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Denna studie har till syfte att undersöka vad lärare själva säger att de har och behöver för 

förutsättningar och resurser när de ska bedriva utomhusundervisning i NO i årskurs 1–3. 

Dessvärre hittades ingen tidigare forskning som svarade på dessa frågor. För att få svar på 

vad syftet efterfrågar hittades istället olika hinder som lärare såg med 

utomhusundervisning. Några exempel på hinder är läroplanen, tid och säkerhet. Sedan fick 

dessa hinder användas i förhållande till vad lärarna säger i vår studie. För att undersöka vad 

våra forskningsfrågor syftade till genomfördes semistrukturerade intervjuer med fem 

lärare. Dessa lärare arbetade på skolor som låg i naturnära områden. Utifrån lärarnas svar i 

intervjuerna identifierades ett antal ramfaktorer som lärare själva ansåg att de har och 

behöver i form av förutsättningar och resurser. Resultatet påvisade att lärarna i studien hade 

goda förutsättningar och att de förutsättningar som önskades enbart var för att utöka 

undervisningens innehåll. Resultatet visade även att en del av de resurser lärarna sa att de 

hade, behövde de även mer av eftersom det fanns brist på exempelvis pengar till bussar och 

material. 
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Abstract  

The purpose of this study is to investigate what teachers themselves say they have and need 

when it comes to opportunities and resources when they are to conduct outdoor teaching in 

science in grade 1-3. Unfortunately, no previous research was found that answered these 

questions. To get an answer to the purpose, various obstacles that teachers saw with outdoor 

teaching were found instead. Some examples of obstacles are the curriculum, time and 

security. These obstacles were used in relation to what the teachers say in our study. To 

investigate our research questions, semi-structured interviews were conducted with five 

teachers. These teachers worked in schools located in areas close to nature. Based on the 

teachers' answers in the interviews, several framework factors were identified that teachers 

themselves believe they have and need in the form of opportunities and resources for 

conducting outdoor teaching. The results show that the teachers in the study had good 

opportunities and that the opportunities that were desired were only desired to expand the 

content of the teaching. The results also showed that some of the resources the teachers 

said they had, they also needed more of. There was for example a shortage of money for 

buses and materials. 
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Förord 

Efter en tids distansstudier var det nu dags för oss att göra vårt slutgiltiga 

examensarbete. Även detta arbete har skett på distans vilket betyder att det varit 

många timmars diskussioner och skrivande via Zoom. Tack vare dagens tekniska 

utveckling har det varit möjligt för oss att arbeta på det här viset.  

Ett stort tack till vår fantastiska handledare Sara Brommesson. Hon har varit en 

mycket stöttande och vägledande handledare som ställt upp med handledning på 

kort varsel och gett snabb återkoppling. Vi är också tacksamma för feedbacken vi 

fått från Evelina Franzén Svensson och Linnea Kocheise under vår miniopponering. 

Vi vill också tacka vår examinator Maria Rosberg. 

Till sist får vi även tacka oss själva för gott samarbete och gott tålamod! Det har 

varit en fröjd att arbeta tillsammans.  
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1. Inledning 
All undervisning som bedrivs i skolan ska ha sin grund i läroplanen. Det fastslås av 

Skollagen (2010:800). I kursplanerna till ämnena som elever ska undervisas i står 

det beskrivet vad som ska undervisas om, men inte nödvändigtvis hur det ska 

undervisas av lärare. Hur undervisningen utformas är upp till varje lärare och den 

kan ske inomhus likväl som utomhus. När det kommer till undervisning utomhus, 

utomhusundervisning, kan man se att det enbart står skrivet rakt ut i läroplanen att 

undervisning ska ske utomhus i kursplanen för idrott och hälsa. I den här studien 

syftar utomhusundervisning till undervisning och pedagogiska aktiviteter som sker 

utomhus i utemiljöer, för att elever ska få möjlighet att inhämta sinnliga upplevelser 

och kunskaper som vid senare tillfällen kan relateras till och utvecklas vidare i 

klassrummet (Faskunger et al., 2018). Studiens fokus ligger på 

utomhusundervisning i NO i årskurs 1–3. Med NO syftar ämnena biologi, fysik och 

kemi och studien kommer grundas i ämnet biologi. I kursplanen för ämnet biologi 

står det att elever ska genomföra “enkla fältstudier och observationer i närmiljön” i 

årskurs 1–3 (Skolverket, 2019, s. 166) och “genomföra enkla fältstudier och 

experiment” i årskurs 4–6 (Skolverket, 2019, s. 167). Vidare står det i 

kommentarmaterialet till kursplanen i biologi (Skolverket, 2017) att innehållet i 

läroplanen syftar till att elever ska befinna sig utomhus och göra dessa 

undersökningar, som exempelvis kan vara att observera årstider. Syftet med att vara 

utomhus menar Skolverket (2017) är att elever ska få spännande naturupplevelser i 

sin närmiljö och bli vana vid att vistas utomhus.  

För att kunna bedriva utomhusundervisning som beskrivits ovan behöver lärare 

vissa förutsättningar och resurser att tillgå. När lärare undervisar utomhus befinner 

de sig under andra förhållanden än i ett klassrum. Dessa förhållanden gör att det 

krävs andra förutsättningar och resurser för att lärare på ett framgångsrikt sätt ska 

kunna genomföra sin undervisning utomhus. En del av förutsättningarna kan lärare 

inte styra över och vissa resurser kan skolledningen förse lärare med.  

För att förtydliga inriktningen med undersökningen behöver begreppen 

förutsättningar och resurser närmare förklaras. När det ska undersökas vilka 

förutsättningar lärare har och behöver för att genomföra undervisning utomhus 



 

 8 (44) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

efterfrågas exempelvis skolans geografiska placering eller hur elevgruppen är och 

hur det påverkar huruvida lärare utför undervisning utomhus. När det ska 

undersökas vilka resurser lärare har och behöver för att genomföra undervisning 

utomhus efterfrågas vilka insatser som görs, exempelvis inköp av material, tillgång 

till extra personal och bussresor, för att lärare ska kunna genomföra undervisning 

utomhus.  

1.1 Varför utomhusundervisning? 

Så varför är det av värde att undersöka vad lärare behöver för förutsättningar och 

resurser att genomföra utomhusundervisning i NO i enlighet med läroplanens 

intentioner? Är utomhusundervisning så fördelaktigt? 

Tidigare forskning som Faskunger et al. (2018) tar upp påvisar många fördelar med 

utomhusundervisning. En viktig aspekt som forskningen visar på kring 

utomhusundervisning är alla hälsofrämjande effekter den har på elever. Ökad 

motivation, höjd skolprestation, fysisk aktivitet, bättre matvanor och ökat 

självförtroende är exempel på detta. En annan viktig aspekt är elevernas inlärning 

och hur den underlättas genom utomhusundervisning. Eleverna kan då ta till sig 

kunskap om naturvetenskapliga fenomen genom upplevelser i naturen som de sedan 

kan återkoppla till i undervisningen i klassrummet. Detta ökar elevernas nyfikenhet, 

motivation och intresse. Därför är det av värde att undersöka vad lärare behöver för 

förutsättningar och resurser för att genomföra utomhusundervisning i ämnet NO. 

1.2 Syfte 

Det här arbetet syftar till att undersöka vad lärare har och behöver för 

förutsättningar och resurser för att genomföra utomhusundervisning i ämnet 

NO  i årskurs 1-3 i enlighet med läroplanens intentioner.  
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1.3 Frågeställningar 

● Vad beskriver lärare att de har för förutsättningar och resurser för att 

bedriva utomhusundervisning i NO i årskurs 1–3 i enlighet med 

läroplanens intentioner? 

● Vad beskriver lärare att de behöver för förutsättningar och resurser att 

bedriva utomhusundervisning i NO i årskurs 1–3 i enlighet med 

läroplanens intentioner? 

 

 

2. Forskningsbakgrund  
Innan en undersökning görs behöver en forskningsbakgrund göras. Det görs för att 

kunna placera in den kommande studien i ett existerande kunskapsfält. Utifrån 

frågeställningarna som nämnts ovan har det inte gått att finna något existerande 

kunskapsfält som besvarar de två forskningsfrågorna. Vi fick då utgå ifrån vad 

lärare såg för hinder för att undervisa utomhus i NO i stället för vad lärare själva 

säger att de har och behöver för förutsättningar och resurser. Det var även svårt att 

hitta tidigare forskning kring området som riktar sig till årskurs 1–3. Därför fick 

sökomfånget breddas till årskurs 1–6. Studierna som inkluderas i den tidigare 

forskningen är till största del gjorda i andra länder än Sverige. Endast en av 

studierna är gjord i en svensk skola. Nedan presenteras vad tidigare forskning säger 

om vad lärare ser för hinder med att genomföra utomhusundervisning i NO i årskurs 

1–6.  

