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FÖRORD 

I Upplandsstiftelsens uppdrag ingår att ge barn och unga möjlighet till naturkontakt. Ett viktigt 

redskap för att nå många barn är naturskoleverksamhet, som ger alla barn möjlighet till 

undervisning utomhus. Utomhuspedagogik kan bedrivas inom ramen för alla skolämnen och 

kurser på gymnasienivå. Den har också potential att bidra till att utveckla barns och 

ungdomars kunskaper, välmående och tro på framtiden.  

Naturen utgör en viktig arena för vardagsmotion, avkoppling, samvaro och möten mellan 

människor. Vi ser ökande behov av att erbjuda barn och ungdomar naturkontakt. 

Utomhuspedagogik och naturskoleverksamhet riktas i dagsläget nästan uteslutande mot för- 

och grundskolan. Skulle utomhuspedagogik kunna vara ett verktyg även i gymnasieskolan?  

I denna rapport försöker vi besvara följande frågor:  

• Finns det lärare, pedagoger och forskare som tycker att det är en god idé att 

kombinera undervisning på gymnasienivå med naturupplevelser och i så fall varför?  

• Kan utomhuspedagogik tillföra någonting till undervisningen och vilken typ av stöd 

behöver i så fall gymnasieskolan för att lära in ute med sina elever?  

• Vilka praktiska möjligheter finns i gymnasieskolan att flytta undervisningen utomhus? 

• Finns det anledning att tro att utomhuspedagogik kan förbättra utbildningen, främja 

elevhälsa samt bidra till en mer hållbar framtid? 

Rapporten grundar sig på forskning om utomhuspedagogik, på enkätsvar från lärare i Uppsala 

län, på intervjuer med naturpedagoger och lärare samt på samtal med lokala aktörer.  

Vi låter startskottet gå för vidare läsning genom några ord från en erfaren gymnasielärare och 

tillika naturskolepedagog: 

"Hur ska vi kunna utbilda barn och unga till medvetna samhällsmedborgare 

när basen för en hållbar utveckling – insikten att vi är en del av naturen 

samt beroende av dess resurser och övriga ekosystemtjänster – kontinuerligt 

eroderar? Naturpedagoger med lång erfarenhet vittnar om en stadigt 

försämrad förståelse av naturen. Det är alltså oerhört viktigt att vi 

pedagoger ger elever möjlighet att uppleva och förstå naturen, en uppgift 

som i skolans värld kompliceras av ett späckat schema och krävande 

kursplaner." Pedagog, Sigtuna Naturskola, Gymnasielärare samt 

evolutionsbiolog   
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Sammanfattning 

För att undersöka möjligheterna att använda utomhuspedagogik på gymnasiet i Upplands län 

genomfördes under hösten 2019 en undersökning. Den har resulterat i rapporten du nu håller 

i din hand och är det första steget i att bemöta Upplandsstiftelsens vision att 

utomhuspedagogik ska bli en del av skolans ordinarie arbete på alla nivåer från förskola till 

gymnasium. Gymnasieskolan täcks i nuläget inte in. Gymnasielärare och naturskolepedagoger 

har i intervjuer och enkäter tillfrågats om hur de ser på att gymnasieelever ska få tillgång till 

ett undervisningsupplägg som innebär utomhusundervisning. Två gymnasieklasser har under 

hösten fått genomföra heldagar utomhus och under dagarna fått syssla med en blandning av 

friluftsliv, rörelse och aktiviteter som möter kursmål inom ramen för gymnasieskolans 

läroplan GY 11. Sammantaget visar rapportunderlaget att det finns önskemål om – och 

utrymme för – utomhuspedagogik på både teoretiska och praktiska gymnasielinjer. 

Svårigheterna är många och möjligheterna att utforma ett för gymnasieskolan givande 

upplägg likaså. Upplägget bör, förutom undervisning inom läroplanens mål, innehålla fysisk 

aktivitet, ett fokus på hälsa och psykiskt välmående, naturupplevelser och en inkludering av 

fokus på hållbar utveckling. 

 

 

 

 

MED UTOMHUSPEDAGOGISKA METODER KAN ETT ELLER FLERA KURSMÅL I ETT ELLER FLERA ÄMNEN BEARBETAS 

ÄMNESÖVERSKRIDANDE. PARALLELLT MED DETTA KUGGAR UTOMHUSPEDAGOGIKENS MERVINSTER AV RÖRELSE, 
NATURKÄNSLA SAMT MÖJLIGHETER TILL SAMTAL MELLAN ELEVER OCH VUXNA IN I VARANDRA OCH BILDAR EN 

BAKGRUNDSFOND. 
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Bakgrund 

Upplandsstiftelsen bildades 1972 med syftet att verka för bevarande och skötsel av den 

uppländska naturen och för att främja länsinvånarnas friluftsliv. Sedan 1995 har 

Upplandsstiftelsen arbetat för att utveckla naturskoleverksamhet i länet. Genom åren har 

Upplandsstiftelsen bidragit till att starta naturskoleverksamhet i sju av länets kommuner. Idag 

driver sex av länets kommuner naturskoleverksamhet. Eftersom resurserna är begränsade har 

länets naturskolor prioriterat aktiviteter riktade mot förskola och grundskola. I samband med 

formuleringen av Upplandsstiftelsens regionala miljömål fick dock stiftelsen i uppdrag att 

prova möjligheterna att arbeta med utomhuspedagogik som riktar sig mot äldre elever, till 

exempel gymnasieskolan.  

För att undersöka möjligheterna att använda utomhuspedagogik på gymnasiet genomfördes 

under hösten 2019 en undersökning.   

Den bestod i att: 

• Prata med ett antal gymnasieskolor i länet för att få en bild av ingångar och 

möjliga arbetssätt. 

• Tillsammans med några klasser med intresserade lärare, som pilotgrupper, 

genomföra undervisningstillfällen utomhus på några olika teman. 

• Utvärdera och sammanställa de övningar som genomförts. 

• Skriva en enkel rapport om hur utomhuspedagogik kan användas i gymnasieskolan 

och på vilket vis Upplandsstiftelsens Naturskola och andra naturskolor skulle kunna 

vara en resurs i detta arbete. 

Upplandsstiftelsen vill vara aktiv i att förstärka kunskapsinnehållet i flera gymnasiekurser samt 

öppna upp för att eleverna ska känna sig mer hemma i naturen. Den första av många 

lärarröster denna rapports läsare kommer få ta del av hörs nedan: 

”Jag tycker det är väldigt bra att ni också vänder er mot gymnasiet. Eleverna 

är ute mycket mindre nu än tidigare och det finns säkert de som aldrig 

kommit i kontakt med att laga mat ute eller att få lära sig saker om 

naturen.” Lärare 31, Uppsala 

Stiftelsen är väl införstådd med att utomhuspedagogik främjar kunskap som sitter i längre och 

att den ökar elevernas välmående och hälsa. Genom att lära in ute, med hjälp av learning by 

doing på plats i naturen, finns goda förutsättningar för att öka förståelsen för hur ekosystem, 

arter och klimat samspelar, vilket säkerligen kommer till nytta hos framtidens medborgare 

och ledare. 

Uppsala Naturskola och Upplandsstiftelsen samverkar genom att dela lokal i Hammarskogs 

friluftsområde, samt har en tät dialog för att utvinna synergieffekter i verksamheten för de två 

aktörerna. 
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Metod 

För att undersöka möjligheterna att arbeta med utomhuspedagogik i gymnasiet har flera 

metoder använts: 

• Sökning i litteratur och kontakt med de som arbetar med naturskola i Sverige för att 

finna motiv för – och erfarenheter av – att använda utomhuspedagogik i gymnasiet.  

• Samtal med strategiska personer och nätverk kopplade till gymnasieskolan i Uppsala 

kommun.  

• Enkät riktad mot gymnasielärare med frågor om erfarenhet av utomhuspedagogik 

samt intresse för att lära in ute. 

• Samtal med ett tiotal gymnasielärare där frågor liknande enkätens avhandlats. 

• Noggrann läsning av gymnasieskolans läroplan Gy11 för förståelse för 

gymnasieskolans undervisningsupplägg. 

• Skapande och genomförande av två heldagar med undervisningsupplägg utomhus för 

två gymnasieklasser samt utvärdering av desamma, av både medföljande lärare och 

elever. 

Vi har – genom höstens arbete med denna rapport – arbetat för att ta reda på hur stort 

intresset är från gymnasieskolans sida att dyka in i ett samarbete med Naturskolan 

Hammarskog/Upplandsstiftelsen, i en ansats att hitta plats för (mer) utomhusundervisning 

inom ramen för gymnasieskolans läroplan Gy11. 

För att nå fram till adekvata frågeställningar riktade mot lärarna har vi frågat oss: 

• I vad grundar sig ett eventuellt intresse för att kunna ta till sig och utnyttja 

utomhuspedagogik i sin undervisning?  

• Finns troliga hälsofördelar? 

• Medförs positiva samhällseffekter? 

• Skapas/upprätthålls ett intresse för utomhusvistelse? 

• Är det en möjlig del i arbetet mot hållbar utveckling och förståelse för 

ekosystemtjänster? 

• Åstadkoms bättre skolresultat? 

• Finns praktiska förutsättningar? 

I korthet: vilken nytta ser gymnasieskolorna med ett samarbete? 

Enkät 

En enkät har lagts upp på Uppsala Naturskolas hemsida, under en flik med rubriken 

”Gymnasieprojektet”. Där framgår att Upplandsstiftelsen försöker få klarhet i eventuell 

efterfrågan på utomhuspedagogik i Uppsala län från gymnasielärares håll. Lärarna inbjuds där 

att besvara en enkät.  

Ett mail har gått ut på individbasis till i stort sett alla lärare på alla kommunala gymnasieskolor 

i Uppsala län. Ett fåtal skolor har inte mailadresser på sina hemsidor till alla sina lärare. I dessa 

fall har ett mail gått ut till respektive kursansvarig som har ombetts skicka det vidare till sina 

kollegor. Vissa lärare på privata gymnasieskolor har också nåtts av mailet, men långt ifrån alla, 
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då urvalet behövde begränsas för att vara hanterligt och de privata gymnasieskolorna då 

hamnade i skymundan. Privata gymnasieskolor är dock inte på något sätt uteslutna ur 

tankarna på att utomhuspedagogik ska nå in på gymnasieskolor, men på grund av tidsbrist har 

underlaget begränsats. Några hundra mail har sammanlagt gått ut till gymnasielärare. 

