver på didaktik og lærerens arbejde” handlar om att undervisa utomhus med perspektiv 

på didaktik och lärarens arbete. Avhandlingens data har samlats in med hjälp av intervjuer och 

observationer av tio utbildade lärare som arbetade med elever i åldrarna 8-11 år (Seierøe 

Barfods 2018). 

 

Emilias Fägerstams (2012) avhandling ”space and place, Perspectives on outdoor teaching and 

learning” består av flera studier om perspektiv på utomhusundervisning och inlärning i Sverige 

och Australien. Avhandlingen är inspirerad av den grundade teorimetoden. Syftet med 

undersökningarna var att utforska elevers och lärares erfarenheter av utomhusundervisning och 

lärande i åldrarna 14–18 år. Avhandlingens data har samlats in med hjälp av observationer, 

semistrukturerade intervjuer och en blankett med öppna frågor (Fägerstam 2012). 

 

Birgitta Wilhelmssons (2012) studie ”Teachers’ intentions for outdoor education: 

conceptualizing learning in different domains.”. Studien handlar om hur lärare använder sig av 

utomhusundervisning vid elevernas möte med naturen. Studien gjordes genom intervjuer och 

observationer av 9 olika lärare verksamma i åk 3–6 på svenska skolor. Undersökningens 

teoretiska ramar grundar sig på von Wright och Blooms reviderade taxonomi. (Wilhelmsson 

2012). 

 

Johan Faskungers, Anders Szczepanskis och Petter Åkerbloms (2018) studie ”Klassrum med 

himlen som tak - En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för grundskola”. 

Studien är en narrativ metaanalys som handlar om ett femtontal svenska akademiska 

avhandlingar eller större akademiska forskningsrapporter som specifikt handlar om 

utomhusundervisning eller utomhusmiljöer i ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. 

Studierna behandlar mestadels de yngre åldrarna i grundskolan (Faskunger, Szczepanski och 

Åkerblom 2018).  
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Fredrika Mårtensson, Ebba Lisberg Jenssen, Margareta Söderström och Johan Öhman (2011) 

studie ”Den nyttiga utomhusvistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för 

barns hälsa och miljöengagemang” är en metastudie av både internationell och nationell 

forskning. Uppdraget var att bidra med olika vetenskapsområdens perspektiv på de potentiella 

värdena av barn och ungas vardagliga kontakt med naturen. Förutom naturens värde så ska 

också naturkontakten bidra till barns hälsa och utveckling och skapa miljöengagemang. 

Mårtensson m.fl (2011) har de olika vetenskapsområdena - humanekologi, medicin, 

miljöpedagogik och miljöpsykologi (Mårtensson m.fl. 2011).  

 

Birgitta Wilhelmsson, Christina Ottander och Gun Lidestavs (2012) studie ”Teachers’ 

intentions with outdoor teaching in school forests:  Skills and knowledge teachers want students 

to develop”  handlar om 4 lärares avsikter med utomhusundervisning i årskurs 4 till 6. . 

Undersökningens teoretiska ramar grundar sig på von Wright och Blooms reviderade taxonomi. 

(Lidestav, Ottander & Wilhelmsson 2012). 

 

Norðdahl och Jóhannessons (2014) studie ‘Let's go outside’: Icelandic teachers' views of using 

the outdoors” tar upp vilka effekter utomhusundervisning har på elevers lärande och 

utomhusmiljöns roll i barns lärande. Studiens teorimetod grundar sig i Gibsons ”theory of the 

affordance of the environment”.  I studien intervjuas 25 isländska förskollärare och 

grundskollärare (Norðdahl och Jóhannesson 2014). 

 

2.4 Utomhusundervisning 
 

Utomhuspedagogiken växte fram i USA under 1860-talet med syfte att öka kontakten mellan 

människan och naturen. Övergången från bondesamhälle till ökad urbanisering innebar att 

människor inte längre hade samma kontakt med naturen som de tidigare hade haft. Skolan ville 

länka samman teori och praktik och låta eleverna få förstahandserfarenhet av naturen, denna 

utveckling gjorde att utomhusundervisningen trädde in i skolans läroplan (Szczepanski & 

Dahlgren 2011). 

 

 

 

https://www-tandfonline-com.ezproxy.hkr.se/author/J%C3%B3hannesson%2C+Ing%C3%B3lfur+%C3%81sgeir
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2.4.1 Lärares motiv för användning av utomhusundervisning i biologiämnet 
 

Faskunger, Szczepanski och Åkerbloms (2018) narrativa analys om utomhusundervisning fann 

motiv för att alla lärare bör bedriva mer utomhusundervisning i verksamheten. Den evidens de 

fann på hur utomhusundervisningen påverkar elever visade följande faktorer: 

- Förbättrad inlärning, (ökad kognitiv förmåga, koncentration, arbetsminne och 

studiemotivation).  

- Ökade skolprestationer. 

- Ökad hälsa och välbefinnande. 

- Ökad personlig och social utveckling. 

- Förbättrad självkänsla, självkontroll, självförtroende och impulskontroll. 

- Ökad studiemotivation. 

- Förbättrad kreativitet. 

- Ökad samarbetsförmåga. 

- Hälsosammare livsstil.  

- Väcker intresse om hållbar utveckling, miljöfrågor och se olika ekosystem. 

- Minskar stillasittande. 

- Mer positivt beteende under skoltid,  

 

Faskunger, Szczepanski och Åkerblom (2018) skriver att utomhusundervisning tilltalar fler 

elever, vilket jämnar ut skillnaden mellan högpresterande och lågpresterande elever. I 

utomhusundervisning sker lärandet i hela gruppen, vilket innebär att läraren lär sig av eleven, 

eleven lär sig av läraren och att eleverna lär sig av varandra.  

 

Faskunger, Szczepanski och Åkerblom (2018) skriver att när läraren bedriver 

utomhusundervisning med jämna mellanrum så minskas stillasittandet. Genom deras studie har 

de kommit fram till att minskandet av stillasittande innebär en del positiva faktorer för eleverna. 

De positiva fysiska, mentala och psykologiska inlärningseffekterna leder till: 

- Ökad kondition. 

- Ökad muskelstyrka. 

- Motverkan av oro och ängslan. 

- Förbättrad benhälsa. 

- Motverkar risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 
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- Förbättrad självuppfattning. 

- Ökad motorisk förmåga. 

 

Data från Mårtenssons m.fl (2011) studie visar entydigt positiva hälsoeffekter av utevistelse 

och naturkontakt för både barn och vuxna. Det är viktigt att samhället och institutioner har 

ovedersäglig fakta om detta. Barnens naturkontakt är en nödvändighet för mänsklighetens 

överlevnad. De framtida generationerna av barn ska vara ekologiskt medvetna, kunniga och 

förvalta planeten hållbart (Mårtensson m.fl. 2011). Mårtensson m.fl (2011) skriver om fler 

positiva effekter av naturen: 

- Fördjupade kunskaper om centrala ekologiska principer 

- Positiva attityder till naturen 

- Ökat miljömedvetande 

- Miljövänligt handlande.  

 

Mårtensson m.fl (2011) skriver att barn har en tendens att uppskatta och utforska naturen. Barn 

använder sina sinnen när de utforskar naturen vilket inte enbart är en visuell aspekt. Naturen 

har visat sig gynna barnen genom att den skapar lekmiljöer vilka leder till lekfull attityd hos 

barnen. Den lekfulla attityden gynnar gemenskap. I stora lekmiljöer blir resultatet en hög nivå 

av fysisk aktivitet och mental rörlighet. Att vistas i naturen kan bidra till att barn och ungas 

stress minskar (Mårtensson m.fl. 2011).  

 

Mårtensson m.fl (2011) skriver om naturens påverkan på barnens hälsa. Kropp och rörelser 

används vilket påverkar både balans, koordination av muskler och muskelstyrka. Mårtensson 

m.fl (2011) skriver att utomhusvistelser påverkar barn på flera sätt: 

- Förbättring av nattsömn 

- Solljuset hjälper kroppen att producerar D-vitamin  

- Bättre benhälsa 

- Bättre immunförsvar  

 

Forskning visar även att utomhusundervisningen möjliggör koppling mellan elevernas affektiva 

och kognitiva tänkande, detta skapar ett lärande på en högre nivå. Det finns även belägg för att 

en regelbunden utomhusundervisning effektivt utvecklar kognitiva färdigheter mer än i 
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klassrummet. För att utomhusaktiviteterna ska bidra bör de kopplas till 

klassrumsundervisningen (Mårtensson m.fl. 2011).  

 

Mårtensson m.fl (2011) skriver att det inte finns några dödligt skadliga djur i vår nordiska natur. 

