
 

 

 

 

 

 

 

Rektorers syn på natur- och utemiljöer 

som en källa till välbefinnande för 

gymnasieelever  

 

Lisa Ring 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete avancerad nivå 102:2019 

Ämneslärarprogrammet 2015–2020 

Handledare: Jane Meckbach 

Examinator: Bengt Larsson 



 

 

  

 

Principal’s view of nature and outdoor 

environment as a source of well-being 

for high school students  

 

Lisa Ring 

 

 

THE SWEDISH SCHOOL OF SPORT AND HEALTH SCIENCES  

Master’s degree Project 102:2019 

Teacher Education Program 2015-2020 

Supervisor: Jane Meckbach 

Examiner: Bengt Larsson 

 

 



 

 

 

Sammanfattning  

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka och analysera rektorers syn på gymnasieelevers möjlighet till att 

vistas i natur- och utemiljöer. Samt att använda naturen som en källa till välbefinnande under tiden i 

gymnasieskolan.   

 

Frågeställningar 

- Vad anser rektorer om att gymnasieskolan ska erbjuda utemiljöer till elever under skoldagen? 

- Vilka utemiljöer erbjuder skolan till sina gymnasieelever under deras tid där? 

- Hur uttalar sig rektorer om utemiljöers och naturens effekter på gymnasieelevers 

välbefinnande?  

Metod  

Den kvalitativa ansatsen som faller in under “ett hermeneutiskt vetenskapsideal” har tillämpats 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s. 104). Kvalitativa intervjuer har använts för att få svar på studiens 

frågeställningar och de är således studiens datainsamlingsmetod. Detta skedde genom 

semistrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide. Urvalet för studien bestod av fyra rektorer 

från gymnasieskolor i Stockholms storstadsområde. Analys av resultatet har skett med utgångspunkt i 

ramfaktorteorin.  

 

Resultat 

Rektorerna kan inte uppge en exakt tid på hur mycket en gymnasieelev i en stockholmsskola ges 

möjlighet att vistas i natur- och utemiljöer. Dock kan slutsatsen dras att elever ges möjligheter mellan 

10–75 min per dag. Denna tid är då främst på raster, eller tillfällen för förflyttning mellan lektioner. 

Årstider och väder har också stor påverkan då våren ses som den stora möjligheten till utevistelse. 

Möjlighet ges också via schemabrytande aktiviteter som friluftsdagar, temaveckor eller förlängd tid i 

idrott och hälsa. Ämnet som ger störst möjlighet och mest tid är idrott och hälsa, följt av biologi eller 

naturkunskap. Platsen som är den viktigaste utemiljön är skolgården. Andra platser som nämns är 

naturreservat, gräsytor och skogsdungar. Informationsspridningen om utemiljöers och naturens 

effekter sker via ämnena och kurserna. 

 

Slutsats  

Studiens viktigaste resultat är att ramfaktorn tid påverkar möjligheterna. Tiden som spenderas i ute-

och naturmiljöer sker främst via skolgården.  

Nyckelord: Rektor, natur, utemiljö, tid, gymnasieelev, skola, skolgård, ramfaktorer. 



 

 

Aim  

The purpose of the study is to investigate and analyze the principal's views on the possibility of high 

school students to live in outdoor environments. At the same time, use nature as a source of well-being 

while in high school 

Issues 

- What do the principals think about that the school should offer outdoor environments to 

students during the school day? 

- What outdoor environments does the school offer to its high school students during their time 

there? 

- What do the principals say about the effects of outdoor environments and nature on the well-

being of high school students? 

Method 

The qualitative approach that falls under “a hermeneutic ideal of science” has been applied (Hassmén 

& Hassmén, 2008, p. 104). Qualitative interviews have been used to answer the study's questions and 

are thus the study's data collection method. This was done through semi-structured interviews with the 

support of an interview guide. The study sample consisted of four principals from upper secondary 

schools in the Stockholm metropolitan area. Analysis of the results has been based on the framework 

factor theory and the issues on which the study is based. 

Results 

The principals cannot state an exact time on how much a high school student in a Stockholm school is 

given the opportunity to be in outdoor and natural environments. However, it can be concluded that 

students are given opportunities between 10–75 minutes per day. This time is then mainly via breaks, 

or occasions for moving between lessons. The seasons and weather also have a big impact as spring is 

seen as the great opportunity to be outdoors. Opportunity is then given through schedule-breaking 

activities such as outdoor days, theme weeks or extended time in sports and health. The subject that 

provides the greatest opportunity and most time is sports and health, followed by biology or science. 

The place that is the most important outdoor environment is the school yard. Other places mentioned 

are nature reserves, grasslands and woodlands. The dissemination of information about the effects of 

outdoor environments and nature takes place via the subjects and courses. 

Conclusion 

The most important result of the study is that the framework factor time affects the possibilities. The 

time spent outdoor and natural environments mainly takes place in the school yard. 

Keywords: Principal, outdoor and natural environment, time, high school student, school, schoolyard, 

framework factors. 



 

 

Innehåll 
1 Introduktion ............................................................................................................................. 1 

2 Bakgrund ................................................................................................................................. 2 

2.1 Begreppen natur, utemiljöer och välbefinnande .............................................................. 2 

2.2 Tidigare forskning ............................................................................................................ 3 

2.2.1 Forskning om naturen och utemiljöer som källa till välbefinnande ......................... 4 

2.2.2. Forskning om rektorers och gymnasieskolors användning av naturen och 

utemiljöer som källa till välbefinnande .............................................................................. 5 

2.2.3 Sammanfattning av forskningsläget .......................................................................... 6 

2.3 Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................... 7 

3 Syfte och frågeställningar........................................................................................................ 8 

4 Metod ...................................................................................................................................... 9 

4.1 Ansats och val av metod................................................................................................... 9 

4.2 Urval ................................................................................................................................. 9 

4.3 Planering och genomförande av studie .......................................................................... 10 

4.4 Intervjuerna .................................................................................................................... 10 

4.5 Databearbetning och analys ........................................................................................... 11 

4.6 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 11 

4.7 Forskningsetiska principer ............................................................................................. 12 

5 Resultat .................................................................................................................................. 13 

5.1 Vad rektorer anser om att skolan ska erbjuda utemiljöer till sina elever under skoldagen

 .............................................................................................................................................. 13 

5.1.1 Tid............................................................................................................................ 14 

5.1.2 Läroplan och ämne.................................................................................................. 17 

5.1.3 Ekonomi ................................................................................................................... 18 

5.2 Vilka utemiljöer gymnasieskolan erbjuder till sina elever under deras tid där .............. 18 

5.2.1 Plats ......................................................................................................................... 18 

5.2.2 Ekonomi ................................................................................................................... 19 

5.3 Hur rektorer uttalar sig om utemiljöers och naturens effekter på elevers välbefinnande

 .............................................................................................................................................. 20 

5.3.1 Ämne och läroplan .................................................................................................. 20 

5.3.2 Tid............................................................................................................................ 20 

5.4 Sammanfattning av resultat ............................................................................................ 21 



 

 

6 Diskussion ............................................................................................................................. 22 

6.1 Vad rektorer anser om att skolan ska erbjuda utemiljöer till sina elever under skoldagen

 .............................................................................................................................................. 23 

6.2 Vilka utemiljöer gymnasieskolan erbjuder till sina elever under deras tid där .............. 24 

6.3 Hur rektorer uttalar sig om utemiljöers och naturens effekter på elevers välbefinnande

 .............................................................................................................................................. 26 

6.4 Slutsatser ........................................................................................................................ 26 

6.5 Vidare forskning ............................................................................................................. 27 

6.6 Metoddiskussion............................................................................................................. 28 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 29 

 

Bilaga 1 Litteratursökning 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Bilaga 3 E-mail till rektorerna  



1 

 

1 Introduktion  

 

Sommaren 2019 publicerades en artikel som förklarade hur mycket tid utomhus som behövs 

för subjektivt upplevt välmående. Detta är likt hälsorekommendationer såsom antal timmar 

sömn som människan behöver eller att 30 minuters motion om dagen är viktigt. En person 

mår bra av att spendera 120 minuter utomhus i veckan enligt undersökningen från White et al. 

(2019) 

 

Tid är en ramfaktor som styr och påverkar skolans undervisning och verksamhet.  I läroplanen 

för gymnasieskolan, Lgy11, finns dock inga tydliga ramar för hur mycket eleverna ska vara 

utomhus under en skolvecka. Ordentligare visioner om undervisning utomhus finns det i 

grundskolans läroplan, Lgr11, dock inga exakta angivelser i tid. I Lgy11 står följande: 

”Utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande under sin tid på gymnasieskolan” 

(Skolverket, 2011, s.83). I läroplanen för grundskolan Lgr11 under syfte och centrala innehåll 

finns liknande inslag. ”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 

genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer”. (Skolverket, 2011, 

s.21) 

 

I en nyligen publicerad undersökning som förklarar vad utomhuspedagogik betyder för 

lärandet rekommenderas mer utomhusundervisning i skolan då det ger positiva effekter på 

hälsa, lärande och personlig utveckling. Dessa slutsatser ska i sin tur kunna bidra till att 

myndigheter och rektorer börjar vidta åtgärder och använda utemiljön som ett pedagogiskt 

rum. Faskunger och medarbetare (2018) menar att det är svårt att hitta utvärderingar av 

program för äldre ungdomar. Största delen av den befintliga internationella forskningen har 

fokuserat på effekter av utomhusmiljöer och utomhusundervisning på förskolebarn och elever 

på motsvarande låg- och mellanstadiet (Faskunger, et al., 2018 s.41–42). Det finns därför ett 

behov av fler studier med hög kvalitet som undersöker effekter av utomhusundervisning 

riktad mot äldre elever (Faskunger, et al., 2018). 