Det har inkommit trettiotre enkätsvar, varav något enstaka inkom innan riktade mail gick ut. 

Det beror på att en presentation av projektet, samt en förfrågan om att svara på enkäten, 

skickats ut till lärare tillsammans med andra utskick från Kulturförvaltningen. Personer i KUPP-

nätverket fick också länken till enkäten innan enskilda mail gick ut. 

I denna rapport har varje lärare som besvarat enkäten försetts med ett nummer för att låta 

dem vara anonyma i citaten. Lärare som har intervjuats och som här i rapporten citeras har 

inget nummer. 

Lärarna som har svarat har varit lärare i biologi/naturkunskap, hotell och turism, restaurang, 

kök och livsmedel, barn- och fritidsprogrammet, idrott och hälsa, matematik, 

samhällskunskap, internationella relationer, engelska, nationalekonomi, teknik, religion, 

svenska, konstruktion och CAD. 

Vissa lärare har valt att maila rapportskrivaren i fritext istället för att besvara enkäten. Dessa 

lärare räknas inte in bland de trettiotre som har besvarat enkäten. 

Samtal 

Utöver enkätsvar baseras rapporten även på samtal med ett tiotal gymnasielärare på olika 

gymnasieskolor i Uppsala som givit rapportskrivaren av sin tid. Samtalen har varit utformade 

som ett mellanting mellan ostrukturerad och semistrukturerad intervju, med utgångspunkt i 

enkätfrågorna, men med utrymme för lärarna att prata fritt om sin syn på 

undervisningsupplägg inomhus och hur detsamma skulle kunna utföras utomhus. 

Ett antal naturskolepedagoger runt om i Sverige har också ställt upp på att via telefon eller 

längre mailsvar delge rapportskrivaren sina erfarenheter och tankar kring att arbeta mot 

gymnasieskolan. Även erfarenheter av att arbeta utomhus mot grundskolan har vävts in i 

förståelsen för vägar framåt gentemot gymnasiet. 

Vid två tillfällen har en grupp biologilärare varit inbjudna på möte på Uppsala Naturskola. 

Biologilärare har visat intresse för att genomföra för kursplanen obligatoriska moment i 

Hammarskogsområdet med hjälp av Naturskolans båtar, kanoter och stereoluppar. Denna 

fråga kommer att behandlas separat från detta projekt då det kräver material och plats som 

Uppsala Naturskola använder i sin verksamhet. 

Presentation under KUPP-nätverkets höstträff 

När ett hundratal gymnasielärare och övriga i Kompetenscentrum Uppsala för Hållbar 

Utveckling träffades i Fyrisskolans Aula i slutet av oktober 2019 introducerade 

Upplandsstiftelsen tankar på en satsning på att lära in ute på gymnasieskolan för publiken. 

Föreläsarna under höstträffen, Keri Facer och Johan von Schreeb, utforskar på olika sätt hur vi 

behöver anpassa vår undervisning till den föränderliga värld vi lever i idag: Vilken kunskap 
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behöver vi och vilka verktyg har vi att tillgå? Dessa frågeställningar har de gemensamt med 

denna rapport. 

Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik handlar om platsen vi är på, innehållet i det vi gör och sättet vi jobbar på. 

• Naturligtvis ute, helst i naturen, men också i den lilla skogsdungen nära skolan eller på 
skolgården.  

• Innehållet i det vi gör bygger på det vi finner på platsen. Vi utgår från verkligheten. 

• Vi vill att eleverna ska vara aktiva. Det är de som ska få egna upplevelser och 
erfarenheter. Samarbete och rörelse ingår ofta som naturliga moment.  

• För att kunskap ska uppstå och fördjupas är den uppföljande reflektionen viktig. 
 
Vi definierar utomhuspedagogik enligt Linköpings universitet, Nationellt centrum för 
utomhuspedagogik: 
”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflektion, grundat på upplevelser i autentiska situationer.” (Linköpings 
universitet, 2004) 
 
Emilia Fägerstam beskriver i sin doktorsavhandling hur högstadieelever som fått undervisning 
i biologi och matematik delvis utomhus fått lika bra eller bättre resultat än de som fått ren 
klassrumsundervisning. Eleverna som fick undervisning delvis utomhus blev dessutom mer 
motiverade, fick djupare förståelse och mindes bättre ett halvår senare. 
 
I rapporten Klassrum med himlen som tak, till vilken Anders Szczepanski är medförfattare, 
görs en genomgång av vad forskningen om utomhuspedagogik visar (Grundskolemagasinet): 
 

• Utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever i 

grundskoleåldern, till exempel förbättrad inlärning genom ökad kognitiv förmåga, 

koncentration, arbetsminne och studiemotivation. 

 ”Det är ingen skillnad mellan elever i grundskolan och gymnasieskolan när 

det gäller hjärnans neuroner eller signalsubstanser som serotonin och 

oxytocin. De pedagogiska vinsterna är lika stora och det är synd att man inte 

använder sig av mer utomhuspedagogik på gymnasiet.” (Anders Szczepanski 

i Grundskolemagasinet, 2019) ”. 

• Evidensen är tillräckligt stark för att överväga implementering av fler 

utomhusbaserade inslag i undervisningen bland barn och elever i hela 

utbildningssystemet.  

• Utomhusundervisning ligger i linje med moderna pedagogiska modeller för 

skolutveckling, undervisning och lärande. 

Utomhuspedagoger på Naturskolor runt om i Sverige brinner för sitt uppdrag att 

möta barn i learning by doing-situationer utomhus och får dagligen gehör för att 
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eleverna har roligt, mår bra och lär sig mycket tillsammans med dem. Så här säger 

Per Hedberg på Uppsala Naturskola: 

”Naturen är på riktigt, och det eleverna får göra här [på Uppsala Naturskola] 

är på riktigt. Klassrum inger inte samma känsla. Det finns många elever som 

har varit här [på Uppsala Naturskola] genom åren och som säger att det är 

deras bästa skoldag någonsin och att de har lärt sig något som de alltid 

kommer att komma ihåg”.  

 

Per Hedberg brukar också måla upp följande modell för att översiktligt beskriva vad han och 

hans kollegor arbetar med: 

 

 

Triangeln kan symbolisera Naturskolans verksamhet. Grunden är att bara vara i naturen, 

kunna vara trygg och må bra där. Då kan man se och upptäcka det man har omkring sig och se 

samband. Då upptäcker man också människans påverkan på naturen och är mogen att 

påverka själv. Allt detta ger kunskap om, och känsla, för naturen. Om Naturskolan sedan 

ackompanjerar eleverna genom gymnasieåldern också, när de faktiskt är unga vuxna, kan 

naturkänslan omvandlas till att de vill påverka och ta ansvar för naturen. Det är ett stort plus i 

ett sammanhang där forskningen redan har pekat ut fördelar såsom en stark koppling mellan 

utomhusundervisning, förbättrad inlärning och skolprestation.  

Nedan följer några röster ur Uppsalas lärarkår: 

”Jag tror våra elever skulle ha stor nytta av utomhuspedagogik”. Lärare 15, 

Uppsala 

Påverka

Förstå påverkan

Se sammanhang

Se och upptäcka

Vara i naturen 
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Vissa av lärarna som besvarade enkäten eller intervjuades/ deltog i samtal kände väl till 

utomhuspedagogik, medan andra var osäkra på vad det innebär, men sade sig kunna gissa 

innebörden. 

”Jag tycker det är vansinnigt om vi inte får ut våra gymnasieelever att ha en 

del av sina lektioner ute i naturen; i detta neutrala rum där diskussioner på 

alla plan och ur olika demokratiaspekter kan äga rum”. Citat från intervju 

med en gymnasielärare 

Många av de lärare som ställt upp på intervju känner väldigt starkt för att deras elever ska få 

komma ut mer i naturen och nämner detta som en anledning till att de är intresserade av 

utomhuspedagogik. 

”Många är aldrig i vår läkande natur. De skulle må bättre, prestera bättre, 

vara bättre människor. De skulle även förstå varför vi ska värna om vår 

natur och tänka hållbart.” Lärare 20, Uppsala 

Vissa lärare lyfte fram hälsoaspekten, medan andra lyfte fram hållbar utveckling som 

argument för att ge utomhuspedagogik ett större utrymme. 

”Jag vill att de [eleverna] ska bli mer bekväma med att vistas i skog och 

mark. Många av våra elever verkar knappt ha varit ute i skogen.” Lärare 22, 

Uppsala 

Att kunna ge ungdomar en smak för friluftsliv och möjlighet att komma bort ifrån stadens 

brus är en önskan bland flertalet lärare som år 2019 gjort sina röster hörda i undersökningen, 

men fenomenet att bedriva undervisning utomhus är inget nytt påfund. 

Utomhuspedagogikens rötter sträcker sig långt tillbaka. Filosofen John Dewey (1859–1952) 

talade redan på sin tid om kopplingen mellan teori och praktik. Hans utgångspunkt var 

”learning by doing” där han menade att en människa i grunden inte kan förstå något som man 

endast har läst eller tagit till sig genom abstrakta resonemang. Det är istället i och genom 

handling som människan kommer till verklig insikt. Dewey förklarade att användandet av 

praktiska handlingar ökar engagemanget för det teoretiska-abstrakta (Sundås, 2019). En 

lärare i Uppsala på 2000-talet verkar hålla med: 

”[A]tt få lära sig i en annorlunda miljö tror jag ökar förmågan att minnas när 

man kopplar skoltiden till en annan miljö utanför klassrummet.” Lärare 25, 

Uppsala 

Genom detta projekt vill vi alltså förstärka kunskapsinnehållet i alla kurser på gymnasiet samt 

öppna upp för att eleverna ska lära känna – samt känna sig hemma i – naturen. Är detta en 

önskan även hos gymnasielärare? Svaren på enkätfrågorna ger oss en fingervisning om svaret 

på frågan: 
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Sammanställning av de enkätfrågor som kunde besvaras med ja, nej eller, i vissa fall, ”nja” och 

inte krävde svar i fritext: 

 

EN MAJORITET AV DE LÄRARE SOM SVARADE PÅ ENKÄTEN ÄR NYFIKNA PÅ UTOMHUSPEDAGOGIK.  