Det man kan möta är getingar, bin, myggor, fästingar samt ormar. Det är ovanligt att man blir 

biten av en orm men ingen har i de senaste årtiondena dött av det. Fästingsmittor kan behandlas 

eller förebyggas med vaccin (Mårtensson m.fl. 2011). 

 

Lärare i Norðdahl och Jóhannessons (2014) studie såg utomhusmiljön inte bara som en plats 

för att stimulera lek, lärande, hälsa och välbefinnande, utan som en plats som kan påverka barns 

åsikter och åtgärder angående hållbar utveckling. En viktig implikation som synliggjordes med 

Norðdahl och Jóhannessons (2014) studie är att många utomhusplatser ger möjligheter till barns 

lärande utöver vad som kan göras inomhus. Enligt lärarna erbjuder utomhusplatserna olika 

upplevelser som barnen kan lära sig av direkt och upplevelser som lägger grunden till givande 

diskussioner inom olika ämnesområden. Lärarna ser en stor vinst i att använda naturen i 

närområdet för barns lärande. Det påpekas också att miljön kring skolan är något som bör 

beaktas när skolor utformas. 

 

I studien Lidestav, Ottander och Wilhelmsson (2012) skrev lyfte lärare att i 

utomhusundervisning kan elever få möjlighet att lära sig av experter inom skolan.  

Utomhusundervisning leder till framgångsrika upplevelser som är värdefulla och uppmuntrar 

elevernas intressen, särskilt elever som har svårigheter.  I naturen får eleverna också mer fysisk 

aktivitet. Elever betraktar skolskogen som positivt och avkopplande. Grupparbete används för 

att främja välbefinnande. Eleverna ska uppnå resultat genom samarbete på ett styrt sätt 

(Lidestav, Ottander & Wilhelmsson 2012). 

 

Att göra är att lära sig. Praktiska aktivitet ger synliga och verkliga resultat som ger en känsla 

av framgång. Detta gäller särskilt de elever som har inlärningssvårigheter. Elevernas 

utomhusundervisnings konkreta inslag leder till att de kan förhålla sig till dessa positiva inslag 

i inomhusundervisningen. Eleverna behöver få en känsla av uppfyllande som leder till en känsla 

av prestation till teoretiska ämnen i inomhusundervisningen. Elevernas kunskap uppmuntras i 

grupparbete genom att de överför teoretisk förståelse till praktisk kunskap samt kompletterar 

och stödjer varandra. Det stimulerar och motiverar omotiverade elever. Problemlösning kan 
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främja en gemensam upplevelse och väcker känslor för naturen vilket också leder till ökad 

självkänsla och självförtroende. Utomhusundervisning utvecklar elevens ansvar för sitt eget 

lärande. I naturen skapas fler utforskande frågor än vad det normalt sätt gör i en lärobok eller 

vid inomhusundervisning (Lidestav, Ottander & Wilhelmsson 2012). 

 

Innan utomhusundervisningen börjar förbereds eleverna inomhus. Detta för att inlärningen 

utomhus ska bli så effektiv som möjligt. Utomhusaktiviteter förbättrar förståelsen för 

relationerna i naturen. För de eleverna som har inlärningssvårigheter är utomhusundervisningen 

särskilt viktig. Interaktionen med andra är avgörande inlärningsprocessen. Därför genomförs 

ofta lärandet gemensamt i grupp. Ett av målen för utomhusundervisningen är att väcka känslor 

för naturen. Eleverna skapar då ett band med naturen och tar hand om den. Eleverna skapar 

självförtroende vid denna typ av undervisning.  Elever får möjlighet att uppleva djurs livscykler 

och förklara dess livsmiljö. Detta skapar en större förståelse av naturen (Lidestav, Ottander & 

Wilhelmsson 2012). 

 
 
 

2.4.2 Motiv till utomhusundervisning från läroplanen 
 

Några delar där begreppet utomhusundervisning används finns inte i läroplanen för 

grundskolan, förskolan och fritidshem (Skolverket 2018).   

 

Vid läsning av läroplanens värdegrund (skolverket 2018) hittas delar som kan kopplas till 

begreppet utomhusundervisning. Det beskrivs att skolan ska utgå från en grund som är 

utforskande, skapar nyfikenhet och lust att lära för eleverna. Undervisningen ska främja 

elevernas utveckling genom att använda en varierad och balanserad sammansättning av innehåll 

och arbetsformer. Eleverna ska ges undervisning som skapar möjlighet som innebär att de kan 

ta ansvar för sin närmiljö och få förståelse för globala miljöfrågor. Eleverna ska ges en 

undervisning som belyser hur levnadsvanor kan få konsekvenser för miljön och hur människors 

liv kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (skolverket 2018).  

 

Undervisning i ämnet biologi ska syfta till att elever skapa nyfikenhet och intresse för att veta 

mer om sig själva och naturen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper genom 

undersökande praktiskt arbete och systematiska undersökningar. ”Med kunskaper om naturen 
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och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande men också för att 

kunna bidra till en hållbar utveckling” (skolverket 2018 s 164).  

 

I kunskapskraven i biologi för årskurs 3 skrivs att elever ska kunna beskriva och ge exempel på 

enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön (skolverket 2018). 

Utomhusundervisning kan användas för att ge elever upplevelser och användas då närmiljön 

ska utforskas. I kunskapskraven beskrivs att eleverna utifrån tydliga instruktioner ska kunna 

utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen (Skolverket 

2018).  

 

För att sätta utomhusundervisningens betydelse i den svenska skolan i ett historiskt perspektiv 

presenteras här en text hämtad ur undervisningsplanen för svenska folkskolan 1919 

”Naturkunnighetsundervisningen bör i så stor utsträckning som möjligt bygga på barnens 

iakttagelser i naturen. Därför böra, då så lämpligen kan ske, undervisningsutflykter anordnas i 

förbindelse med denna undervisning. Av mindre naturföremål, som med lätthet kunna 

anskaffas, såsom växter eller växtdelar, berg- och jordarter, bör vid undervisningen å 

lärorummet så stort antal vara att tillgå, att varje barn eller mindre grupp av barn kan få var sitt 

föremål att iakttaga (Undervisningsplan för rikets folkskolor s 97).”  

 

2.4.3 Hinder med utomhusundervisning 
 

Forskningen kring utomhusundervisning har visat att det finns flera hinder som gör att lärare 

och lärarstudenter inte använder sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. Följande text 

kommer att ta upp de faktorer som lärarna och lärarstudenterna ser som hinder för 

utomhusundervisning.   

 

I Scott, m.fls. frågeformulär fick lärarstudenterna frågan om de identifierade sig som 

”utomhusmänniskor”. Av de 60 lärarstudenter som svarade på formuläret angav 39 att de var 

”utomhusmänniskor”, resterande 21 uppgav att de inte var det.  Scott, m.fl. (2015) skriver i sin 

resultatdiskussion att lärarstudenterna som inte identifierar sig som ”utomhusmänniskor” 

möjligtvis inte är mottagliga för utomhusundervisning. De antog att om man som person 

värderar utomhusupplevelser i mindre grad kan det vara så att man ser mindre värde i 

utomhusundervisning. Alla lärarstudenterna svarade att de tyckte att det var av vikt att eleverna 
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skulle ha möjlighet till utomhusundervisning samtidigt ansåg bara 22 av dem att det var viktigt 

att vistas utomhus i deras egen undervisning. De hinder som studenterna kopplade till 

utomhusundervisning handlade om:  

•    brist på engagemang och entusiasm 

•    organisationsproblem 

•    kostnader vid transport (om undervisningen inte sker i närheten av skolan) 

•    brist på lämpliga platser 

•    brist på utrustning 

•    barnens beteende 

•    klassens storlek 

•    funderingar kring elevers säkerhet  

•    lärarstudenternas oro över sin egen kompetens (Scott, m.fl. 2015). 

 

Fägerstam (2012) uppmärksammade att undervisning som sker utanför skolan var ovanligt 

förekommande. I studierna observerade Fägerstam (2012) att biologilärarna vistades mindre 

frekvent i naturen jämfört med andra ämneslärare såsom andraspråkslärare, tredjespråkslärare 

och matematiklärare. I resultaten såg hon att det ämne som bedrevs mest utomhus var 

matematik. Fägerstam (2012) skriver om de anledningar som ses som orsaker till att vissa lärare 

inte undervisar utomhus regelbundet. Vissa lärare menade att de inte har tillräckligt med 

resurser samt att klasserna är för stora. Lärarna framförde också att de tyckte att disciplinära 

frågor påverkade deras val av att bedriva utomhusundervisning. De menade att elevers beteende 

och brist på intresse var en orsak till att undervisningen bedrevs inomhus (Fägerstam 2012). 