 

White et al (2019) rekommenderar 120 minuters utevistelse per vecka för elever i 

ungdomsskolan. Denna rekommendation har gett mig inspiration till föreliggande studie vars 
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avsikt är att undersöka rektorers syn för elevers möjligheter till vistelse i natur- och utemiljö 

som en källa till välbefinnande under tiden i gymnasieskolan. 

 

2 Bakgrund 

 

I följande del presenteras studiens bakgrund. Inledningsvis i punkt 2.1 med information om 

för studien centrala begrepp. Sedan presenteras tidigare forskning, i två steg. Punkt 2.2.1 om 

naturen och utemiljöer som källa till välbefinnande och i punkt 2.2.2 om rektorers och 

gymnasieskolors användning av naturen och utemiljöer som källa till välbefinnande. Till sist 

sammanfattas forskningsläget.  

 

2.1 Begreppen natur, utemiljöer och välbefinnande 

 

Begreppen natur, utemiljöer och välbefinnande återfinns samtliga i den svenska läroplanen för 

gymnasieskolan. Men vad som menas med natur, utemiljöer och välmående ges ingen djupare 

förklaring till. Detta inbjuder lärare och skolledning till valfri tolkning. (Skolverket, 2011)  

Enligt Nationalencyklopedin är begreppet natur uppdelat i två huvudgrupper. Den materiella 

världen i stort där den opåverkade omgivningen med växter, djur och land nämns som 

exempel. Hit riktas studiens syfte. Den andra huvudgruppen står för något levandes egenskap. 

(Nationalencyklopedin, natur)  

Utemiljöer diskuteras i Skolverkets nyligen publicerade artikel av Manni (2018) om 

multifunktionella utemiljöer. I artikeln framkommer att i Norden har vistelse och verksamhet 

utomhus lång tradition. Allemansrätten och friluftslivet ger oss en kultur som gör att 

traditionen fortsätter. Utemiljöer ger oss positiva känslor i flera avseenden. Här nämns också 

utevistelse och uteverksamhet. Utemiljöerna bidrar också med tjänster som definieras som 

ekosystemtjänster. Det är viktiga funktioner som naturen och miljön har för sin överlevnad 

men också för oss människor. I texten nämns dessutom att utemiljöerna är en plats för att öka 

människors hälsa och hållbarhet. (Manni, 2018) 
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Välbefinnande, kan inte likställas med hälsa även om det ofta gör det. Hälsa definieras av 

World Health Organisation, WHO, som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Det är inte endast i frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Välmående nämns både som psykiskt och socialt påverkningsbart. (WHO, definition Health) 

Med ett naturvetenskapligt synsätt är välbefinnande lika med frånvaro av sjukdom, men med 

ett humanistiskt perspektiv handlar välbefinnande om individens upplevelse av sitt 

välbefinnande. Nationalencyklopedin menar istället att välbefinnande är en känsla av att må. 

(Nationalencyklopedin, välbefinnande) 

I denna studie ses välbefinnande som något subjektivt upplevt hos varje individ, utemiljö är 

miljöer som är utomhus alltså inte inomhus i någon lokal. Natur ses som större, naturliga 

grönområden med träd och växtlighet och är inte skapade parker eller liknande.  

2.2 Tidigare forskning 

 

Det finns flera studier om naturens effekter på den fysiska och psykiska hälsan. Dessutom 

förekommer ett stort utbud av pedagogisk forskning och läroplansforskning. Även forskning 

som kombinerar dessa två områden med varandra existerar, dock inte i samma mängd. För att 

underlätta bearbetningen av relevant information delas tidigare forskning upp i två delar. 

Forskning om naturen och utemiljöer som källa till välbefinnande och forskning om rektorers 

och gymnasieskolors användning av naturen och utemiljöer som källa till välbefinnande. 

Dessutom fokuserar den pedagogiska forskningen på artiklar som har berört den svenska 

läroplanen då det är denna som undersöks. I forskning om natur- och utemiljöer är dock 

internationella artiklar ett viktigt bidrag.  

 

Naturvårdsverket bidrar med en kunskapsöversikt om barns naturkontakt och vad den betyder 

för individens och samhällets hållbara utveckling. I arbetet finns bidrag från forskare inom 

humanekologi, miljöpsykologi, medicin och pedagogik. De lyfter fram ett antal gemensamma 

delar och slutsatser kring naturkontaktens villkor och värde. De diskuterar också 

utvecklingsmöjligheter för praktik och forskning inom området. I slutet av översikten 

summeras slutsatser om vad som är viktigt i den framtida forskningen inom området. 

Två konklusioner de presenterar är: 

- Relationen mellan lärandet utomhus och lärandet inomhus.  
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- De historiska och politiska aspekterna av utomhuspedagogiken i policydokument och 

läroplaner. (Mårtensson, 2011, s.133–134) 

 

2.2.1 Forskning om naturen och utemiljöer som källa till välbefinnande  

 

Att vistas 120 minuter utomhus per vecka leder till bättre upplevd hälsa och välbefinnande 

menar White et al (2019). I studien deltog cirka 20 000 engelska medborgare som fick 

rapportera sin tid utomhus samt skatta sin hälsa och subjektiva välmående. Resultatet visade 

att personer som tillbringade mellan 1–119 minuter i naturen den senaste veckan, inte 

rapporterade bättre hälsa än de som spenderade 0 minuter. Men personer som var i naturen 

över 120 minuter, såväl korta som långa stunder, rapporterade god hälsa och välbefinnande. 

(White et al., 2019) 

 

Det har de senaste åren också undersökts om det finns skillnad mellan fysiskt och psykiskt 

välmående beroende på om aktivitet sker utomhus eller inomhus.  Att träna i naturen visar 

mer positiva hälsoeffekter än träning inomhus. Thompson Coon et al genomförde en studie 

med 833 personer där störst antal deltagande var unga studenter, 523 till antalet. De fick 

springa och gå inomhus för att sedan göra samma sak utomhus. Det användes 13 olika 

mätmetoder för att få fram resultat om mentalt välbefinnande och fyra för att mäta attityder. 

Deltagarna rapporterade mer glädje och tillfredställelse efter utomhusaktiviteterna. Dessutom 

hade de en vilja att göra samma aktivitet igen. Forskarna betonar också de positiva resultaten 

av det mentala välbefinnandet, som var bättre efter träning i naturen än efter samma aktivitet 

inomhus. (Thompson Coon et al., 2011) 

 

Forskarna Barton et al (2010) har genomfört en studie med fokus på den mentala hälsan. De 

genomförde en metaanalys av tio brittiska studier som totalt hade 1252 deltagare. De kom 

fram till att gröna utemiljöer förbättrade både självkänsla och humör för såväl män som 

kvinnor. Vidare framkom att självkänslan förbättrades mer hos unga och absolut mest hos 

psykiskt sjuka. Fanns vatten i grönområdet ökade effekterna. Forskarna menar att naturen är 

en ”Health Service” och kan ses som hälso- och sjukvård.  (Barton et al., 2010, s.1)  

 

I en studie från april 2019 resonerar forskarna kring NBI – Nature Based Interventions, vilket 

är interventioner baserade av naturen. Forskarna använde 19 experter från sju olika länder för 

https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=J.++Thompson+Coon
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=J.++Thompson+Coon
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att identifiera olika interventioner. De identifierade 27 naturbaserade interventioner som finns 

i människors liv, arbete och lärande. Interventionerna påverkade hälsa och välmående eller 

ändrade ett beteende exempelvis motivation. Hänsyn togs också till sociokulturella skillnader. 

Några av interventionerna med positiva effekter var gröna förskolor, gröna skolområden, 

scheman för utomhusundervisning, skolor i skogen och utomhusklassrum som lärmiljö. 

Nämndes gjorde även utomhusgym. Trots de olika interventioner som haft positiv effekt, 

exempelvis gröna förskolor och att interventioner är ett väl använt begrepp inom skolans 

verksamhet diskuterar inte forskarna specifikt hur NBI skulle kunna vara bidragande till att 

utveckla skolan eller bli ett bidrag som begrepp i framtida läroplaner. (Shanahan, et al., 2019)  

 

Liknande tankar, det vill säga att se naturen som ett servicesystem har forskarna Bratman et al 

(2019) kommit fram till. De menar att det finns en stor utmaning i att lyfta fram det positiva 

med naturupplevelser i stället för att fastna i brist på möjlighet, fördomar samt otillräckliga 

lokaler och material.  De presenterar en modell med ”natural features”, ”exposure”, 

”experience” och ”effects” (Bratman, et al., 2019, s.4). ”Natural features” står för storlek, typ 

och kvalité på naturen eller miljön, ”exposure” står för hur mycket tid som spenderas i 

området, ”experience” står för interaktionen och mängden samt ”effects” för de mentala och 

fysiska effekterna samt välmående. Deras slutsats är att när det gäller allmän hälsa bör 

modeller som dessa tillämpas. De menar att det finns ett starkt behov av denna 

begreppsmodell, det vill säga att använda miljöinvesteringar för att främja hälsotillståndet i 

samhället. Utmaningen blir att möta och ta bort sociala samt fysiska hinder som stoppar 

människors kontakt med naturen. Något som de menar är en fråga om miljömässig rättvisa. 

(Bratman, et al., 2019)  

 

I en studie av Thomson (2019) lyfter forskarna framförallt fram problemet med att vi byggt 

upp en värld som handlar om att vi spenderar 90 procent av vår tid inomhus samtidigt som de 

berättar om hur växter och utevistelse stimulerar vår multisensoriska perception vilket en 

inomhusmiljö inte gör.   

2.2.2. Forskning om rektorers och gymnasieskolors användning av 

naturen och utemiljöer som källa till välbefinnande 
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Klassrum med himmelen som tak är en studie av Faskunger och medarbetare (2018) som 

analyserar utomhuspedagogikens effekter för lärande och individuell utveckling i den svenska 

skolan. Författarna uppmanar till mer forskning på gymnasieelever, ”Det finns därför ett 

behov av fler studier med hög kvalitet som undersöker effekter av utomhusundervisning 

riktad mot äldre elever.” (Faskunger et al., 2018, s. 41–42).   