Då lärarna som besvarade enkäten var fullt insatta i att den handlade om just 

utomhuspedagogik och med tanke på att medverkan var helt och fullt frivilligt är det troligt 

att de lärare som kände sig nyfikna på utomhuspedagogik har svarat på enkäten i större 

omfattning än de icke-nyfikna. 

 

UNGEFÄR TVÅ TREDJEDELAR AV ALLA LÄRARE ÄR UTE MINST NÅGON GÅNG PER ÅR MED SINA ELEVER. 

Av lärarna som har svarat ”ja” finns det en stor variation i mängden utomhusvistelse/ 

utomhusundervisning. Toppar gör idrottslärarna som har mycket undervisning ute. Därefter 

följer lärare i biologi och naturkunskap, som kan ta med sina klasser ut upp till sju gånger per 

termin (där sju är maxantalet gånger bland de lärare som intervjuats eller besvarat enkät). Av 

övriga lärare som svarat ”ja” på frågan är det vanligt förekommande med lärare som tar med 

sina elever ut en gång per termin eller en gång per år, ofta för ”team-building” eller ”för en 

Ja
87%

Nej
13%

Är du nyfiken på att veta mer om 
utomhuspedagogik? 

Ja

Nej

Ja
65%

Nej
35%

Är du ute något med dina klasser idag?

Ja

Nej
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promenad vid Fyrisån” alternativt ”en runtfösning av eleverna runt skolan för att de ska 

piggna till” (Citat från olika lärare inom citationstecken). 

 

EN MAJORITET AV LÄRARNA VILL VARA UTE MER MED SINA ELEVER ÄN VAD DE ÄR I DAGSLÄGET. 

De flesta svarade ”ja!” med ett utropstecken, eller ”absolut!”. Vissa av de som svarade ”nja” 

eller ”nej” hänvisade till att de tror att det schematekniskt eller innehållsmässigt är omöjligt 

att genomföra. 

 

DENNA FRÅGA GAV NÅGOT TVETYDIGARE SVAR, MEN KNAPPT TVÅ TREDJEDELAR ÖNSKAR ÄNDÅ FÖRSÖKA KOPPLA 

SITT ÄMNE TILL HÅLLBAR UTVECKLING. EN KNAPP TREDJEDEL UNDVEK ATT SVARA PÅ FRÅGAN ELLER SVARADE ATT DE 

INTE VISSTE. 

Av lärarna som svarade ”ja” var det många som redan i dagsläget på ett eller annat sätt 

arbetar med hållbar utveckling inom sitt ämne. Oavsett om de redan har – eller vill – 

Ja
80%

Nej
10%

Nja
10%

Har du en önskan om att lära in ute med dina 
elever mer än i dagsläget?

Ja

Nej

Nja

Ja
63%

Nej
10%

Vet ej/ inget svar
27%

Vill du koppla ditt ämne till Agenda 2030/ 
Hållbar Utveckling?

Ja

Nej

Vet ej/ inget svar
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inkludera hållbar utveckling i undervisningen efterfrågas nya infallsvinklar på hur de ska gå 

tillväga. 

Utomhuspedagogik inom ramen för gymnasieskolans läroplan, Gy11 

Gy11 är namnet på den läroplan som från och med läsåret 2011/2012 antogs. Det finns inget i 

nuvarande läroplan som hindrar utelärande; varken läroplanen eller kursplanerna säger att 

undervisningen måste bedrivas i ett klassrum i en skolbyggnad.  

Det bedrivs dock som sagt ganska lite utomhuspedagogik i gymnasieskolan. Få naturskolor 

runt om i Sverige arbetar mot gymnasiet idag, delvis på grund av att de begränsade 

resurserna sätts in på grundskolan. Vissa naturskolor har speciallösningar för gymnasiet inom 

ramen för vissa kurser eller tar emot klasser på begäran från extra entusiastiska lärare när de 

har utrymme. Entusiastiska förfrågningar från gymnasielärare verkar dock inte hagla över 

naturskolorna. Snarare verkar det vara så att utomhuspedagogik inte riktigt existerar i 

gymnasieskolornas begreppsvärld. Förmodligen skulle efterfrågan vara större om bollen sätts 

i rullning från något håll; antingen naturskolornas, lärarnas, rektorernas eller kommunernas. 

Detta skulle i så fall ske för att utomhuspedagogikens fördelar för hälsa, koncentration och 

inlärning – där intryck från alla sinnen tillser att eleverna minns det de lärt sig under en längre 

tid än om inlärningen sker i klassrum. 

I Uppsala län begränsar sig den utomhuspedagogik som riktar sig mot gymnasiet till de 

aktiviteter som Biotopia i Uppsala och några av naturskolorna har. Biotopia har ett utbud 

riktat mot gymnasieskolan, där varje aktivitet är 1,5 timme; det vill säga väl anpassat efter 

gymnasieskolans tidstillgång. I övrigt finns ett fåtal exempel från naturskolor i Uppsala län, 

men antalet timmar som läggs på gymnasiet är lätträknade. Utomhuspedagogik går dock väl 

ihop med de inledande styckena i Gy11 som behandlar skolans värdegrund, riktlinjer och 

övergripande mål och det går väl ihop med ett uttryckt mål att inkludera helhetstänkande och 

ämnesöverskridande undervisning. Detta är ett mål att sträva mot i en planering för hur 

gymnasieskola och utomhuspedagogik kan samverka. Utöver att åstadkomma 

ämnesövergripande aktiviteter sätter utomhuspedagogiken även rörelse, frisk luft, träning i 

samarbete och individuell utveckling på kartan i undervisningen vilket är en fördel i en 

schematekniskt svår undervisningsmiljö där behoven för utrymme utanför betygsgrundande 

aktiviteter upplevs vara stora för lärare och elever som har en stressad vardag.  

För att inleda denna rapports delfokus på hållbar utveckling (ett ämne som behandlas i ett 

separat stycke längre ner), kommer Gy11 redan här att användas för att stärka att kopplingen 

finns. 

”Utrymme bör ges för att humanistiska, sociala och naturvetenskapliga 

vetenskaper ska samverka i diskussioner kring de komplexa frågor som 

relateras till hållbar utveckling”(Skolverket 2011:7).  

”I den generella läroplanen anges också att eleverna ska skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.” 

(Skolverket 2011:7)  
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”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan 

dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” 

(Skolverket 2011:7) 

Utöver incitament i den generella läroplanen att bedriva undervisning utomhus finns också 

tydliga krav på utomhusvistelse i kursplanerna för idrott och biologi, samt i viss mån 

naturkunskap. Dessa ämnen kräver under vissa kursmål ett undervisningsupplägg som sker 

utomhus. 

I det centrala innehållet för både Biologi 1 och Biologi 2 i gymnasiets ämnesplan för biologi 

(Skolverket, 2011c) ingår det: 

”Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer 

samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.”  

För Biologi 1 finns ytterligare ett centralt innehåll om fältstudier och undersökningar inom 

ekologi där Skolverket (2011c) skriver att: 

”fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av 

modern utrustning […] ska ingå i undervisningen”. 

I ämnets syfte för gymnasiets biologi skriver Skolverket (2011c) att:  

”undervisningen ska inkludera naturvetenskapliga arbetsmetoder som att 

formulera och söka svar på frågor, göra systematiska observationer, planera 

och utföra experiment och fältstudier […]”  

Utomhuspedagogiken har visat sig ha en positiv effekt på lärandet i biologiämnet. År 2007 

gjorde Hamilton-Ekke en komparativ studie på gymnasieelever i Nigeria där tre olika 

elevgrupper jämfördes. Den första gruppen fick lära sig ekologi utomhus i fält medan den 

andra gruppen fick lära sig ekologi inomhus. Den tredje gruppen fick inte lära sig om ekologi 

alls utan hade redan kunskaperna och fungerade som en kontrollgrupp. Resultatet visade sig 

att den första gruppen som fick lära sig ekologi utomhus presterade bäst på provet efteråt i 

förhållande till den andra och tredje gruppen. Studien visar att eleverna presterade bättre 

genom att få förstahandsupplevelser av organismerna i deras naturliga miljö. 

En annan studie (Prokop, Tuncer och Kvasnicaks, 2007) visade att elevernas förståelse för 

ekologi genom undervisning utomhus ökade. Elever som blivit undervisade utomhus fick en 

positiv upplevelse av miljön och naturen samt fick med sig ett större intresse för 

biologiämnet. 

För naturkunskap står det inte utskrivet i läroplanen som i biologi, att det ska genomföras 

fältstudier. Istället står det i det centrala innehållet att undervisningen ska behandla: 
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”[…] naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, 

klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt 

kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.”  

Idrottslärare på gymnasiet som har besvarat enkäten och som har intervjuats för denna 

rapport ser utomhusundervisning som en naturlig del av kursplanen. Ofta är de utomhus vid 

varje undervisningstillfälle under minst halva året. Dock verkar det finnas ett stort intresse av 

att bredda och utveckla friluftslivsmomentet och få hjälp med detta. Friluftsliv kan vara ett 

ganska materialtungt delmoment i idrott och hälsa och här finns alla anledningar att söka 

samarbete med en naturskola. Idrottslärarna är också väl insatta i hur nära förknippat rörelse 

och psykisk hälsa är. Utomhusvistelse har en naturlig plats i undervisningen både inom ramen 

för Idrott och hälsa 1 och 2. 

”Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och 

förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en 

källa till välbefinnande” (Skolverket) 

Det verkar också som om klassmentorer ser en samarbetsmöjlighet med idrottslärare för att i 

samarbete med Upplandsstiftelsen/ Uppsala Naturskola skapa teambuildingdagar. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt 

intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle. 

”Jag tror absolut att det är bra för elever att få komma ut regelbundet då 

väldigt få elever gör detta till vardags eller som hobby efter skolan. Till och 

med idrottslektionen är oftast förlagd inomhus. Man vet att det ökar 

elevernas välbefinnande att få komma ut i naturen och att röra på sig.” 

