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Sammanfattning 
Litteraturstudien är systematisk och baseras på vetenskapliga artiklar. Syftet är att undersöka 

vad forskning belyser angående hur biologi i en utomhusmiljö påverkar elever samt beskriva 

vad forskningen visar om hur lärare ser på utomhuspedagogik. De frågeställningar studien 

baseras på är: Vad belyser forskningen om elevers lärande i en utomhusmiljö inom biologi? och 

Vad visar forskningen om lärares uppfattningar angående möjligheter och hinder med 

utomhuspedagogik? I resultatet framkommer det att flertalet av lärarna som deltagit i studierna 

var positiva till utomhuspedagogik eftersom det bidrog till ett förbättrat lärande, gynnade 

elevernas hälsa och skapade variation. Trots att de flesta lärare var positiva till 

utomhusundervisning var det även flertalet lärare som ansåg att det fanns svårigheter och hinder 

med arbetssättet. Eleverna själva ansåg att lektioner utomhus bidrog till en förbättrad hälsa 

samtidigt som de ansåg att koncentration och inlärning förbättrades. Den slutsats vi drar av 

detta är att både lärare och elever är positivt inställda till utomhuspedagogik samtidigt som det 

sällan bedrivs lektioner utomhus. För att få fler lärare och skolor att bedriva undervisning 

utomhus anser vi att det borde bli mer utbildade inom utomhuspedagogik för att på så vis känna 

sig säkrare och tryggare att undervisa ute på ett pedagogiskt sätt.  Förslag för vidare forskning 

inom området utomhuspedagogik skulle kunna vara att genom praktiskt utförande undersöka 

om och hur det påverkar elevers lärande. Då vi utförde manuella och systematiska sökningar 

upplevde vi att det var få studier där det beskrivits hur utomhuspedagogik påverkar eleverna, 

därför anser vi det vore passande att undersöka det som nämns ovan i vidare forskning.  
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Förord 
Litteraturstudiens fokus ligger på utomhuspedagogik inom det naturorienterande ämnet biologi. 

Undersökningen baseras på vad forskningen belyser om utomhusundervisningens påverkan på 

elevernas lärande samt vad forskningen visar kring lärares egna åsikter om utomhuspedagogik. 

En av anledningarna till genomförandet av litteraturstudien är att vi har sett att det lyfts fram 

mycket om utomhuspedagogikens positiva inverkan på elever. Trots detta har vi märkt att det 

bedrivs lite undervisning utomhus i dagens skolverksamheter. Vi har under vår VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) uppmärksammat att lärare hellre tittar på bilder och filmer om 

växters och insekters uppbyggnad inomhus istället för att exempelvis gå ut i skogen och 

undersöka hur de ser ut i naturen. En annan anledning som ligger till grund för genomförandet 

av studien är att vårt intresse för utomhuspedagogik har funnits där länge. Vi anser att det är 

betydelsefullt för elever att få använda alla sinnen vid inlärning och att de får en inblick i hur 

naturen är uppbyggd.  

 

Vid tillbakablickar på vår egen naturkunskapsundervisning i grundskolan och på högskolan är 

det den kunskap som vi fått lära oss utomhus som vi minns mest av. Genom att göra en 

systematisk studie av vad forskningen säger om lärares åsikter av utomhuspedagogik och även 

undersöka utomhuspedagogikens påverkan på elever hoppas vi få en bättre förståelse till varför 

det används eller inte används i dagens skolverksamhet. Då litteraturstudien har genomförts i 

par har vi valt att ibland dela upp arbetsuppgifterna och ibland jobba tillsammans. Vi valde att 

dela upp läsningen av artiklarna och det gjorde vi genom att läsa hälften var. När vi läst de valda 

artiklarna sammanfattade vi och diskuterade tillsammans vad vi hade läst. Vi skrev också ner 

de delarna av resultaten som var relevanta för oss från de artiklarna vi själva läst för att sedan 

analysera dem tillsammans. Den största delen av skrivprocessen har vi gjort tillsammans där vi 

har diskuterat och resonerat oss fram till vad vi ska skriva.  

 

Vi vill slutligen tacka våra handledare och kurskamrater för stöttning och respons under arbetets 

gång.  

 

Halmstad 2017-06-28 

Hanna och Kajsa  
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1. Inledning 
Skolan är en plats där elever inhämtar de kunskaper som krävs för utveckling av fysiska 

aktiviteter, sociala förmågor och språklig utveckling. För att eleverna ska kunna utveckla dessa 

förmågor krävs en varierad undervisning där skapande arbete och lek utgör viktiga delar 

(Skolverket, 2011, s. 9). Ett sätt att skapa variation är att växla mellan olika lärandemiljöer både 

inomhus och utomhus. Miljöer utanför klassrummet kan också inbjuda till mer fysisk aktivitet 

och lek. Enligt Läroplanen (Skolverket, 2011, s. 9) ska alla elever få fysisk aktivitet inom ramen 

för skoldagen. Krister Svahn skriver i Göteborgs universitet (2014) att fysisk aktivitet kan leda 

till bättre resultat i skolan. Utomhusmiljön kan ge elever möjligheter att få konkreta erfarenheter 

av fysiska och biologiska processer som ingår i det centrala innehållet i Läroplanen inom 

Biologi (Skolverket, 2011, s. 157). Eleverna kan själva observera fenomen som 

årstidsväxlingar, fysiska krafter och rörelser. Szczepanski (2008, s. 13) refererar till Dahlgren 

som lyfter fram att utomhusundervisning där man använder alla sinnen och inte enbart läser en 

text blir ett mer djupinriktat lärande. Skolverket (2011, s. 9) betonar dessutom att eleverna, 

genom ett miljöperspektiv, ska lära sig att ta ansvar för både den miljön de själva kan påverka 

och få ett personligt förhållningssätt till miljöfrågor på en lokal och global nivå. 