2.1 Hinder för lärares utomhusundervisning  

I den tidigare forskningen återfanns det många olika hinder som lärare såg med 

utomhusundervisning i NO. För att få en generell syn över forskningsläget fick ett 

urval göras. I varje forskningsartikel identifierades de mest framträdande hindren 

och behoven som studien visade på. De mest framträdande aspekterna som 

forskningen visade på har sammanställts och presenteras nedan.  
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2.1.1 Läroplanen 

I ett flertal studier framkommer det att läroplanen kan ses som ett hinder för lärares 

genomförande av utomhusundervisning i NO. Motivering och stöd till 

utomhusundervisning i läroplanen är en stor faktor som forskning visar att lärare 

anser är ett av dessa hinder. Beames et al. (2009) kommer fram till att lärare i 

Skottland anser att motiveringen i läroplanen är för otydlig för att kunna genomföra 

utomhusundervisning. Senare i sin fallstudie av projektet “Outdoor Journeys” 

motbevisas detta. Beams et al. (2009) kom fram till att det finns motivering i 

läroplanen i Skottland.  

Det går att läsa i Feille (2013), Zink och Boyes (2006) och Feille och Nettles (2019) 

att lärare behöver bättre kunskap kring hur man kopplar utomhusundervisningen till 

läroplanen. Även denna forskning kommer fram till att läroplanen är ett hinder som 

finns för lärare att genomföra utomhusundervisning i NO.  

2.1.2 Skolledningens organisation 

Med skolledningens organisation syftar vi på vad skolledningen bidrar med och hur 

de fördelar resurser. 

2.1.2.1 Ekonomi  

Henriksson (2018), Remington och Legge (2017) och Zink och Boyes (2006) 

kommer i sina studier fram till att lärare ser ekonomi som ett hinder till att utföra 

utomhusundervisning. Lärarna som deltagit i studierna uppger att de höga 

kostnaderna som utomhusundervisning medför hindrar dem från att genomföra den 

typen av undervisning. Det bidrar exempelvis till att resurser i form av bussar, 

studiebesök och guider inte finns att tillgå. Den ekonomiska aspekten kontrolleras 

även av högre instanser och inte enbart av skolledningen. Det blir därför svårt för 

skolledningen att göra något åt saken och ge mer ekonomiskt stöd till lärare. 

En forskningsstudie av Beames et al. (2009) visar att lärarna även i den ansåg att 

höga kostnader var ett hinder. Detta i form av resurser som bussar för utflykter och 

liknande. Under denna fallstudie blev resultatet av forskningen att 

utomhusundervisning inte behöver kosta så mycket då man kan hålla sig runt skolan 

för att minimera kostnaderna. 
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2.1.2.2 Material 

Brist på resurser i form av material, som exempelvis luppar, håvar, hinkar och 

böcker, är något som Zinger et al. (2020) kommer fram till i sin forskning är ett 

hinder för lärare att genomföra utomhusundervisning. Beames et al. (2009) tar upp 

att lärare ser bristen på dessa material som ett hinder för sin utomhusundervisning. 

Även detta motbevisas i fallstudien som de gör. Genom att använda material som 

finns i omgivningen behöver inget nytt material köpas in. 

2.1.2.3 Kompetensutveckling 

Fyra av forskningsstudierna påvisar att behovet av kompetensutveckling och vidare 

utbildning är något som lärare behöver för att känna sig mer trygga i att bedriva 

utomhusundervisning. Zinger et al. (2020), Remington och Legge (2017) och Fellie 

och Nettles (2019) var alla eniga om att kompetensutveckling är det som behövs 

för att lärare ska kunna utföra utomhusundervisning.  

I studien av van Dijk- Wesselius et al. (2019) återges det att lärarna ser det som ett 

hinder att de känner sig osäkra på sin förmåga och på hur de ska göra för att utföra 

undervisning utomhus. I fokusgrupper där lärare har deltagit och diskuterat 

framkommer det att lärarna anser att kompetensutveckling behövs för att lösa det 

hindret.  

2.1.2.4 Stöd av skolledningen 

De tre rubrikerna ovan (ekonomi, material och kompetensutveckling) tar upp olika 

former av resurser lärare kan få av skolledningen. Zinger et al. (2020) tar i sin studie 

upp att lärarna generellt anser att de inte har stöd av skolledningen att gå ut med 

sina elever och att det då blir ett hinder för att utföra utomhusundervisning i NO. 

Samtidigt beskriver Feille och Nettles (2019) i sin forskningsstudie att lärarna anger 

att de får tillåtelse av skolledningen att utföra utomhusundervisning. Vidare 

diskuterar de i sin avslutning huruvida tillåtelse att gå ut är stöd för 

utomhusundervisning.  

2.1.3 Integrerat i grundutbildningen för lärarstudenter  

Enligt en forskningsartikel av Barrable och Lakin (2020) får lärare för lite träning 

av utomhusundervisning och hur man kan använda den i sin undervisning. Därför 
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gjorde Barrable och Lakin (2020) en studie med lärarstudenter. Barrable och Lakin 

(2020) skriver i sin studie att lärarstudenterna som deltagit i denna studie uppgav 

att de kände att de hade koppling till naturen och var mer självsäkra på 

utomhusundervisning efter att denna studie gjorts. Under studien fick 

lärarstudenterna göra olika aktiviteter i naturen för att sedan utvärdera dem. 

Studiens resultat pekar på vikten av att lärarstudenter undervisas om 

utomhusundervisning och hur man faktiskt kan göra i sitt kommande yrke. 

Lärarstudenterna kände sig mer bekväma med naturen och möjligheterna med 

utomhusundervisningen tog en större plats. Det gör att viljan till 

utomhusundervisning ökar och chansen blir då större att man går ut med eleverna 

och har utomhusundervisning. 

2.1.4 Skolans omgivning 

Något som lärare behöver förhålla sig till när de ska undervisa utomhus är var 

skolan de arbetar på ligger samt vilka platser som finns i den direkta omgivningen 

till skolan. I sin utvärdering av projektet “Skogen som klassrum” redovisar Berg 

och Fägerstam (2013) att lärare ser avstånd till lämpliga platser att bedriva 

utomhusundervisning på som ett hinder för utförandet av sådan undervisning. Om 

lärare ser att det är långt att förflytta sig till exempelvis ett skogsområde blir det 

långa avståndet ett hinder för att bedriva utomhusundervisning. Den närliggande 

omgivningen kring skolan spelar därför stor roll.  

Även Torkos och Roman (2019) tar upp brist på tillgången till lämpliga platser i 

anslutning till skolan som ett hinder för utomhusundervisning. Deras inriktning är 

däremot att lärare anser att de inte har tid eller resurser att förflytta sig långt från 

skolans område när det inte finns lämpliga platser att tillgå i närheten av skolan. 

Tiden och resurserna som krävs föra att förflytta sig från skolans område agerar då 

hinder för lärare i den studien.  

2.1.5 Elevgruppen 

När det kommer till elevgruppen identifierades tre olika aspekter kring dess 

betydelse. Det handlar om hanteringen av elevgruppen, individuella elevers behov 

i elevgruppen och elevgruppens storlek.  
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Det största hindret som lärare såg var hanteringen av elevgruppen utomhus. Feille 

(2013), Henriksson (2018) och van Dijk-Wesselius et al. (2019) tar upp att 

klassrumshanteringen utomhus skiljer sig från inomhusundervisningen. Eleverna 

känner att det är lekdags och rast när de kommer ut och blir därför mer 

okoncentrerade. Detta blir då ett hinder för lärarna att utföra undervisning utomhus.  

Det andra hindret som lärare ser med utomhusundervisning är kopplat till vilka 

individer det finns i klassen. Olika behov som eleverna kan ha kan vara svåra att 

tillgodose när man befinner sig i en annan miljö än klassrummet (Feille, 2013; 

Henriksson, 2018). När lärarna ser att det blir svårt att tillgodose dessa behov avstår 

man att gå ut från klassrummet. Däremot om alla i elevgruppen har liknande behov 

som är lättare att tillgodose blir det inte ett lika stort hinder att utföra 

utomhusundervisning. 

Berg och Fägerstam (2013) beskriver i sin utvärdering att elevgruppens storlek kan 

ses som ett hinder för lärare att utföra utomhusundervisning. För stora elevgrupper 

gör att lärare hellre utför undervisning inomhus.  

2.1.6 Säkerhetsaspekter 

Att garantera säkerhet för elever är ett av skolans viktigaste uppdrag. Ett flertal 

forskningsstudier visar på att lärarna anser att de inte kan garantera elevernas 

säkerhet när de ska utföra undervisning utomhus (Beams et al., 2009; Henriksson, 

2018; Remington & Legge, 2017; van Dijk-Wesselius et al., 2019; Zink & Boyes, 

2006). Lärarna som deltagit i studierna menar att det är svårt att hålla koll på alla 

eleverna när man är utomhus eftersom området man befinner sig på inte är lika 

tydligt begränsat som i ett klassrum. Man är då rädd att någon elev ska försvinna. 

Något som lärarna även ser som ett hinder var att gå över vägar med en stor 

elevgrupp när man ska lämna skolans område eftersom de inte kan skydda eleverna 

från trafiken. 

2.1.7 Tid- timplan, planering och förberedelser     

Tid är en av de stora faktorerna som många studier tar upp som hinder för lärare att 

utföra utomhusundervisning. Forskningsstudierna visade att lärare ansåg att det var 

svårt att hinna med allt i timplanen för NO om man ska undervisa utomhus då det 
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försvinner mycket tid till annat än undervisning (Beames et al., 2009; Berg & 

Fägerstam, 2013; Henriksson, 2018; Torkos & Roman, 2019; van Dijk-Wesselius 

et al., 2019).  