 

När Karen Seierøe Barfods (2018) genomförde sina intervjuer uttryckte flera lärare att de på 

grund av avsaknaden av kollegor kunde känna sig isolerade då de bedrev sin undervisning ute 

i naturen. Vissa lärare var osäkra på om eleverna fick tillräcklig möjlighet att lär sig att behärska 

de metoder som används i nationella tester genom utomhusundervisningen (Seierøe Barfod 

2018). Studien visade att det är en svår uppgift för lärarna att balansera det oväntade med det 

planerade, eftersom det oväntade och oförutsägbara kan uppstå lättare utomhus än inne. Lärarna 

uttryckte att det saknades fortbildning i utomhusundervisningen och att planeringen av 

undervisningen utomhus tar väldigt mycket tid. Generellt tyckte lärarna i Seierøe Barfods 

(2018) studie att planering och implementering av utomhusskolan är en enorm börda, både vad 
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det gäller att göra en bra planering och till att få tiden till att bli tillräcklig (Seierøe Barfod 

2018). 

 

Scott, m.fl. (2015) genomförde gruppdiskussioner där åtta lärare träffades för att diskutera kring 

utomhusundervisning i biologi och ekologi. I diskussionerna kom de fram till dessa eventuella 

hinder till utomhusundervisning:   

•    skolkultur  

•    lärarnas kompetens 

•    brist på tid till att planera undervisningen 

•    organisationspraxis 

•    kostnadsbegränsningar 

•    elevernas beteende 

•    risker  

•    plats för undervisningen 

Ett av de största hindren som identifierades var att kollegor var ovilliga till att dela med sig av 

lärarassistenter med anledning att det skulle påverka prestationen på lektionerna hos de eleverna 

som blev utan lärarassistent. De kom också fram till att vissa kollegor inte uppskattade 

utomhusundervisningen och att lärarna inte var mottagliga för förändring i sin undervisning 

(Scott, m.fl. 2015). 

 

Ett antagande från Scott, m.fl. (2015) är att brist på lämplig ämnesutbildning i lärarutbildningen 

är en avgörande faktor. De menar att brist på kunskap inte ska vara en faktor till att 

utomhusundervisning inte bedrivs då lärare har möjlighet att lära sig under tiden 

utomhusundervisningen sker. När lärarna diskuterade om eventuella hinder från 

organisationens sida kom de fram till att klasserna kan vara för stora och att de resurserna som 

finns kanske inte är tillgängliga. Diskussionen ledde även till en kostnadsfråga. Vissa skolor 

har inte möjlighet att bedriva utomhusundervisning i naturen då det inte finns någon natur i 

närheten. Då får de använda sig av transportmedel, vilket kan vara dyrt. Men i ett argument mot 

detta skriver Scott, m.fl. (2015) att skolgården oftast kan användas om man som lärare har 

förtroende för sin kompetens.  

 

I Willhelmssons (2012) studie beskriver flera lärare att de medvetet inte lägger sin undervisning 

utomhus på grund av att eleverna oftast har skor och kläder på sig som inte passar då de ska 
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vistas utomhus. Lärarna beskriver att de inte vill ta risken att kombinationen av olämpliga 

kläder och dåligt väder ska avskräcka eleverna från att vilja vara utomhus (Willhelmsson 2012). 

 

Mårtensson m.fl (2011) skriver om eventuella hinder med utomhusundervisning. Unga lärare 

uttrycker oro för att de inte har tillräckligt kunskap till att undervisa om naturens olika arter. 

Det har också visat sig att en del barn och ungdomar besitter rädsla och osäkerhet till naturen. 

Eleverna uttrycker rädsla för ormar, giftiga växter samt för att gå i vilse. Elever kan också finna 

utomhusmiljön smutsig, stökig och ha problem med att hantera organiskt material (Mårtensson 

m.fl 2011).  

 

Norðdahl och Jóhannesson (2014) skriver att det är viktigt att vara medveten om de faror som 

barn kan möta utomhus och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att undvika dem. Ändå är 

det viktigt att notera vikten av att ge barn möjlighet att ta itu med sådana faror istället för att 

undvika dem. Därför kan omständigheter som vissa lärare kan hitta farliga användas för att 

främja barns självkänsla och mod (Norðdahl och Jóhannesson 2014). 

 

2.4.4 Möjligheter med utomhusundervisning  
 

Vid forskning kring utomhusundervisning har det visat sig att det finns flera möjligheter som 

leder till att lärare bedriver utomhusundervisning. Följande text kommer att ta upp möjligheter 

som lärare ser med att bedriva utomhusundervisning. 

 

I Szczepanskis och Dahlgrens (2011) studie har fördelar med utomhusundervisning identifierats 

såsom ökad autencitet, förstahandserfarenhet, sinnesmodalitet samt en ökning av social 

gemenskap. Respondenterna menar att kroppsrörelse och sinnen har stor betydelse för lärande. 

Biologilärarna ser nytta av en större biologisk mångfald medan idrottsläraren ser en nytta av ett 

större rörelsepotential då inga väggar finns. Denna studie visar att närhet till naturmark kan vara 

av vikt utifrån en undervisningsaspekt (Szczepanski & Dahlgren 2011). Respondenterna ser 

också ett värde med utomhuspedagogik då de anser att utomhusmiljön är en potential till 

utveckling av barn med särskilda behov. Genom fria rum begränsas inte undervisningen av fyra 

väggar, däremot menar respondenterna på att det är givande att växla mellan utomhus- och 

inomhusmiljö. Szczepanski och Dahlgren (2011) anser för att elevers inlärning ska bli så 

effektiv som möjligt behövs både fysisk och mental stimulans det vill säga både text- och icke 
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text-baserade lärmiljöer. Respondenterna framhåller också att utomhusundervisningen kan ses 

som ett komplement till inomhusundervisningen (Szczepanski & Dahlgren 2011). 

 

Fägerstam (2012) skrev att utomhusundervisningen är betydelsefull genom att eleverna får 

förstahandserfarenhet och direkta upplevelser av naturen och därför möjligen komma att känna 

ett starkare band till naturen. Fägerstam (2012) skrev också att naturen kan användas för lärande 

i flera olika ämnen såsom biologi, miljöutbildning och matematik. Naturen kan vara en behaglig 

plats att befinna sig i undervisningen, även om undervisningen specifikt inte handlar om naturen 

(Fägerstam 2012). 

 

Fägerstam (2012) gjorde bland annat en observationsstudie som handlade om två 

biologiklasser. Den ena klassen undervisades utomhus medan den andra klassen undervisades 

inomhus under samma period i samma biologiämne. I resultatet från studien såg hon att den 

klassen som hade undervisats utomhus kom ihåg kunskaperna som de hade lärt sig mer än vad 

den klassen som hade undervisats inomhus gjorde (Fägerstam 2012).  

 

I studierna kom Fägerstam (2012) fram till flera möjligheter med utomhusundervisning: 

- Relationerna och kommunikationen mellan elever och mellan lärare stärktes. 

- Större delaktighet i undervisningen utomhus jämfört med undervisningen inomhus. 

- Läraren hade en mindre central roll vilket innebar att eleverna fick en större central roll 

i undervisningen.   

- Grupperna för utomhusundervisningen var oftast mindre vilket innebar att 

undervisningen blev mer elevcentrerad.  

- Elever som var blyga och elever som vanligtvis hade en låg profil i klassrummet var 

mer delaktiga i undervisningen.  

- Eleverna var mer fokuserade, engagerade och motiverade.  

- Eleverna kunde enklare koppla vetenskaplig teoretisk kunskap med vardagsnära 

förståelse och egen förkunskap. Vilket skapar en annan dimension av förståelse.  

- Stärka relationer mellan elever vilket senare ledde till ett positivt klassrumsklimat.  

- Gränsen mellan högpresterande elever och lågpresterande elever existerade inte på 

samma sätt som i klassrummet, då eleverna visade sin kunskap på ett annat sätt i naturen.  

- Kunskaper om närliggande miljöer och naturen ökade. 
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Lärare i studien diskuterade att erfarenheter om landets miljö leder till att elever som emigrerat 

skapar sig en identitet om landet. Fägerstam (2012) skriver att i storstäder där det inte finns 

mycket natur kan utomhusundervisningen vara ett sätt att introducera barn till naturen och ge 

dem möjlighet att uppskatta den istället för att vara ängsliga för den (Fägerstam 2012). 

 

I Seierøe Barfods (2018) studie skrivs att de lärarna som intervjuades inte hade andra mål med 

utomhusskolan än vad de hade med inomhusskolan, men uttrycker att utomhusskolan öppnar 

för att de kan arbeta med fler delar av elevernas utveckling. Entusiasm uttrycks för vad som 

upplevs att eleverna lär sig genom utomhusundervisningen. Flera lärare beskriver dessa 

oväntade situationer som bra ur den aspekten att den skapar delade upplevelser. Lärarna 

upplever att delade upplevelser är bra i både planerade och oförutsägbara situationer (Seierøe 

Barfod 2018). 