Lärare i Uppsala 

Forskaren Anders Szczepanski, som under sin forskarkarriär fokuserat på grundskolan, har 
själv undervisat på gymnasiet och då genomfört många av sina lektioner utomhus. Han anser 
att naturvetenskapliga ämnen är enkla att konkretisera i naturen, men han har även låtit sina 
elever arbeta med avancerad matematik som att mäta vattenflödet i en bäck med hjälp av 
integralkalkyl. Han menar att alla lärare kan förlägga vissa av sina lektioner utomhus, vare sig 
de är språklärare, mattelärare eller lärare i samhällsvetenskapliga ämnen. ”I svenskan kan 
man exempelvis studera ortsnamn och språkets evolution genom olika miljöer och i 
historieämnet finns det hur mycket som helst att se och uppleva utanför skolans väggar”, 
säger han (Grundskoletidningen). Utomhuslärande kan också bidra till ökad motivation hos 
elever som kanske har svårt att lära sig siffror och bokstäver på ett mer traditionellt sätt i 
klassrummet (Szczepanski, 2011). Enligt Anders Szczepanski ligger svårigheten ofta i att det 
tar tid att förbereda och genomföra utomhuslektioner. 

 ”Dessutom finns det en brist på praktiska tips och inspiration, inte minst för 
gymnasieskolan. Bristen på material och verktyg för utomhuspedagogik är 

tyvärr något av en vit fläck i Sverige.” Anders Szczepanski 
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Upplandsstiftelsen bär Szczepanskis ord med sig i utformningen av vidare arbete med att 
införa utomhuspedagogik på gymnasiet. Förhoppningsvis kan vi arbeta i en riktning som 
åtgärdar dessa brister. 

För grundskolan finns det gott om litteratur som behandlar hur undervisning kan förläggas 

utomhus, inom en rad olika undervisningsämnen såsom svenska, matematik, teknik, biologi/ 

naturvetenskap och hållbar utveckling för att nämna några exempel. Bokserien ”Att lära in 

ute” har sin utgångspunkt i läroplanen för grundskolan, Lgr11 och undervisningsupplägget 

stöttar kursplanerna.  Då böckerna i bokserien har ett omfattande innehåll finns möjligheter 

att använda sig av materialet i dem och anpassa dem till Gy11 i vissa fall. Metoderna är 

desamma. 

 

Utomhuspedagogik på praktiska gymnasielinjer 

Utomhuspedagogiska inslag på praktiska linjer verkar, utan att vara ett genomarbetat 

antagande, vara mer genomförbart i dagsläget än inslag på teoretiska linjer. Utrymmet verkar 

vara större att lämna klassrummet. Två klasser/elevgrupper kunde, med relativt kort varsel, 

delta i två heldagar utomhus under hösten 2019. Lärare på teoretiska linjer förespråkar i 

jämförelse en framförhållning på sex månader.  

Hotell och Restaurang 

Intresset för att få komma ut i naturen, samt även möjligheterna till detta, verkar vara stort 

bland lärare på Region Uppsalas enda yrkesutbildning för Hotell- och restaurang. Etnobotanik, 

det vill säga läran om ätbara och på andra sätt användbara växter, är ett exempel på aktivitet.  

”Att se hur olika livsmedel finns och växer vilt ute i naturen skulle ge en ökad 

råvarukunskap. Detta skulle kunna knytas in i samtliga matlagningskurser 

och även livsmedel- och näringskunskap”. Lärare, yrkesinriktning kock 
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Hotell och Turism 

 

 

Utomhusdagen som en klass elever genomförde hösten 2019 tillsammans med en pedagog 
från Upplandsstiftelsens naturskola hade fokus på ”natur som turismresurs” och eleverna fick 
i olika övningar guida varandra i naturen runt Dalkarlskärret med fokus på upplevelser med 
olika sinnen. 
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Barn och fritid 

 

En grupp med elever i årskurs 1 och 2 på Barn- och Fritidsprogrammet besökte 

Östbergstorpet i Hammarskog under en friluftsdag i oktober och fick delta i olika övningar 

tillsammans med en pedagog från Upplandsstiftelsens naturskola. Eleverna fick delvis 

tillgodogöra sig kursmål i ämnet Friluftsguidning, men de fick även lära sig några enkla lekar 

om biologisk mångfald att förhoppningsvis i framtiden göra med barn de träffar i sin yrkesroll. 

I samband med att de slog läger och gjorde upp eld gick vi på ett enkelt sätt igenom 

fotosyntes, cellandning och förbränning, med utgångspunkt i ett ekollon och ett vedträ. 

”[Jag önskar] att eleverna får inspiration till aktiviteter man kan ha ute med 

barn på förskola/grundskola i ramen av hälsa. Det skulle vara bra om 

eleverna förstår på vilket vis kroppen och hjärnan påverkas av att vara ute 

respektive att sitta inne. Hur det påverkar deras inlärningsförmåga. Det 

skulle vara bra att dom får lära sig enklare överlevnadsmetoder ute i 

naturen och hur man kan använda dess resurser. Prata om hållbar 

utveckling, hur länge olika typer av skräp ligger kvar på marken innan/om de 

förmultnar. Vi skulle absolut vilja få fler tillfällen att vara ute i naturen med 

eleverna. 

Vi har en del kurser som skulle fungera att göra ute, ex Naturguidning men 

även kurser som Pedagogiskt Ledarskap och Pedagogiskt arbete (i alla fall 

en del av dom två sistnämnda). Vi har haft en del av lektionerna ute, 

speciellt när dom ska leda en annan grupp då det ofta handlar om att dom 
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ska leda en lek eller samarbetsövning. Men ofta använder vi inte naturen i 

våra lekar, vi bara vistas ute för att få större utrymme. Men det hade varit 

kul om eleverna även kunde leda dom andra i andra aktiviteter än bara leka.  

Det är absolut viktigt att våra framtida barnskötare känner sig trygga i att 

ta ut eleverna i naturen och känner sig lika trygg i att undervisa barnen både 

inne som ute. Det är viktigt att barn från tidig ålder får vistas mycket ute i 

naturen, både för den fysiska utvecklingen och för barnens kreativa 

tänkande och fantasin.” Lärare Uppsala, i en utvärdering efter friluftsdagen i 

Hammarskog i oktober 2019 

Handledning av gymnasiearbeten 

En annan tänkbar samarbetsyta mellan gymnasieskolorna och naturskolorna är handledning 

av gymnasiearbeten; företrädesvis arbeten i biologi och i naturkunskap då anställd personal 

på naturskolor i de allra flesta fall har stor kompetens inom just dessa områden. En pedagog 

från Sigtuna Naturskola delger oss sina tankar om handledning. 

”Det finns många fördelar för oss på naturskolan med att handleda 

gymnasiearbeten. En fördel är förstås att vi bättre utnyttjar den kompetens 

vi besitter inom naturvetenskap och i detta fall mer specifikt biologi och 

naturvetenskapligt arbetssätt. Den stora merparten av vårt arbete är ju 

pedagogik för låg- och mellanstadiet. När man undervisar gymnasieelever i 

deras arbeten måste man handleda dem på ett mycket mer ingående sätt. 

Det är både roligt och spännande för en själv att göra något mer avancerat. 

Det skapar variation dels för den enskilde pedagogen men också för 

arbetslaget och naturskolan i stort. 

De aktiviteter vi gör med gymnasieeleverna skapar också fördelar för 

naturskolans andra aktiviteter. Den kunskap vi får genom gymnasiearbetena 

blir en del av vår aktuella ”kunskapsbank”. En del moment kan vi 

inkorporera i aktiviteterna för yngre barn (t.ex. fältaktiviteter för 

högstadieelever att utforska ekosystemet Mälaren, eller då vi berättar om 

naturen under mötena med låg- och mellanstadieklasser). Vidare öppnar det 

vägar för att samarbeta med mer avancerade grupper, t.ex. forskare från 

SLU, och kontakter i naturskyddsföreningen, och olika pedagoger inom 

kommunen. Att arbeta med gymnasiet ger helt enkelt ”ringar på vattnet” för 

vår verksamhet. 

Att vi utnyttjar vår kompetens och skapar nya möjligheter att undervisa barn 

och ungdomar i Sigtuna kommun visar också att vi är kreativa och aktiva 

som enhet. Det är viktigt att vi gör ett gott jobb för att upprätthålla vår 

status i kommunen, eftersom vi är beroende av finansiering från Sigtuna 

kommun. 
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Fördelarna för elever och skolan går hand i hand med svaret på föregående 

fråga. Om vi inriktar oss på fördelarna för specifikt gymnasiet (deras 

elever/skola) så finns det även där många aspekter. Vi på Sigtuna naturskola 

har ju själva kontaktat gymnasiet för att ge förslag på hur vi kan stärka 

deras undervisning inom naturvetenskap. [Det är en] svår ingång eftersom 

gymnasiet har ett splittrat schema där många ämnen ska få plats och varje 

ämneslärare har många saker att gå igenom för sin kurs. Att arbeta med 

gymnasiearbeten är dock mycket mer ”fritt”. Där har eleverna faktiskt 

mycket lättare möjlighet att komma loss eftersom de har schemalagda 

tillfällen för gymnasiearbeten där de inte är bundna att vara tillsammans 

med resten av klassen. 

Fördelen för eleverna är att de tillsammans med oss kan göra mycket mer 

spännande och aktuella gymnasiearbeten med praktiska moment som 

gymnasieskolan inte kan ordna själv. Vi har kunskap, material, lokaler och 

en omedelbar närhet till naturen vilket ger förutsättningar för ett mycket 

mer givande gymnasiearbete än om man är begränsad till gymnasieskolan. 

Dessutom får de en inblick i hur ”riktiga biologer” faktiskt arbetar, särskilt 

om arbetena sker i samarbete med t.ex. forskare från SLU och aktiva 

människor från Naturskyddsföreningen. Den kopplingen borde 

gymnasieskolan värdera.” 