Planeringar ska göras inför lektioner. När man ska planera inför 

utomhusundervisning uppger Berg och Fägerstam (2013), Torkos och Roman 

(2019) och van Dijk-Wesselius et al. (2019) att lärare anger att det tar längre tid att 

planera inför den typ av undervisning. När planeringen tar lång tid blir det ett hinder 

för lärarna att utföra utomhusundervisning. 

Torkos och Roman (2019), Zinger et al. (2020), Zink och Boyes (2016), och van 

Dijk-Wesselius et al. (2019) nämner i sina forskningsstudier att förberedelser är ett 

hinder för lärare vid utomhusundervisning. Lärarna i studierna menar att det krävs 

förberedelser exempelvis i form av information till föräldrar om utomhusaktivitet, 

riskbedömning behöver göras, elevlistor behöver finnas tillgängliga, material ska 

plockas fram och övrig personal på skolan ska informeras om var man befinner sig. 

När detta är gjort behöver även eleverna förberedas genom påminnelse med 

toalettbesök och kläder ska tas på. Även detta anser lärarna som deltagit i studierna 

tar tid vilket då blir ett hinder för dem att genomföra utomhusundervisning.  

2.1.8 Yttre faktorer- kläder och väder 

Väder är något som lärare inte kan kontrollera när de planerar för 

utomhusundervisning. Inte heller kan lärare kräva att elever har lämpliga kläder 

med sig till skolan. Torkos och Roman (2019) beskriver i sin studie vikten av att 

eleverna har med sig lämpliga kläder till skolan. Det är speciellt viktigt för att 

eleverna ska kunna delta i utomhusundervisningen oavsett om det regnar, snöar 

eller är solsken ute. Om eleverna inte har med sig lämpliga kläder efter väder blir 

det ett hinder för lärare att utföra utomhusundervisning. 

En annan aspekt på vikten av väder är klimatet vilket Henriksson (2018) tar upp i 

sin studie. I studien som utfördes i de nordliga delarna av Finland berättar lärare att 

våren kommer sent till den delen av landet. När våren kommer så sent har inte 

växterna hunnit växa upp och kan då inte studeras förrän senare när årstiden är över. 

Detta hindrar lärarna i studien från att undervisa om årstider utomhus.  
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2.1.9 Tillgång till pedagoger 

Zinger et al. (2020) och Beames et al. (2009) skriver i sina forskningsartiklar att 

bristen på pedagoger är ett hinder för att lärare ska kunna utföra 

utomhusundervisning. Beames et al. (2009) studie försökte hitta lösningar till 

lärarnas hinder angående tillgång till pedagoger. Bristen på pedagoger kunde man 

inte hitta någon lösning på. Zink och Boyes (2006) tar även dom upp att bristen på 

pedagoger är ett hinder för utomhusundervisning. Lärarna i Zink och Boyes (2006) 

studie menar också att det är svårt att hitta lämpliga pedagoger till 

utomhusundervisningen.  

2.2 Problemformulering 

Då det enbart gick att utläsa ur den tidigare forskningen om vilka hinder lärare såg 

med utomhusundervisning gick det inte att se vad lärare hade för förutsättningar 

och resurser. Det gick heller inte alltid att utläsa vad lärare själva säger att de skulle 

behöva för förutsättningar och resurser för att kunna undervisa utomhus i NO. Det 

gick bara i enstaka fall, som exempelvis kring behovet av kompetensutveckling. I 

den tidigare forskningen fanns det även begränsat med forskning som gjorts i 

Sverige kring det valda syftet. Läroplaner och lärares roller ser olika ut i olika länder 

och skiljer sig därför från hur det ser ut här i Sverige. Forskning som genomförts i 

exempelvis USA säger därför inte så mycket om hur läget ser ut för lärare på skolor 

i Sverige.  Därför är det av värde att undersöka just det, vad lärare själva säger att 

de har och behöver för förutsättningar och resurser för att kunna bedriva 

utomhusundervisning i NO i årskurs 1–3 i svenska skolor.  

 

2.3 Ramfaktorteori 

Vi kommer använda oss av ramfaktorteorin som teoretisk förankring i vår 

undersökning. Ramfaktorteorin utvecklades av Ulf P. Lundgren och Urban Dahllöf 

i slutet av 1960-talet (Lundgren, Säljö & Liberg, 2018). Lundgren (1999) menar att 

ramfaktorteorin är en teori inom det skolvetenskapliga och pedagogiska området 

som används vid utbildningsplanering. Teorin växte fram ur en granskning av 

skolan och resulterade i ett synliggörande av att det finns en relation mellan resultat, 
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undervisningsförlopp och externa faktorer i skolan (Linde, 2016). Exempel på 

externa faktorer är läroplanen, ekonomi och skollagen. Inom ramfaktorteorin 

studeras dessa områden för att få syn på hur olika faktorer och ramar påverkar en 

lärares undervisning. Ramarna som man syftar till inom ramfaktorteorin ger enligt 

Lundgren (1999) utrymme för att ge eller inte ge möjligheter för lärare i sin 

undervisning.  Teorins kärna grundar sig i att lärare har ett antal yttre faktorer som 

är utom deras kontroll att förhålla sig till i sin planering av undervisningen. Dessa 

externa faktorer har påverkan på hur undervisningen kan genomföras och de skapar 

olika slags ramar för hur undervisningssituationer kan utformas. Exempel på olika 

ramar är tid, antal elever, utrustning och lokaler.  

Vi har valt att utgå ifrån ramfaktorteorin i vår undersökning eftersom vi ska ta reda 

på vad lärare har och behöver för förutsättningar och resurser för att kunna bedriva 

utomhusundervisning i NO i årskurs 1–3. Vad lärare har och behöver för 

förutsättningar och resurser är kopplat till de ramar som de yttre faktorerna enligt 

ramfaktorteorin ger uttryck för. Teorin blir relevant att använda som verktyg 

eftersom lärares förutsättningar och tillgång till resurser påverkas av externa 

faktorer. De ramar som de externa faktorerna ger upphov till kommer vi undersöka 

genom intervjuer med lärare. Då kommer vi undersöka vilka olika ramar som 

lärarna i vår studie har att förhålla sig till i sin utomhusundervisning i NO. I studien 

kommer dessa ramar benämnas som ramfaktorer. 

 

3. Metod och Material 
I nedanstående avsnitt presenteras de etiska övervägandena och 

undersökningsmetoden samt vilket urval som gjorts. 

3.1 Förberedelser 

Innan undersökningen genomfördes gjordes en del förberedelser. Ett 

informationsbrev sammanställdes. Informationsbrevet skickades sedan ut via mail 

till tilltänkta lärare för att informera om studien och fråga om de önskade att delta. 

Informationsbrevet går att läsa i bilaga 1. I samband med att informationsbrevet 
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skrevs upprättades även en samtyckesblankett. I den informerades lärarna som ville 

delta om att deltagandet var frivilligt och helt anonymt (bilaga 2). Mer om detta går 

att läsa under rubriken “Etiska överväganden”. 

För att kunna utföra intervjuer med lärarna var intervjufrågor också något som 

formulerades. Vi utgick ifrån forskningsbakgrunden, vårt syfte och våra 

forskningsfrågor när vi formulerade intervjufrågorna. Intervjufråga 1–4 är 

formulerade för att undersöka vad lärarna har för bakgrund kopplat till 

utomhusundervisning i NO. Den första forskningsfrågan, som syftar till vad lärare 

har för förutsättningar och resurser, är kopplad till intervjufråga 5 och 8. Den andra 

forskningsfrågan, som syftar till vad lärare behöver för förutsättningar och resurser, 

är kopplad till intervjufråga 6 och 9. De två sista intervjufrågorna, 11 och 12, är 

formulerade för att undersöka vad de intervjuade lärarna ser för hinder med 

utomhusundervisning i NO. De är därmed kopplade till forskningsbakgrunden. De 

är även formulerade för att undersöka om det finns någon koppling mellan hindren 

som lärare ser för utomhusundervisning och lärares behov av förutsättningar och 

resurser. Intervjufrågorna går att läsa i bilaga 3. Frågorna formulerades så att de 

skulle vara öppna. Det gjordes i syfte att lärarna skulle kunna prata fritt kring det 

gällande ämnet och inte begränsas i sina svar. Vi formulerade heller inte ledande 

frågor till lärarna eftersom vi ville att de skulle svara utefter sina egna erfarenheter.  

3.2 Urval 

Målet var att urvalet av lärare i årskurs 1–3 skulle vara utspritt över fyra skolor. 

Intervjuerna ville vi skulle ske på två skolor som låg mer på landsbygden alternativt 

närmre naturområden och två skolor ville vi skulle ligga närmare centrum och lite 

längre ifrån naturområde. Då skulle det intervjuats två lärare på vardera skola. Det 

urvalet av intervjupersoner och skolor efterfrågades för att få syn på vad den 

geografiska placeringen av skolan kan ha för påverkan på svaren vi skulle samla in 

under intervjuerna.  

Fyra olika skolor kontaktades via mail. På två av skolorna, de som låg i 

stadsområden, kontaktades rektorerna då mailadresser inte kunde hittas till lärarna 

på de tilltänkta skolorna. Vi frågade i dessa mail om två lärare på vardera skola 
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kunde tänka sig att delta i studien. De två andra skolorna kontaktade vi via lärarna 

då deras mailadresser fanns att tillgå. I mailen fanns informationsbrevet (bilaga 1) 

bifogat så att lärarna skulle kunna läsa det innan de bestämde sig för att delta i 

studien.  