 

I Birgitta Wilhelmssons (2012) studie skrivs att lärarna beskriver att de använder sig av 

utomhusundervisning för att förbättra förståelsen för ekologiska relationer eller processer. 

Många av de aktiviteter som lärarna beskriver innehåller spelelement med en uppenbar 

betoning på rörelse och samarbete i olika former. Övningarna har ofta ett kunskapsfokus, som 

att samla och kategorisera lavar, löv, mossor eller svamp. Flera av lärarna beskriver att de 

samlade objekten används i olika slags spelaktiviteter exempelvis minnesspel. Andra vanliga 

aktiviteter är att genomföra systematiska observationer av vind och väder utomhus. En del av 

lärarna betonar vikten att använda sig av rollspel för att förbättra elevernas förståelse. I arbetet 

med aktiviteterna använder lärarna sig av grupparbete för att främja välbefinnande genom 

samarbete eller för att använda varandras färdigheter och kunskap i uppgifter för att förbättra 

grupparbetet och uppmuntra varandra att förbättra sitt lärande. Vissa av lärarna betonar också 

praktiska aktiviteter med verkliga, synliga resultat som viktiga för att skapa känslor av 

framgång, de betonar att det är särskilt viktiga för elever med inlärningssvårigheter att se 

resultat och finna direkt framgång (Wilhelmsson 2012). För alla nio lärare är den huvudsakliga 

avsikten med att arrangera utomhusinlärning att skapa en alternativ inlärningsarena som ett 

viktigt komplement till klassrummet, vilket bidrar till elevernas inlärningsprocess. Det ger 

eleverna möjlighet att uppleva med alla sina sinnen och kombinerar akademiska färdigheter 

med erfarenhetsbaserat lärande. Flera av lärarna kopplar sina inomhus skrivuppgifter i ämnet 

till vad som hänt ute (Wilhelmsson 2012). 
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I Norðdahl och Jóhannessons (2014) studie beskriver lärarna att de använder undervisning 

utomhus för att undervisa om miljön genom flera sinnen. De använde även 

utomhusundervisning i olika ämnen som språk, musik, matematik och matlagning.  I studien 

lyftes följande effekter som utomhusundervisning kan ha för barns lärande.   

-        Förbättrar barns lek och lärande. 

Grundskolelärarna diskuterade det faktum att ta barn utomhus är ett sätt att skapa mångfald i 

undervisningen och därmed stimulera barnens intressen. De såg detta som ett bra sätt att 

tillgodose behoven hos barn som "har svårt att sitta länge och vara i klassrummet". En av lärarna 

beskriver att en grupp elever som var stökiga inne i klassrummet har ett helt annat beteende vid 

utomhusundervisning och det är svårt att tro att det är samma barn som undervisas. 

-        Främjar barns hälsa, välbefinnande och mod. 

Lärarna hävdar att utomhusmiljön i undervisningen hjälper barn att lära sig interagera med 

varandra och att främja barns självkänsla genom att lära sig hantera risker i omgivningen. Att 

ta barn utanför är ett sätt att ge dem möjlighet att komma i kontakt med naturen och njuta av att 

vara där. Dessa lärare såg naturvistelsen som grundläggande och nödvändigt för att främja barns 

miljömedvetenhet och därmed uppmuntra dem att respektera naturen och hjälpa till att bevara 

den. 

-        Påverkar barns åsikter, kunskap och åtaganden gällande hållbar utveckling. 

Lärarna såg det som ett nödvändigt element i utbildning för hållbarhet att lära genom att göra, 

och därmed bygga markupplevelsen för att respektera miljön. Lärarna anser att utomhusmiljön 

erbjuder möjligheter att delta i samhället. Barn lär känna miljön och därför är de kunniga om 

det och kan komma med idéer som kan leda till miljöförändringar. Detta kan främja deras 

handlingskompetens (Norðdahl & Jóhannesson 2014). 

 

3. Metod  
 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt i val av metod, material, vilka etiska 

överväganden som gjorts och urval för undersökningen.  

 

3.1 Undersökning 
 

Studien är gjord med en kvantitativ datainsamlingsmetod med kvalitativa inslag i form av en 

enkätundersökning (se Bilaga 1). Frågeformuläret består av både öppna frågor och fasta frågor. 
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Öppna frågor ger en detaljerad kvalitativ data som gör att respondenten får möjlighet att 

uttrycka sig med egna synpunkter vilket ger mer komplexitet i svaren. Det finns en risk att 

respondenter inte deltar i undersökningen på grund av frågornas komplexitet (Denscombe 

2018). De fasta frågorna gör att respondenterna får välja mellan svarsalternativ vilket gör det 

enklare att kvantifiera svaren (Denscombe 2018).  

 

3.2 Insamling av data 
 

Inledningsvis i enkäten anges hur många frågor som ska besvaras och undersökningens längd. 

Detta för att det ska finnas information om hur lång tid som behöver avsättas för 

undersökningen redan innan deltagandet, om inte detta informeras innan finns det en hög risk 

att flera respondenter inte fullföljer enkäten och vi skulle då riskera att få en lägre svarsfrekvens 

(Denscombe 2018).  

 

3.2.1 Urval 
 

I undersökningen valdes att enbart rikta sig till grundlärarstudenter med inriktning årskurs f-3 

verksamma vid svenska högskolor och universitet.   

 

3.2.2 Etiska överväganden 
 

Undersökningen är gjord utan personlig interaktion med respondenterna och har anpassats så 

att relevant information finns med vilket gör det enkelt för respondenterna att svara på frågorna 

(Denscombe 2018). Innan respondenterna valde att delta i undersökningen informerades de om 

i vilket syfte den görs. De etiska överväganden som gjorts är att undersökningens frågor är 

framställda så att respondenterna inte behöver uppge några personuppgifter för att delta. Det 

efterfrågas inte vart i landet eller på vilken skola lärarstudenterna studerar. Lärarstudenterna 

behöver inte heller uppge kön eller någon annan uppgift som kan kopplas till identiteten. 

Fullständig integritet har därav säkerhetsställts (Vetenskapsrådet 2018). Svaren hanteras helt 

konfidentiellt och kan inte kopplas till respondenterna. Innan undersökningens frågor började 

besvaras fanns en informationstext (se bilaga 1) där respondenterna fick information om 

undersökningen. I informationstexten fanns även kontaktuppgifter om respondenterna skulle 

vilja ställa frågor angående undersökningen.  
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3.2.3 Material 
 

Enkäten är ett webbaserat frågeformulär. Formuläret gjordes genom googles program Google 

formulär vilket lämpar sig för framförande och datainsamling av surveyundersökningar. 

Genom Google formulär kunde formuläret enkelt delas via en direktlänk. Google formulär 

gjorde det möjlighet att bearbeta och analysera datan gemensamt. Verktygets funktioner 

innebar inga begränsar i arbetet gällande mängden frågor som respondenterna kan svara eller 

mängden av respondenter som kan besvara formuläret. Dessutom finns inga begränsningar 

gällande tidsåtgång eller hur många gånger data kan laddas ner och analyseras. Internetbaserade 

undersökningar ger möjligheter att nå ett bredare geografiskt område och är ett miljövänligt sätt 

att genomföra studier på (Denscombe 2018). 

 

 

3.2.4 Procedur  
 

Enkätformuläret skickades ut till 8 programansvariga för grundlärarprogrammet f-3 på 

högskolor och universitet i Sverige. Länken till undersökningen delade sedan programansvarig 

till lärarstudenterna. I frågeformulärets början är frågorna fasta och besvaras av respondenterna 

med hjälp av svarsalternativ som ett antal alternativ respondenten kan välja mellan. Dessa 

frågor kan uppfattas lätta för respondenten att besvara. Genom att börja undersökningen med 

detta upplägg ökar sannolikheten att respondenterna fullföljer hela enkäten (Denscombe 2018). 

Informationen som ges vid denna typ av frågor går lätt att jämföra och analysera. 

Undersökningen utvecklas sedan med öppna frågor som ger utrymme för respondenterna att 

uttrycka sina egna svar och formulera sina egna åsikter (Denscombe 2018). 

 

3.3 Analys av data 
 

Analysen av de stängda och öppna frågorna gjordes via excel. De stängda frågorna grupperades 

genom verktyget excel. De öppna frågorna analyserades genom öppen kodning, axial kodning 

samt selektiv kodning tills teoretisk mättnad uppstått (Denscombe 2018). Detta enligt 

Denscombes (2018)  analyslista av grundad teori. I analysen fanns nyckelbegrepp som 

färgkodades och slogs ihop till kategorier. Datan presenteras genom listor med kategoriserade 

teman av nyckelbegrepp, löpande text samt i form av stapeldiagram.  
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3.4 Metoddiskussion  
 

Att nå respondenterna genom programansvarig begränsade undersökningens delning och 

enkäten nådde på detta vis enbart vald målgrupp. Undersökningens svarsfrekvens framgår inte 

då programansvariga inte meddelat hur många lärarstudenter de skickade enkätlänken till. 

Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie för att upptäcka eventuella brister i 

undersökningen. Genom pilotstudien upptäcktes att funktionen för flervalsalternativ som skulle 

användas på fråga 8 inte fungerade. Funktionen ändrades i inställningar vilket gjorde att det 

fungerade att välja fler alternativ när undersökningen skickades ut till studenterna.  

 

Vid analys av resultat upptäcktes att tre av respondenternas svar fanns dubblerade vilket gjorde 

att undersökningen hade 100 respondenter dagen då undersökningen stängdes. Efter att ha 

upptäckt detta problem och det hade åtgärdats återstod 97 respondenter. Det som gjorde att 

detta problem blev upptäckt var att de öppna frågornas svar var identiska med varandra. Hade 

inte de öppna frågorna funnits med i undersökningen hade det varit möjligt att enkäten bidragit 

med missvisande data på grund av detta problem. På fråga 5 fick respondenterna i uppgift att 

motivera sitt svar vilket 87 av 97 respondenter gjorde. Vid närmare eftertanke skulle det varit 

obligatoriskt att motivera sitt svar för alla respondenter, då det skulle givit ett bättre resultat att 

arbeta med. Fråga 5 Är det viktigt för dig att eleverna får möjlighet att delta i undervisning 

utomhus i biologi? Hade en följdfråga där respondenten fick motivera sitt svar. Detta gjorde att 

fråga 6 Vilka potentiella fördelar ser du med att bedriva utomhusundervisning i biologi? Gav 

svar som var lika svaren som angavs i motiveringen till fråga 5. 

4. Analys och resultat 
 

Frågeställningarna i enkäten rör lärarstudenters åsikter och upplevelser av hur 

utomhusundervisning tillämpas ute i skolorna i ämnet biologi. Samt vilka hinder och 

möjligheter studenterna ser med denna form av undervisning. I undersökningen deltog 97 

lärarstudenter som studerar grundlärarprogrammet med behörighet för förskoleklass och 

årskurs 1–3, vid svenska högskolor och universitet. Ett aktivt val gjordes att inte fokusera på 

studenternas kön, ålder eller vart i landet de befinner sig. Detta ansågs inte tillför något till 

forskningsfrågan. Nedan följer resultaten från enkäten (se bilaga 1). 
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4.1 Utbildningsbakgrund och vilka attityder lärarstudenter har till ämnet biologi. 
 

Figur 1 visar vart i utbildningen lärarstudenterna som svarat på enkäten befinner sig.  

Resultatet visar att en majoritet bestående av 55 studenter befinner sig längre än halvvägs in i 

sin utbildning och går termin 4 till 8 i utbildningen. 

 

Figur 1: Vilken termin på grundskollärarutbildning lärarstudenterna går.  

 

Respondenterna fick bedöma i hur stor grad de såg sig själva som utomhuspersoner. Där 1 

motsvarar nej inte alls och 5 ja absolut. Figur 2 visar att den största andelen bestående av 35 

respondenter placerade sig själva som en 4 på skalan. Med hjälp av diagrammet synliggörs att 

mer än hälften av respondenterna placerar sig på antingen 4 eller 5 på skalan vilket tyder på att 

merparten av respondenterna ser sig som utomhuspersoner. 

 

Figur 2: Utomhuspersoner.  
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Figur 3 visar i vilken utsträckning respondenterna finner ämnet biologi intressant. Den visar att 

47 av 97 svarande anger att de finner biologiämnet mycket intressant och har placerat sitt svar 

på 5 i skalan där 1 motsvarar nej, inte alls och 5 ja, absolut. 

 

Figur 3: Lärarstudenters intresse för ämnet biologi 

 

Vid granskning av resultatet visas att lärarstudenter som ser sig själva som utomhuspersoner 

även är intresserade av ämnet biologi (se figur 4).  

 

 

Figur 4: Utomhuspersoners intresse för ämnet biologi. 
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När respondenterna svarade på om de anser att utbildningen har givit dem tillfredsställande 

kunskaper i ämnet biologi fick de gradera sitt svar på skalan 1 till 5 där 1 motsvarar nej inte alls 

och fem motsvarar ja absolut (se figur 5). Enbart 12 av de 97 svarande angav svaret fem vilket 

motsvarar att utbildningen absolut har givit dem tillfredsställande kunskaper i ämnet. Det 

svarsalternativ som flest studenter placerade sitt svar på är nummer fyra vilket 34 angav som 

mest överensstämmande med deras åsikt. Det var nio studenter som placerade sitt svar på 

svarsalternativ ett vilket motsvarar att studenterna inte alls tycker att utbildningen givit dem 

tillfredställande kunskaper. 

 

 

Figur 5: Vilken grad lärarstudenterna finner att utbildningen givit dem tillfredsställande kunskaper i 

ämnet biologi.  

 

Lärarstudenterna fick ange orsaker som göra att de inte finner att utbildningen givit dem 

tillfredställande kunskaper i ämnet biologi. Det är 51 lärarstudenter som väljer att ange orsaker. 

Resultatet visar att 12 anger att de inte har haft biologi än i sin utbildning. 29 uttrycker att de 

har fått för få undervisningstimmar i ämnet biologi och flera uttrycker att de tycker kursen har 

varit för tidigt i utbildningen. Andra faktorer som anges som bidragande orsaker till att 

lärarstudenterna inte känner sig tillfredsställda med de kunskaper de givits i undervisningen 

presenteras i nedanstående tematiserade lista:  

- Utbildningen har inte belyst utomhusundervisning i tillräckligt hög grad.   

- Fått för lite undervisning om natur delen i biologi. 

- Fått för lite undervisning om kroppen. 
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- Covid-19 har gjort att undervisningen i biologi inte har blivit så bra som önskat. 

- Har haft lärare med bristfälliga kunskaper i ämnet. 

- Fått för lite didaktiska redskap för hur utomhusundervisning kan tillämpas vid 

undervisning i ämnet. 

 

Av respondenterna är det 59 som angett orsaker som de finner ha gjort att utbildningen givit 

dem tillfredsställande kunskaper. Det är 36 av respondenterna som beskriver att undervisningen 

från utbildningen har innehållit en varierad undervisning som har bedrivits både inomhus och 

utomhus. Andra orsaker som beskrivs ha bidragit till att studenterna finner att de fått 

tillfredställande kunskaper i ämnet presenteras i nedanstående tematiserade lista: 

- Kursen har haft kompetenta lärare. 

- Undervisningen har innehållit intressanta exkursioner och fältdagar. 

- Undervisningen har innehållit mycket praktiskt arbete. 

- Det har använts relevant litteratur vid undervisning i ämnet. 

- Undervisningen har byggt på redan etablerade kunskaper. 

 

4.2 Attityder till utomhusundervisning 
 

Studenterna fick frågan om de tycker att det är viktigt att eleverna får möjlighet till att delta i 

utomhusundervisning. På frågan svarar 85 av lärarstudenterna att de tycker det är viktigt att 

eleverna får möjlighet till att delta i utomhusundervisning i ämnet biologi. Enbart en respondent 

har angivit att den inte tycker att det är viktigt att eleverna får denna form av undervisning i 

biologi (se figur 6).  
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Figur 6: Lärarstudenters inställning till hurvida det är viktigt att eleverna får delta i utomhusundervisning.  

 

Lärarstudenterna uppmanades att motivera sitt svar på frågan. De som angav att de tycker det 

är viktigt att eleverna får möjlighet att delta i undervisning utomhus lyfter följande tematiserade 

aspekter i sin motivation av sitt svar: 

- Eleverna får möjlighet att lära med flera sinnen. 

- Viktigt att eleverna får befinna sig i en för undervisningen autentiska miljö. 

- Att det blir en bra koppling till lgr11 att befinna sig ute i naturen. 

- Det skapar en djupare förståelse för naturens fenomen. 

- Eleverna blir mer delaktiga. 

- Elevernas intresse för natur och miljöfrågor kan öka när de får uppleva naturen. 

Lärarstudenterna som anger att de till viss del tycker att det är viktigt att undervisningen i 

biologi sker utomhus skriver att undervisning behöver både teoretiska och praktiska inslag, det 

är svårare att säkerställa elevernas säkerhet utomhus samt att det är svårt att få eleverna att 

fokusera på undervisningen.  

 

Den respondent som angav att det inte är viktigt att undervisa i biologi utomhus motiverade sitt 

svar med att det går att ta in blommor, grenar med mera från naturen vilket gör att omgivningen 

inte är avgörande. 