Studien initierades på uppdrag av Utenavet som är ett nationellt nätverk för främjande av 

utomhusbaserat lärande och är en kunskapsöversikt om utomhusundervisningens betydelse 

för lärande. (Faskunger et al., 2018) 

 

Den viktigaste slutsatsen som studien bidrar med är att det finns evidens för att 

rekommendera mer utomhusundervisning i skolans verksamhet, baserat på de positiva 

effekter denna ger avseende elevers lärande, sociala utveckling och hälsa. De menar också att 

det finns tillräckligt starka skäl att förverkliga mer utomhusundervisning i skolan.  (Faskunger 

et al., 2018, s.7)  

 

Szcepanski och Dahlgren (2011) genomförde en studie med fokus på lärares uppfattningar om 

lärande och undervisning utomhus. Forskarna ville förstå varför det inte är mer 

utomhusundervisning i skolan. Studiens syfte var att reda ut varför det inte råder någon 

samstämmighet hos lärare kring begreppet utomhuspedagogik. De kom fram till att begreppet 

utomhuspedagogik är rikt nyanserat och att det har starka kopplingar till platsen där lärandet 

sker. Lärarna betonar också vikten av autenticitet i undervisningen. Enligt undersökningen 

finns det ett behov av integrering i skolans ämnen där matematik och naturorientering nämns 

som exempel. (Szczepanski & Dahlgren, 2011)  

 

2.2.3 Sammanfattning av forskningsläget 

  

Detta avsnitt finns med för att sammanfatta forskningsläget. 

Det finns nu studier som ger en tydlig rekommendation om att 120 minuters utevistelse per 

vecka ger en upplevelse av välmående (White et al, 2019). 

 

Likaså finns undersökningar som jämför hälsoeffekter av aktiviteter inomhus och utomhus, 

där de aktiviteter som genomförs utomhus leder till både bättre fysisk och mental hälsa 

(Thompson Coon et al., 2011).  

https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=J.++Thompson+Coon
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I studier om den mentala hälsan finns också undersökningar som visar att den förbättras 

genom att genomföra aktiviteter utomhus, som dessutom förstärks av att det finns exempelvis 

vatten i närheten (Barton et al., 2010). Idag väljer också forskare att se naturen som en 

ekosystemtjänst, en användbar resurs som interventioner i skola och samhälle (Bratman, et al., 

2019). Forskningsbidragen visar samtliga på att dessa typer av naturen användningsområden 

ger positiva effekter på hälsan, men har också flertalet utmaningar att möta. 

 

Det viktigaste från forskning som undersökte rektorers och gymnasieskolors användning av 

natur- och utemiljöer som källa till välbefinnande står Faskunger och medarbetare (2018) för. 

Dels med orden ”Det finns därför ett behov av fler studier med hög kvalitet som undersöker 

effekter av utomhusundervisning riktad mot äldre elever”. (Faskunger, et al., 2018, s.41–42). 

En av slutsatserna är att utomhusundervisning leder till förbättrad inlärning och andra positiva 

effekter (Faskunger, et al., 2018).  Szcepanski och Dahlgren (2011) bidrar också då de ger en 

insikt i att begreppet utemiljö är komplicerat och att det i nuläget inte finns någon 

samstämmighet kring detta begrepp i svensk pedagogikforskning. 

 

Det aktuella forskningsläget bidrar alltså med bred kunskap dels om tidsrekommendationer 

och även om platser både inne och ute samt hur de i sin tur påverkar både mental och fysisk 

hälsa. Flera studier undersöker också utemiljöers positiva effekter för inlärning, dock med 

önskemålet att det behövs fler studier inom just det området.  

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

 

I följande avsnitt redogörs om studiens teoretiska utgångspunkt och hur denna appliceras i 

studien. Ramfaktorteorin är en teori med grundtanken att det finns externa faktorer utanför 

lärarens kontroll, som påverkar utfallet av undervisningen. Tid och lokaler är exempel på 

sådana faktorer. Vidare bygger ramfaktorteorin på idén om att ramar ger ett utrymme för en 

viss process. Ramarna kommer ge eller inte ge möjligheter. Finns ett tydligt mål för processen 

kan ramarna anpassas för att göra den processen möjlig. (Lundgren, 1999) 
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Ramfaktorteorin ses också som en selektiv teori som handlar om hur vissa yttre faktorer 

påverkar undervisningen, men där angivelser i läroplanen styr rektorer och lärare som också 

påverkar och ses som aktörer menar Sahlström och Lindblad (1999).  

Lundgren fokuserar istället på att det är en rent politiskt motiverad fråga om vilka 

kunskapsmässiga effekter olika organisatoriska lösningar har.  Skolan är minst sagt i en 

ständig politisk diskussion menar Lundgren (1999). Därför är det viktigt att förstå hur stora 

politiska frågor till slut kan påverka, styra, stärka eller begränsa små faktorer som minuter av 

undervisning. Ytterligare en syn på teorin som också är politisk i sin karaktär står Linde 

(2012) för som menar att det är en relation mellan resultat, undervisningsförlopp och yttre 

betingelser som studeras.  

Ramfaktorteorin är från början uppfunnen och skapad av Dahlöf och Lundgren och är de som 

därför får sista ordet. De menar att teorin står för att förklara hur statliga beslut begränsar eller 

styr undervisningen. I stort bygger teorin på tanken att olika externa faktorer som inte läraren 

kan kontrollera påverkar hur undervisningen faktiskt blir. (Broady, 1999, s.11–21) En svaghet 

i teorin menar Dahlöf är antagandet, att ramarnas betydelse för att forma undervisningen 

faktiskt bara är antaganden (Linde, 2012).   

Ramfaktorteorin är teorin som ligger till grund för studien och användningen av teorin menar 

Linde (2012) ska ses som förutsättningar och handling. Om inte förutsättningen (f) finns kan 

inte handlingen (h) utföras vilket är grundtanken i ramfaktorteorin. Modellen används för att 

medvetandegöra att tid, resurser och elevsammansättning spelar roll. Detta påverkas också av 

statligt reglerade beslut samt den sociala struktur vi lever i (Linde, 2012).  

 

I denna studie kommer därför teorin att appliceras på vad rektorerna berättar om sina 

gymnasieskolors möjligheter till natur- och utemiljöer samt de specifika ramfaktorer de 

nämner som förutsättningar till de mål eller handlingar de vill uppnå.    

 

3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka och analysera rektorers syn på gymnasieelevers möjlighet 

att vistas i natur- och utemiljöer samt använda naturen som en källa till välbefinnande under 

tiden i gymnasieskolan.   
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Följande frågeställningar har formulerats för studien: 

- Vad anser rektorer om att gymnasieskolan ska erbjuda utemiljöer till elever under 

skoldagen? 

- Vilka utemiljöer erbjuder skolan till sina gymnasieelever under deras tid där? 

- Hur uttalar sig rektorer om utemiljöers och naturens effekter på gymnasieelevers 

välbefinnande?  

 

4 Metod 

4.1 Ansats och val av metod  

 

Studien tillämpar den kvalitativa ansatsen som faller in under “ett hermeneutiskt 

vetenskapsideal” (Hassmén & Hassmén, 2008, s.104). Det kvalitativa tillvägagångssättet 

bygger på att få en fördjupad kunskap om hur människor upplever och tolkar sitt varande och 

världen. Undersökaren riktar in sig på känslor och upplevelser samt erfarenheter om objektet 

som undersöks. (Hassmén & Hassmén, 2008) I detta fall används intervjuer för att få svar på 

frågeställningarna. Intervjuerna är alltså studiens datainsamlingsmetod.  Detta sker genom 

semistrukturerade intervjuer med stöd av en bearbetad intervjuguide. Intervjuguiden ger 

respondenten möjlighet att utforma fria svar som inte är helt styrda av ledaren för intervjun 

(Bryman, 2011). Flexibiliteten och respondentens frihet är en av fördelarna med 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär också att utgångspunkten 

är större områden snarare än exakta frågor vilket bidrar till att samtalet känns mer naturligt. 

(Hassmén & Hassmén, 2008) Frågeställningarna och syftet för studien är dock det som ligger 

till grund för frågorna och vissa följdfrågor finns som stöd för att höja intervjuns kvalité. Se 

intervjuguide i bilaga 2.  

 

4.2 Urval  

 

Urvalet för studien består av fyra rektorer från gymnasieskolor i Stockholms storstadsområde. 

Urvalet är ett bekvämlighetsurval, då denna typ av urval är det som anses lämpligt med tanke 
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på begränsad tid och resurser (Hassmén & Hassmén, 2008). De krav som urvalet dock skulle 

uppfylla var rektorer på gymnasieskolor inom Stockholms storstadsområde.  

Intervjuerna genomfördes på fyra stora gymnasieskolor i Stockholm. Skolorna har mellan 560 

och 2100 elever inom flertalet olika program och inriktningar. Rektorerna har olika lång 

erfarenhet och tid på skolorna, som längst 21 år och som kortast cirka 3 år.  

 

4.3 Planering och genomförande av studie  

   

En undersökning består av flera olika moment som påverkar varandra. Att inleda arbetet med 

att undersöka vad som står i läroplanen för gymnasieskolan, Lgy 11, om natur- och utemiljöer 

samt välmående och hälsa var första steget. Sedan undersöktes det aktuella forskningsläget 

både nationellt och internationellt. Därefter byggdes detta på med att finna ett relevant 

teoretiskt ramverk för studien, vilket blev ramfaktorteorin. I nästa skede planerades studiens 

metod som blev en kvalitativ metod i form av intervjuer. En rimlig och tydlig tidsplan för 

arbetet skapades. Litteratur om tillvägagångsätt för intervjuer bearbetades innan urval 

bestämdes, intervjupersoner kontaktades och en intervjuguide konstruerades. All 

litteratursökning som genomfördes finns med i bilaga 1. E: mail skickades ut till rektorer i 

Stockholms storstadsområde. Forskningsläget bearbetades ytterligare och sammanställdes. 