Från skolorna där rektorer kontaktades fick vi ingen återkoppling trots flera försök. 

Därför kontaktades ytterligare två lärare på en ny skola. Skolan som de lärarna 

arbetade på låg i ett bostadsområde och den valdes av den anledningen. Det visade 

sig att en av de kontaktade lärarna inte hade NO i sin utbildning och undervisade 

därför inte i de ämnena. Det gjorde att denna lärare valdes bort. 

Urvalet resulterade i att fem lärare med behörighet att undervisa i NO i årskurs 1–

3 på tre olika skolor deltog i studien.  

3.3 Metod för datainsamling 

Syftet med denna studie var att undersöka lärares olika behov av resurser och 

förutsättningar när det kommer till utomhusundervisning i NO i årskurs 1–3. När 

metoden för datainsamling valdes stod det mellan att intervjua lärare och att skicka 

ut enkäter för lärare att svara på. Vi använde oss av intervjuer av lärare för att 

undersöka forskningsfrågorna. Huvudfokuset låg på insamlad kvalitativ data från 

de tänkta intervjuerna. Om vi däremot hade använt oss av enkäter hade antalet 

deltagare troligtvis varit högre vilket hade gett ett bredare underlag. Nackdelen med 

enkäter är dock att svaren inte blir personliga och utvecklade. I studien efterfrågas 

lärares egna erfarenheter och därför har den kvalitativa insamlingsmetoden intervju 

valts som metod.  

3.3.1 Intervjumetod 

Undersökningen genomfördes genom personliga intervjuer. En personlig intervju 

är enligt Denscombe “ett möte mellan en forskare och en informant” (2018, s.267). 

Vidare menar Denscombe att personliga intervjuer är fördelaktiga att använda när 

man vill undersöka vad den enskilde personen har för upplevelser och uppfattningar 

om ett specifikt ämne. Eftersom undersökningen ämnade att få syn på vad lärare 

upplever att de har och behöver för förutsättningar och resurser för att kunna 

bedriva utomhusundervisning i NO valdes personliga intervjuer.  
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Vidare valdes intervjumetoden semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2018) 

beskriver att man som intervjuare i en semistrukturerad intervju utgår från en färdig 

lista med frågor men att betoningen ligger på den intervjuade och dennes utveckling 

av synpunkter. Frågorna ska därför vara öppna. Det ska enligt Denscombe (2018) 

vara en flexibel ordning på frågorna och de kan även utvecklas och förändras under 

projektets gång. Den här intervjumetoden valdes eftersom det behövdes en färdig 

lista med frågor för att kunna få svar på forskningsfrågorna samtidigt som 

intervjupersonerna skulle kunna utveckla sina svar och belysa nya faktorer till 

studien. Intervjusvaren samlades sedan in i form av fältanteckningar.  

 

3.4 Genomförande av intervjuer 

När lärarna som kontaktats hade svarat ja till att delta bokades intervjuer in. 

Sammanlagt deltog fem lärare i intervjuer på tre olika skolor. En av skolorna låg i 

ett naturområde och två i bostadsområden. Vid intervjutillfällena hade vi med oss 

samtyckesblanketten till lärarna för underskrift. När samtyckesblanketten lästs och 

skrivits på av intervjupersonen kunde intervjun börja. Intervjuerna tog ca 20–30 

minuter vilket var snabbare än den tilltänkta tiden som var 30–40 minuter. 

En av lärarna genomförde sin intervju via Google meet. Då lämnade vi över en 

samtyckesblankett till hen för underskrift några dagar innan intervjun skulle äga 

rum. Resterande av intervjuerna gick till på följande sätt. En av oss skribenter kom 

till intervjupersonens arbetsplats där intervjuerna ägde rum. Vi gick in i ett avskilt 

rum för att säkerställa att ingen obehörig skulle höra samtalet. I rummet kopplade 

vi upp oss på zoom där den andre av oss befann sig under intervjun. Den av oss 

skribenter som deltog i intervjun via zoom förde fältanteckningar och den av oss 

som var på plats fysiskt ställde intervjufrågorna och förde samtalet. Vi valde detta 

tillvägagångssätt för att minska smittspridningen av COVID-19 samt för att vi 

skribenter skulle minska på våra transportsträckor och spara tid.  

Under intervjuerna visade det sig att alla skolorna hade gångavstånd till någon form 

av naturområde. Det betyder att undersökningen enbart kommer visa 

förutsättningar och resurser för lärare på skolor som har närliggande naturområde. 
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Därmed kunde vi inte urskilja några likheter och skillnader mellan skolor som 

ligger längre ifrån naturområde i resultatet och diskussionen. 

När alla intervjuer hade genomförts sammanställdes svaren i en tabell. Det gjordes 

för att tydligare få en överblick över skillnader och likheter i de intervjuades svar. 

Det gjordes för att få svar på de olika förutsättningar och resurser som lärare har 

och behöver. På så sätt kunde ramfaktorerna som påverkar utformningen av 

undervisningen synliggöras.  

3.5 Etiska överväganden 

En av de forskningsetiska principerna är att man som forskare ska skydda 

deltagarnas identitet (Denscombe, 2018). Vi skyddade intervjupersonerna från 

personlig skada genom att ej använda deras namn, ålder, kön, bostadsort eller 

arbetsplats i någon del av arbetet för att försäkra anonymitet. Inga personuppgifter 

sparades eller användes eftersom de inte var relevanta för studien. Att avslöja 

personlig information kan enligt Denscombe (2018) vara besvärande för deltagarna 

och medföra en rad olika konsekvenser. En av konsekvenserna vi kan se är att de 

intervjuade kan bli uppsökta och ifrågasatta över sina svar.  

Deltagarna blev genom att läsa informationsbrevet medvetna om att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att dra sig ur när de ville redan innan de tackade ja. Det 

säger Denscombe (2018) att man gör inför en intervju. I informationsbrevet fanns 

även syftet med undersökningen nedskrivet samt vilken typ av data som skulle 

samlas in så att de deltagande kunde göra ett informerat beslut kring om de ville 

delta.  

Intervjupersonerna skulle skriva under en samtyckesblankett. Det gjordes för att 

vara säker på om intervjupersonerna deltog genom informerat samtycke. 

Samtyckesblanketten förvarades på ett säkert sätt genom att låsas in. 

Samtyckesblanketterna hade bara arbetets författare tillgång till och de strimlas och 

kastas efter godkännande av studien.  

Intervjuerna spelades inte in utan nedtecknades vid intervjutillfället i form av 

fältanteckningar. Därav samlades inga känsliga personuppgifter in. Det gjordes för 
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att ytterligare skydda de intervjuades identitet. Eftersom intervjusvaren var 

avidentifierade och nedskrivna på papper behövdes de inte låsas in eller förvaras på 

något annat säkert sätt.  

Vi ser att lärare och skolledare kan ha nytta av den här undersökningen vilket 

Denscombe (2018) menar är en del av de forskningsetiska principerna, att studier 

ska vara användbara. Undersökningen belyser lärares behov av förutsättningar och 

resurser för att kunna bedriva utomhusundervisning i NO i årskurs 1–3 i enlighet 

med läroplanens intentioner.  

 

4. Analys  
För att få fram ett resultat ur intervjuerna analyserades den insamlade datan. Nedan 

kommer det gå att läsa om hur analysen av intervjumaterialet genomfördes.  

4.1 Analysmetod 

När intervjuerna genomförts gjordes en sammanställning över svaren. I en tabell 

fördes svaren på intervjufrågorna in utifrån fältanteckningarna. Det gjordes för att 

få en översikt. Tabellen som användes som mall finns att se i bilaga 4. Tabellen 

gjordes i ett Google-dokument. Intervjupersonernas enskilda svar hamnade då i 

kolumner och svaren på varje fråga hamnade på samma rader. Det gjordes för att få 

en överblick. På så vis blev det lätt att se på svaren i förhållande till varandra och 

jämföra dem. 

Analysen kommer fram ur ramfaktorteorin. För att kunna analysera datan utgick vi 

från ramfaktorteorin. Analysen gick ut på att synliggöra de olika ramfaktorerna ur 

varje intervjufråga. De ramfaktorer som lärare har och behöver i form av 

förutsättningar och resurser i den insamlade datan identifierades och 

sammanställdes.  

Det första som analyserades var om alla de intervjuade lärarna använde sig av 

utomhusundervisning. Då kunde vi se resultatet utifrån vad lärarna svarade. Samma 
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gällde svaren på intervjufråga 2 och 4 (bilaga 3) vilket handlade om varför man 

använder sig av utomhusundervisningen och hur ofta. 

Därefter identifierades ramfaktorer genom analys av varje intervjufråga. 

Ramfaktorerna som identifierades kring vad lärare har och behöver för 

förutsättningar för utomhusundervisning fördes in i två överskådliga figurer i form 

av diagram. Diagrammen presenteras i figur 2 och 3. Varje ramfaktor fick en egen 

stapel vilken anger hur många av de intervjuade som säger sig ha och behöva dessa 

ramfaktorer. Diagrammen upprättades i programmet Word. När ramfaktorerna som 

lärare har och behöver i form av resurser för utomhusundervisning sammanställdes, 

gjordes det på samma sätt som beskrivits ovan. De diagrammen presenteras i figur 

4 och 5. Under varje resultat gjordes ett förtydligande av ramfaktorerna med hjälp 

av exempel från intervjuerna. 