Naturupplevelser och gemenskap 

I naturen mår eleverna bra. Både naturen i sig och möjligheten att umgås på nya vis utomhus 
bidrar till välmående. Szczepanski och Dahlgrens studie (2011) visade att undervisning 
utomhus kan ha positiva effekter för gemenskapen. Ericsson (2004) menar att 
utomhuspedagogiken kan ge positiva effekter för de sociala ordningarna. I en annan miljö än 
klassrummet ändras ordningarna. Två lärare säger:  

”Jag tycker själv om friluftsliv och vi har många elever som inte är födda 

eller uppvuxna i Sverige som knappt varit ute i naturen. Även många 

tonåringar som inte har varit ute med sina föräldrar, inte varit med scouter 

eller liknande som inte heller tar sig ut i vår fina natur. Det skulle vara roligt 

att jobba med tycker jag. Att elever får lite erfarenhet av vår natur som gör 

att de i framtiden kan semestra i vår egen natur istället för att flyga till 

semesterorter långt bort. Ett miljöanpassat semestrande eller avkoppling. 

[…] Att lära dem och ge dem upplevelser som gör att de senare själva kan 

tänka sig att komma ut i naturen.” Lärare 9 i Uppsala 

”Jag tror att alla mår bra av att komma ut i naturen. 

Sen tror jag att det är en hel del elever som aldrig varit ute i naturen (av 

olika anledningar) som verkligen skulle uppskatta det.” Lärare 10, Uppsala 

Ansvariga lärare för de två klasser/grupper som hade en utomhusdag under hösten med en 

naturskolepedagog berättar om hur elevernas beteende förändrades utomhus, hur 

gruppkonstellationer ändrades och hur de knöt nya band med elever de vanligtvis inte umgås 
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med. Eleverna uppfattade också att det var annorlunda att umgås med klasskamraterna 

utomhus. 

Nedan visas elevers tankar om utomhusdagen: 

” Jag mådde bra av att var ute med mina klasskompisar för det är en annan typ av miljö där 

man pratar mer med varandra” 

”Jag älskar min klass!” 

”Trevlig gemenskap och skön miljö” 

”Det var väldigt roligt och man fick känna gemenskap” 

”Jag älskar att vara ute. Vi lekte ihop, var mer tillsammans” 

”Vi hade skitkul ihop!” Elever på Hotell och Turism 

”Det är viktigt att vara i naturen för vi måste göra så att den mår bra, så att 

vi inte håller på och skräpar ner och låter nästa generation ha en värld som 

är förstörd efter att vi har skräpat ner. [J]ag mådde bra av att vara med 

mina klasskamrater, eftersom om vi inte håller sams så är det svårt senare i 

arbetslivet, om man inte kan samarbeta med andra. Det bästa med dagen 

var att jag fick lära känna personer jag inte pratar med annars, för de går i 

1an. Och att lära mig att överleva i vildmarken, hur man skulle tänka då.” 

Elev Barn och Fritidsprogrammet 

”Jag är ingen skogsmänniska, men naturen är viktig. Den är viktig för både 

oss människor och allt annat levande, för utan naturen kanske inte vissa djur 

skulle finnas. [D]et var kul och man mådde bra av att komma ut lite då jag 

och ungdomar idag inte vistas i skog så mycket. Det bästa var att vi fick 

komma ut och slippa skolbänken. Vi fick lära oss nytt och ändå ha kul 

samtidigt”. 

Elev från Barn och Fritidsprogrammet  

Hälsa 

Av de tillfrågade ungdomarna i årskurs två på gymnasiet, i Region Uppsalas 

hälsoundersökning Liv och Hälsa Ung 2019 svarar enbart 56% av flickorna och 75% av 

pojkarna i länet att de mår bra eller mycket bra. Trenden pekar neråt från år till år, samtidigt 

som forskning kring naturens fördelar för människors hälsa framträder allt tydligare. Flera 

undersökningar visar att vi mår bra av friluftsliv. Att vara ute i naturen kan till exempel 

medföra minskad stress, stärka den kognitiva förmågan, förbättra psykisk hälsa, främja fysisk 

aktivitet och underlätta social interaktion. Vissa forskare menar till och med att vi skulle bli 

lyckligare och känna större livskraft om vi fick en starkare koppling till naturen 

(Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket). Både friluftsliv i naturmiljö (natur- och 

kulturmiljö) samt undervisningsupplägg i stadens närnatur har betydelse för hälsan. 
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Att vara ute i naturen har positiva effekter på både den psykiska och fysiska 

hälsan. För att få de positiva hälsoeffekterna med natur räcker det med att 

vistas i gröna områden i staden (Rappe, 2005). 

Nedan följer några röster från lärare i Region Uppsala: 

”[D]e [eleverna] är extremt stressade och behöver lära sig att koppla av och 

var i nuet utan störande moment.” Lärare 23, Östhammar 

”[M]ånga av våra elever upplever att de är stressade och inte kan koppla 

av.” Lärare 31, Uppsala 

”Det är bra om eleverna gör annat än att plugga och sitta vid skärmar eller 

liknande stillasittande aktiviteter. Om det är ute i naturen så är väl det ännu 

bättre.” Lärare 13, Uppsala 

”Naturens betydelse är stor och jag tror (tyvärr) att många gymnasieelever 

missat denna...” Lärare 26, Uppsala 

”Ja, jag tror att aktiviteter av den typen kan ha en positiv inverkan på både 

individens psykiska (och fysiska) hälsa, och även på gruppdynamiken i en 

klass”. Lärare 11, Uppsala 

”Absolut intressant [med utomhuspedagogik] med tanke på elevernas 

stressnivå!” Lärare i Uppsala, mailkonversation 

”Minska på stressen, öka gemenskapen i klassen samt det psykiska 

måendet.” Lärare 24, Östhammar 

Undervisning utomhus har självklara kopplingar till hälsa, rörelse och samarbete. De flesta 

former av friluftsliv betyder fysisk aktivitet, som i sig har många positiva hälsoeffekter för 

både kropp och själ. Men att utöva friluftsliv kan också vara mer stillsamma möten med 

naturen, som också ger möjlighet till socialt umgänge i en avkopplande miljö. Det har visat sig 

att kortisolnivåerna sjunker hos barn som undervisas utomhus.  

Hållbar utveckling 

I den generella läroplanen för Gy11 anges att eleverna ska skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna (Skolverket 2011:7). Enligt 

styrdokumenten Gy11, Agenda 21 och Haagdeklarationen ska hållbar utveckling genomsyra 

samtliga skolämnen på olika nivåer. Sverige har också anslutit sig till UHU, Undervisning för 

Hållbar Utveckling (Kramming, 2017). UHU innebär att utbilda individer som kan delta i 

skapandet av en hållbar framtid genom att exempelvis förvärva det som kallas 

”nyckelkompetenser för hållbarhet”. 
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Upplandsstiftelsen prioriterar arbete inom naturvård som bidrar till regional uppfyllelse av 

flera Agenda 2030-mål, såsom exempelvis mål 4: god utbildning för alla och mål 11: hållbara 

städer och samhällen.  

I de globala målen, under mål 4, preciserar delmål 4.7 att en god utbildning innebär en 

utbildning för hållbar utveckling. För att ge stöd åt det här delmålet och öka kunskapen om 

hållbar utveckling har regeringen under våren 2019 gett Skolverket direktiv att synliggöra hur 

Agenda 2030 och de globala målen knyter an till skolans styrdokument. Skolverket ställer 

följande frågor, som återfinns på Skolverkets lärportal: hur kan vi i skolan förhålla oss till mål 4 

och delmål 4.7? Hur kan vi använda de globala målen i relation till ämnesplaner och 

programmål i en svensk kontext? Vilka didaktiska redskap kan användas för att göra målen till 

utgångpunkter för undervisning? Att detta är viktiga frågor syns i följande ordmoln som 

exemplifierar tankar hos ungdomar i Upplands län om vad den viktigaste framtidsfrågan för 

världen i stort är: 

 

ORDMOLNET OVAN ÄR RESULTATET AV REGION UPPSALAS UNDERSÖKNING LIV OCH HÄLSA UNG. JU FLER GÅNGER 

ETT ORD HAR UPPREPATS AV ELEVERNA SOM SVAR PÅ FRÅGAN ”VILKEN TROR DU ÄR DEN VIKTIGASTE 

FRAMTIDSFRÅGAN FÖR VÄRLDEN I STORT?”, DESTO STÖRRE UPPTRÄDER ORDET. VID EN BLICK PÅ MOLNET ÄR DET 

LÄTT ATT URSKILJA EN TREND.  

På frågan ”Hur ser du på världen i stort?”, ställd till elever i årskurs två i Upplands län, svarade 

enbart 18% av flickorna och 31,2% av pojkarna att de ser ljust eller mycket ljust på framtiden. 

Det är lätt att tro att en mörk framtidssyn har att göra med informationen som framkommer i 

ordmolnet. Kan vi, genom undervisning bedriven med utomhuspedagogiska metoder, leva 

hållbar utveckling, som ett sätt att indirekt lära ut det? Kan våra gymnasieelever få vistas i 

naturen på ett socialt hållbart sätt, där de får umgås med sina vänner i klassen, röra på sig och 

ha meningsfulla samtal med sina lärare? Kan vi lyckas visa våra gymnasieelever att vi också 

bryr oss om världens – och deras – framtid och att de inte är ensamma om sin oro? Kan vi ta 

hjälp av exempelvis undervisning i språk, kommunikation, friluftsliv, biologi och historia för att 

lyfta frågan om människans roll i ekosystemen på ett sätt som inte skrämmer ungdomarna 

utan snarare hjälper dem till förståelse för sin samtids kontext? 

En lärare säger: 
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”Det är tyvärr skrämmande hur lite som görs. Hur ska våra unga förstå 

allvaret om de vuxna inte ens nämner vad vi arbetar mot?! […] 

Sammanfattningsvis och kortfattat tror jag extra mycket på att få eleverna 

att förstå just sambanden. Sambanden mellan vistelse i naturen, psykisk 

hälsa, engagemang för klimatet & hur kulturen vi lever i påverkar oss. Det är 

så många som mår dåligt och jag tror det delvis beror på att de klandrar sig 

själva istället för samhället och att de saknar meningsfulla uppdrag. Grov 

förenkling, men du förstår.” Lärare på en av Uppsalas privata 

gymnasieskolor. Utdrag från mailkonversation. 