Med de respondenter som gav positiva svar planerades intervjuer in. En pilotintervju 

genomfördes och i denna testades intervjuguiden och utrustningen. Arbetet flöt på obehindrat 

och därmed kom upplägget inte att ändras inför de riktiga intervjuerna. Genomförandet av 

intervjuerna redogörs för under punkt 4.4.  

 

4.4 Intervjuerna 

 

Totalt har fyra intervjuer med rektorer på gymnasieskolor genomförts. Detta efter att en 

lyckad pilotintervju och test av intervjuguiden genomförts via Skype veckan innan. En femte 

intervju fanns som förslag, men valdes bort på grund av att de fyra intervjuerna hade gett 

mycket underlag i linje med studiens syfte och frågeställningar. Dessutom var denna rektor 

anställd på samma skola som en av de tidigare intervjuade rektorerna. Pilotintervjun var 

enbart för att öva samt höja metodens kvalité och svaren från denna rektor användes inte i 
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studiens resultat. Varje intervju tog mellan 10–15 minuter varav två genomfördes i 

direktkontakt med rektorn på skolan och två genomfördes via telefonintervju. Samtliga 

intervjuer spelades in med hjälp av en app vid namn röstinspelaren, ett inspelningsverktyg på 

datorn.  

 

I E: mailet hade rektorerna fått all information om studiens syfte och dessutom upprepades 

detta under intervjun för att tydliggöra eventuella oklarheter. Den semistrukturerade intervjun 

bestod av inledande frågor och sedan tre större frågor med eventuella följdfrågor. Se 

intervjuguiden i bilaga 2. Skolorna var belägna i Stockholms storstadsregion, med spridning i 

alla väderstreck. I början av december var alla intervjuer genomförda. Transkriberingen 

skedde direkt efter intervjun i studiero på bibliotek eller hemma.  

 

4.5 Databearbetning och analys 

 

När intervjuerna hade genomförts transkriberades dessa ordagrant.  Efter det startade analys 

av data. I den transkriberade datan skapades en innehållsanalys med olika tematiseringar. 

Analysen utgick från studiens frågeställningar samt det teoretiska ramverk som valts, alltså 

ramfaktorteorin. Enligt rekommendation av Hassmén och Hassmén (2008) tolkades materialet 

för att identifiera olika teman samt likheter. För att underlätta arbetet fetmarkerades och 

färglades det viktiga som dök upp i tematiseringen. Vilka teman som förekom mest frekvent 

hos de intervjuade rektorerna var därmed lätt att fastställa. För att undvika att viktiga resultat 

missats analyserades de transkriberade intervjuerna tre gånger. Innehållsanalysen är det som 

ligger till grund för studiens resultat.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att validitet är ett mått på hur sanningsenlig 

undersökningen är. Studien ska enigt Kavle och Brinkmann (2014) lyckas fånga det fenomen 

som är av intresse. Exempelvis är det viktigt att du som undersökare följer studiens 

frågeställningar och syfte.  
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Reliabilitet står istället enligt Kvale och Brinkmann (2014) för upprepbarhet. Vilket förklaras 

med att om två observationer under samma omständigheter sker tätt efter varandra ska 

resultatet vara lika.  Arbetet med denna studies reliabilitet stärktes i att transkriberingen av 

intervjuerna genomfördes tre gånger innan teman kodades vilket också redogörs för under 

punkt 4.5. Reliabilitet innebär också att resultatet ska kunna reproduceras av andra forskare 

och liknande resultat ska då uppnås. (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 122 ff.)     

Rektorerna som medverkade i studien tjänstgjorde alla på gymnasieskolor och kunde därmed 

ge relevant information till studiens syfte, vilket stärker studiens validitet. Dessutom 

genomfördes en pilotintervju för att stärka studiens trovärdighet samt kvalitet. Detta 

säkerställde att intervjufrågorna var mottagliga för personen som skulle intervjuas, en rektor. 

Därutöver kontrollerades att frågorna gav användbar information till studiens syfte och 

frågeställningar.  

Reliabilitet och validitet har ett väsentligt syfte inom all forskning eftersom det visar om 

forskningen är pålitlig. Dessutom är det viktig att säkerställa att undersökningen följer etiska 

och moraliska forskningsprinciper vilket diskuteras i punkt 4.7 (Kvale och Brinkmann, 2014).  

4.7 Forskningsetiska principer  

 

Enligt Vetenskapsrådet för samhällsvetenskaplig forskning behöver informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet bli uppfyllda (Vetenskapsrådet, 

2002). Genom att deltagarna informerades om studiens syfte samt att de svarade på om 

deltagandet i studien var möjligt, tryggt och hanterbart via E- mail (Se bilaga 3) uppnåddes 

informations- och samtyckeskravet (Bryman, 2011). Utöver det behandlades information som 

kom fram i studien med stor konfidentialitet. Detta innebär att det inte får ske 

identitetsavslöjande för den deltagande skolan eller rektorerna, vilket sköttes genom att 

rektorerna och skolorna inte nämns med namn i studien. (Bryman, 2011), På liknande vis 

bearbetades informationen i resultatredovisningen där de intervjuade rektorerna 

avidentifierats så att resultatet inte får kopplas till enskilda individer. Därmed uppfylldes till 

sist nyttjandekravet. Resultatet presenteras enligt Rektor 1- (R1) och så vidare.  
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Rektor1- (R1) 

Rektor 2- (R2) 

Rektor 3- (R3) 

Rektor 4- (R4) 

5 Resultat 

 

Resultaten kommer att presenteras i tur och ordning efter frågeställningarna vilka är: 

 

- Vad anser rektorer om att gymnasieskolan ska erbjuda utemiljöer till elever under 

skoldagen? 

- Vilka utemiljöer erbjuder skolan till sina gymnasieelever under deras tid där? 

- Hur uttalar sig rektorer om utemiljöers och naturens effekter på gymnasieelevers 

välbefinnande?  

 

Frågeställningar besvaras i punkterna 5.1–5.3 tillsammans med de ramfaktorer som 

framträder. Ramfaktorerna är tid, ekonomi, plats, läroplan och ämne Analysen baseras på 

ramfaktorteorin och utifrån denna bearbetas det som tydligt utmärkts i rektorsintervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes på fyra stora gymnasieskolor i Stockholm. Skolorna har mellan 560 

och 2100 elever inom flertalet olika program och inriktningar. Rektorerna har skild erfarenhet 

och tid på skolorna, som längst 21 år och som kortast cirka 3 år. De fyra rektorsintervjuerna 

genomfördes på fyra gymnasieskolor i Stockholms storstadsregion (se metodavsnittet 4.4) 

 

5.1 Vad rektorer anser om att skolan ska erbjuda utemiljöer till sina 

elever under skoldagen 

 

I denna del presenteras olika ramfaktorer som de intervjuade rektorerna anser påverkar vilka 

natur- och utemiljöer skolan kan erbjuda. Dessa är tid, ekonomi, läroplan och ämne.  
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5.1.1 Tid 

 

De intervjuade rektorerna ger skilda svar om tid, vilket är tolkningsbart både i minuter, 

timmar, veckor och år. Tid som också kan ses som ingen tid, mycket tid eller lite tid. 

Dessutom blir i detta sammanhang terminer, lov och lektionstid uttryck och begrepp som 

framkommer.  

 

En rektor menar att eleverna faktiskt inte har någon tid till att vara utomhus och 

uttrycker att det blir 10–15 minuter mellan varje lektion. Dessutom menar rektorn att 

det är för elever bara går mellan lektionerna, och utvecklar också varför det blir så, 

”Det är för att det är extremt många saker som ska med in, äh schemat är ganska tight” 

(R1).  

 

En annan rektor håller med om tiden 10–15 minuter och framhåller att det ”inte handlar om 

många minuter”(R2).  Han räknar också bort tid då eleverna går till busshållplatsen och slår 

han ut det på alla sina elever tror han tiden blir runt en kvart. Rektorn menar att det handlar 

om planer och schemans påverkan, ”Problemet är bara att det finns så många saker som slåss 

om utrymmet i planerna”(R2). Han menar att tid i natur- och utemiljö blir en slags 

ansvarsfråga eller prioriteringsfråga. Något måste sättas före något annat och tid för ämnen 

betyder mer än tid ute. Önskan finns dock att ge utrymme till tid utomhus, men det är inte 

problemfritt. ”Det skulle då kunna stöta på patrull, mot ja, alternativpriset liksom. Då, vad är 

det då vi tar bort? Vad är den alternativa kostnaden för att göra detta? Vad byts ut”?  

(R1).  

 

På en annan skola beskrivs tiden i natur- och utemiljö som en självklar del av elevernas 

vardag. Rektorn uttrycker sig på följande sätt: 

Dels kan vi ju erbjuda varje dag i vardagen, eftersom vårt gymnasium ligger väldigt 

naturskönt. Vi har tillgång till stora gräsytor och skogsmiljöer inom gångavstånd. Så det 

är ju vardagen och tillgängligheten(R4). 

 

Tydligt i citatet är att placeringen på gymnasiet underlättar för elevernas tid i natur- och 

utemiljöer. Denna skola har även 20 procent mer undervisningstid i ämnet idrott och hälsa. 

”Vi har förstärkt vår kurs i Idrott och hälsa 1 med 20 procent mer undervisningstid, vilket gör 

att våra idrottslärare har Idrott och hälsa 1 utlagt över två år, årskurs 1 och årskurs 2”(R4). 
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Rektorn menar även att utökad undervisningstid ger fler möjligheter till friluftsaktiviteter av 

olika slag(R4).   