Sedan analyserades vilka hinder som de intervjuade lärarna ansåg var störst för dem 

att undanröja. Lärarnas fick själva ge förslag på hur dessa skulle undanröjas. 

Resultatet sammanfattades i en löpande text som delades in i stycken för att markera 

de olika lärarnas svar.  

5. Resultat  
Utifrån ovanstående synliggörande av ramfaktorer presenteras nedan det 

framkomna resultatet.  

 

5.1 Deltagarnas syn på utomhusundervisning 

De intervjuade lärarna använde sig alla av utomhusundervisning i NO. Alla 

använde sig av utomhusundervisning i ämnet biologi, tre använde sig också av fysik 

och en annan i ämnet kemi. De flesta lärarna använde sig av 

fältundersökningar/exkursioner när de skulle se på årstidsväxlingar, växter och 

insekter. En av de intervjuade sa även att hen brukar undervisa om kropp och hälsa 

utomhus. Motion och rörelse utförs då utomhus. Tre av lärarna använder sig även 
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av fysik på lekplatser då de undervisar om friktion och tyngdkraft. En annan lärare 

använde sig även av kemi i form av experiment utomhus.  

Detta svarade lärarna på frågan om varför de använder sig av utomhusundervisning 

i NO: 

Eleverna lär på 
mer än ett sätt att 
känna, se och 
skapa. 

Eleverna lär sig 
lättare då de 
använder sina 
sinnen och de får 
upptäcka istället 
för att läsa.  

Upplevelsen för 
eleverna, bättre 
förståelse då det blir 
fler element- läser, 
skriver, film och 
upptäcker. 

Gynnar 
undervisningen. 
Ger bra 
lärtillfällen. 

Se det man arbetar 
med i verkligheten. 
Upplevelser, visa 
saker på riktigt är 
lättare.  

Figur 1: Varför lärare använder sig av utomhusundervisning. 

I figur 1 går det att utläsa att anledningen till att lärarna använder sig av 

utomhusundervisning i NO var generellt för att deras elever skulle få upplevelser 

och lära genom sina sinnen. 

5.2 Förutsättningar 

Här nedan presenteras vilka ramfaktorer som lärare har och behöver i form av 

förutsättningar för att kunna bedriva utomhusundervisning i NO. 

5.2.1 Vad har lärare för förutsättningar? 

En av frågorna som ställdes till lärarna vid intervjun frågade efter vad de själva 

skulle säga att de har för förutsättningar att bedriva utomhusundervisning i NO. I 

figur 2 går det att utläsa att majoriteten av lärarna har tillgång till någon typ av 

naturområde (skog, vattenområde och äng) med gångavstånd från sin skola.  
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Figur 2: Vad lärare har för förutsättningar. 

Vid intervjuerna framkommer det att alla lärare sa att de har är en god 

skolgårdsmiljö runt sin skola (figur 2). Det syftar till att skolgårdsmiljön ses som 

en förutsättning för att kunna bedriva utomhusundervisning i NO. På skolgårdarna 

finns det tillgång till lekplatsredskap exempelvis gungor och klätterställningar. 

Skolgårdarna har även träd och gräsområden. Två av lärarna nämner även att de har 

nära till lekplats utanför skolområdet där möjlighet till undervisning finns.  

Alla lärare svarade även att de har nära eller gångavstånd till skog (figur 2).  

Tre av lärarna har tillgång till vattenområde med gångavstånd från sin skola. Med 

vattenområde menas hav, sjö eller damm. Att ha ett flexibelt schema är också en 

förutsättning som två av lärarna nämner. Det förklarar lärarna som att de har 

möjlighet att ändra om i lektionsschemat för att kunna undervisa utomhus under 

längre stunder eller hela dagar. En av lärarna påpekar att elever som klär sig i 

ytterkläder efter väder är en förutsättning som hen har att undervisa utomhus. Det 

eftersom hens elever alltid har lämpliga kläder med sig till skolan.  

En annan förutsättning är lärares inställning till utomhusundervisning som en lärare 

påpekar som viktig. Att ha en positiv inställning till utomhusundervisning gör att 

man ser fördelar istället för nackdelar i vad man har för förutsättningar.  
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5.2.2 Vad behöver lärare för förutsättningar? 

I figur 3 går det att utläsa att tillgång till en sjö är en förutsättning som två av lärarna 

säger att de skulle behöva. En lärare skulle behöva närmre till natur.  

När det gäller tiden finns det tre lärare som på olika sätt önskar detta som 

förutsättning. Den ena läraren behöver mer tid i form av undervisning och de två 

andra mer tid i form av planering kring undervisningen utomhus. 

 

Figur 3: Vad lärare behöver för förutsättningar. 

En av lärarna sa att bra väder är en förutsättning som hen behöver ha för att kunna 

undervisa NO utomhus (figur 3). Hen menar att regnigt väder kan göra 

lärandesituationen omotiverande för eleverna om det är kallt och de blir blöta. 

Två av lärarna menar att de inte behöver några mer förutsättningar då de anser att 

alla förutsättningar som kan behövas redan finns på deras skolor. 

5.3 Resurser 

Här nedan presenteras vilka ramfaktorer som lärare har och behöver i form av 

resurser för att kunna bedriva utomhusundervisning i NO. 
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5.3.1 Vad har lärare för resurser? 

Vid sammanställningen av vilka resurser lärare har är det tillgången till pedagoger 

som är den mest framträdande, vilket syns i figur 4. Det är fyra lärare som anser att 

de har tillgång till extra pedagoger/resurspersoner vid behov. Det bör tilläggas att 

de inte alltid har extra pedagoger utan de har tillgång till dessa om det planerades i 

god tid innan utomhuslektioner. 

 
Figur 4: Vad lärare har för resurser. 

Möjligheten till att söka pengar till en bussresa finns hos tre av lärarna. En av lärarna 

som också har tillgång till buss har det via ett samarbete med en naturskola. Då 

ingår bussresan i utflykterna med naturskolan.   

En “materiallåda” är det två av lärarna som har tillgång till (figur 4). Dessa lådor 

innehåller färdiga lektionsplaneringar, material och redskap till lektionerna. 

Materiallådorna lånar man av naturskolan och de lämnas sedan tillbaka dit. Tre av 

lärarna har även dem tillgång till material men i form av luppar, spannar och håvar 

som tillhör skolan.  

Tre av lärarna har läromedel som resurs och en av dessa sa även att de har möjlighet 

att köpa in läromedel till arbetslaget (figur 4). 



 

 27 (44) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Två av lärarna har tillgång till skolbibliotek. Dessa lärare har också ett nära 

samarbete med stadsbiblioteket där de kan kontakta en bibliotekarie som hjälper 

dem att plocka ihop relevanta faktaböcker som används till 

utomhusundervisningen. 

En av lärarna sa att hen har tillgång till ett dataprogram där hen kan göra eget 

undervisningsmaterial till utomhuslektionerna.  

5.3.2 Vad behöver lärare för resurser? 

Enligt de intervjuade lärarna är det behovet av mer material som är mest 

framträdande (figur 5). Fyra av de fem intervjuade sa att de behöver mer material. 

Exempel på material är luppar, burkar och böcker. Av dessa lärare behöver en 

tydligare material till elever med annat modersmål då hen menar att de 

ämnesspecifika orden är extra svåra för dem att förstå. 

 
Figur 5: Vad lärare behöver för resurser. 

Även mer personal var framträdande då tre av lärarna sa att de behöver det. Detta 

för att öka elevernas säkerhet när undervisning ska ske utanför skolans område.  

Två av lärarna ansåg att de behöver mer kompetensutveckling. Två lärare sa att de 

önskar mer kollegialt samarbete mellan lärarna i årskurserna 1-3. Lärarna menar att 

sin egna och andras undervisning hade gynnats av att dela med sig av 
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lektionsplaneringar och erfarenheter kring utomhusundervisning i NO. Att få tips 

och råd på hur andra lärare gör för att utveckla sin undervisning efterfrågas. 

Av de intervjuade lärarna var det en som sa sig behöva mer pengar till bussresor för 

att utomhusundervisningen ska kunna äga rum på andra ställen än de som ligger 

med gångavstånd från skolan.  

5.4 De största hindren för utomhusundervisning i NO 
och hur de kan undanröjas 

Att elever tror att det är lek och rast så fort de kommer ut ser en av lärarna som det 

största hindret för hen att bedriva utomhusundervisning i NO. För att undanröja 

detta hinder gav läraren som förslag att ha en mer noggrann planering för att se till 

att alla elever är engagerade under hela lektionen. Hen sa även att man kan ha 

undervisningstillfällen där eleverna normalt sett inte har rast för att minska rast-

känslan. 

En av lärarna sa att bristen på planeringstid är det största hindret för hen. Då mer 

än bara lektionsplaneringar ska göras när hen ska lämna skolans område, 

exempelvis riskbedömningar och andra förberedelser, är den planeringen mer 

tidskrävande. För att undanröja det hindret ger läraren som förslag att samarbeta 

mer på lågstadiet genom att dela med sig av sina planeringar till varandra. På så sätt 

kan planeringstiden kortas ner. Hen sa även att bristen på personal är ett hinder för 

utomhusundervisningen men har ingen tanke om hur det skulle kunna undanröjas.  