Frågan är om utomhuspedagogik kan komma till användning för att göra situationen bättre 

för ungdomarna. Lars Owe Dahlgren, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, säger 

(Naturvårdsverket, 2011): 

”Utomhuspedagogik kan ha en viktig funktion för samhällets utveckling mot 

ökad hållbarhet. Fler lektioner ute, bra pedagoger och ökad naturkänsla kan 

helt enkelt fungera som ett vaccin mot dagens ohållbara livsstil.” 

Att utomhuspedagogik och friluftsliv fortfarande är förbehållet ett mindre antal skolor tror 

Dahlgren ofta beror på osäkerhet hos pedagoger; lärare saknar ofta förebilder när det gäller 

att jobba utomhus. Man behöver bara ha lite egen erfarenhet av utbildning utomhus för att 

våga ta steget, säger Dahlgren som uppmanar alla att lära sig undervisa ute.  

Människors koppling till naturen är den psykologiska grund som krävs för att människor ska 

skydda den enligt miljöforskaren Matteo Giusti på högskolan i Gävle. Hans forskning visar att 

barn i städer idag har mycket små möjligheter att lära sig att uppskatta och bli bekväma i 

naturen. 

”Vi måste inse att vår tillvaro vilar på ett skört ekologiskt sammanhang. De 

[barnen] behöver inte bara läsa om naturen, utan även uppleva den.” 

Giusti i DN  

"Hur ska vi kunna utbilda barn och unga till medvetna samhällsmedborgare 

när basen för en hållbar utveckling – insikten att vi är en del av naturen 

samt beroende av dess resurser och övriga ekosystemtjänster – kontinuerligt 

eroderar? Naturpedagoger med lång erfarenhet vittnar om en stadigt 

försämrad förståelse av naturen. Det är alltså oerhört viktigt att vi 

pedagoger ger elever möjlighet att uppleva och förstå naturen, en uppgift 

som i skolans värld kompliceras av ett späckat schema och krävande 

kursplaner." Pedagog, Sigtuna Naturskola, gymnasielärare samt 

evolutionsbiolog 

Skolverket har tillsammans med Högskolan i Halmstad utvecklat en ny modul för Gy11 som 

behandlar hållbar utveckling. Frågan är om kombinationen av utomhuspedagogik och lärande 

om hållbar utveckling är en bra kombination. Förmodligen är det inte alls dumt att lära in ute 

om hållbar utveckling, i en miljö som påminner oss alla om vikten av välfungerande ekosystem 
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och att ta klimatförändringarna på allvar? Kan utomhuspedagogik vara en del av svaret på den 

frågan? 

”Jag försöker utforma uppgifter, oftast runt hållbar utveckling, där eleverna 

får arbeta med saker som hör ihop med deras valda inriktning. Det vore 

jätteroligt att kunna ha något utomhusmoment med i detta (där det är 

möjligt)”.  Lärare i Uppsala för elever med yrkesinriktning 

Svårigheter och möjligheter 

Genom utomhuspedagogik skulle man bland annat kunna stärka gemenskap, sänka stress, 

förstärka inlärning och mildra känslan som kommit att kallas för ”klimatångest”.  

Varför använder inte fler gymnasieskolor utomhuspedagogik redan idag? Två gymnasielärare 

som fått frågan varför friluftsliv och utomhuspedagogik inte används i större utsträckning på 

gymnasiet anger som orsak en blandning av inställning, tradition, kunskapssyn, pengar, 

tidsbrist och fördomar. Praktiska omständigheter såsom tid, transport och material är några 

av de svårigheter som lärare som vill ägna sig mer åt att lära in ute stöter på. Tidsbrist gör att 

utomhuspedagogiken ofta bedrivs som heldagar i form av till exempel utflykter och 

exkursioner (Ericsson, 2004). Scheman och andra administrativa hinder är svårigheter som 

ofta dyker upp i lärarnas uppfattningar om utomhuspedagogik (Lundegård, Wickman & 

Wohlin, 2004). Brist på praktiska tips och inspiration för att kunna bocka av kursmål i 

samband med utomhusvistelsen är också en framträdande svårighet. 

• Schematekniska hinder 

En naturpedagog och föreståndare på Nynäshamns Naturskola summerar något som nästintill 

alla gymnasielärare också säger: ”Kruxet med högre utbildning är att få loss tid, en heldag är 

svår att få loss för schemabrytande aktiviteter”. Schemabrytande aktiviteter kräver planering.  

”Det är mycket svårt med schemaläggning och många andra aktiviteter att 

få till en hel-/halvdag. Det som krävs är mycket god framförhållning så att 

en sådan dag kan finnas med i årsplaneringen redan från terminsstart.” 

Lärare 27, Uppsala 

”Jag är matematik- och fysiklärare på gymnasiet. Jag var ute senast idag när 

eleverna stötte kula och skulle beräkna utgångsfarten av kulan genom att 

beräkna hur högt över marken kulan befann sig då den stöttes, hur långt de 

kom och vilken vinkel kulan hade när det startade sin färd. Men annars gör 

jag det mesta inomhus: lektioner och laborationer. Tiden är knapp som den 

är.” Lärare på skola i Uppsala i mailväxling 

”Jag var ute mycket mer förr, för tjugo år sedan när jag började som lärare. 

Nu har jag färre timmar att röra mig på för att hinna gå igenom allt med 

eleverna och hinner inte. Det är högre målsättning, men mindre tid; en ökad 

press hos elever och lärare” Lärare i Uppsala, i intervju 
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”Det är bekvämt att stanna inne och inte ordna med saker utanför schemat” 

Lärare i Uppsala, i intervju 

Möjligheter: Mycket god framförhållning, gärna ett halvår. Tillse att moment ur kursplanen 

kan tillgodoses i samband med utomhusvistelsen för att minska på stress och press. 

• Platskännedom 

Det är lättare att genomföra en bra lektion utomhus om man känner till området man ska 

vara i. För många lärare är det dock svårt att finna tid för att förbereda sig ute. 

”Att vara ute kräver att man känner till området. De gånger vi har varit ute 

med naturskolan har det varit skönt att ha experter med oss som känner till 

varje sten och träd i området. Om jag är ensam som pedagog och ska ge 

mig ut med mina elever till ett område jag inte känner till, kommer jag 

troligen att tveka.” Lärare 3, Uppsala 

Möjligheter: En pedagog från Naturskolan, som är välbekant med området, följer med klassen 

ut. Fortbildning för lärarna kan också förläggas till en plats aktuell för utomhuspedagogik så 

att lärarna är väl bekanta med området.  

• Brist på bra kläder  

Att klä sig rätt för att hålla sig varm och torr kräver både erfarenhet av vilka plagg och 

fotbeklädnader som passar bäst för ändamålet, samt tillgång till desamma.  

”Vissa av mina elever har inte bra skor eller kläder till utomhusaktiviteter 

och det är ibland en kamp att få dem att vilja gå ut på hösten eller vintern.” 

Möjligheter: Lärarna går igenom praktisk klädsel med eleverna en eller några dagar innan det 

är dags och påminner dem om att ingenting är roligt när man är blöt och kall. Eleverna kan 

välja att stoppa en extratröja och regn-samt vindtäta plagg i en ryggsäck om de inte vill ha 

dem på sig från start.  

• Transportmedel 

De flesta skolor har en begränsad budget och många har inte pengar för att 

finansiera transporter ut i naturen. 

 ”Ett annat problem är transportmedel. Det finns många fina områden i 

Uppland som är svårt att nå med kommunala transportmedel.” Lärare 3, 

Uppsala 

”Skulle resan vara gratis skulle saker och ting komma i ett annat ljus. Det är 

dyrt och tar för mycket tid” Lärare i Uppsala, i intervju 

Möjligheter: Många moment i utomhuspedagogiken går att lösa i närnaturen, men för vissa 

moment eller när man söker en viss miljö, till exempel vatten, krävs det ofta transport. 

Transport kan lösas genom att använda kollektiva färdmedel (dock till viss kostnad) eller 
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genom att utnyttja natur på gång- eller cykelavstånd. Ekonomiskt stöd skulle naturligtvis 

underlätta för skolor att komma ut. 

• Anpassningar till väder och vind 

Väder och vind är alltid en faktor att ta hänsyn till när man är utomhus. Ett vackert väder 

brukar bidra till att det blir en bra dag, medan sämre väder kräver mer planering och 

anpassning av aktiviteter. Både Tal och Morag (2013) och Szczepanski (2007) nämner vädret 

som en försvårande faktor. Den sistnämnde menar att det krävs att lärarna har förmågan att 

hantera elevgrupper under olika väderförhållanden. 

Möjligheter: Bortsett från behovet att ha flexibilitet i schemaläggningen – vilket inte går att 

åstadkomma på de flesta gymnasielinjer i en handvändning – är en lösning att en 

utomhuspedagog bistår med presenningar/läger/kåtor/annat tak över huvudet vid regn och 

blåst. Utomhuspedagogen har ofta möjlighet att ha en ”plan B” om ordinarie aktivitet inte kan 

genomföras på grund av rusk. 

• Närhet till natur 

Szczepanski och Dahlgren (2011) visade i sin studie att det bland lärare finns ett behov av 

närhet till naturmark för att de ska kunna bedriva utomhuspedagogik.  

Denna bild stämmer överens med vad som framkommit i intervjuer och enkäter. För lärare 

som arbetar på en skola som ligger nära natur blir det långt mycket lättare att ta sig ut från 

bebyggelse under en lektion för undervisning utomhus, exkursion eller en idrottslektion med 

paddling. En park fungerar väl för utomhuspedagogik och den erbjuder både miljöombyte och 

frisk luft. För friluftsliv fungerar den sämre. 

Möjlighet: Vi behöver skapa en databas med utomhuspedagogiska undervisningsupplägg som 

lärare kan genomföra inom sitt/ sina ämnen i sin närnatur, även om närnaturen består av 

exempelvis en park. Läraren ska på så sätt kunna minska förberedelsetiden. En annan 

möjlighet är att åka till naturområden för att genomföra heldagar där flera ämneslärare kan 

samarbeta (ämnesöverskridande arbete), få stöd av en naturpedagog samt inkludera friluftsliv 

och rörelse. 