  

På liknande sätt arbetar en av de andra gymnasieskolorna som undersökts i studien. Rektorn 

för då en diskussion om vad som händer det tredje året, ”Vi lägger ut idrotten på två år, så 

man har ju idrott både ettan och tvåan. Så får vi in liksom aktiviteterna, men i trean har vi inte 

det så där går det ganska mycket ner”(R1). Gymnasieeleverna får alltså olika möjligheter till 

tid i natur- och utemiljöer beroende på hur idrott och hälsoundervisningen planeras.  

 

Flera av rektorerna för resonemang till en annan typ av tid, det vill säga årstiden. En 

rektor(R2) menar att på vårarna märker man att det är färre elever inomhus på grund av att 

vädret lockar ut dem. Vädret är alltså en faktor som styr denna rektors elever.  I november och 

december anser han att hans elever inte alls vill vara ute. På en annan skola ser rektorn(R1) 

april till oktober som en särskilt viktig tid. Men då är det också ämnet idrott och hälsa som 

han menar ser till att eleverna är ute. ”Ehhh, vi har alltid uteidrott större delen, alltså från i 

princip, april till och med september, oktober skulle jag säga, beroende på”(R1). Rektor(R3) 

uttrycker istället att det är vår och höst som är viktiga. Och precis enligt exemplet ovan är det 

idrotten som han menar ser till att eleverna är ute, på grund av att många lektioner i idrotten 

planeras och spenderas utomhus. Av ”förklarliga skäl” anser han(R3) att det blir färre 

lektioner på vinterhalvåret. På en skola finns dock ett undantag, vilket beror på deras 

riksidrottsintag för friidrott. Rektorn uttrycker, ”De springer ju utomhus tills det är is i 

marken, minst tre gånger i veckan ett par timmar varje gång det är ju fantastiskt bra, trots att 

vi har en friidrottshall och ändå sker löpningen ute den här årstiden”(R3).  

 

Möjligheterna på skolorna är mycket varierande i frågan om ramfaktorn tid. Den största 

möjligheten på en skola är att vara ute på lunchrasten som varierar mellan 45–75 minuter. 

Men en lång lunchrast behöver inte bara vara positivt, på denna skola blir eleverna sura med 

mycket raster och många håltimmar. Rektorn påtalar att: 

Alltså vi styr ju inte eleverna när det inte är schematid så därför så tar vi väldigt små, 

eh, vi har så små möjligheter att ge speciellt mycket mer ändå. Det man skulle kunna 

göra då är att ge dem ett sämre schema, egentligen du får en halvtimmes lång rast 

istället, då kanske fler skulle gå ut. Men, då får vi massor andra problem och elever som 

tvingas vara här nio timmar om dagen istället för sju. Alltså det blir andra, stort 

problem med schemaläggningen där och så blir de sura för de har håltimmar(R1).  
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Att ändra schematid, leder i vissa fall till problem, då eleverna inte vill ha långa skoldagar 

med många håltimmar. Andra rektorer ser långa dagar med utrymmen för raster och 

schemabrytande aktiviteter som en stor möjlighet eller enda möjlighet till tid utomhus. En 

rektor(R2) säger, ”Någon vecka så kan det ju bli en hel dag på grund av att det är friluftsdag, 

plus kanske en ordinarie idrottslektion, men någon annan vecka så ser det annorlunda ut ”. En 

annan rektor(R1) uttrycker att, ”Temaveckor är en vecka per termin”. 

  

Rektor(R3), diskuterar att det inte är rektorns ansvar utan tiden utomhus är helt upp till 

lärarna. Att varje lärare ska se till att planera in tiden utomhus. Det får lärarna också 

bestämma själva. Rektorerna exemplifierar också gärna vad som sker de dagar, eller veckor 

med schemabrytande aktiviteter. Olika scenarion på skolorna presenterades och enligt 

rektor(R1) med, ”Att det inte finns några friluftsdagar alls, på grund av att man inte klarar av 

att administrera det”(R1). På en annan skola har man temaveckor som programarbetslagen 

anordnar. Då sker aktiviteter som exempelvis innebär att man paddlar kanot och övernattar. 

Rektorn uttrycker att det är viktigt därför att, ”Man aktiverar sig fysiskt tillsammans som 

gruppstärkande och uppfyllelsestärkande”(R2). Att ge extra tid till nyanlända elever samt att 

se natur- och utemiljöer som en lång tradition nämns av en rektor. Det är också den enda 

skolan som nämner att de gör specifika utedagar på vintern.  

 

Till sist, hur mycket tid som spenderas i natur- och utemiljöer enligt de intervjuade rektorerna. 

En rektor uttrycker sig på följande sätt, ”Så det väljer jag, det är inget jag vill gissa”(R1). En 

rektor kan omöjligt svara, ”Aaa, det kan jag omöjligt svara på. Nej det kan jag inte svara på, 

det är helt omöjligt”(R3). Rektorn menar istället att det handlar om efterfrågan också och att 

de har försökt skapa en fin utemiljö med tillgång till utomhusaktiviteter som i sin tur styr hur 

mycket tid det blir där.  

 

En rektor(R2) tycker det är svårt men ser en holistisk bild av problemet och nämner 

sociokulturella aspekter.  

Då tänker du detta i skoltid för jag har ju väldigt svårt att bedöma hur mycket dem gör, 

eller även där, min bild är ju att det är väldigt olika hur man sen gör utanför skolan för 

där kommer ju det socioekonomiska och kulturella in, som lägger väldig skillnad. Ja 

väldigt stor skillnad skulle jag säga(R2). 
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5.1.2 Läroplan och ämne 

 

Rektorerna vill berätta mycket om riktlinjer i läroplanen och möjligheterna till natur- och 

utemiljö i ämnena. Ett ämne sticker ut och samtliga rektorer pratar om det, vilket är idrott och 

hälsa. En rektor menar att, ”Idrotten är ju ute, de som tar de största ansvaret här, men så har vi 

även biologiexkursioner och sådana saker då man är ute”(R3).  

 

Efter idrott och hälsa, som citeras ovan är det biologi och naturkunskap som nämns mest 

frekvent av rektorerna. En av dem framhåller, ”Sen är det ju mycket olika laborationer och 

andra delar utomhus, inom biologin, naturkunskapen och så vidare men det är ju lite grann 

upp till varje lärare att eh, själv då definiera vad som kan ske utomhus”(R2). En annan rektor 

säger, ”Både inom idrotten, biologin, naturkunskapen och ehh det är nog framförallt där tror 

jag”(R1). Dessutom menar även rektor(R1) att det kan ske diskussioner och aktiviteter i 

samhällskunskapen och samhällsekonomin som är i natur- och utemiljöer.  Hand i hand med 

att rektorn ser studiebesök och stadsvandringar som en möjlighet till upplevelser 

utomhus(R1).  

 

Enbart en skolas rektor(R4) nämner att natur- och utemiljö ingår i språkundervisningen.  Då 

är det en speciell aktivitet där eleverna får prata och promenera som beskrivs. ”I 

naturkunskapen så ingår det exkursioner och i de andra ämnena så finns det walk and talk i 

engelskan och så vidare”(R4). Rektorn fortsätter diskussionen med att dessutom påstå att det 

är lättare att nå utomhusmiljö i laborativ undervisning.  ”Väldigt laborativ undervisning, där 

utomhusmiljö är ett naturligt inslag”(R4). 

 

Vissa rektorer lyfter att lärare ser pauser som ett verktyg och möjlighet. Det är varje lärare 

som styr detta.  Det är inte ett ämne, men pauser är något som ryms i varje ämnes schematid. 

En rektor framhåller att, ”Jag vet att vissa lärare ger dem pauser, stick ner åh fota fem saker på 

parkeringen bara för att de ska få röra på sig och komma ut och andas frisk luft, men det är 

nog ganska marginellt ”(R1).  
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5.1.3 Ekonomi  

 

Ingen rektor nämner särskilt mycket om pengar och ekonomi. Dock genomsyras vissa 

diskussioner och kommentarer av att skolans resurser inte kan, eller skolan har valt att 

prioritera bort detta. Skolor med god ekonomi satsar också på att fräscha upp lokaler och 

utemiljöer samt ge eleverna möjligheter till aktiviteter på skolans skolgårdar. Kommunens 

stöd verkar också vara en avgörande faktor.  En rektor säger, ”Därutöver har kommunen 

väldigt goda möjligheter med ishallar och andra specialhallar”(R4). 

 

En rektor menar att om det kommer förslag på aktiviteter utomhus ges alltid stöd i form av 

”medel”. Om det medlet står för bidrag i form av pengar är dock inget det ges mer 

information om. Rektorn säger att, ”Då får man alltid medel för det”(R2).  

 

5.2 Vilka utemiljöer gymnasieskolan erbjuder till sina elever under 

deras tid där 

 

I denna del presenteras ramfaktorer kopplade till de utemiljöer som rektorerna nämner att 

eleverna får uppleva under sin tid på gymnasiet. Ramfaktorerna är plats och ekonomi.  

 

5.2.1 Plats 

 

Flertalet platser nämns av de intervjuade rektorerna. Den mest frekvent förekommande 

platsen är skolgården. Skolgårdens möjligheter varierar stort. En skolgård presenteras av en 

rektor som, ”På vår skolgård är det nästan ingen natur alls skulle jag vilja säga, ändå växer lite 

träd och sådär så är det ju inte, mest asfalt och basketplan och sådana saker, stor 

parkering”(R1). Ett annat exempel på skolgård från en rektor är:  

På vår skola så har vi en stor skolgård, som är liksom är inbjudande till tid i. Den är, jag 

tror att eleverna tycker den är trevlig att sitta på, gå ut på raster och så då, eventuella 

håltimmar. Jag tycker vi har en fin utemiljö där det också är en stor skolgård där vi har 

mycket möjligheter. Vi har också köpt in fotbollsnät, material, fotboll och 

volleybollnät. Folk kan låna basketbollar, vi har det uppritat på marken och spelplan där 

och ja, vi försöker skapa aktiviteter som man går ut och så då(R3).  
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Andra exempel som nämns som möjligheter eller begränsningar är bland annat skolskog, men 

i denna skog finns det utöver grönområden också vägar. Dock kan man se och känna naturen 

enligt rektorn.  Fler områden utomhus presenteras men några med viss skepsis, att de inte är 

så bra. Rektorn säger, ”Möjlighet till, men det är inga jättebra områden, det är det inte”(R1). 