En lärare upplever att när hen arbetar mycket tematiskt kan det vara en nackdel då 

man missar exempelvis årstidsväxlingar när man har ett annat tema just då. Det ser 

den läraren som det största hindret. För att undanröja det hindret tänker hen att mer 

regelbunden NO undervisning utomhus, exempelvis en gång i veckan, skulle kunna 

vara ett bra sätt att arbeta på.  

Då man är begränsad till kortare gångsträckor när man arbetar med yngre elever så 

kan buss behövas för att underlätta förflyttningen. Därför såg en av lärarna att 

kostnad för bussresor är det största hindret för hen att genomföra 

utomhusundervisning i NO. För att undanröja det hindret menade hen att mer 
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pengar till bussresor behövdes. Hen nämner också att risken att elever virrar bort 

sig när de befinner sig utanför skolans område också är ett hinder för hen. Då behövs 

mer personal som kan ha uppsikt på eleverna för att undanröja det hindret.  

När undervisningen i NO sker utomhus är det lätt att eleverna anser att det är rast. 

Det säger en av lärarna att det är hens största hinder till utomhusundervisning. Här 

menar läraren att hindret kan undanröjas genom att träna eleverna i att vara ute 

under fler undervisningstillfällen i NO. Då vädret inte går att påverka menar en av 

lärarna att elevernas klädsel är ett hinder. Det är även ett hinder för hen att hitta tid 

till att leta efter passande undervisningsplatser. Här avslutar hen intervjun med att 

säga att det handlar om att bestämma sig för att lösa det och att attityden spelar roll. 

 

5.5 Sammanfattning av resultatet 

I intervjuerna framkom det att de deltagande lärarna använder sig av 

utomhusundervisning i NO. De undervisade då i biologi, fysik och kemi. I biologin 

genomförde de fältundersökningar och de tittade på naturen. I fysiken använder 

lärarna lekplatsen då de arbetade med friktion och tyngdkraft. I kemin använder de 

sig av experiment utomhus. Det betyder att studien kom fram till att alla de 

intervjuade lärarna använde sig av utomhusundervisning i NO i årskurs 1–3 enligt 

läroplanens intentioner.  

Det framkom i intervjuerna att lärarna i vår studie hade liknande anledningar till 

varför de väljer att genomföra utomhusundervisning i NO. De såg att 

utomhusundervisning är fördelaktigt på olika sätt. Bland annat sa de att eleverna 

fick möjlighet att lära sig på mer än ett sätt och att de lär sig genom alla sina sinnen 

när de har lektion ute (figur 1). 

När det kommer till vad lärare säger att de har för ramfaktorer i form av 

förutsättningar för att genomföra utomhusundervisning i NO framkom bland annat 

följande. De har en bra skolmiljö och nära till någon form av natur såsom skog, 

vattendrag och äng samt nära till lekplats (figur 2).  
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Förutsättningarna, det vill säga ramfaktorerna, som lärarna sa sig behöva var 

exempelvis närmre till sjö och mer tid till planering. Det var även två lärare som 

ansåg att de redan hade alla förutsättningar och inte behövde fler (figur 3). 

Lärarna beskriver att de har tillgång till pedagoger, material och läromedel som 

ramfaktorer när de blev tillfrågade om vad de har för resurser. De sa även att de 

hade möjlighet att söka pengar till buss (figur 4). 

Exempel på vilka ramfaktorer i form av resurser som lärare säger att de behöver är 

mer material och mer personal. Kollegialt samarbete och kompetensutveckling var 

också två ramfaktorer som de sa att de behövde (figur 5). 

 

6. Diskussion 
I följande avsnitt i arbetet kommer det gå att läsa om hur vi tolkar studiens resultat 

utifrån vårt syfte. Vi knyter även an till den tidigare forskningen. Syftet med studien 

var att undersöka vad lärare har och behöver för förutsättningar och resurser för att 

genomföra utomhusundervisning i ämnet NO, i årskurs 1–3 i enlighet med 

läroplanens intentioner. Utifrån vårt syfte tolkar vi att studiens resultat är svaret på 

vad syftet ämnar undersöka. Resultatet visar att de intervjuade lärarna använde sig 

av utomhusundervisning i NO med de förutsättningarna och resurser de hade. Trots 

att lärarna såg att de hade hinder för att genomföra utomhusundervisning och behov 

av förutsättningar och resurser genomförde de den undervisningen ändå.  

6.1 Diskussion kring förutsättningar 

Till en början kan vi se en koppling mellan den tidigare forskningen och vår studie. 

Det vi kunde se var att det som den tidigare forskning sa om vilka hinder lärare 

hade kunde relateras till vår studie om vad lärare själva säger att de skulle behöva 

för att kunna undervisa NO utomhus. Då handlar det om vilka ramfaktorer i form 

av förutsättningar och resurser som behövs.  
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6.1.1 Läroplanen 

Något som var utmärkande i vår studie i förhållande till den tidigare forskningen 

gällde läroplanen. Ett flertal studier ur den tidigare forskningen visar att bristen på 

belägg för utomhusundervisning i läroplanen är ett hinder som lärare ser med att 

bedriva utomhusundervisning i NO (Beams et al., 2009; Fellie, 2013; Fellie & 

Nettles, 2019; Zink & Boyes, 2006). Detta var något som vår studie inte visade. 

Alla de intervjuade lärarna i vår studie sa att de utförde utomhusundervisning i NO 

vilket är i enlighet med läroplanens intentioner. Alltså såg de inte att det saknades 

belägg i läroplanen för utomhusundervisning i NO. En orsak till denna oenighet 

beror troligtvis på att läroplanen ser olika ut i olika länder. Men vi kan konstatera 

att den svenska läroplanen menar att man ska genomföra utomhusundervisning i 

NO precis som vi beskrivit i inledningen (Skolverket, 2017).  

6.1.2 Skolans omgivning 

Lärarnas förutsättningar var goda då de intervjuades skolor hade nära till 

naturområden i olika former. Deras skolgårdsmiljö var också en av de goda 

förutsättningar som lärarna hade. Tidigare forskning (Berg & Fägerstam, 2013; 

Torkos & Roman, 2019) visar att lärarna såg det som ett hinder att det inte fanns 

lämpliga naturområden i närheten av skolan. Detta hinder upplevde inte våra 

intervjuade lärare. Dock hade hindret kanske funnits om förutsättningarna sett 

annorlunda ut på skolorna som de intervjuade lärarna arbetar på. Exempelvis om 

skolorna hade varit placerade mitt i en storstad utan närliggande parker. Här ser vi 

att skolans närområde är en ramfaktor som är avgörande för om lärare ser 

utomhusundervisning i NO som ett hinder eller inte.  

Vår studie visar att trots ramfaktorn i form av nära till naturområden som lärarna 

säger att de har önskar de ändå närmre till mer naturområden. Här motsäger de sig 

själva. Det kan vara så att lärarna anser att för att kunna göra undervisningen 

utomhus ännu bättre behöver dessa förutsättningar utökas. Om lärarna har nära till 

skog och hav önskar de även närmre till sjö för att kunna utöka sin undervisning.  
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6.1.3 Tid- timplan, planering och förberedelser 

När vi ser på vad lärare behöver för ramfaktorer i form av förutsättningar kan man 

se en likhet med den tidigare forskningen som handlar om bristen på tid. Lärarna i 

vår studie ansåg att de behövde mer tid till planering av lektioner och till 

undervisning utomhus i NO. Lärarna ville ha mer tid till att planera lektioner då det 

är mer tidskrävande att planera utomhuslektioner än om man har undervisningen 

inomhus. Det var även något som vi såg i den tidigare forskningen (Berg & 

Fägerstam, 2013; Torkos & Roman, 2019; van Dijk-Wesselius et al., 2019). En 

ramfaktor som lärare säger att de behöver i form av förutsättningar är då mer tid till 

planering och undervisning.  

6.1.4 Yttre faktorer- Kläder och väder 

Klädsel är av betydelse för att kunna undervisa utomhus i alla väder och det är en 

ramfaktor i form av en förutsättning. En av lärarna i studien sa att hen hade den 

förutsättningen då hens elever alltid var lämpligt klädda vi utomhusundervisning. 

En annan lärare i vår studie sa att det är ett hinder för hens utomhusundervisning 

att eleverna inte har väderriktiga kläder på sig. Även i den tidigare forskningen 

(Torkos & Roman, 2018) går det att läsa att lärare ser det som ett hinder att elever 

inte har lämpliga kläder. För att undanröja det hindret som både den tidigare 

forskningen och vår studie visar behöver elevers klädsel vara anpassad efter väder. 

Med detta kan vi dra slutsatsen att elevers klädsel är en ramfaktor i form av en 

förutsättning som lärare behöver ha för att kunna undervisa NO utomhus. Den här 

ramfaktorn som är en förutsättning går att koppla till vårdnadshavare då det är dem 

som ser till att eleverna har rätt kläder på sig. Det som skolan kan göra är att 

påminna vårdnadshavarna om att ta med passande kläder till skolan. 