 

För att nå skolans kunskapsmål räcker det således inte med det som brukar kallas traditionell 

undervisning, det vill säga att hålla sig till lärobokens innehåll, och låta eleverna läsa själva, 

lyssna på lärarens genomgång, göra skriftliga övningar och kanske diskutera muntligt i 

klassrummet (Boström, 2004, s. 21). Ett möjligt komplement till klassrumsundervisning, som 

förs fram av Ohlsson (2015, s. 11) och Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) är 

utomhuspedagogik. NCU definierar utomhuspedagogik som ett förhållningssätt där syftet är att 

lärandet ska växla mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta händelser, det vill säga 

att man flyttar klassrummet ut i naturen och samhällslivet (Linköpings universitet, 2016). I 

utomhuspedagogik handlar det mycket om platsens betydelse för lärandet och enligt 

Szczepanski i (Forsberg & Hinders, 2013, s. 5) ska man vara i miljöer utomhus som kan 

användas i den pedagogiska verksamheten. Genom utomhuspedagogik får eleverna befinna sig 

mer i naturen vilket kan ge större förutsättningar för att eleverna ska få en förståelse för vad 

hållbar utveckling innebär (Ystad Kommun, u.å). Utomhuspedagogik bidrar även till att 

eleverna lär med alla sinnen och hela kroppen samt att de får erfarenheter att ta med in i 

klassrummet. Med hjälp av den erfarenhet eleverna får med sig sätts upplevelserna och den 

fakta de läser i klassrummet in i ett sammanhang, vilket gör att lärandet får en större helhet 
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genom dess varierande lärmiljö. Med utomhuspedagogik tränas också samarbetsförmågan hos 

eleverna då flera övningar kräver att eleverna löser de tillsammans i par eller grupp (Ystad 

Kommun, u.å). För att få en bättre insikt i utomhuspedagogik kommer vi att undersöka vilken 

forskning det finns om elevers lärande med utomhuspedagogik inom biologi. Vi kommer även 

undersöka vad forskningen belyser om lärares åsikter kring utomhuspedagogik. Fokus i 

litteraturstudien kommer att ligga på utomhuspedagogik inom ämnet biologi, av den 

anledningen att det är ett ämne som är lämpligt att använda för att bedriva undervisning 

utomhus.  

 

1.1 Problemområde 

I en artikel på Skolvärldens hemsida beskriver Wahlgren (2012, november) att 

utomhuspedagogik bidrar till en förbättrad hälsa och inlärning av kunskap på så vis att 

utomhusmiljöns friska luft gör att eleverna får en bättre koncentration. Hall och Blomster (2016, 

s.21) menar att en kombination av att ha undervisning inomhus och utomhus bidrar till att teori 

och praktik sammanförs på så vis att undervisning inomhus där främst teori inhämtas kopplas 

samman med det praktiska utförandet utomhus. Forskarna menar även att utomhusundervisning 

stimulerar elevers sinnen och gör att elever får ett bättre förhållningssätt gentemot naturen. 

Rietz (2002, s.13) lyfter fram att undervisning i en utomhusmiljö bidrar till att eleverna får 

närkontakt med naturen och ett större intresse och engagemang för miljön samt en förbättrad 

hälsa. Hon betonar även ramfaktorer som att lärarna inte anser sig ha tillräckligt med kunskap 

och tid för att undervisa utomhus samt att eleverna inte har ändamålsenliga kläder som står 

emot exempelvis regn. Almqvist och Karlsson (2006, s.7) hävdar att det knappt bedrivs någon 

utomhuspedagogik i dagens skolverksamheter. Forskarna belyser att många lärare upplever att 

de inte har tillräcklig kunskap och känner sig obekväma med att undervisa utomhus. De anser 

även att dagens klasser är alldeles för stora för att kunna bedriva undervisning i en 

utomhusmiljö. Samtidigt som vi har förståelse för att lärare anser det kan vara en problematik 

med att undervisa utomhus på grund av ovanstående aspekter bör det inte vara hinder för att 

kombinera undervisning inomhus med undervisning utomhus. Enligt vår mening nämner lärare 

många positiva aspekter om utomhuspedagogik utan att det faktiskt bedrivs särskilt mycket 

undervisning utomhus i praktiken, vilket vi anser är märkligt och kommer undersöka vidare i 

litteraturstudien. 
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1.2 Syfte 

För att få förståelse och kunskap inom området har vi framställt ett övergripande syfte som 

tillsammans med forskningsfrågorna nedan kommer ligga till grund för litteraturstudien. Syftet 

med litteraturstudien är att undersöka vilken forskning det finns angående hur 

biologiundervisning i en utomhusmiljö påverkar elevers lärande. Syftet med litteraturstudien är 

även att beskriva vad forskningen visar om hur lärare ser på utomhuspedagogik. 

 

1.3 Frågeställningar 

För att avgränsa och konkretisera det område som ska undersökas kommer två frågeställningar 

vara utgångspunkten för litteraturstudien. De frågor litteraturstudien kommer utgå från är: 

 

•! Vilken forskning finns det om elevers lärande med utomhuspedagogik inom ämnet 

biologi? 

•! Vad visar forskningen om lärares åsikter angående möjligheter och hinder med 

utomhuspedagogik?  
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer bakgrunden till valet av utomhuspedagogik och vad tidigare forskning 

visar om hur utomhuspedagogik behandlas. John Dewey var en amerikansk filosof och pedagog 

som ägnade sig åt pedagogiska frågor (Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s.15). Från honom 

har uttrycken Learning by doing och intelligent action växt fram. Han anser att lärarna aktivt 

ska stimulera och fördjupa elevernas utveckling samt att eleverna ska få experimentera och 

pröva sig fram. Hartman et. al (2004, s.17) hävdar att teori och praktik inte är varandras motsats 

utan behövs kombineras Han menar även att begreppet “intelligent action” handlar om att tanke 

och handlingssätt bör ses som ett eftersom de handlingar som görs även behöver reflekteras 

över för att få en fördjupad förståelse. Ett liknande resonemang presenterar Olsson (2015, s.14) 

som menar att kännedom och fördjupad kunskap inte kan uppnås genom att enbart läsa ur en 

bok, utan behöver upplevas med hjälp av de olika sinnena. Olsson menar även att det är 

betydelsefullt att sätta lärandet i ett sammanhang samt att vi lär genom att reflektera över saker 

vi stöter på. Enligt Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006, s.2) lär individer inte 

enbart genom att se och höra, utan behöver även känna, smaka och lukta för att kunna få en 

djupare förståelse och kunskap. Szczepanski (2014) beskriver i en studie att platsen utomhus 

ska skapa mening och sammanhang med hänsyn till fakta, färdighet, förståelse och 

förtrogenhet. Han menar även att undervisning utomhus bör användas som komplement till 

undervisning inomhus för att lärandet ska bli som bäst. Trots att det finns många fördelar med 

utomhuspedagogik så menar Rickinson et.al (2004, s.6) att lärare inte använder sig av 

utomhuspedagogik på grund av oron för säkerheten. Forskarna menar även att lärare inte 

använder sig av utomhuspedagogik är på grund av att det krävs förtroende för eleverna för att 

undervisa utomhus och att läroplanens krav begränsar möjligheten till att undervisa utomhus 

samt brist på tid till planering, resurser och stöd.  