• Det krävs vana för att undervisa utomhus 

Naturvårdsverkets rapport (Mårtensson et al, 2011) nämner att det är viktigt att lärare får 

vidareutbildningar inom utomhuspedagogik. Den okontrollerade miljön är en av 

anledningarna. Lars-Owe Dahlgren, professor i pedagogik säger att lärare ofta saknar 

förebilder när det gäller att jobba utomhus. ”Man behöver bara ha lite egen erfarenhet av 

utbildning utomhus för att våga ta steget, säger Dahlgren som uppmanar alla att lära sig 

undervisa ute” (Naturvårdsverket, 2008). 

”Jag har bara jobbat i några år och skulle vilja känna mig säkrare med mina 

elever utomhus eftersom jag tror att undervisning utomhus har potential att 

tillföra saker som är svåra att lära ut i en klassrumsmiljö”. Lärare 11 i 

Uppsala 
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”Jag gillar själv att vara utomhus och ser möjligheten att ta med elever ut 

som något positivt. Däremot känner jag mig osäker då jag aldrig genomfört 

hel eller halv dag ute med någon större pedagogisk plan än "plocka svamp, 

gå inte vilse".” Lärare 15, Uppsala 

Möjlighet: Stöd av en utomhuspedagog som känner till miljön och/eller utbildning av 

gymnasielärare. Det sistnämnda kan ske genom fortbildningsdagar, utomhusdagar där lärare 

och elever får lära sig tillsammans eller en databas med övningar som lärarna enkelt och med 

kraftigt förminskad planeringstid kan genomföra. 

• Elevernas inställning 

Eleverna är sedan ung ålder vana vid ett skolsystem där prestation kopplas till bedömning och 

feedback i form av betyg. Många lärare vittnar om stressen och pressen detta skapar hos dem 

själva och deras elever, men också om att eleverna blivit så vana vid detta att de är minst lika 

stressade – om inte mer – när moment genomförs på skoltid som inte direkt kan kopplas till 

något betygsgrundande. Kopplingen mellan ”utförande av inlärningsaktivitet” -> ”bedömning” 

-> ”betyg” bör vara omedelbar för att anses tidseffektiv och mödan värd i vissa elevers ögon, 

vittnar ett antal lärare om. Samma lärare förespråkar nyttan av nedvarvning. Vissa 

gymnasielever, som har svarat på utvärdering efter att ha haft utedag under hösten 2019, 

säger att vädret påverkar deras inställning. 

 

ELEVER FRÅN HOTELL OCH TURISMPROGRAMMET GOTTAR SIG I SOLEN UNDER EN UTOMHUSDAG HÖSTEN 2019. 

Möjligheter: Genomföra utomhuspedagogiska undervisningsupplägg med eleverna trots att 

deras inställning inte alltid är positiv från början. Av de två klasser/ grupper som var utomhus 

under en varsin heldag hösten 2019 tillsammans med en pedagog från Naturskolan 

Hammarskog var eleverna mycket mer positiva när dagen var slut och i sina utvärderingar än 

vad de var på morgonen när de anlände till naturområdet och mötte upp med pedagogen. 
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Den ena dagens morgon var kylig, men övergick i varmare temperaturer och sol. Den andra 

dagen var fuktig och blåsig rakt igenom, med tilltagande blåst efter lunch. Trots detta var en 

övervägande del av eleverna nöjda med dagarna och tyckte att de hade fått ut något av dem. 

Behovet hos lärare att kunna bocka av kursmål för att nyttja undervisningstid är ytterligare en 

svårighet. 

Samarbeten 

CEMUS 

Vill och kan elever på CEMUS utveckla utomhuspedagogiska koncept inom design-thinking-

konceptet? Förfrågan har inkommit från CEMUS att samarbeta med oss. 

KUPP-nätverket (Kompetenscentrum Uppsala; Lärande för Hållbar 
Utveckling) 

I ett samarbete med KUPP-nätverket skulle gymnasieskolan, nätverket och en 

utomhuspedagogisk resurs hjälpas åt att koppla Gy11 till Agenda 2030. Detta skulle ske 

genom att lyfta sambandet mellan respektive ämne och hållbar utveckling samt presentera 

konceptuell undervisning/lektionsupplägg med fokus på social och ekologisk hållbarhet. 

Resursen skulle också underlätta vistelse i naturen (tex i Hammarskog) i en förhoppning om 

ett uppsving för psykisk hälsa och miljöengagemang. Detta utesluter inte att resursen också 

kan finnas till för lärare i naturkunskap och biologi som ser samarbetsmöjligheter med en 

naturskola för att bedriva fältundersökningar, apropå biologi-/naturkunskapsnätverket som är 

kopplat till KUPP-nätverket. 

Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare. Skolans Lärande för hållbar utveckling 

(LHU) spelar en central roll för att det ska lyckas. Här kan en naturskolepedagog vara 

gymnasieskolan behjälplig.  

Uppsala kommunala Naturskola 

Uppsala Naturskola har också börjat se om de har resurser som kan användas för att stötta 

gymnasiet. Under våren 2019 hade Naturskolan ett antal klasser på besök från Lundellska 

skolan som fick låna båtar och lite material samt naturskolans lokal för att göra vattenstudier i 

Dalbyviken. En biologilärare på skolan tog initiativ till samarbetet. Dock tog lärarna helt och 

hållet hand om klasserna. 

Naturskoleföreningen 

Inom naturskoleföreningen finns mycket erfarenhet av att arbeta ute med högstadiet. Många 

av dessa erfarenheter kan användas även när det gäller gymnasiet. 

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen har drivit projektet ”Hållbara tillsammans” på Spyken Gymnasieskola i 

Lund. En dialog har öppnats upp för att se om vi kan ta del av deras material och se på vilket 
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eller vilka sätt Naturskyddsföreningen kan ge oss draghjälp. De har en processledare från 

Naturskyddsföreningen, LHU-koordinatorer samt hållbarhetsambassadörer bland eleverna.  

Vägar framåt  

Vi behöver samordna krafter för att få bort utomhuspedagogik på gymnasiet som en vit fläck 

på kartan.  

En metod för att göra detta är att snegla mot Upplandsstiftelsens flerårsplan och applicera 

nedanstående punkter på ett perspektiv som inkluderar gymnasieskolan. 

• Fungera som ett utomhuspedagogiskt centrum i länet 

Eftersom de flesta av länets gymnasieskolor finns i Uppsala har skolorna i just Uppsala varit i 

fokus för den här rapporten. Däremot är målet på sikt att få gymnasieskolor från övriga delar 

av länet att också börja arbeta mer mot att lära in ute. Kunskapsspridning av god praxis är en 

viktig del av projektet. Naturskoleverksamheten i alla länets kommuner bör stöttas i insatser 

mot gymnasiet. Under arbetet med rapporten har dialog förts med alla naturskolor i länet. 

Intresse finns men förutsättningarna för att arbeta mot gymnasieskolan i större skala finns 

inte i nuläget. 

• Delta i större evenemang för att där sprida Upplandsstiftelsens och naturskolans 

metoder  

Om tillfället uppstår att lyfta inlärning utomhus för gymnasieelever, med fokus på social- och 

ekologisk hållbarhet vore det utmärkt. Under pilotprojektet våren 2020 kan också övervägas 

att skapa ett evenemang just för att lyfta detta projekt. 

• Hålla kursdagar och träffar för pedagogisk personal 

En kursdag/fortbildningsdag för intresserade gymnasielärare, kanske tillsammans med 

elevhälsan och representanter för Region Uppsala och gymnasienämnden under våren 2020 

eller hösten 2020 vore intressant för att bredda intresset. 

• Delta i utvecklingen av Hammarskogsområdet. För att allt detta ska vara möjligt 

fortsätter vi samarbetet med kommunerna för att värna naturen nära förskolor och 

skolor och medverka till att den sköts och används på ett bra sätt 

Denna punkt är mycket viktig för gymnasieelever i Uppsala tätort. Hammarskogsområdet 

ligger på ett rimligt avstånd från staden. Området bör lämpligen utformas så att det blir 

attraktivt för verksamhet för alla åldrar. Lokaler och resurser i form av båtar, kanoter och 

inomhuslokal för mikroskopering är otillräckliga för både grundskola och gymnasieskola under 

terminernas vardagar. Området är en fin plats att upptäcka friluftslivets goda sidor på.  

En av flera idéer som vi arbetar vidare på i nuläget är ett förslag om att avsätta resurser som 

kan finnas tillhands för gymnasielärare som vill koppla samman sitt undervisningsämne med 

Agenda 2030. På detta tema skulle vi förslagsvis även kunna tillhandahålla fortbildningsdagar 

för lärare, som tillsammans med sina elever och en extraresurs arbetar mot valda kursmål i 

samklang med något eller några av de globala målen under utomhuspedagogiska former. 
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Helst vill vi samarbeta med både KUPP-nätverket, CEMUS, Naturskoleföreningen och 

Naturskyddsföreningen för att utveckla ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling där lärare 

kan arbeta ämnesöverskridande, i en utomhusmiljö som ger eleverna naturupplevelser, där 

de får röra på sig, slappna av och umgås. 

En tanke är att vi kan vara en del i att utveckla ett pedagogiskt material som kan laddas upp 

på en hemsida och tillgängliggöras i hela Region Uppsala och att vi kan vara en del i att 

fortbilda lärare i att se kopplingar mellan deras ämne och hållbar utveckling samt lägga extra 

fokus på att skapa undervisningsmaterial som fungerar i en utomhusmiljö, för att dra fördel av 

utomhuspedagogikens förmåga att skapa välbefinnande och dämpa stress. 

Ett sätt att frigöra tid för gymnasielärarna skulle kunna vara att ge tips om samarbeten mellan 

ämnen. Det skulle kunna skapas en kunskapsbank med tips på ämnesöverskridande 

samarbeten. I och med tidsbegränsningen som en lektionstimme utgör - och tiden det tar att 

förflytta sig - är samarbeten mellan olika ämnen toppen. Det gör också att målet om att 

arbeta ämnesöverskridande uppfylls. 