6.1.5 Utmärkande aspekter 

Något som utmärkte sig i våra intervjuer var att två av lärarna ansåg att de redan 

hade alla förutsättningar som de behövde för att kunna bedriva 

utomhusundervisning i NO. Det var något som vi inte sett i den tidigare forskningen 

så det svaret förvånade oss. De intervjuade lärarna sa helt enkelt att de inte behövde 

några ramfaktorer i form av förutsättningar. Anledningen till att de sa att de inte 
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behövde fler förutsättningar kan ha varit för att de ansåg sig ha nära till 

naturområden samt för att andra ramfaktorer i form av förutsättningar redan fanns. 

När lärare ska gå ut och undervisa är det inte bara vad man har och behöver för 

förutsättningar och resurser som är avgörande. I vår studie kan vi se att de 

ramfaktorer i form av hinder som vi identifierat enligt en av de intervjuade lärarna 

kan undanröjas genom att bestämma sig för att man löser det. Det var något som 

utmärkte sig eftersom det inte visade sig i den tidigare forskningen. Det visar att 

attityden och inställningen också spelar stor roll. Vi ser att man kan ha alla 

förutsättningar och resurser för utomhusundervisning men att dessa inte spelar roll 

om lärare inte har en positiv inställning till att undervisa utomhus. En bra attityd 

och inställning till utomhusundervisning kan man därför säga är en ramfaktor i form 

av en förutsättning som man som lärare behöver.  

6.2 Diskussion kring resurser 

Här nedan förs en diskussion kring de resurser som lärare har och behöver. Vi 

kopplar vårt resultat till den tidigare forskningen och till vårt syfte.  

6.2.1 Skolledningens organisation- Ekonomi 

Den första aspekten av vad lärare har för ramfaktorer i form av resurser är kopplad 

till bussresor. Lärare i vår studie sa att de hade möjlighet att söka pengar till 

bussresor. Samtidigt var det en lärare som sa att hen var i behov av mer pengar till 

bussresor. I den tidigare forskningen säger lärare att de ser det som ett hinder för 

dem att genomföra utomhusundervisning eftersom bussresor ofta kostar mycket 

pengar (Henriksson, 2018; Remington & Legge, 2017; Zink & Boyes, 2006). Med 

det ser vi att bussresor är en ramfaktor i form av en resurs som lärare behöver ha. 

6.2.2 Skolledningens organisation- Material 

Material så som håvar, spannar, luppar samt läromedel är något som lärarna säger 

att de har. Men det är även något som de säger att de behöver mer av. Anledningen 

till att lärarna behöver mer material är bristen på det, men även att de behöver nytt 

för att komplettera och utöka sina tillgångar. Bristen på tillgång till material tar även 
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den tidigare forskningen upp som ett hinder för lärare att bedriva 

utomhusundervisning i NO (Beames et al. 2009; Zinger et al., 2020).  

6.2.3 Skolledningens organisation- Kompetensutveckling  

I vår studie sa en av lärarna att hen skulle behöva resursen kompetensutveckling. 

Däremot fick vi inget svar på varför hen ville få mer kompetensutveckling. Detta 

var något som även den tidigare forskningen visade på. I den tidigare forskningen  

syftar detta till osäkerheten hos lärare om hur de ska undervisa utomhus och att det 

är därför de behöver kompetensutveckling (Fellie & Nettles, 2019; Remington & 

Legge, 2017; van Dijk-Wesselius et al, 2019; Zinger et al., 2020). Därav blev det 

ett hinder för dessa lärare att de hade brist på kompetensutveckling. Med detta kan 

vi se att resultatet i vår studie och den tidigare forskningen stämmer överens. 

6.2.4 Tillgång till pedagoger 

Något som lärarna i vår studie sa att de hade som resurs var att de ibland hade 

tillgång till extra personal vid utflykter som skulle ske utanför skolans område. Men 

lärarna sa även att de hade ett behov av fler pedagoger för att öka 

utomhusundervisningens kvalitet och säkerhet för eleverna. Detta påvisade även 

den tidigare forskningen (Beames et al., 2009; Zinger et al., 2020; Zink & Boyes, 

2006). Extra personal är då en ramfaktor som vår studie och den tidigare 

forskningen visar att lärare behöver. 

 

6.3 Förslag på hur hinder kan undanröjas 

Utifrån den tidigare forskningen kan man se en enighet i vår studie om hur 

elevgruppen hanterar utomhusundervisning i NO. Den tidigare forskningen visar 

att lärare ser det som ett hinder för dem att elever tror att det är rast när de kommer 

ut och ska ha lektion (Feille 2013; Henriksson, 2018; van Dijk-Wesselius et al., 

2019). Detta sa även två av våra intervjuade lärare att de såg som ett hinder för 

utomhusundervisning. Utifrån det presenterade resultatet kan vi se att lärare då kan 

behöva ramfaktorn nära till naturområden så att de kan gå till andra 

undervisningsmiljöer. Genom att befinna sig i en miljö där eleverna vanligtvis inte 
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har rast tror vi att rast-känslan hos eleverna kan minska. Vi ser också att tid till 

planering som resurs kan behövas så att detaljerade planeringar kan göras i syfte att 

engagera alla eleverna under hela lektionen.  

De intervjuade lärarna sa även att de hade ett behov av mer tid till planering 

generellt vilket även den tidigare forskningen visade att lärare behöver. Då gav de 

intervjuade lärarna som förslag att samarbeta mer med kollegiet för att undanröja 

det hindret. De menade att genom ett utbyte av erfarenheter, lektionsplaneringar 

samt tips och råd kring hur utomhusundervisningen kan utföras kan planeringstiden 

kortas ner. Det var något som vi inte kunde se i den tidigare forskningen. Vår studie 

visar då att en ramfaktor i form av en resurs som lärare behöver för att korta ner 

planeringstiden är mer kollegialt samarbete.  

 

6.4 Metoddiskussion  

En diskussion som är av värde att diskutera är den valda metoden. Det var svårt att 

få tag i deltagare till studien, därav det låga deltagarantalet. Vi är medvetna om att 

lärare har mycket att göra vilket kan vara en orsak till det låga deltagandet. Det 

resulterade i att urvalet av skolor inte var så varierande.  

Något som även kunde gjorts annorlunda i studien var hur urvalet gick till. Vi 

märkte snabbt att det var svårt att finna deltagare till vår studie. Det resulterade i att 

deltagarantalet var lågt. För att få fler deltagare i studien hade därför ett 

snöbollsurval kunnat gynna oss. Ett snöbollsurval är enligt Denscombe (2018) när 

deltagare i en studie hänvisar till andra möjliga deltagare. Om detta urval hade 

genomförts hade de deltagande lärarna kunnat ge oss tips på andra lärare att tillfråga 

om att delta i studien. En nackdel hade då troligtvis varit att de lärare som kommit 

ur ett snöbollsurval hade arbetat på samma skola som de lärare som först tillfrågades 

att delta. Då hade det inte framkommit några nya ramfaktorer i form av 

förutsättningar och resurser eftersom de deltagande då hade haft samma 

utgångspunkt. 
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Ambitionen med studien var att få syn på skillnader mellan ramfaktorerna som 

skolor som ligger i olika typer av områden har och behöver. Det låga deltagarantalet 

resulterade i att alla skolorna som inkluderas i intervjuerna låg i naturnära områden. 

Detta gör att resultatet inte kan bli representativt för en bred population utan enbart 

för den typ av skolor som inkluderats i studien (Denscombe, 2017). Trots att 

resultatet inte kan ses som representativt för en bredare population kan studien 

agera som en riktning för några av de förutsättningar och resurser som lärare kan 

ha och behöva när de ska utföra utomhusundervisning. För att öka studiens 

representativitet hade intervjuer på flera olika skolor i flera olika typer av 

omgivningar behövts göras. Det hade även behövts genomföras fler intervjuer av 

lärare för att få ett bredare underlag till resultatet.  

Med detta i åtanke kanske studien hade fått ett annat resultat om kvantitativ data 

hade samlats in i form av enkäter. Då kanske deltagarantalet varit högre och mer 

utspritt vilket hade gett ett bredare underlag. Dock hade studien då gått miste om 

vad lärare egentligen säger att de behöver då det hade varit flervals alternativt som 

hade varit inskrivna av oss. Lärarnas egna uppfattningar hade då gått förlorade.  

De deltagande lärarna i studien gav många och bra svar på våra frågor och det var 

generellt sett inget som inte framgick i deras svar. Men för att lärarna i studien 

skulle kunna svara på ett mer eftertänksamt sätt hade de kunnat få intervjufrågorna 

i förväg. Då hade de hunnit reflektera mer över vad de har och vilka behov de har. 

Det här var även något som lärarna själva reflekterade över och framförde i slutet 

av intervjuerna. En nackdel som vi kan se med att ge intervjufrågorna till de 

deltagande lärarna innan intervjuerna är att lärarna då kan förbereda sig mer genom 

att prata med kollegor på sin arbetsplats. Då hade svaren under intervjuerna inte 

varit lärarnas personliga och spontana svar utan i stället hela arbetslagets svar. I 

studien var vi ute efter lärares personliga svar och därför valde vi att inte ge 

intervjufrågorna i förväg till de deltagande.   