 

I en artikel i Förskolan redogör Villanueva Gran (2011, mars) för Anders Szczepanskis åsikter 

kring utomhuspedagogik. Gran menar att det är vetenskapligt dokumenterat att hälsan påverkas 

positivt av att man tillbringar mer tid ute men att det är svårt att bevisa att själva lärandet hos 

eleverna blir bättre om undervisningen sker utomhus. Enligt Szczepanski har elever visat mer 

glädje när de har arbetat ute vilket kan leda till bättre koncentration och mer lugn i gruppen 

vilket kan leda vidare till att eleverna lär mer, men Szczepanski menar att det inte finns några 

bevis för det. Enligt Folkhälsomyndighetens (2014, s.60) rapport Skolbarns hälsovanor i 

Sverige 2013/14 har skolbarns dagliga aktivitet blivit lägre genom åren. Även Schäfer Elinder, 
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Hagströmer, Ekblom-Bak och Nyberg (2011, s.3) betonar att stillasittande aktiviteter, där bland 

tv-tittande och datoranvändning har ökat under de senaste åren.  I folkhälsomyndighetens 

(2014, s.36) rapport belyser de även kopplingen mellan den fysiska aktiviteten och den psykiska 

hälsan. Rapporten visar även att psykiska besvär har ökat bland ungdomar den senaste tiden 

(Folkhälsomyndigheten 2014, s.21). 1177 vårdguiden (2016) har skrivit att elever som mår 

psykiskt dåligt har svårt för att koncentrera sig och hänga med på lektionerna i skolan. 

Bergström och Tronvik (2012, s.28) hävdar då att naturen kan lindra och ge mental 

återhämtning samt att naturen kan hjälpa till att lindra stresshantering och depression. 

 

2.1 Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer studien beröra tidigare forskning som är central för litteraturstudien. 

Szczepanski (2008) som är en av de ledande forskarna inom utomhuspedagogik har genomfört 

en fenomenografisk studie som består av semistrukturerade intervjuer med 26 lärare från olika 

skolor runtom i Sverige. Syftet var att undersöka vad lärare anser om utomhuspedagogik. 

Szczepanski (2008, s.17) beskriver att han i sina två tidigare studier utgått från tre perspektiv: 

platsperspektivet, miljöperspektivet och kroppsperspektivet. Resultatet visar utifrån 

platsperspektivet att lärarna ansåg att verklighetsanknytning och ämnesintegration var centrala 

moment som leder till bättre förståelse. De ansåg även att förstahandserfarenheter utgjorde ett 

viktigt komplement till bilder och texter.  Miljöperspektivet är enligt Szczepanski (2008, s.24) 

inte lika centralt, men ett fåtal lärare anser att det verklighetsanknutna lärandet ökar förståelsen 

för de ekologiska samband i natur och närmiljö. Kroppsperspektivet är centralt då många lärare 

ansåg att den kroppsliga rörelsen har stor betydelse för lärandet. Det är inte bara den kroppsliga 

rörelsen som är central här utan även sinnena ansågs av lärarna ha stor betydelse för lärandet 

och välbefinnandet. I en annan undersökning beskriver Szczepanski och Dahlgren (2011) att de 

har utfört en fenomenografisk studie där syftet var att undersöka vad lärare har för uppfattningar 

om utomhuspedagogik genom semistrukturerade intervjuer. Forskarna har undersökt 15 

grundlärares uppfattningar om utomhuspedagogik där resultatet från lärarnas åsikter visade att 

undervisning i en utomhusmiljö genom sin rörelsepotential stärker och underlättar lärandet, 

både genom sinnliga och praktiska erfarenheter. Lärarna i studien hävdar också att det bidrar 

till en ökad social gemenskap i klassen.  

 

Persson (2006) har i en studie undersökt hur leken används som redskap. Forskaren riktar in sig 

på hur elever kan utveckla förståelse för naturvetenskapliga begrepp genom lek samt utveckla 
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begreppsförståelse för olika företeelser i naturen som är relaterade till miljön. Den här studien 

är intressant för oss då vi i vårt arbete fokuserar på utomhuspedagogik, där lek ingår och 

påverkar elevers inlärning. Forskaren hänvisar också till Bruner (citerad i Persson, 2006, s.195) 

som är psykolog inom kognitiv psykologi och inlärningsteori. Bruner anser att det är av stor 

vikt att eleverna får en verklighetsanknytning till sina lärdomar. Persson (2006, s 195) hänvisar 

även till Vygotskijs sociokulturella perspektiv som innebär att människor lär av varandra i 

sociala sammanhang. Perspektivet kan möta en naturvetenskaplig undervisning. Forskaren 

hävdar att leken enligt Vygotskij är den viktigaste formen vid inlärning där eleverna genom 

fantasi och lek kan reflektera och förstå världen. Fortsättningsvis beskriver Persson (2006, 

s.196) att hon har studerat en klass i årskurs tre som undervisas av en naturkunskapslärare och 

som mött olika former av undervisning. Det empiriska materialet består av 

klassrumsobservationer, videoinspelningar av lärare och elever, intervjuer samt en enkät som 

samtliga elever har fått möjlighet att svara på. Persson (2006, s. 198) har studerat en lek om 

näringskedjan. Efter leken förde eleverna tillsammans med läraren en gemensam diskussion där 

eleverna svarade på frågor som var knutna till leken, istället för att koppla till leken till 

näringskedjan i naturen. Forskaren menar att flera elever genom leken inte förstått innebörden 

av en näringskedja. Samtidigt menar läraren att trots detta är leken betydelsefull för 

begreppsförståelsen och att det är viktigt att lära med hela kroppen.  

 

I en annan studie som genomförts av Almqvist och Karlsson (2006, s.8) vägs för- och nackdelar 

samman när det gäller undervisning utomhus genom intervjuer med fyra pedagoger och fyra 

elever från årskurs fyra och fem. I intervjuerna med lärarna framkom det att de ansåg att 

undervisning utomhus var främjande för lärandet, lustfyllt och intresseskapande samt gav en 

konkretiserad upplevelse. Lärarna ansåg även att utomhuspedagogik innebar mer variation, att 

det var mer konkret och bidrog till en förståelse och inlevelse i djurens och naturens värld inom 

biologi samt ledde till ett bättre samarbete hos eleverna. Svårigheterna med utomhuspedagogik 

som lärarna nämnde i studien var att de ansåg att det var svårt att “hålla koll” på eleverna 

utomhus, att det försvårade grupparbeten och att eleverna kände sig mer trygga inomhus. 

Lärarna ansåg även att vädret kunde förstöra undervisningen och att det är svårt att undervisa 

utomhus när de är vana vid undervisning i ett klassrum och inte känner att de har den kompetens 

som krävs. I intervjuerna med eleverna framkom det enligt Almqvist och Karlsson (2006, s.33) 

att eleverna var positivt inställda till undervisning utomhus på så vis att det ansågs bidra till 

variation, lustfylldhet, ett bättre samarbete, rörelse och ny energi hos eleverna samtidigt som de 

nämnde att de inte hade ont av att ha undervisning i regn.  
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Sammanfattningsvis belyser ovanstående studier positiva och negativa aspekter med 

undervisning i en utomhusmiljö. Majoriteten av studierna visar på de positiva aspekterna, 

medan det i en av studierna även lyfts negativa aspekter. Enligt de lärare som deltog i studierna 

bidrar undervisning utomhus bland annat till variation, aktivare och mer ansvarstagande elever. 