”Jag har kollegor som gör ett samarbete mellan svenska och biologi, där 

eleverna får hålla tal till/om ett träd (de får "följa" ett träd under ett år och 

berättar sedan om detta vid själva trädet). De talar positivt om uppgiften, 

men jag har inte testat den!” Lärare i Uppsala, mailkonversation 

”Och ja, jag tror att det är intressant att jobba mer ute, kanske 

ämnesövergripande och tematiskt.” Lärare i Uppsala, mailkonversation 

En gymnasielärare, tillika utomhuspedagog och legitimerad naturguide tipsar om att 

undersökande uppgifter är bästa sättet att göra ett undervisningsupplägg för utomhusbruk, 

samt göra en bedömning av uppgiften med koppling till läroplanen. Det är alltid viktigt att 

lämna utrymme för förståelse och analys, samt signalera till eleverna i god tid att ”den här 

dagen är viktig”. 

En pedagog vid Enköpings naturskola tipsar om att skapa ett undervisningsupplägg så att 

lärarna ska kunna bedriva undervisningen själva och arbeta utifrån mottot att fortbilda lärare 

tillsammans med deras elever. Deras tips är att lärarna bestämmer tema och 

naturskolepedagogen skapar en fortbildningseffekt under utomhusdagen. 

I den generella läroplanen anges också att eleverna ska skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna (Skolverket 2011:7) Här kan 

utomhuspedagogik samverka med Undervisning för hållbar utveckling (UHU) för att utbilda 

individer som kan delta i skapandet av en hållbar framtid genom att naturskolans pedagog 

bistår gymnasielärarna i processen att skapa ett undervisningsupplägg. Detta upplägg ska då 

kombinera naturupplevelse, friluftsliv och förvärvandet av så kallad ”nyckelkompetens för 

hållbar utveckling”. 
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• Systemtänkande. Förmåga att se hur delarna i ett system hänger ihop med helheten. 

• Förmågan att kritiskt analysera och utvärdera nuvarande situationer och se möjliga 

framtida scenarios och möjliga händelseutvecklingar. 

• Förmågan att kollektivt visa en förståelse för värden och normer och få in dem i sin 

vision och praktiska hållbara handlande. 

• Strategisk kompetens för att tillsammans kunna ingripa och leda och genomföra 

förändringsprocesser mot hållbara lösningar 

• Social kompetens med förmåga att skapa miljöer där människor lär av varandra. 

Förmåga att motivera och leda kollaborativt och engagerat lärande i hållbarhetsfrågor 

(Swedesd, Internationellt centrum för lärande för hållbar utveckling) 

I en utomhusmiljö, under ledning av naturskolepedagogen och i samarbete med 

gymnasieelevernas lärare, skulle eleverna kunna få arbeta på case uppbyggda kring fenomen i 

naturen, till exempel i Hammarskog. De skulle kunna få ta del av flora och fauna i området 

under förmiddagen genom en ekosystemvandring och sedan gruppvis få lösa ett case som 

handlar om att ekosystemet hamnar i obalans, om kursen som dagen ska knyta an till är 

naturvetenskapligt. En intervjuad lärare efterfrågar:  

” … mer samhällsperspektiv i naturkunskapen och en förstärkning av 

kopplingen däremellan”. Intervju med lärare i Uppsala 

Möjligheterna är otaliga kring att bygga upp olika case och i gruppsamtal runt lägereldarna 

analysera och utvärdera dem. Detta kan vara extra aktuellt i den valbara kursen ”Hållbart 

samhällsbyggande” på Samhällsprogrammet, humanistisk inriktning. Det är också ett möjligt 

inslag i så kallade SNI-frågor (samhällsvetenskapliga frågor med naturvetenskapligt innehåll). 

Den intervjuade läraren ovan nämner att det vore bra ”om man som skola och lärare kan höra 

av sig och få tips på kopplingar till hur det ser ut idag, lokalt”.  

En god idé för en väg framåt är att utgå ifrån vad vi inte kan göra i klassrummet och nyttja den 

så kallade ”flipped classroom-idén”. 

Att koppla denna satsning till hållbar utveckling baseras på att en hållbar utveckling kan leda 

till en hållbar framtid. Om undervisning för hållbar utveckling, genom en satsning på 

utomhuspedagogik kan bidra, finns enbart fördelar. Forskaren Kajsa Kramming betonar att 

det är viktigt att – i mötet med ungdomar – inte kommunicera vad som är på väg att förloras 

och vilka brister det leder till, utan föreslå en kommunikation som fokuserar på vad som finns 

och därmed vända risker till möjligheter. 

Kan vi, genom detta projekt, skapa kontexter runt lägerelden där känslor inför att vara 

medborgare i ett komplext samhälle kan diskuteras och där gymnasieungdomarna känner sig 

lyssnade på och förstådda i sin oro för miljö och klimat? I så fall är detta en av vägarna framåt, 

på grund av att det är en stark anledning att agera och skapa ett nytt undervisningsupplägg 

för gymnasieungdomarna där de blir tagna på allvar, blir lyssnade på och får bidra med 

analyser och tankar om lösningar på de problem vi människor skapat för vårt jordklot. 

Gymnasieungdomarna kan inte göra något år att de befinner sig i ett miljöbelastande system, 
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där varje svensk konsumerar som om vi hade 4,2 jordklot, men de kan bistås med verktyg för 

att hantera tankar och känslor som detta medför. 

Ett sätt att göra det på är att arbeta aktivt med innehåll i form av mål, prognoser, scenarier 

och visioner. Naturskolans pedagog kan tillsammans med lärarna organisera undervisningen 

utomhus på ett sätt så att det blir möjligt. De globala målen kan då utgöra en utgångspunkt 

eftersom de riktar sig mot en snar framtid, 2030, som faktiskt kan kännas nåbar och bli 

konkret för eleverna. KUPP-nätverket kan förhoppningsvis vara behjälpliga här. 

Det kan vara på sin plats att här nämna generationsmålet som handlar om att 

förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara på plats inom en generation. I 

samverkan med gymnasieskolan kan detta projekt ta upp: 

• Hälso- och konsumtionsfrågor 

• Biologisk mångfald 

• Klimat 

Därmed gynnas Uppsala kommuns långsiktiga naturvårdsengagemang och friluftsliv främjas i 

natur- och kulturmiljö.  

Att ta hänsyn till gymnasieelevernas psykiska mående i en utomhuskontext och lyfta samtal 

om psykisk hälsa i en annan miljö än klassrumsmiljön är också väl värt att prova. Som en 

summering av vägarna framåt behöver ett utomhuspedagogiskt upplägg ofta – men inte alltid 

– vara förankrad i Gy11 för att det schematekniskt ska gå att lösa. Fysisk aktivitet och rörelse 

bör inkluderas i upplägget, liksom en koppling till de globala målen, framtiden och hållbar 

utveckling. Naturkänslan kommer på köpet om undervisningsupplägget genomförs i en 

naturmiljö. I den bästa av världar lyckas vi skapa ett upplägg där många goda ingredienser 

kuggar i varandra och driver utomhuspedagogik för gymnasiet framåt. 

 

 

MED UTOMHUSPEDAGOGISKA METODER KAN ETT ELLER FLERA KURSMÅL I ETT ELLER FLERA ÄMNEN BEARBETAS 

ÄMNESÖVERSKRIDANDE. PARALLELLT MED DETTA KUGGAR UTOMHUSPEDAGOGIKENS MERVINSTER AV RÖRELSE, 
NATURKÄNSLA SAMT MÖJLIGHETER TILL SAMTAL MELLAN ELEVER OCH VUXNA IN I VARANDRA OCH BILDAR EN 

BAKGRUNDSFOND 

Samtal 
psykisk 
hälsa

Natur-
känsla

Rörelse

Framtiden 
och hållbar 
utveckling

GY 11
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Lista över förslag på framåtsyftande åtgärder  

Material och planering 

• Skapa webbsida med ämnesöverskridande övningar 

• Inkludera kopplingar till Agenda 2030 på ovan nämnda hemsida 

• Skapa en materialbank och låna ut material 

• Skapa en materialbank med fysiskt material för exkursioner inom naturvetenskapliga 

ämnen, med teambuilding-material och lekar med stora inslag av rörelse 
 

Samarbete, dialog 

• Gör riktade insatser mot olika program och kurser utifrån varje programs och kurs’ 

behov 

• Skapa samarbeten och upprätthålla dialog med lärare i Uppsala län om 

utomhusundervisning 

• Var tillgänglig för lärare som hör av sig 

• Erbjud fortbildningstillfällen för gymnasielärare, kanske redan i vår inom ramen för 

pilotprojektet 

• Förenkla för lärare att ta sig ut i sin närnatur med sina elever 

• Erbjud ett upplägg för att ta samtal med eleverna kring psykisk hälsa, gärna i samband 

med tillagning av lunch runt en lägereld. 

• Få med LHU-koordinatörerna på gymnasieskolorna 

• Föreslå att idrottsämnet kan samverka med mentorstid för att frigöra heldagar 

• Skapa en ekosystempromenadslinga 
 

Handledning av gymnasiearbeten 

• Skapa långsiktighet i handledning av gymnasiearbeten tillsammans med naturskolorna 

i biologi, naturkunskap och för elever på Barn och Fritid 

• En gång i början av varje termin kan naturskolans pedagog besöka skolor med 

naturvetenskaplig inriktning och föreslå handledarskap för gymnasiearbeten. Beslut 

måste först fattas kring hur många gymnasiearbeten hen kan handleda, förslagsvis 

inom biologi/ naturkunskap. Upplandsstiftelsen kan möjligtvis också handleda ett eller 

två gymnasiearbeten för elever på Barn och Fritid. Möjligtvis kan Upplandsstiftelsens 

experter på våtmark, fisk etc. också handleda något eller några arbeten. 
 

Transport 

• Bearbeta UL för att tillse att transportmöjligheter finns för elever att förflytta sig 

utanför staden. För heldagar behövs ett naturområde med eldstäder, sittbänkar, 

ojämn terräng och möjligheter för varje elev att dra sig undan till en egen ”hörna” 

• Försöka få med förvaltning och kommun och få dem att stå bakom projektet 

• Inkludera hållbarhetskoordinatörer, om sådana finns i kommunen. 

• Kartlägga gymnasieskolornas närnaturområden i länet 
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