Som vi nämnde ovan så ville vi inte att deltagarna skulle bli påverkade av andra 

personer i sina svar. Därför valdes inte fokusgrupper som intervjumetod. En 

fokusgrupp är en liten grupp av människor som är konstruerad för att kunna 

undersöka olika attityder och uppfattningar inom ett specifikt ämne (Denscombe, 
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2018). Detta övervägande gjordes men vi ansåg då att svaren från 

intervjupersonerna inte skulle bli personliga om fokusgrupper valdes. Däremot kan 

vi se att om vi hade använt oss av fokusgrupper som intervjumetod hade de 

deltagande lärarna fått möjlighet till diskussion. De diskussionerna hade kunnat visa 

på fler och utförligare svar på forskningsfrågorna som inte framkom under de 

personliga intervjuerna.  

 

7. Slutsatser 
Utifrån ovanstående diskussion kunde vi dra slutsatser. Dessa slutsatser presenteras 

i avsnittet nedan och avslutas med studiens utbildningsvetenskapliga relevans samt 

förslag på vidare forskning.  

Utifrån vilka hinder som lärarna i vår studie ser kan slutsatser om behov av 

förutsättningar eller resurser göras. Kopplingar kan göras mellan deras svar om 

vilka hinder de ser och vad de säger att de behöver för ramfaktorer. Dessa 

ramfaktorer kopplar vi till våra begrepp förutsättningar och resurser. 

7.1 Slutsatser kring förutsättningar 

Slutsatsen som kan dras utifrån vad lärare har för förutsättningar är att de har goda 

tillgångar i form av ramfaktorer. Lärarna har nära till passande naturområden samt 

en bra utformad skolgård. I frågan kring vilka förutsättningar lärare behöver kan 

slutsatsen dras att lärare behöver mer tid i planeringssyfte som en ramfaktor.  

7.2 Slutsatser kring resurser 

De ramfaktorer som lärare ansåg att de hade att tillgå i form av resurser var bland 

annat tillgång till pedagoger och material. Fler pedagoger och mer material var även 

något som lärarna sa att de behövde som ramfaktor. Genom behoven av dessa 

ramfaktorer kan slutsatsen dras att den ramfaktor som lärare generellt är i störst 

behov av när det handlar om resurser är pengar. För att kunna få mer personal, för 

att kunna köpa in nytt material och läromedel och för att kunna ge personal 

kompetensutveckling behövs ramfaktorn pengar.  
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7.3 Studiens utbildningsvetenskapliga relevans 

Vår studie bidrar till att lärare och skolledare får syn på vad lärare har och behöver 

för förutsättningar och resurser för att kunna bedriva utomhusundervisning i NO. 

Detta kan ge skolledare en insikt i lärares behov och om möjligt kan behoven då i 

sin tur bli tillgodosedda genom att skolledare ger lärare dessa ramfaktorer. Det kan 

också göra att lärare får syn på att det finns liknande behov på andra skolor. Med 

det menar vi att lärare kan känna att det finns andra med samma behov som en själv 

och att man inte är ensam om dem.  

Med detta kan vi se att avundsjuka mellan olika skolor blir en konsekvens för 

yrkesrollen. Om ett arbetslag får reda på att de deltagande skolorna i studien har 

vissa förutsättningar och resurser som de inte har kan det skapa irritation. Lärare på 

skolor som saknar tillgång till förutsättningar och resurser kan då visa på studien 

och undra varför de inte har samma tillgångar.  

 

7.4 Förslag på vidare forskning 

Denna studie var i liten skala vilket betyder att avgränsningar behövde göras. Som 

förslag på vidare forskning kring ämnet ger vi följande. Om studiens omfång sett 

annorlunda ut hade vi intervjuat fler lärare på flera typer av skolor. Skolor i 

storstadsområden och skolor med nära till natur hade då kunnat ställas mot varandra 

i en jämförelse av vad lärarna svarar att de har och behöver för förutsättningar och 

resurser. Det som också kunde gjorts var att göra en jämförelse med vad lärare säger 

att de har för resurser och vad skolledningen säger att de ger lärarna för resurser. I 

de avseendena hade en jämförelse mellan lärarnas och skolledarnas svar bidragit 

till en intressant diskussion. Vidare kan man göra en observation för att se vad 

lärarna har för förutsättningar och resurser. Syftet med det är att göra lärarna 

uppmärksamma på vad de faktiskt har men också för att se om lärarna har 

förutsättningar som de själva inte sett. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1-informationsbrev 

Hejsan! 

Vi, Christina och Tilda, är två studenter från Högskolan Kristianstad som läser 

Grundlärarutbildningen F-3. Nu under vår sista termin på utbildningen skriver vi 

ett examensarbete och det skulle vara av stor betydelse om ni skulle vilja vara 

med i vår undersökning. 

Vår undersökning syftar till att undersöka vad lärare i årskurserna 1–3 har för 

förutsättningar och resurser för att kunna undervisa NO utomhus. Vi vill även 

undersöka vad lärare behöver för förutsättningar och resurser för att kunna utföra 

utomhusundervisning i NO.  

I kursplanen för ämnet biologi står det att elever ska genomföra “enkla fältstudier 

och observationer i närmiljön” i årskurs 1–3 (Skolverket, 2019, s. 166). Vidare 

står det i kommentarmaterialet till kursplanen i biologi (Skolverket, 2017) att det 

innehållet i läroplanen syftar till att elever ska befinna sig utomhus och göra dessa 

undersökningar. Men för att kunna genomföra detta i sin undervisning behöver 

lärare andra förutsättningar och resurser att tillgå. Därför vill vi undersöka hur 

lärare själva beskriver sina nuvarande situationer och behov.  

Studien kommer genomföras genom personliga intervjuer som är helt anonyma. 

Dina svar kommer nedtecknas på papper vilket gör att svaren inte kan kopplas till 

dig. Inga personuppgifter kommer därmed samlas in. Under intervjun, som 

kommer ta ca. 30–40 minuter, kommer du att sitta ner med en av oss. Den andra 

kommer delta via videosamtal som inte kommer spelas in.  

Vi vill fråga dig om du vill delta i vår studie om vilka förutsättningar och resurser 

du har och skulle behöva för att bedriva utomhusundervisning i NO. Det finns 

inget krav på att du ska ha bedrivit utomhusundervisning i NO för att delta. 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan närsomhelst avbryta ditt 

deltagande utan några konsekvenser. 

Om du har några frågor kan du kontakta oss på följande sätt: 

Christina Edqvist    Tilda Mattsson 

X      X 
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Bilaga 2-samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien: 

Utomhusundervisning i NO; Lärares förutsättningar och behov 

  

Jag har skriftligt informerats om studien och samtycker till att delta i den. 

Jag är medveten om att deltagandet i studien är frivilligt. 

Jag är medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i studien 

utan att ange orsak och utan att det får några följder. 

Jag är medveten om att jag i studien kommer vara anonym och mina svar kommer 

inte kunna kopplas till mig personligen. Ej heller till min skola. 

Samtyckesblanketten kommer sparas fram till att arbetet är godkänt. Därefter 

kommer blanketten strimlas och kastas. 

  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien. 

  

________________________________________ 

 Underskrift 

  

________________________________________ 

   Namnförtydligande 

  

________________________________________ 
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  Datum 

 

Bilaga 3-Intervjuguide 
 

Forskningsfrågor: 

● Vad beskriver lärare att de har för förutsättningar och resurser för att 

bedriva utomhusundervisning i NO i årskurs 1-3 i enlighet med 

läroplanens intentioner? 

● Vad beskriver lärare att de behöver för förutsättningar och resurser att 

bedriva utomhusundervisning i NO i årskurs 1-3 i enlighet med 

läroplanens intentioner? 

För att förtydliga inriktningen med undersökningen behöver begreppen 

förutsättningar och resurser närmare förklaras. När det ska undersöka vilka 

förutsättningar lärare har och behöver för att genomföra undervisning utomhus 

efterfrågas exempelvis hur skolans geografiska placering, eller hur elevgruppen är, 

påverkar huruvida lärare utför undervisning utomhus. När det ska undersökas vilka 

resurser lärare har och behöver för att genomföra undervisning utomhus efterfrågas 

vilka insatser som görs, exempelvis inköp av material, tillgång till extra personal 

och bussresor, för att lärare ska kunna genomföra undervisning utomhus. 

1. Använder du dig av utomhusundervisning i NO? 

2.  Varför/Varför inte? Hur ofta? Vilket ämne? 

3. Vad använder du dig av för undervisning i NO om du inte använder dig av 

utomhusundervisning? 

4. Vad använder du dig av för undervisning i NO om du använder dig av 

utomhusundervisning? 

5. Vad skulle du säga att du har för förutsättningar att genomföra 

utomhusundervisning i NO? 

6. Vad skulle du säga att du behöver för förutsättningar att genomföra 

utomhusundervisning i NO? 

7. På vilket sätt? 

8. Vad skulle du säga att du har för resurser för att genomföra 

utomhusundervisning i NO? 

9. Vad skulle du säga att du behöver för resurser för att kunna genomföra 

utomhusundervisning i NO? 

10. På vilket sätt? 

11. Vad skulle du säga är det största hindret för dig att genomföra 

utomhusundervisning? 

12. Vad skulle behövas för att undanröja det hindret? 
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Bilaga 4-Tabell för sammanställning av intervjusvar 

 

Fråga/ 
intervju 

Intervju 1  Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 Intervju 5 

1      

2      

3      

4      

5      

6–7      

8      

9–10      

11      

12      

 

 

 

 