Å andra sidan ansåg lärarna att undervisning utomhus gör att det blir svårt att hålla koll på 

eleverna, att det upplevs otryggt och att det är svårt att undervisa utomhus när de är vana vid 

att vara i ett klassrum.   

  



 12 

3. Metod 

I det här avsnittet kommer redogörelsen för litteraturstudiens tillvägagångssätt och vilka etiska 

aspekter som tagits hänsyn till och vilka sökningar som gjorts i olika databaser. Här redogörs 

även för valet av metod, vilka urval och avgränsningar som gjorts samt bearbetningen av 

datamaterialet för att genomföra studien. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, 

s.31) belyser att en systematisk litteraturstudie innefattar systematiska sökningar där materialet 

kritiskt granskas och sammanställs inom ett specifikt ämne. Forskarna menar även att en studie 

ska bestå av en problemformulering, frågor, val av sökord och sökstrategi samt val av 

vetenskapliga artiklar. Den ska även inkludera analys, diskussion, sammanställning och 

slutsats. Vi har utfört en systematisk litteraturstudie som innefattar ovan beskrivning.   

 

3.1 Urval 
I konsultation med handledare, examinator och bibliotekarie användes databaserna ERIC, 

Swepub och Onesearch. ERIC (Educational Resources Information Center) är en databas med 

referenser till avhandlingar, vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter med mera. Swepub är en 

söktjänst där man kan söka vetenskapliga publikationer som rapporter, avhandlingar, artiklar, 

böcker, recensioner med mera. Onesearch är en söktjänst för universitetsbiblioteket där det 

bland annat går att hitta uppsatser. Eftersom fokus ligger på utomhuspedagogik användes 

sökorden utomhuspedagogik/outdoor education, undervisning utomhus/ teaching outdoors, 

lärande/learning, biologi/biology, lärare/teacher och elever/students och närmiljö/close 

environment. Eftersom Anders Szczepanski sedan tidigare varit känd för att förespråka 

utomhuspedagogik användes även hans namn som sökord. Trots att många av Anders 

Szczepanskis studier och artiklar framkom vid de andra sökorden valde vi att använda hans 

namn som sökord. Detta för att försäkra oss om att inte några av hans studier som passade denna 

litteraturstudie gick förlorade. Vid vissa sökningar med olika sökord och olika databaser har 

samma artikel framkommit vid flera av sökningarna. Således står det i söktabellen att vi har fler 

artiklar än vad vi har i artikelöversikten. Även manuella sökningar har gjorts för att hitta 

vetenskapliga artiklar. De manuella sökningarna har skett genom att intressanta och relevanta 

referenser har hämtats från examensarbeten, avhandlingar och liknande. Dessa har sökts upp 

med hjälp av studiernas referenslista som sedan letats upp på Halmstad Högskola biblioteks 

hemsida och via sökmotorn Google. Samtliga studier som vi valt att använda och analysera i 

litteraturstudien handlar inte om biologi trots att det är det ämne som litteraturstudien bygger 

på. Eftersom resultaten som studierna har kommit fram till går att använda i flera olika 
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skolämnen där bland biologi har vi valt att även inkludera andra artiklar som innefattar 

utomhuspedagogik. 

 

Litteraturstudien innefattar avhandlingar, examensarbeten, vetenskapliga artiklar och rapporter. 

De studier som används i det empiriska materialet har blivit refereegranskade, i ett så kallat 

peer reviewed-förfarande. Det innebär att källorna blivit granskade av personer som är experter 

inom området. För att göra en begränsning av sökningarna används i det empiriska materialet 

enbart forskning från 2011 och framåt. Då vi ämnar föra en diskussion mellan tidigare forskning 

och det empiriska materialet utgörs den tidigare forskningen av studier från 2010 och äldre. För 

att göra ytterligare en avgränsning har det utifrån syfte och frågeställningar gjorts ett urval av 

sökord som är centrala för studien. Vid de systematiska sökningarna har det visats ett visst antal 

träffar. Om det har visats fler än 80 träffar har vi valt att avgränsa sökningen. För att minska 

antalet träffar har booleska operatorer som “AND” använts för att kombinera två eller fler 

sökord. Eriksson Barajas et al. (2013, s.79) beskriver att booleska operatorer används för att 

begränsa eller utvidga en sökning. Det har även använts frassökning för att begränsa antalet 

träffar och slippa irrelevanta träffar som inte belyser det som sökorden handlar om. Vid 

frassökning sätts orden inom citattecken. I söktabellen (se bilaga A) visas att det först gjorts ett 

första urval och sedan ett andra urval. De artiklar som valts vid det första urvalet är de som 

ansetts intressanta och relevanta efter att vi har läst sammanfattningarna. De artiklar som valts 

vid det andra urvalet är de som fortfarande är intressanta och relevanta för studien efter att vi 

läst hela texten.  

 

3.2 Forskningsetiska aspekter 

När en litteraturstudie görs är det viktigt att tänka på de etiska aspekterna (Eriksson Barajas et 

al. 2013, s.69). Forskarna menar att det är viktigt att tänka på att välja studier där noggranna 

etiska övervägande har gjorts samt att redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien. I 

litteraturstudien redovisas de artiklar som lästs i resultatet, men även i en artikelöversikt som 

visas i en form av en tabell (se bilaga B). Genom att ha läst och valt ut artiklar där det tagits 

hänsyn till de etiska principerna har vi följt den rekommendationen. Enligt Vetenskapsrådet 

(2017) får forskare inte vilseleda, plagiera eller förvanska resultat för att en studie ska kunna 

räknas som vetenskapligt godkänd. Resultatet ska därför redovisas öppet så att andra forskare 

kan granska och upprepa undersökningen. Vi har då valt att sidhänvisa till referenserna när vi 
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presenterar resultatet i de olika studierna. Anledningen till detta är för att läsaren lättare ska 

kunna kolla upp eller hitta resultatet i studien som det hänvisas till. 

 

3.3 Bearbetning av datamaterial 
Datamaterialet kommer att bearbetas och analyseras genom att artiklarna som valts har studerats 

var för sig för att sedan sättas i relation till helheten. Artiklarna som utgör litteraturstudiens 

empiri har granskats övergripande. Därefter har vi utarbetat kategorier ur resultaten från 

artiklarna som kommer presenteras i nästa avsnitt. Kategorierna har utarbetats på så sätt att efter 

att vi har läst varje artikel var för sig har vi markerat resultaten som är relevanta för oss i olika 

färger. Således kommer enbart de delar av resultaten som är relevanta för den här 

litteraturstudiens syfte och frågeställning redovisas. När de olika studierna har fått liknande 

eller samma resultat har de markerats med samma färg. Med hjälp av de olika färgerna har de 

olika kategorierna arbetats fram. Dessa kategorier ligger till grund för resultatet i den här 

litteraturstudien. 
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4. Resultat 
I det här kapitlet kommer resultaten från de olika studierna att granskas och sammanställas 

under rubriker som utgör de olika kategorierna. De olika kategorierna är: teori och praktik i 

relation till varandra, utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande samt lärares 

uppfattningar av undervisning i en utomhusmiljö. Första gången en artikel nämns kommer 

studiens syfte och metod kort att redogöras. Därefter kommer enbart de olika studiernas resultat 

att framställas. Resultaten kommer att vävas in i varandra utefter likheter och skillnader.  