 

Här nedan presenteras en tematiserad lista av vad 84 lärarstudenter lyfter som fördelar med att 

bedriva utomhusundervisning i ämnet biologi: 

- Eleverna får uppleva verklighetsnära undervisning. 

- Eleverna blir engagerade. 

- Undervisningen blir spontan. 

- Skapar kreativ undervisning. 

- Människor mår bra av att vistas ute. 

- Naturen är ett gratis arbetsmaterial. 

- Eleverna ges möjlighet att uppleva med flera sinnen. 

- Skapar minnesbilder för eleverna. 

- Minskar smittspridning. 
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Här presenteras en tematiserad lista av vad 87 lärarstudenter anger som hinder för att bedriva 

utomhusundervisning i ämnet biologi: 

- Skolan saknar närhet till lämplig undervisningsmiljö utomhus. 

- Andra klasser kan störa om undervisningen sker på skolgården. 

- Vädret kan ställa till det vid utomhusundervisning. 

- Stora klasser gör det svårt. 

- För få vuxna som kan följa med klassen ut. 

- Elever kan försvinna. 

- Blir svårt för elever med ex NPF att hålla fokus utomhus. 

- Allergier och handikapp kan göra det svårt att vistas ute i naturen. 

- Skolans placering. 

- Att det inte finns någon stöttning från kollegor att bedriva utomhusundervisning.  

- Tar mer tid än att bedriva undervisningen inomhus. 

 

Lärarstudenterna fick frågan om vilka faktorer som de tror eller erfara påverkar att 

undervisningen inte bedrivs utomhus. Lärarstudenterna fick välja fem faktorer vardera. 

Faktorerna är grundade i Scott, m.fl. (2015) studie. Den faktorn som 91 respondenter har pekat 

ut som den största faktorn till att utomhusundervisning inte bedrivs är för stora elevgrupper. 

Den näst största faktorn med 87 respondenter svarar att utomhusundervisning inte bedrivs för 

att skolan har för långt till naturområde. Den tredje största faktorn bestående av 64 respondenter 

svarar att utomhusundervisningen kräver för mycket planering. Den fjärde största faktorn med 

57 respondenter svarar att resurser i form av elevstöd saknas. Den femte största faktorn med 54 

respondenter svarar att anledningen till att utomhusundervisningen inte bedrivs är att stöd från 

kollegor saknas. De sjätte och sjunde största faktorerna med 32 respondenter svarar att 

anledning till att utomhusundervisning inte bedrivs är att det innebär för mycket administration 

samt att de finner att de saknar resurser att genomföra utomhusundervisningen. Av de svarade 

är det 15 som anger att de anser att stöd från rektor saknas. Det är 14 som anger att de inte 

tycker utomhusundervisning främjar alla elevers kunskapsutveckling och 3 anser att rädsla för 

djur påverkar om utomhusundervisning bedrivs eller inte. I figur 7 finns alla faktorer och 

resultat presenterade i ett stapeldiagram. 
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Figur 7: Faktorer som påverkar att utomhusundervisning inte bedrivs.  

 

Lärarstudenterna fick frågan: På vilka sätt kan utomhusundervisning i ämnet biologi förstärka 

din ordinarie biologiundervisning? Det var 79 som svarade på frågan. Den största andelen 

bestående av 27 svarade att kunskaper enklare fastnar när eleverna får uppleva naturen med 

bland annat sina sinnen. Den näst största andelen som svarat är 17 respondenter som svarat att 

utomhusundervisning förstärker ordinarie undervisning genom att eleverna enklare kan koppla 

ihop det som de läser i klassrummet med verkligheten. Av respondenterna skrev 17 att faktorn 

var att eleverna får förstahandserfarenhet och får själva upptäcka naturen. Nedan följer en 

tematiserad lista på andra faktorer som lärarstudenterna lyfte i sina svar: 

- Eleverna får en djupare kunskap. 

- Utomhusundervisningen förstärker gemenskapen i gruppen. 

- Nyanlända elever får möjlighet att bekanta sig mer med naturen och det de ser i böcker 

om svenska naturen. 

- Eleverna blir mer engagerade och delaktiga. 

- Eleverna blir mer aktiva. 

- Eleverna blir mer motiverade. 

- Eleverna ser enklare ekologiska processer.  
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4.3 Lärarstudenters erfarenheter och upplevelser från sina VFU-perioder 
 

En av frågorna handlade om lärarstudenterna har sett sin handledare bedriva 

utomhusundervisning under VFU-perioden.  Det visar sig att 42 av lärarstudenterna inte har 

sett sin handledare använda sig av utomhusundervisning under tiden de befunnit sig på VFU-

platsen. Det var några fler som svarade att handledaren hade bedrivit utomhusundervisning 

under tiden de befunnit sig på VFU-platsen. I figur 8 presenteras hur många som sett sin 

handledare bedriva utomhusundervisning och hur många som inte gjort det. 

 

 

Figur 8: Lärarstudenters observationer under VFU.  

 

På frågan om lärarstudenterna själva använt sig av utomhusundervisning i biologi under någon 

av sina VFU-perioder svarade en majoritet av 62 att de inte hade använt sig av 

utomhusundervisning i biologi. Det var 35 som svarade att de hade använt sig av 

utomhusundervisning i biologi under VFU-perioden. I figur 9 presenteras resultatet i form av 

ett stapeldiagram. 
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Figur 9: Lärarstudenternas praktiska erfarenheter av utomhusundervisning på VFU.  

 

Figur 10 visar sambandet mellan de respondenter som har bedrivit utomhusundervisning i 

ämnet biologi under sin VFU och respondenternas uppfattning om hur goda kunskaper 

utbildningen givit dem i biologi. I sammanställningen har de 12 respondenter som angivit att 

de inte undervisats i biologi än i sin utbildning räknats bort från resultatet vilket gör att 85 

respondenters svar presenteras i diagrammet. 

 

 

 

Figur 10: Sambandet mellan kunskaper från utbildningen och erfarenheter från VFU. 

 

Lärarstudenterna fick frågan: Vilka av följande alternativ tycker du stämmer bäst in med den 

biologiundervisning du har mött ute på din VFU? På denna fråga svarade 94 Lärarstudenter. 
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Resultatet visade att 39 av lärarstudenterna hade erfarenheter av att biologiundervisningen 

enbart bedrivits inomhus när de har befunnit sig på VFU-platsen. En lärarstudent svarar att 

biologiundervisningen enbart har bedrivits utomhus under VFU-perioden. Av lärarstudenter 

svarar 54 att biologiundervisningen har varierats mellan inomhus och utomhus. Frågans svar 

finns presenterat i form av ett stapeldiagram i figur 11. 

 

 

Figur 11: Lärarstudenters erfarenheter av vart biologiundervisningen har bedrivits. 

 

Av respondenter har tio skrivit att närheten till skogen har varit avgörande att de inte har haft 

utomhusundervisning. Tillgången till transportmedel har varit avgörande. En lärarstudent 

skriver att den befunnit sig på en VFU-plats där närhet till naturområde saknats. Då har skolan 

haft tema-dagar där eleverna fått åka till skogen, någon gång om året. Två lärarstudenter skriver 

att naturområde finns på gångavstånd men när eleverna och lärare befann sig i skogen så 

nyttjades inte skogen på enligt lärarstudenter på ett ”korrekt sätt” då eleverna inte lyssnade och 

skogen användes till ”fri- lek” och inte utomhusundervisning. Av lärarstudenterna hade 20 

tillgång till naturområde under sin VFU-period men såg det inte som avgörande för om 

utomhusundervisning bedrivs eller inte. En av respondenterna skrev att närheten till 

naturområde kräver mindre resurser och mindre planering. På en respondents VFU-plats 

prioriterades transport till idrottsaktiviteter och därför bortprioriterades transporten till 

naturområde. De plockade in löv från skolgården som de använde sig av i sin 

biologiundervisning. Två respondenter skriver att det är smidigare och enklare att bedriva 

biologiundervisningen inomhus då det inte krävs så mycket planering att genomföra lektionen 
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som det gör utomhus. Fem respondenter skriver att de har haft tillgång till naturen men att 

handledarens inställning till utomhusundervisning har påverkat så att de inte har haft den typen 

av undervisning. En faktor som också lyfts upp i svarsenkäten är att personal och stora 

elevgrupper påverkar att de inte har bedrivit utomhusundervisning även om de har haft tillgång 

till naturområde. En respondent lyfter att om den har varit med på utomhusundervisning eller 

inte beror på vilken årstid som VFU-perioden varit i. En respondent som har haft avsaknad av 

naturområde skriver att den i sin undervisning har försökt kompensera utomhusundervisningen 

med VR-glasögon. Totalt skrev 13 lärarstudenter att tillgång till naturområde fanns med 

utomhusundervisning bedrevs inte ändå. 