Mycket ofta nämns gräsytor som en plats att vara ute på. Dessa är också lättillgängliga och 

inom gångavstånd.  En skola kan till och med klappa på hästar då skolan har 20 meter till en 

hästhage.  Som en rektor uttrycker, ”Spelar de geografiska läget en stor roll”(R2). Skolorna 

ligger alltifrån mycket natursköna områden till vad en rektor beskriver som att skolan:  

Ligger vid stora trafikleder, vi är i ett bostadsområde liksom nära, ehm, ja övrig 

bebyggelse och lite småhus runt omkring. Vi är ju insprängda mitt i en vanlig 

stadsplanering, men okej det finns stora gräsmattor, det finns skogsdungar och sådana 

saker runt omkring(R2). 

 

Naturreservat eller stora friluftsområden nämns av flera rektorer. En rektor(R1) påpekar att 

om de går utanför skolgården finns det jättemånga naturreservat som de når inom 10 minuter. 

Rektor(R1) menar dessutom att det är idrottslärarna som använder reservaten mestadels för 

orientering. På en annan skola nämns också hur dessa miljöer används inom andra ämnen. Sjö 

nämns som en utemiljö av en rektor(R3) dit de brukar åka med biologin.  

 

5.2.2 Ekonomi 

 

Det som framkommer är att skolgården kostar pengar att utrusta och fräscha upp. Skolorna 

satsar gärna på detta i form av material som bollar och nät. Om det finns möjlighet och en 

efterfrågan att göra det.  Kommunerna ger stöd till hallar och områden runt omkring. 

Naturreservat och grönområden är mycket uppskattade, då de är kostnadsfria och allt arbete 

underlättas dessutom om de är lättillgängliga och nära skolan. En skola har också köpt in ett 

speciellt verktyg, en app som kan användas ute. Rektorn berättar att, ”Vi har en app, som vi 

köper in som heter Active Quiz, som man kan med fördel vara utomhus med”(R3).  
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5.3 Hur rektorer uttalar sig om utemiljöers och naturens effekter på 

elevers välbefinnande 

 

I denna del presenteras vad rektorer berättar om deras kunskaper om naturens effekter samt 

hur detta sprids i gymnasieskolan de ansvarar för. De ramfaktorer som framträder och 

presenteras är ämne och läroplan samt tid.  

 

 

5.3.1 Ämne och läroplan 

 

För det första menar vissa rektorer att informationsspridningen om natur- och utemiljöns 

effekter sker via ämnena och kurserna.  

Via ämnena, kan man säga, så vi har väldigt lite information utöver det som ingår i 

kurserna. Så de kurser som mina elever läser så är biologi, där det tas upp, absolut både 

alltså hur det fungerar och fördelar det är och att man är ute i naturen, då. Och sen är 

det ämnet idrott och hälsa, de är de två som jag ser. Sen kan jag tänka mig att det kan 

beröras kanske i samhällskunskap och andra ämnen men de här tror jag är de största, 

liksom kärna(R1).  

 

För det andra, att det inte är helt oproblematiskt var naturens hälsoeffekter kan ta plats i 

undervisningen. Dels för att rektorerna inte vill störa lärarnas kurser, dels för att det inte finns 

tid avsatt för det. En rektor påpekar att, ”Jag kan ju inte gå in och peta i mina lärares kurser 

och jag kan inte, det måste de få sköta de har begränsad tid att hinna med allting och vi har 

inget annat”(R2).  

 

5.3.2 Tid  

 

En av rektorerna uttrycker sig på följande sätt, ”Vi har mentorstid 20 minuter i veckan där 

skulle man kunna informera om naturens betydelse och det görs knappt och så är de så stora 

så vi kan inte”(R1). Rektorn anser också att det är svårare på gymnasieskolan då den är mer 

fri för eleverna, ”På en grundskola kan jag tänka mig att det är lättare man har mera ansvar 

över hela skoldagen än våra studerandes scheman liksom”(R1).  
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En skola visar dock att det fungerar bra att få ut kunskap om naturens effekter. Detta beror på 

att rektorn(R4) har egen kunskap samt att skolan arbetar mycket med det som en helhet med 

flera arbetslag inblandade. Rektorn uttrycker det som att, ”Så jag känner att jag har väldigt 

stora fördelar i min egen bakgrund som hjälper mig att se de möjligheterna, så jag tänker att 

naturen är en god ersättning för mycket psykofarmaka”(R4). Samma rektor påpekar att: 

Sen jobbar ju mentorerna väldigt aktivt med hälsa som en återkommande del i 

mentorsarbetet och utöver det så har vi EHT, med skolsköterska, kurator, spec-ped och 

syv. Som alla hjälps åt utifrån sin profession och går runt i klasserna och har olika 

teman, stresshantering, åh möjligheter att på så sätt egen hand ha prevention. Och sen 

har ju varje elev ett eget hälsosamtal också med skolsköterskan där hon har möjlighet 

att lyfta sådana delar hur vardagen ser ut för eleverna(R4).  

 

 

Av undersökningen kring komponenten tid till att undervisa och lära eleverna om naturens 

positiva effekter för välmående är det viktigaste att resultatet att alla skolor lägger olika 

mycket tid till detta. Dessutom skiljer sig det åt i vilken typ av lektion eller schematid denna 

information får utrymme. 

5.4 Sammanfattning av resultat  

 

Första frågeställningen handlade om vad rektorerna anser om att skolan ska erbjuda 

utemiljöer till eleverna och rektorernas svar handlar överlag om tid. Rektorerna anser att den 

tid som erbjuds till eleverna oftast handlar om 10–15 minuter. Men möjligheterna på skolorna 

är väldigt varierande och olika kring ramfaktorn tid. Den största möjligheten på en skola är att 

vara ute på lunchrasten som varierar mellan 45–75 minuter. För övrigt är årstiden styrande, 

där vår och höst ger större möjligheter till att vistas utomhus än vinter. Problemet att skapa 

möjligheter beror på schemat och att det ska in så många moment i varje ämne. Ett sätt att 

skapa möjligheter är att förlänga idrott och hälsa kursen till två år eller ha friluftsdagar och 

temaveckor som bryter det ordinarie schemat. Rektorerna tycker dock att det är svårt att 

uppskatta tid och vill gissa eller inte uttala sig då mer exakta kvantiteter efterfrågas. Störst 

möjligheter till natur- och utemiljöer har ämnet idrott och hälsa, det är samtliga rektorer 

överens som. Biologi och naturkunskap är de ämnen som därefter presenteras att ha 
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möjligheter då de i sin natur är laborativa. Engelska nämns med en specifik aktivitet som 

genomförs utomhus, endast en rektor nämner samhällskunskap som en möjlighet.  

 

Den andra frågeställningen handlade om vilka utemiljöer som erbjuds gymnasieeleverna och 

där framhåller rektorerna skolgården som är en viktig plats för alla de undersökta 

gymnasieskolorna.  Rektorerna nämner här; gräsytor, fotbollsplaner, bänkar och parkeringar 

vilka är olika exempel på vad som finns på skolgården. Skogsdungar och gräsytor är också 

platser som rektorerna nämner. Dessutom är naturreservat viktiga att besöka, men detta sker 

främst inom ämnet idrott och hälsa eller under schemabrytande temaveckor. En rektor nämner 

platsen sjö vilken kopplas till ämnet biologi. Skolorna satsar pengar på skolgården och 

material till aktiviteter som kan ske där. 

 

Den tredje och sista frågeställningen undersökte hur rektorer uttalar sig om natur- och 

utemiljöns effekter på elevernas välbefinnande. Rektorerna berättar att 

informationsspridningen om dessa effekter sker via ämnena och i kurserna. I vissa fall kan 

mentorstiden användas men det blir problematiskt då det är ont om tid och annat som ska 

diskuteras. På en skola finns en tydlig plan för hur arbetet med elevernas välbefinnande ska 

ske, vilket rektorn vill informera om som något mycket positivt för såväl sig själv, skolan och 

eleverna.  

 

6 Diskussion 

 

Syftet med studien är att undersöka och analysera rektorers syn på gymnasieelevers möjlighet 

att vistas i natur- och utemiljöer samt att använda naturen som en källa till välbefinnande 

under tiden i gymnasieskolan. Diskussionen består av två delar. Första delen är en diskussion 

av resultatet som återkopplas till bakgrunden och forskningsöversikten. Diskussionen byggs 

upp efter frågeställningarna. I den andra delen diskuteras studiens tillvägagångsätt samt 

förslag till vidare forskning.  
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6.1 Vad rektorer anser om att skolan ska erbjuda utemiljöer till sina 

elever under skoldagen 

 

I relation till studien av White et al (2019) med en rekommendation om 120 minuter utomhus 

per vecka och vad gymnasierektorer anser så går det inte att garantera att varje gymnasielev 

på de undersökta skolorna är utomhus 120 minuter varje vecka. Skolorna har inte något uttalat 

veckomål i tid för varje elev eller arbetar för att garantera tid i natur- och utemiljöer. Schemat 

är för tight och att tid läggs till kurserna för att kursmålen ska uppnås är den övergripande 

åsikten av rektorerna i studien. Men det finns erbjudande och möjligheter och goda exempel 

på att eleverna är ute. Främst under rasterna i ämnet idrott och hälsa eller via temaveckor och 

schemabrytande aktiviteter. Elever som går i speciella idrottsklasser eller skolor som har 

förlängt perioden av kursen Idrott och hälsa 1 ges också utökade möjligheter. Men att kunna 

säga exakt mängd tid i minuter eller timmar tycker samtliga rektorer är omöjligt. Hade inte 

detta underlättats om man hade haft ett mål för varje vecka i tid precis som ett kursmål i något 

av gymnasieämnena? Eller tydligare riktlinjer i läroplanen Lgy11? En fråga som absolut vore 

intressant att undersöka i framtiden.  Enligt Faskunger och medarbetare (2018) finns det ju 

även tillräcklig stark evidens för att rekommendera mer utomhusundervisning i skolans 

verksamhet. Detta baserat på de positiva effekterna på elevers lärande, sociala utveckling och 

hälsa. (Faskunger, 2018)   

 

Rektorerna på skolorna utrycker sig i linje med Faskunger och medarbetare (2018) kring 

skillnaden mellan yngre och äldre elever. En rektor menar till exempel att de inte kan styra 

vad eleverna gör mellan lektionerna. En annan rektor påstår att det är lättare på en grundskola 

där man har mer ansvar över elevernas skoldag. Det går inte att styra eleverna i vad de gör 

och dessutom förflyttar rektorerna ofta sitt ansvar till lärarna.  Lärarna i sin tur följer 

läroplanen för Lgy11 som inte alls är lika uppmuntrande till natur- och utemiljöer som 

grundskolans läroplan, Lgr11.  