 

4.1 Teori och praktik i relation till varandra 

Ett av de teman som urskildes är teori och praktik. I flera av studierna lyfts det upp vikten av 

att koppla samman teori och praktik för att uppnå det optimala lärandet. Ottander, Wilhelmsson 

och Lidestav (2015) genomförde en studie i Sverige där de observerade undervisning utomhus 

på olika skolor och intervjuade nio lärare. Syftet med studien var att undersöka vilka kunskaper 

som lärarna ville att deras elever skulle lära sig genom utomhuspedagogik.  Resultatet visar att 

lärarna ansåg att utomhuspedagogiken gav eleverna möjlighet att uppleva med alla sinnen, 

samtidigt som de akademiska färdigheterna kombinerades med erfarenhet. Även Szczepanski 

(2013, s.9) visar i sin studie att utomhuspedagogik bidrar till en tydligare relation mellan praktik 

och teori. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med 19 lärare i Sverige där syftet var 

att undersöka vilka uppfattningar som kan iakttas och urskiljas bland lärare. Lärarna hävdade 

att teori och praktik går hand i hand eftersom den teoretiska kunskapen inte kan förstås utan att 

utföras praktiskt och tvärtom. Men däremot menar lärarna att man inte enbart behöver göra det 

praktiska i utomhusmiljö och det teoretiska i inomhusmiljö utan att det också kan göras omvänt. 

I en annan studie belyser Wilhelmsson (2012) att hon genomfört en studie där syftet var att 

granska lärares mål och avsikter med lärande utomhus. Studien byggde på observationer i en 

skola i Sverige. Observationerna består av olika lektionspass och semistrukturerade intervjuer 

med nio lärare. Resultatet visar att lärarna ansåg att utomhuspedagogik ledde till att eleverna 

blev säkrare på det teoretiska inne i klassrummet genom att kombinera det med praktiskt arbete 

ute (ibid).  

 

Fägerstam och Blom (2013, s.16) belyser ytterligare aspekter om hur utomhuspedagogik för 

samman det teoretiska och praktiska. Forskarna menar att utomhuspedagogik kan leda till att 

eleverna inte bara ser att biologi är något man läser i böcker utan att det faktiskt är en del av 

deras vardag. Syftet med studien var att undersöka hur inställningen till biologi påverkar 
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elevernas kognitiva och affektiva förmåga. I undersökningen deltog fyra svenska klasser, två 

årskurs 8 och två årskurs 7. En klass från varje årskurs användes som kontrollgrupp medan de 

resterande två var experimentgrupper. Forskarna har utfört semistrukturerade intervjuer med 

eleverna då de ville ta reda på elevernas åsikter kring sitt lärande och deras undervisning. Alla 

elever fick även en enkel enkätfråga om biologi två veckor in på undersökningen och sedan 

samma fråga sex månader senare för att se hur elevernas kunskaper hade utvecklats. Enkäten 

visade på att eleverna som hade undervisning inomhus hade svårt att komma ihåg vad de gjort 

under biologilektionerna, medan de som hade undervisning utomhus kom ihåg bättre på grund 

av variationen mellan de olika lärmiljöerna (Fägerstam & Blom, 2013, s.64). Intervjuerna med 

eleverna visade att eleverna ansåg att när de fick relatera teorin de lärt sig i klassrummet till det 

praktiska ute i naturen fick de en djupare förståelse för kunskapen. 

 

4.2 Utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande 
Ytterligare ett tema som framgick var hur utomhusundervisning påverkade elevers lärande. 

Flera av forskarna som genomfört studier menar att det inte enbart borde bedrivas undervisning 

inomhus eller utomhus, utan det bör kombineras för att både få ta del av den praktiska och 

teoretiska delen vid inlärning. Wilhelmsson (2012, s.7) betonar att de lärare som deltog i studien 

som genomfördes i Sverige ansåg att den viktigaste avsikten var att använda 

utomhusundervisning som en alternativ arena för inlärning och ett komplement till 

undervisning i klassrummet. Lärarna beskrev vikten av noggrann förberedelse, målsättning och 

stöttning samt uppmuntran av kollegor. Det här stöds även av Ottander et al. (2015, s.218) som 

även i sin svenska studie beskriver att lärarna ansåg att inlärning utomhus borde vara 

komplement till inlärning i klassrummet eftersom undervisning utomhus ger eleverna möjlighet 

att uppleva med alla sinnen. Enligt lärarna i studien var valet av verktyg och arbetssätt 

betydelsefullt för att få bästa möjliga undervisning och resultat. Fägerstam och Bloms (2013, 

s.66) resultat visar att eleverna själva ansåg att de lärde sig mer av att ha undervisning ute. 

Genom att vara ute i den friska luften blev eleverna piggare och mer alerta. Eleverna ansåg även 

att det fanns mer att se och upptäcka ute samt medgav till variation genom olika lärmiljöer, 

vilket väckte intresset till att lära sig.  

 

I en annan studie som genomförts av Remington och Legges (2016, s.62-63) menar lärarna att 

eleverna kommer ihåg bättre när de får med sig förstahandserfarenheter. Forskarna har 

genomfört en pilotstudie där syftet var att visa hur utomhuspedagogik lärs ut, formas och förstås 
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av lärare. Det var sex lärare i Nya Zeeland som var med och blev intervjuade i studien. I en 

annan svensk studie har Merewether (2015, s.100) under två månaders tid genom samtal och 

observationer av lärare och elever studerat två klassers undervisning i en utomhusmiljö. Syftet 

med studien var att få insikt i barnens perspektiv på utomhusundervisning. Genom att ha haft 

undervisning utomhus konstaterade eleverna vikten av att vara utomhus för det sociala lärandet, 

det vill säga att de diskuterade och resonerade tillsammans. Ekvall (2012) har genomfört en 

forskningsöversikt där syftet var att beskriva vad den senaste forskningen belyser om 

utomhuspedagogik. Resultatet visar att elever med tillgång till naturen får en bättre 

koncentrationsförmåga och på så vis en bättre inlärning. Det visar även att naturen kan väcka 

intresse, motivation och spontanitet hos elever. Vidare betonar forskningen i Ekvalls (2012, 

s.20) studie att eleverna under utomhusundervisning ställer egna frågor istället för att enbart 

svara på lärarens, vilket visar ett intresse och en vilja att lära sig. Även eleverna i Fägerstam 

och Bloms (2013, s.66) studie hävdade att undervisning utomhus väckte deras intresse för att 

lära då miljön utomhus var mer intressant och det fanns mer att upptäcka. Däremot var det några 

elever som ansåg att det var mer högljutt och att det var svårare att koncentrera sig när de hade 

lektion utomhus. En annan nackdel med utomhuspedagogik som eleverna ansåg var mindre bra 

var att behöva vara ute när det var dåligt väder. Den främsta anledningen till att eleverna ansåg 

att det var positivt med utomhuspedagogik var att de fick frisk luft och att det var kul (Fägerstam 

& Blom 2013, s.63-68).  