5. Slutsatser och diskussion 
 

I denna del av arbetet presenteras en jämförelse av de olika svaren och diskussioner kring 

resultaten och de metoder som använts i arbetet. 

 

5.1 Hinder med utomhusundervisning  
 

Resultatet visar att lärarstudenterna som finner biologiämnet mindre intressant finner det inte 

lika viktigt att elever får delta i utomhusundervisning. Här kan ses ett samband med Scott, m.fl. 

(2015) som fann evidens för att lärarstudenterna som inte identifierade sig som 

utomhuspersoner möjligtvis inte var mottagliga för utomhusundervisning. De antog att om man 

som person värderar utomhusupplevelser i mindre grad kan det vara så att man ser mindre värde 

i att undervisa utomhus (Scott, m.fl. 2015). 

 

Resultatet visar att 35 av 97 lärarstudenter har svarat att de varken observerat sin handledare 

bedriva utomhusundervisning eller själv har bedrivit utomhusundervisning i biologiämnet 

under sin VFU. Tolv av dessa respondenter går i slutet av termin 8, vilket innebär att de 

troligtvis varken kommer att observera eller delta i utomhusundervisning i ämnet biologi innan 

de är färdiga lärare, då termin 8 snart är fullbordad. Avsaknaden av erfarenhet under 

lärarutbildningen skulle kunna vara ett hinder till att utomhusundervisning inte bedrivs av lärare 

ute i skolorna. Denna reflektion som gjorts utifrån studiens resultat kan kopplas till antagandet 

som Scott, m.fl (2015) gjorde om att det är brist på lämplig ämnesutbildning i lärarutbildningen. 

Scott, m.fl (2015) förtydligar att brist på kunskap inte ska vara en faktor till att 

utomhusundervisning inte bedrivs då lärare har möjlighet att lära sig under tiden 
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utomhusundervisningen bedrivs. Studien visar att 14 av de studenter som anger att de inte 

tycker deras utbildning bidragit med tillräckliga kunskaper genom att placera sitt svar på fråga 

5 på någon av alternativen 1 till 3 har bedrivit utomhusundervisning under sin VFU.   

 

Respondenterna fick frågan om vilka de fem största faktorerna till att utomhusundervisning inte 

bedrivs i verksamheten är. Av de 97 respondenter som svarade på frågan angav 91 att den 

största faktorn till att det inte bedrevs utomhusundervisning var att elevgrupperna i 

verksamheten är förstora. 87 av 97 respondenter svarade att en av de största anledningarna till 

att utomhusundervisning inte bedrevs var att skolan var placerad för långt bort från 

naturområden. Nedan följer en tematiserad lista över de fem största faktorerna till att 

utomhusundervisning inte bedrevs enligt lärarstudenternas erfarenhet: 

- För stora elevgrupper 

- För långt till naturområden  

- Utomhusundervisning kräver för mycket planering 

- Resurser i form av elevstöd saknas 

- Stöd från kollegor saknas. 

Detta styrker Scott m.fl (2015) studie då de har funnit evidens att några av de  hinder till att 

utomhusundervisning inte bedrivs är kostnader för transport till naturområden, klassens storlek, 

avsaknad av lärarassistenter, stöd från kollegor saknades samt att det fanns brist på tid att 

planera utomhusundervisningen. Wolsink (2015) styrker  även detta då han skriver att 

naturområdets kvalité inte är viktigast för utomhusundervisningen, utan närheten till den. Han 

skriver även att närheten till naturområden påverkar lärares attityder till utomhusundervisning, 

så att den bedrivs mer frekvent. Scott m.fl (2015) skriver även att skolgården kan komma till 

stor nytta om naturområden inte finns tillgängliga.  

 

5.2 Möjligheter med utomhusundervisning 
 

Lärarstudenterna fick frågan om hur utomhusundervisning kan förstärka den ordinarie 

undervisningen. Av respondenterna svarade 41 av 97 att utomhusundervisningen förstärker 

deras ordinarie undervisning genom att eleverna får uppleva naturen med deras sinnen. Detta 

styrks av Szczepanskis och Dahlgrens (2011) och även Wilhelmssons (2012) studie där de 

skriver att en fördel med utomhusundervisningen är att eleverna får uppleva undervisningen 

med sina sinnen. Mårtensson m.fl (2011) skriver att barn har en tendens att uppskatta och 
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utforska naturen. Barn använder sina sinnen när de utforskar naturen vilket inte enbart är en 

visuell aspekt som det tenderar till att bli i klassrummet. I Norðdahl och Jóhannessons (2014) 

studie beskriver lärarna att de använder undervisning utomhus för att undervisa om miljön 

genom flera sinnen. Av respondenterna svarade 17 av 97 att det kan förstärka deras ordinarie 

undervisning genom att eleverna får förstahandserfarenhet och får upptäcka naturen. Fägerstam 

(2012) skrev att utomhusundervisningen är betydelsefull genom att eleverna får 

förstahandserfarenhet och direkta upplevelser av naturen och därför möjligen komma att känna 

ett starkare band till naturen. Hon skrev också att elevernas delaktighet i undervisningen var 

större, vilket de blir när eleverna själva får möjlighet att upptäcka naturen. Ytterligare 17 

respondenter skrev att deras undervisning förstärks genom att elever enklare kopplar ihop 

klassrumsundervisningen med verkligheten. Den aspekten har Szczepanski och Dahlgren 

(2011) också funnit evidens för. De skriver att det är givande att växla mellan utomhus- och 

inomhusmiljö. För att elevernas inlärning ska bli så effektiv som möjligt så behövs både fysisk 

och mental stimulans det vill säga både text- och icke text-baserade lärmiljöer. 

Utomhusundervisning kan därför ses som ett komplement till inomhusundervisning 

(Szczepanski & Dahlgren 2011). Detta styrks också bland annat av Wilhelmsson (2012) som 

skriver att den huvudsakliga avsikten med att arrangera utomhusinlärning är att skapa en 

alternativ inlärningsarena som ett viktigt komplement till klassrummet, vilket bidrar till 

elevernas inlärningsprocess. Hon skriver även att flera av lärarna i studien kopplar sina inomhus 

skrivuppgifter i ämnet till vad som hänt ute (Wilhelmsson 2012). Fägerstam (2012) skriver att 

eleverna enklare kunde koppla vetenskaplig teoretisk kunskap med vardagsnära förståelse och 

egen förkunskap. Vilket skapar en annan dimension av förståelse. Mårtensson m.fl. (2011) 

skriver att för att utomhusaktiviteterna ska bidra bör de kopplas till klassrumsundervisningen.  

 

Av respondenterna svarade sju av 97 att utomhusundervisning kan förstärka deras ordinarie 

undervisning genom att den bidrar till flera elevers kunskapsutveckling. Detta motsätter sig 14 

respondenter som skriver att utomhusundervisning inte bidrar till kunskapsutveckling. Flera 

forskare har funnit evidens på att utomhusundervisning bidrar till alla elevers 

kunskapsutveckling. Seierøe Barfods (2018) skriver i sin studie att de lärarna som hon 

intervjuade inte hade andra mål med utomhusskolan än vad de hade i inomhusskolan, men 

uttrycker att utomhusskolan öppnar för att de kan arbeta med fler delar av elevernas utveckling. 

Szczepanski & Dahlgren (2011) stärker Seierøe Barfods (2018) evidens då de skriver att 

respondenterna från deras studie också ser ett värde med utomhuspedagogik då de anser att 
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utomhusmiljön är en potential till utveckling av barn med särskilda behov. Wilhemsson (2012) 

skriver att vissa av lärarna i studien betonar praktiska aktiviteter med verkliga, synliga resultat 

som viktiga för att elever att skapa känslor av framgång, de betonar att det är särskilt viktiga 

för elever med inlärningssvårigheter att se resultat och finna direkt framgång (Wilhelmsson 

2012). Detta styrker även Lidestav, Ottander och Wilhelmsson (2012) som skriver att 

utomhusundervisning leder till framgångsrika upplevelser som är värdefulla och uppmuntrar 

elevernas intressen, särskilt elever som har svårigheter. Ytterligare en aspekt av att 

utomhusundervisning bidrar till alla elevers kunskapsutveckling är att gränserna mellan 

högpresterande elever och lågpresterande elever inte existerade på samma sätt som i 

klassrummet, då eleverna får möjlighet att visa sin kunskap på ett annat sätt i naturen 

(Fägerstam 2012). Utöver dessa aspekter uppgav studenterna att utomhusundervisning kan 

bidra till den ordinarieundervisningen genom att den förstärker gemenskapen i gruppen. 