 

Dock finns potential i ämnen som rektorerna nämner, med biologi som exempel. Detta skulle 

kunna utvecklas ännu mer i linje med Szczepanski och Dahlgrens undersökning (2011), det 

vill säga att det finns ett behov av integrering i skolans ämnen exempelvis via matematik och 

de naturorienterande ämnena. En rektor framhåller laborativ undervisning, där utomhusmiljö 
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är ett naturligt inslag. De ämnen som då framhålls av rektorn är främst biologi och 

naturkunskap men även engelska och samhällskunskap.  

 

Årstiden är egentligen den typ av tid som varje rektor vill diskutera mest i relation till att ge 

eleverna möjlighet till att vistas utomhus. Enligt Thomson (2019) har vi byggt upp en värld 

som handlar om att vi spenderar 90 procent av vår tid inomhus. Faskunger och medarbetare 

(2018) anser ju också att utomhuspedagogik är problematiskt och att begreppet har starka 

kopplingar till platsen där lärandet sker. Lärarna följer riktlinjerna i Lgy11 för sitt ämne och 

första valet blir inomhus. Lärarna går inte ut om inte årstiden är lockande och aktiviteterna 

passar väl utomhus. Om det inte är temaveckor eller schemabrytande dagar, finns rasten för 

tid utomhus. Rasten kan läraren inte påverka, då rasten är gymnasieelevernas fritid.  

 

Vad skulle hända om en angivelse eller kursmål i Lgy11 för tid utomhus för varje elev 

veckovis skapades?  Vi har tydliga bevis, enligt Bratman (2019) för att natur och utemiljö kan 

ses som ”miljöinvesteringar” för att främja hälsotillståndet i samhället. Mårtensson (2011) 

menar ju dessutom att de historiska och politiska aspekterna av utomhuspedagogiken i 

policydokument och läroplaner är viktiga för den framtida forskningen, så egentligen kan det 

diskuteras varför det inte sker en förändring. Varför ger vi inte mer utrymme med tydliga 

riktlinjer i läroplanen till tid i natur- och utemiljöer?  

 

6.2 Vilka utemiljöer gymnasieskolan erbjuder till sina elever under 

deras tid där 

 

I studien av Barton et al (2010) nämns positiva mentala hälsofördelar med vatten, så som 

vattendrag och sjöar i naturområden. Men enbart en skola exemplifierar hur deras elever ges 

möjlighet att besöka en plats vid vatten, vilket var en sjö som specifikt användes för 

undervisning i biologi. Många gymnasieskolor runt stor- Stockholm har egentligen möjlighet 

att nyttja undervisning vid eller i närheten av vatten. Om lärarna skulle vara medvetna om vad 

forskningen säger om mentala hälsofördelar av tid vid vatten tror jag detta skulle påverka på 

ett positivt sätt. Istället ser rektorerna i studien platsen skolgård med mest möjlighet till 

utevistelse. Den är mest lättillgänglig och vissa skolor satsar även pengar på skolgården.  
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Ett sätt att ge eleverna fler möjligheter till natur- och utemiljö tror jag skulle vara att skolan 

började tänka som Shanahan et al (2019) kring NBI vilket är interventioner baserade på 

naturen. Tyvärr riktar sig inte deras studier mot gymnasieskolan, utan undersökningen gav 

information om positiva effekter med gröna förskolor, gröna skolområden, scheman för 

utomhusundervisning, skolor i skogen och utomhusklassrum som lärmiljö. Jag tror att detta 

skulle kunna inspirera rektorer än mer att göra skolgården grönare, ha tydligare scheman med 

tid för utomhusvistelse samt se platser i naturen som klassrum.  

 

Ett verktyg med stor potential som en undersökt gymnasieskola använde är Active Quiz, 

vilket rektorn ansåg med fördel kunde användas utomhus. Ingen av gymnasieskolorna 

presenterar någon typ av helhetsplan eller modell för elevernas möjlighet till natur- och 

utemiljö. Bratman et al (2019) bygger en modell på ”natural features”, ”exposure”, 

”experience” och ”effects”. Begrepp som står för storlek, typ och kvalité på naturen, hur 

mycket tid som spenderas i området, interaktionen i naturen samt mentala och fysiska 

effekter. Jag anser att detta skulle kunna vara ett verktyg som lärarna presenterar och sedan 

får gymnasieeleverna analysera sin tid i natur- och utemiljö efter detta. Besvara frågor om hur 

länge dom var i utemiljön, vilket område dom befann sig i, hur stort detta var samt skatta sitt 

välmående före och efter utevistelsen. 

 Kanske skulle detta bidra till ökat intresse för tid i natur och utemiljö samt dessutom skulle 

eleverna få större insikt i hälsofördelarna. 

 

Rektorerna anser att det geografiska läget är viktigt samt att promenader mellan lokaler är en 

möjlighet att vara utomhus. Stadsplanering och planering av var skolor byggs blir faktiskt en 

avgörande del för elevernas möjlighet till natur- och utemiljöer. Min förhoppning är att 

stadsplanerare har kunskaper om alla hälsofördelar med naturen när de planerar för framtida 

gymnasieskolor.  

 

Thomson et al (2011) presenterar en studie där det framkom att träna 

i naturen visade mer positiva hälsoeffekter än träning inomhus. De ungdomar som deltog i 

studien rapporterade mer glädje än de som tränade inomhus. De som genomförde 

utomhusaktiviteter var också mer motiverade att upprepa aktiviteten. Rektorerna som 

intervjuas i studien berättar att undervisningen i idrott och hälsa bedrivs delvis utomhus, men 

styrs av årstiden. En skola kommer med ett mycket positivt bidrag i förhållande till Thompson 

https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=J.++Thompson+Coon
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Coon et al (2011) då de är utomhus året runt i ämnet idrott och hälsa. Rektorn berättar att de 

bedriver löpträning utomhus flera gånger i veckan tills det är is på marken, detta trots 

möjligheten att träna i en friidrottshall. Ett exempel för de andra gymnasieskolorna att ta efter, 

först och främst för elevernas hälsovinster.  

6.3 Hur rektorer uttalar sig om utemiljöers och naturens effekter på 

elevers välbefinnande 

 

Forskningen är tydlig i att presentera fördelar med naturens effekter för välbefinnandet. Dock 

är denna forskning mer allmän och inte specifikt inriktad på gymnasieelever. Forskningen 

lyfter fram både fysiska och mentala fördelar. Barton et al (2010) menar att gröna utemiljöer 

förbättrar både självkänsla och humör för såväl män som kvinnor. Rektorerna uttalar tydligt 

att de värnar om sina elevers välmående, men att informationsspridningen om utemiljöers och 

naturens effekter sker via ämnena och kurserna. Återigen är det tid, resurs och en 

prioriteringsfråga där utemiljöers och naturens effekter på elevers välbefinnande inte är den 

mest prioriterade. Trots att jag tror och anser att de har insikt och kunskap om dels WHO:s 

definition om hälsa, dels hur aktuellt detta forskningsområde är. Dessutom vad jag anser, ett 

möjligt verktyg att använda inom skolans ramar.  

 

Positivt är att det på en gymnasieskola finns en tydlig plan för hur arbetet med elevernas 

välbefinnande ska ske. Detta säger rektorn är mycket positivt för såväl henne som skolan och 

för eleverna.  Dock, som hon också erkänner, brinner hon själv för ämnet och forskningen 

vilket då blir en faktor som påverkar. Ingen av de andra rektorerna nämner detta med lika stort 

intresse, vilket inte då heller lett till samma engagemang i frågan. Att utbilda rektorerna eller 

ge dem möjlighet till att väcka intresse för ämnet anser jag viktigt.  

 

6.4 Slutsatser 

 

Studiens viktigaste resultat är att ramfaktorn tid påverkar möjligheterna till vistelse i natur- 

och utemiljöer. Elever ges möjligheter att vistas i naturen och i utemiljöer, tidsmässigt mellan 

10–75 min per dag. Denna tid är då främst på raster, eller tillfällen för förflyttning mellan 

lektioner. Årstid och väder har också stor påverkan då våren ses som den stora möjligheten till 

https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=J.++Thompson+Coon
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uteaktiviteter. Möjlighet till utevistelse ges också vid schemabrytande aktiviteter som 

friluftsdagar, temaveckor eller förlängd tid i idrott och hälsa. Ämnet som ger störst möjlighet 

och mest tid är idrott och hälsa, följt av biologi och naturkunskap. Platsen som är den 

viktigaste utemiljön är skolgården, som även utvecklas med hjälp av ekonomiska satsningar. 