 

I Norðdahl och Ásgeir Jóhannessons (2016, s.399) studie visar resultatet att eleverna fick mer 

respekt för naturen när de undervisats i utomhusmiljö enligt lärarna som deltog. Lärarna märkte 

även att eleverna ville skydda naturen och djuren samtidigt lärde de sig hur man ska bete sig 

för att bidra till en hållbar utveckling. Forskarna beskriver att de intervjuat 25 isländska lärare 

för att sammanställa tre olika teman där syftet var att undersöka lärares tankar om 

utomhuspedagogik och dess roll i barns lärande. Ekvalls (2012, s.20) forskningsöversikt visar 

att elever som undervisats med utomhuspedagogik fick en större kunskap om naturen vilket kan 

leda till att eleverna känner ett ansvar och vill skydda naturen. Den här kunskapen hos eleverna 

gör att hållbar utveckling främjas. Fančovičová och Prokop (2011) har genomfört en studie i 

Slovakien där syftet var att undersöka om undervisning i en utomhusmiljö påverkar elevers 

inställning till och kunskap om växter i naturen. I studien studeras 34 elever som blivit indelade 

i två grupper, en kontrollgrupp och en experimentgrupp. Genom att forskarna ställde frågor 

både före och efter undersökningen fick de fram resultat på vad eleverna hade lärt sig genom 

att undervisas i en utomhusmiljö. Resultatet visar att elevernas attityd gentemot växter hade 
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förbättrats. Det visar även att de eleverna som deltog i experimentgruppen och utfört mer 

praktiska uppgifter föredrog biologi mer än de som deltog i kontrollgruppen och hade fokuserat 

mer på kunskap. Det vill säga beträffade isländska lärarnas iakttagelser. Även Prince (2017, 

s.168) synliggör i sin studie vikten av att undervisa och lära ute i naturen för att få en större 

förståelse för hållbar utveckling. Prince (2017) har genomfört en studie i England där han har 

undersökt hur mycket en mentor till en individ eller grupp påverkar personerna i fråga. 

Forskaren har utgått från miljöaspekter, han har då undersökt hur en utomhuspedagog påverkar 

gruppen eller individens miljötänkande genom att de är ute i naturen. Forskarens resultat visar 

att en utomhuspedagog har en stor roll i att visa andra hur man beter sig i naturen på ett positivt 

sätt. Han menar att när utomhusupplevelser delas med varandra och tillsammans får de ett 

positivare miljötänk (ibid).  

 

I en annan studie som beskrivits ovan nämner Szczepanski (2013, s.13) att undervisning 

utomhus bidrar till variation, minskad stress, upptäckande av andra lärmiljöer, lärande med 

hjälp av de olika sinnena och reflekterande över sitt eget handlande. Forskaren beskriver även 

att utomhusundervisning är ett friare sätt att arbeta på och att temat miljö i NO-ämnen kan 

konkretiseras av föremål och objekt från naturen, vilket i sin tur bidrar till ett ökat lärande. Även 

Norðdahl och Ásgeir Jóhannesson (2016, s.397) menar att materialet i naturen är fördelaktigt 

att använda vid undervisning för att uppnå lärande. Lärarna som deltog ansåg att det bland annat 

går att undersöka de småkryp och växter som finns i naturen i biologi samt använda stenar, 

pinnar och växter. Det här stöds av Burriss och Burriss (2011, s.8) som lyfter fram att man vid 

undervisning utomhus kan använda sig av konkret material som finns ute i naturen så som träd 

och vatten. Studiens syfte var att undersöka utomhusundervisningens potential. 

Undersökningen är en kvantitativ studie som baseras på enkätsvar som de fått in från 173 olika 

distrikt runt om i USA.  

 

4.3 Lärares åsikter kring undervisning i en utomhusmiljö 

Utifrån observationer och intervjuer av 40 stycken lärare och 450 gymnasieelever har 

Fägerstam (2012) samlat empiriskt material till en avhandling. Avhandlingen bygger på tre 

studier, varav två genomfördes i Sverige och en i Australien. Syftet med studien var att 

undersöka undervisning inomhus gentemot utomhus. Forskarens resultat visar att eleverna som 

hade undervisning utomhus deltog praktiskt på ett annat sätt än de elever som hade undervisning 

inomhus. Det berodde enligt forskarna på att de elever som vistades utomhus fick arbeta i en 
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annorlunda lärmiljö med mer konkret material. Undervisningen som bedrevs utomhus i relation 

till inomhusundervisning ansågs av lärarna bidra till mer variation, engagemang, en ökad 

studielust, bättre samarbetsförmåga och mer aktivt deltagande från eleverna. I Remington och 

Legges (2017, s.62-63) studie uttrycker lärarna att eleverna kan vara sig själva när undervisning 

sker utomhus och att flera av eleverna kan få sina behov mötta vilket de inte alltid kan få i 

klassrummet.  

     

I ytterligare en studie som är utförd av Fägerstam (2014) har lärares upplevelser av regelbunden 

utomhusundervisning undersökts. Syftet med studien var att undersöka erfarenheter om 

regelbunden utomhuspedagogik hos lärare från olika platser i Sverige och jämföra deras 

uppfattning före och efter att lärarna har undervisat i en utomhusmiljö i ett års tid. Resultat visar 

att de 12 lärare som deltog i undersökningen ansåg att det fanns svårigheter i att strukturera och 

få elevernas uppmärksamhet. Däremot ansåg lärarna att eleverna blev mer engagerade och 

motiverade av utomhuspedagogik. I en annan studie har Szczepanski och Andersson (2015, 

s.135) utfört en undersökning där de intervjuat 15 professorer som har en nära anknytning till 

lärarutbildningen. Syftet med undersökningen var att utveckla en förståelse kring lärmiljöns 

betydelse för undervisning och lärande. Forskarna konstaterade i studiens resultat att 

professorerna ansåg att utomhuspedagogik bidrar till sinnliga relationer, ökad bekantskap med 

miljön och en bredare förståelse för samhället samtidigt som det skapar olika aspekter av 

kunskap och lärande. Å andra sidan nämner Fägerstam (2012, s.46) i sin studie att lärarna ansåg 

att de inte hade kunskapen om utomhuspedagogik och att de kände sig obekväma med att 

undervisa elever i en utomhusmiljö. Det här stöds även av lärarna i Remington och Legges 

(2017, s.62) studie som ansåg att det kan vara svårt att undervisa utomhus då det finns mycket 

som man känner sig osäker på och det är svårt att undervisa i något man inte kan. 