Szczepanskis och Dahlgrens (2011) samt Fägerstams (2012) studie stärker detta påstående, de 

har funnit evidens för att utomhusundervisning stärker relationer mellan elever som ökar den 

sociala gemenskapen samt stärker relationer mellan elever vilket leder till ett positivt 

klassrumsklimat. Mårtensson m.fl (2011) skriver även att naturen har visat sig gynna barnen 

genom att den skapar lekmiljö som skapar en lekfull attityd hos barnen. Den lekfulla attityden 

gynnar gemenskap.  Respondenterna skrev att det är positivt att nyanlända elever får möjlighet 

att bekanta sig med naturen och koppla det med teoretisk kunskap i biologi. Detta styrks av 

Fägerstam (2012). Fägerstam (2012) skrev att lärare i studien diskuterade att erfarenheter om 

landets miljö leder till att elever som emigrerat skapar sig en identitet om landet. Fägerstam 

(2012) skriver att i storstäder där det inte finns mycket natur kan utomhusundervisningen vara 

ett sätt att introducera barn till naturen och ge dem möjlighet att uppskatta den istället för att 

vara ängsliga för den. Respondenterna skrev att elever som deltar i utomhusundervisning blir 

mer delaktiga, motiverade och engagerade. Fägerstam (2012) styrker respondenternas åsikter. 

I hennes studie skriver hon att eleverna som deltar i utomhusundervisning blir mer engagerade 

och delaktiga jämfört med undervisningen inomhus. Läraren har en mindre central roll vilket 

innebär att eleverna fick en större central roll i undervisningen, grupperna var oftast mindre 

vilket innebär att undervisningen blev mer elevcentrerad, elever som var blyga och vanligtvis 

hade en låg profil i klassrummet var mer delaktiga samt att eleverna var mer fokuserade och 

motiverade. Respondenterna skrev även att eleverna blir mer aktiva i utomhusundervisningen, 

vilket minskar stillasittandet. Detta i likhet med Faskunger, Szczepanski och Åkerblom (2018) 

som skriver att stillasittandet minskas när läraren bedriver utomhusundervisning med jämna 
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mellanrum. De har kommit fram till att minskandet av stillasittande innebär en del positiva 

faktorer för eleverna:  

-    Ökad kondition. 

-    Ökad muskelstyrka. 

-    Förbättrad benhälsa. 

-    Motverkar risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

-    Förbättrad självuppfattning. 

-    Ökad motorisk förmåga. 

Likt Faskunger, Szczepanski oh Åkerblom (2018) skriver Mårtensson m.fl (2011) skriver om 

naturens påverkan på barnens hälsa. Kropp och rörelser används vilket påverkar både balans, 

koordination av muskler och muskelstyrka. Mårtensson m.fl (2011) skriver att utomhusvistelser 

påverkar barn på flera sätt: 

- Förbättring av nattsömn. 

- Solljuset hjälper kroppen att producera D-vitamin.  

- Bättre benhälsa. 

- Bättre immunförsvar.  

- Minskar stress.   

 

5.3 Fortsatt forskning  
 

I undersökningen fann vi att stor del av de lärarstudenter som var med i undersökningen och 

gick sista terminen på högskola helt saknar erfarenhet av utomhusundervisning. Saknaden av 

erfarenhet kan vara en anledning till att lärare väljer att inte bedriva utomhusundervisning. 

Fortsatt forskning inom lärarstudenters erfarenhet av utomhusundervisning och huruvida det 

kan vara en aspekt till att utomhusundervisning inte bedrivs hade därför varit intressant. 
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Bilaga 1 
 

Enkätformulär till studenter - Hinder och möjligheter med utomhusundervisning i 

ämnet biologi 

 

Målgrupp 

Vi söker dig som är lärarstudent med inriktning förskoleklass årskurs 1-3 och har genomfört 

minst en VFU-period. Vår undersökning handlar om vilka hinder och möjligheter som du ser 

med att bedriva utomhusundervisning i ämnet biologi. Frågorna handlar om dina attityder till 

biologiämnet, din utbildningsbakgrund, högskolans undervisning av biologiämnet, vilka 

möjligheter och hinder som du ser med utomhusundervisning i biologi, dina upplevelser av 

utomhusundervisning på din VFU.  

 

Bakgrund 

Vi heter Ulrica Lennartsson och Elin Brorsson. Vi läser vår sista termin på 

“Grundlärarprogrammet med inriktning F-3” på Högskolan Kristianstad. Vi skriver just nu vår 

C-uppsats där syftet med uppsatsen är att se vilka möjligheter och hinder som lärarstudenter ser 

med utomhusundervisning i ämnet biologi i sin kommande yrkesroll. Vi skulle uppskatta om 

du tar dig tid till att svara på vår enkät som tar cirka 5 minuter. Med utomhusundervisning syftar 

vi på undervisning som sker utomhus då ni inte befinner er i klassrummet.  

 

Etiska överväganden 

I denna enkät säkerställs din fullständiga integritet genom att vi inte behöver några av dina 

personuppgifter. Enkäten stöder en lämplig hantering och skydd av data genom användning av 

Google där hanteringen av enkätsvaren enbart finns tillgänglig för oss. Särskild vägledning och 

utbildning har givits för att vi på lämpligt sätt främjar en kultur av integritet i vår forskning. Vi 

kommer att analysera, dokumentera och publicera våra resultat och tolkningar öppet, ärligt, 

transparent och respekterar konfidentialitet rörande uppgifter och resultat.  
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Om du har några frågor mejla dem till: elin.brorsson0028@stud.hkr.se eller 

ulrica.lennartsson0011@stud.hkr.se 

Vi hoppas att du vill ta dig tid till att besvara vår enkät och tackar vänligen på förhand. 

Med vänliga hälsningar, Elin Brorsson och Ulrica Lennartsson. 

Sista svarsdag 2020-04-30 

 

Fråga 1-3 Handlar om egna attityder till biologiämnet samt om din 

utbildningsbakgrund. 

 

1. Vilken termin på lärarutbildningen går du? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

 

2. Jag ser mig själv som en utomhusperson. 

o 1 Nej inte alls 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 Ja absolut 

    3. Finner du ämnet biologi intressant? 

o 1 Nej inte alls 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 Ja absolut 

Fråga 4: Handlar om din uppfattning av högskolans undervisning i ämnet biologi. 
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4. Finner du att din utbildning har givit dig tillfredsställande kunskaper i ämnet biologi? 

o 1 Nej inte alls 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 Ja absolut 

A) Varför finner du att din utbildning inte givit dig tillfredsställande kunskaper? 

 

 

B) Vad är det som gör att du finner att din utbildning har givit dig tillfredsställande 

kunskaper i ämnet biologi? 

 

 

Fråga 5-9: Handlar om dina attityder till utomhusundervisning i biologi samt vilka 

möjligheter och hinder som du ser med det. 
 

5. Är det viktigt för dig att eleverna får möjlighet till att delta i undervisning utomhus i 

ämnet biologi? 

o Nej 

o Delvis 

o Ja 

Motivera ditt svar: 
 

 

 

 

6. Vilka potentiella fördelar ser du med att bedriva utomhusundervisning i biologi? 

 

 

 

 

7. Vilka hinder ser du med att bedriva utomhusundervisning i biologi? 
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8. Tidigare forskning visar på att utomhusundervisning inte bedrivs i så stor mån. Välj fem 

faktorer som du tror påverkar att undervisningen inte bedrivs utomhus. 

 Kollegialt stöd saknas 

 Långt till naturområde 

 Stöd från rektor saknas 

 För stora elevgrupper 

 För mycket administration 

 Främjar inte alla elevers kunskapsutveckling 

 Kräver mycket planering 

 Saknar ekonomiska resurser 

 Saknar resurser i form av elevstöd 

 Rädsla för vilda djur 

 

9. På vilka sätt kan utomhusundervisning i ämnet biologi förstärka din ordinarie 

biologiundervisning? 

 

 

 

Fråga 10-13: Handlar om dina upplevelser av utomhusundervisning från dina VFU-

perioder. 

 

1o. Har din handledare bedrivit utomhusundervisning under tiden som du har befunnit dig på 

din VFU-plats? 

o Nej 

o Ja 

11. Har du använt dig av utomhusundervisning i biologi under någon av dina VFU-perioder? 

o Nej 

o Ja 

12. Vilka av följande alternativ tycker du stämmer bäst in med den biologiundervisning du 

har mött ute på din VFU? 

o Att undervisningen enbart bedrivs utomhus 

o Att undervisningen varierar mellan inomhus och utomhus aktiviteter. 

o Att undervisningen enbart bedrivs inomhus. 
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13. På vilket sätt upplever du att skolans geografiska placering under din VFU påverkat 

utomhusundervisningen? 

 

 

 

 

Tack för din medverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