Skillnader mellan skolgårdarna är dock stora. Allt från nya bollplaner, nära natur och djur till 

att det är en dålig miljö med parkering mitt i, eller omgiven av trafikleder beskrivs. Andra 

platser som nämns är naturreservat, gräsytor och skogsdungar. Rektorerna menar att de värnar 

om sina elevers välmående, men att informationsspridningen om utemiljöers och naturens 

effekter sker via ämnena och kurserna. 

 

6.5 Vidare forskning  

 

Som jag tidigare nämnt anser jag att det finns möjligheter och behov av vidare forskning inom 

natur- och utemiljöer, välbefinnande och skolans värld. Nedan sammanfattas dessa tankar 

punktvis:  

 

- Liknande studier som White et al (2019) genomfört om tid utomhus per vecka. 

- Vilka ramfaktorer begränsar eller ger möjlighet åt gymnasielever till natur- och 

utemiljöer? Detta skulle kunna undersökas med en kvantitativ studie via en 

enkätundersökning med skillnader mellan storstad och landsbygd. 

- En angivelse eller kursmål i Lgy11 för tid utomhus för varje elev veckovis, vad skulle 

ske då? Detta skulle kunna undersökas med läroplansforskning, både med intervjuer 

samt litteraturstudier.   

- Varför vi inte ger mer utrymme i läroplanen till tid i natur- och utemiljöer när 

vetenskaplig evidens finns. Denna typ av studie och datainsamling blir observation 

och enkät. Där en skola får mer utrymme i undervisningen och sedan observeras detta 

och mer information samlas in från eleverna som fick uppleva förändringen. 

- Natur- och utemiljöers effekter specifikt inriktat på gymnasieelever, skulle kunna ske 

via en interventionsstudie.   

- Är NBI ett framtida verktyg i svenska gymnasieskolor? Skulle också fungera med 

observationsstudier, genom att genomföra olika typer av NBI på en skola.  
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- Hur kan stadsplanerare utveckla kunskaper om hälsofördelar med naturen när de 

planerar för framtida gymnasieskolor? Skulle vara intressant att intervjua 

stadsplanerare hur de tänker när de planerar för nya skolor.  

 

6.6 Metoddiskussion  

 

Metoden, intervju har inte stött på några problem och ses som ett mycket positivt arbetssätt 

och metodval för denna undersökning. Jag var ute efter vad rektorerna ansåg och därför 

intervjuade jag dem med frågor. Information och samtyckeskrav uppnåddes via E- mail och 

dessutom avidentifieras individerna och informationen behandlas med stor konfidentialitet.  

En brist i metoden är min orutin kring att intervjua, vilket hade underlättats med mer 

erfarenhet samt en skrivkamrat. Dessutom hade urvalet absolut kunnat vara större. Dock är 

det positivt att det var en bra geografisk spridning och sociokulturella skillnader på de fyra 

undersökta skolorna i Stockholms storstadsområde. 

 

Positivt med metoden är att jag verkligen fick svar från rektorer på gymnasieskolor. Att jag 

fick så bra och positiv kontakt med rektorer som har mycket att göra och är upptagna ses som 

en positiv respons på E- mailet med information som skickades ut. Samtidigt kanske också 

rektorerna tycker forskningsområdet är både intressant och relevant till dagens situation i 

svenska gymnasieskolor. Tidsplanen har följts och arbetet har känts kontrollerat, lärorikt och 

inspirerande. Till sist var ramfaktorteorin en lämplig teori för denna typ av undersökning, att 

bearbeta varje transkriberad intervju med tydliga teman i olika färger gav i sin tur en bra 

grund för studiens resultat.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka och analysera rektorers syn på gymnasieelevers möjlighet till att 

vistas i natur- och utemiljöer. Samt att använda naturen som en källa till välbefinnande under tiden i 

gymnasieskolan.   

- Vad anser rektorer om att gymnasieskolan ska erbjuda utemiljöer till elever under skoldagen? 

- Vilka utemiljöer erbjuder skolan till sina gymnasieelever under deras tid där? 

- Hur uttalar sig rektorer om utemiljöers och naturens effekter på gymnasieelevers 

välbefinnande? Vilka sökord har du använt? 

Natur, hälsa, utemiljö, utomhus, skola, elever, skolverket, välmående, utomhuspedagogik, ramfaktorer, 

ramfaktorteorin 

 

Nature, Health, outdoor, school, wellness, outdoor pedagogy, time outdoor, time, indoor, students  

Var har du sökt? 

Bibliotekskataloger som GIH:s bibliotekskatalog, 

Artikeldatabaser som Ebsco.  Sökmotorer på webben som Google Scholar, google och tidskrifter som 

Dagens Nyheter, SVT samt pedagogiska magasinet. Skolverkets hemsida och läroplanen.  

Sökningar som gav relevant resultat 

Exempel: 

GIH Biblioteket: Ramfaktorteorin, ramfaktorer, 

Skolverket: Läroplanen GY11 

Google Scholar: Natur, hälsa, utemiljö, utomhus, skola, elever, skolverket, välmående, utomhuspedagogik, 

Nature, Health, Outdoor school, wellness, outdoor pedagogy, time outdoor, time, indoor, students 

Avhandlingar: Natur, hälsa, utemiljö, utomhus, skola, elever, skolverket, välmående, utomhuspedagogik, 

ramfaktorer, ramfaktorteorin 

Ebsco: Nature, Health, outdoor, school, wellness, outdoor pedagogy, time outdoor, time, indoor, students 

Kommentarer 

Framförallt var det svårt att hitta information som var ny och uppdaterad om ramfaktorer och 

ramfaktorteorin. Boken som jag anser ger bäst information är gammal och hittades via envist sökande 

på GIH biblioteket.  I övrigt var sökandet relativt lätt, sedan är det alltid svårt att värdera vilka artiklar 

som är det rätta och mest passande. Jag har därför varierat mellan internationella och svenska. 

Dessutom har jag använt mig av referenserna som funnits med i de mest relevanta artiklarna. Tex har 

jag använt mig mycket av Terry Hartig på Uppsala universitet som arbetat intensivt med dessa frågor 

under en längre tid. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

Vad är din roll på skolan?  

Hur många år har du haft denna roll på skolan? 

Hur stor är skolan?  

- elever och klasser? 

- personal, med mera?  

I läroplanen finns flertalet mål om elevers hälsa och välbefinnande. Enligt aktuell 

forskning kan naturen och utemiljöer bidra till just detta till exempel sägs 120 minuter 

utomhus räcka för bättre subjektivt upplevt välbefinnande. Dessutom menar skolverket och 

enligt orden i läroplanen för idrott och hälsa att eleverna ska få använda ”Utemiljöer och 

naturen som en källa till välbefinnande under sin tid på gymnasieskolan”. (Skolverket, 

2011) Eftersom att planera tid, schema och styra skolans ramverk är rektorernas ansvar 

ställs följande frågor 

(Frågeställning 1 - Vad anser rektorer om att skolan ska erbjuda utemiljöer till sina 

elever under skoldagen?) 

Vad anser du att er skola kan erbjuda för natur- och utemiljöer till eleverna? 

Följdfrågor 

- Har du något konkret exempel på er skola? 

 (så som skolgårdar, skogsdungar, parker, naturreservat och platser nära vatten) 

- Hur mycket tid ges för att eleverna ska kunna få röra sig i utemiljö – Några 

speciella faktorer som lockar dem utomhus? 

- hur menar du då...? kan du utveckla vad du menar med...? 

Frågeställning 2-Vilka utemiljöer erbjuder gymnasieskolan till sina elever under deras 

tid i där) 

Vilka möjligheter har skolan till natur- och utemiljöer även på raster och elevers tid 

utanför undervisning? 

Hur ser arbetet ut i de olika arbetslagen på skolan med natur och utemiljö, ger du som 

rektor speciella riktlinjer?  

Hur mycket tid uppskattar du att dina elever spenderar i natur- och utemiljöer? 

- Under en skolvecka? 
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- I undervisningen under en vecka? 

- Per termin? 

(Frågeställning 3-Hur uttalar sig rektorer om utemiljöers och naturens effekter på 

elevers välbefinnande?) 

 Vad känner du till om naturens fördelar för elevers hälsa och lärande? 

- Hur informerar ni eleverna om det? 

- Hur arbetar med det på skolan?  

- Skulle naturens fördelar kunna användas i er beredskapsplan?  
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Bilaga 3  

Hej! 

Mitt namn är -------- och jag skriver just nu uppsats på avancerad nivå på Gymnastik- och 

idrottshögskolan, GIH, i Stockholm. I juni siktar jag mot lärarexamen i idrott och hälsa samt 

biologi för gymnasiet. 

 

Uppsatsen utgår från följande i Lgy11,  "Utemiljöer och naturen som en källa till 

välbefinnande under sin tid på gymnasieskolan" samt den senaste forskningen om naturen och 

utomhusmiljöers effekter på både fysisk och mental hälsa. 

 

Metoden är kvalitativ i form av intervjuer och där skulle ditt bidrag som rektor och skola vara 

ovärderligt och viktigt för mitt arbete. 

Jag vill därför genomföra en intervju med dig på cirka 30 minuter som berör om hur ni 

möjliggör för elevers att spendera sin skoltid utomhus och i naturen. 

 

Jag anpassar mig efter en tid och plats som passar dig och skulle verkligen vara tacksam för 

ditt deltagande. 

 

Genom att svara på detta E- mail och med ett ”ja” deltagande får jag ditt samtycke till studien 

och det kommer inte ske något identitetsavslöjande för dig som deltagande rektor eller skolan.  

studien följer forskningsetiska principer med informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav 

och konfidentialitetskrav.  

 

Svara gärna via E- mail --------------- 

Eller ring direkt på -------------- 

 

Vänlig hälsning ---------- 

Student: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Stockholm 

 

 

 