 

I en annan studie nämner Norðdahl och Ásgeir att lärarna betonade att utomhuspedagogik 

bidrog till att eleverna fick utlopp för sin energi och fick motion. I en liknande studie belyser 

Wilhelmsson (2012, s.36) att lärarna ansåg att undervisning i en utomhusmiljö bidrar till en 

förstärkning av elevers förmågor och ett ökat självförtroende. Även Ottander et al. (2015 s.209) 

nämner i sin studie att lärarna som intervjuades ansåg att utomhuspedagogik leder till en 

förbättring av elevers kognitiva, sociala, affektiva och fysiska utveckling. Samtidigt belyser 

Fägerstam och Blom (2013, s.64) i sin studie att de elever som undervisats i en utomhusmiljö 

hade ett bättre ord- och begreppsförråd inom ämnet. Det framgick genom att eleverna som hade 

undervisning utomhus och berättade om vad de hade gjort under biologilektionerna använde 
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sig av ämnesord i större utsträckning än inomhus eleverna. Däremot visar Scott, Boyd, Scott 

och Colquhoun (2015) i sin studie ramfaktorer som att det var en svårighet att undervisa 

utomhus på grund av klassernas storlek, risk för förstörelse av material och elevernas 

uppförande. Studien är genomförd i England baserad på både enkäter och diskussioner i mindre 

grupper där syftet var att få en ökad förståelse för vilka svårigheter lärare anser att det finns 

med fältarbete.   

     

Palavan, Cicek & Atabays (2016, s.1886) har genomfört en liknande studie i Turkiet där 

resultatet av intervjuerna med lärarna visar på ramfaktorer som att det var för tidsbegränsat, 

fanns brist på kunskap och klasserna var för stora för att kunna bedriva undervisning utomhus. 

Det fanns en oro över hur lärarna skulle kunna möta kraven för att uppnå skolans kunskapsmål, 

få föräldrarnas godkännande och transportera sig till olika platser för att ha 

utomhusundervisning. Syftet med studien var att undersöka lärares perspektiv på 

utomhuspedagogik och det gjorde forskarna genom att de intervjuade 18 stycken 

grundskollärare. De positiva aspekter som lyftes fram var att det undervisning utomhus bidrog 

till att eleverna fick en ökad kännedom och förståelse för djur och natur, blev ansvarsfullare 

och fick genom naturens föremål konkret material för lärande. Burriss och Burriss (2011) 

resultat visar att lärarna ansåg att aktiviteter utomhus bidrar till en större förståelse 

kunskapsmässigt och ökad aktivitet hos eleverna. Då undersökningen består av enkätsvar finns 

det ingen förklaring till varför lärarna anser det eller på vilket sätt utomhuspedagogik bidrar till 

detta utan bara att de ansåg det. Ekvall (2012, s.29) menar däremot att lärarna inte använder sig 

av utomhuspedagogik då de kände sig osäkra gällande elevernas hälsa och säkerhet. 

 

Sammanfattningsvis belyses de kategorier som arbetats fram utifrån de olika studierna. I den 

första kategorin betonar forskarna vikten av att använda teori i relation till praktik för ett ökat 

lärande, medan de i den andra kategorin lyfter fram faktorer som påverkar elevers lärande. Det 

nämndes bland annat hur utomhusundervisning bör användas som ett komplement till 

undervisning inomhus och hur elever genom undervisning i en utomhusmiljö ges möjlighet 

använda samtliga sinnen. Den tredje och sista kategorin innefattar lärares uppfattningar av att 

undervisa utomhus. Där belystes ramfaktorer som tidsbrist, inte kunskap om utomhuspedagogik 

och att klasserna var för stora för att undervisa utomhus. Kategorin belyste även hur 

undervisning utomhus bidrog till ett ökat självförtroende och engagemang bland eleverna samt 

en förbättrad hälsa och en förstärkning av elevers olika förmågor.        
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5. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras litteraturstudiens resultat i relation till bakgrund, syfte och 

frågeställningar. Forskningens resultat kommer även jämföras med vad studierna i bakgrund 

och tidigare forskning visar. I avsnittet kommer även metoddiskussionen där litteraturstudiens 

styrkor och svagheter kritiskt värderas och diskuteras.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Den första frågeställningen som lyfts fram är: Vilken forskning finns det om elevers lärande 

med utomhuspedagogik inom ämnet biologi? 

I resultatet nämner flertalet lärare som deltog i studierna att det är fördelaktigt att koppla det 

teoretiska till det praktiska för att uppnå bästa möjliga lärande. I Wilhelmssons (2012) studie 

ansåg lärarna att utomhuspedagogik ledde till att eleverna blev säkrare på det teoretiska som de 

arbetade med inne i klassrummet. Vi ställer oss dock kritiska till lärarnas uttalande om att 

eleverna blev säkrare på det teoretiska med utomhuspedagogik då de inte har några bevis på 

det. Trots att lärarna har bra koll på elevernas kunskaper är det enbart deras egna åsikter som 

redogörs i forskningen. Om lärarna istället skulle ställt frågor till eleverna före och efter 

användning av utomhuspedagogik anser vi att bevisen på att undervisning i en utomhusmiljö 

bidrar till en förbättring skulle blivit tydligare. 

 

Att det praktiska utomhus och det teoretiska inomhus ger fördjupad kunskap är något som styrks 

av eleverna i Fägerstam och Bloms (2013) studie. Eleverna menar att de fick en djupare 

förståelse genom att arbeta både praktiskt utomhus och teoretiska i klassrummet. I Fägerstam 

och Bloms studie går eleverna i årskurs sju och åtta, vilket betyder att de har en bra inblick i 

och förståelse för sitt eget lärande och kan då avgöra om utomhuspedagogik ger de en djupare 

kunskap. Skulle man istället göra samma typ av undersökning som Fägerstam och Blom (2013) 

med elever som går i årskurs ett eller två skulle man antagligen inte få samma resultat. Det är 

många lärare som hävdar vikten av att eleverna får blanda det teoretiska med det praktiska och 

då hänvisas det praktiska arbetet till att genomföras i en utomhusmiljö.  Lärarna i Szczepanskis 

(2013) studie menar däremot att det praktiska inte måste utföras utomhus och det teoretiska 

inomhus. John Dewey (Hartman et al. 2004) är en av de som poängterar vikten av att sätta teori 

i relation till praktik. Han belyser att elever får en fördjupad kunskap när de får experimentera 

och utföra saker praktiskt. Då elever lär på olika sätt anser vi att det kan vara fördelaktigt att 

tillämpa både teori och praktik i undervisningen. I många av artiklarna som vi har läst relateras 
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alltid praktiken till utomhuspedagogik, men vi ser precis som lärarna i Szczepanskis (2013) 

studie att man även kan arbeta praktisk i klassrummet.  

 

Både i Almqvist och Karlssons (2006) studie samt Fägerstam och Bloms (2013) studie har 

elevernas egna åsikter kring utomhuspedagogik visats. I båda fallen har eleverna hävdat att de 

ansåg att utomhuspedagogik var roligt, varierande och intresseväckande. Vi ifrågasätter dock 

om det eleverna anser är helt sant eftersom man vid förfrågning av att delta i en intervju ofta 

blir mer positivt inställd till ämnet än vad man egentligen är för att tillfredsställa personen som 

intervjuar. Lärarna i Fägerstams (2014) studie menar att eleverna blev mer motiverade och 

engagerade av att ha utomhuspedagogik. Lärarna i Burriss och Burriss (2011) studie hävdar att 

eleverna fick en bättre förståelse av att ha undervisning utomhus. Detta stöds även av lärarna i 

Szczepanskis (2008) studie som hävdar att verklighetsanknytningen som eleverna får med 

utomhuspedagogik leder till bättre förståelse. Enligt vår mening får eleverna en bättre 

verklighetsanknytning till naturen när de är utomhus än när de är inomhus. Om eleverna ska 

lära sig om exempelvis småkryp är det skillnad på att se småkryp i en lärobok än att få se de i 

dess rätta natur. Det är flera lärare och även forskare som ställer sig positiva till 

utomhuspedagogik och att det leder till större förståelse hos eleverna. Szczepanski menar 

däremot att det inte finns några bevis på att eleverna lär sig bättre genom utomhuspedagogik 

(Villanueva Gran, 2011, mars). Å andra sidan menar Szczepanski att elevers hälsa förbättras av 

att vara utomhus, vilket kan leda till bättre koncentration hos eleverna som i sin tur leder till att 

de lär bättre (Villanueva Gran, 2011, mars). Vi kan också se i folkhälsomyndighetens (2014) 

rapport att elevers psykiska hälsa har blivit sämre samt att elevernas dagliga aktivitet har 

minskat. Vidare menar folkhälsomyndigheten (2014) att den dagliga aktiviteten och den 

psykiska hälsan hos eleverna har ett starkt samband. Eleverna själva ansåg att frisk luft var en 

av de positiva aspekterna med utomhuspedagogik då de blev mer alerta (Fägerstam & Blom, 

2013). Vidare visar författarna i sin studie att eleverna tycker att utomhuspedagogik är roligt 

och givande på så vis att det fanns mycket att upptäcka, vilket väckte deras intresse för att lära 

sig. Vi anser att det är viktigt att eleverna har roligt samtidigt som de lär sig på grund av att de 

då är mer engagerade i lärandet, vilket leder till ökad kunskap. Om eleverna själva anser att 

deras lärande blir bättre av att ha undervisning utomhus anser vi att man som lärare ska lyssna 

på det.  

 

Den andra frågeställningen innefattar lärares åsikter av utomhuspedagogik. I studierna nämns 

det att lärarna ansåg att utomhusundervisning bidrog till en ökad begrepps- och ordförståelse, 
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bättre förmåga att minnas samt förbättrad koncentration. Persson (2006) beskriver att lärarna 

ansåg leken är viktig för att eleverna ska få en ökad begreppsförståelse. Resultatet som visar 

motsatsen beskriver att eleverna inte kopplade leken om näringskedjan till naturens 

näringskedja. För att skapa ett klimat för lärande anser vi att det krävs att både lärare och elever 

har en klar bild av vad målen är och hur eleverna ska uppnå dem. Genom att under lektionens 

gång återkoppla till vad de förväntas lära sig blir eleverna mer medvetna om att det inte enbart 

handlar om att leka, utan även innefattar lärande av ny kunskap. Precis som forskaren belyser 

ovan hävdar Fägerstam och Blom (2013) att eleverna genom utomhusundervisning fått en bättre 

förståelse för ord och begrepp. En annan faktor som forskarna lyfter fram är att variation 

bidragit till ökad lust att lära. Vi anser precis som Fägerstam och Blom (2013) att det är 

betydelsefullt med varierad undervisning. Vi anser dock att varierad undervisning inte bara kan 

genomföras utomhus utan att det kan ske inom ramen för klassrummet.  

 

Fägerstam (2012) konstaterar i sin studie att variation genom att kombinera undervisning 

inomhus med utomhusundervisning leder till engagerade, samarbetsvilliga och delaktiga elever. 

En svaghet som vi anser finns med att växla mellan olika lärmiljöer är att vissa elever som är i 

behov av struktur blir upprörda om den bryts och förändras, vilket snarare kan förstöra istället 

för att främja deras lärande. Samtidigt kan noggranna förberedelser och förvarningar göra att 

deras struktur kan ändras utan att de påverkas alltför mycket. Vi anser därför att hur det påverkar 

eleverna beror på hur läraren lägger fram planeringen. Trots att det beskrivs många positiva 

aspekter i studierna belyser Almqvist och Karlsson (2006) att lektioner utomhus försvårar 

arbetet på så vis att det blir besvärligt att hålla uppsikt över eleverna som ofta är många. Vi kan 

hålla med författarna om att till en början kan det vara svårt att hålla koll på alla elever samtidigt. 

Detta borde dock inte borde vara ett hinder för att bedriva undervisning utomhus. Vi anser att 

precis som man lär eleverna hur man beter sig i ett klassrum kan man lära eleverna hur man 

beter sig under lektioner utomhus. 

 

Vad gäller frågeställningen som innefattar lärares åsikter kring utomhuspedagogik var flera av 

lärarna i studierna överens om att undervisning utomhus bidrog till att eleverna blev rörligare, 

förbrukade energi och fick en bättre självkänsla. Szczepanski och Dahlgren (2011) hävdar att 

undervisning i en utomhusmiljö bidrar till en ökad rörelsemöjlighet. Samtidigt poängterar 

Schäfer Elinder et al.  (2011) att allt fler barn väljer att utföra stillasittande aktiviteter. Vi anser 

då att undervisning utomhus ger eleverna möjlighet att få aktivera sig mer. Medan många lärare 

är positiva till utomhusundervisning anser flertalet av lärarna att utomhuspedagogik är 
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tidskrävande, svårt att genomföra med anledning av att det är för stora klasser och kräver mer 

kunskap inom området. 

 

Vidare nämner Palavan et al. (2016) att undervisning i en utomhusmiljö bidrar till att eleverna 

får en ökad kännedom och förståelse för djur och natur. De lär sig ta ansvar och ges möjlighet 

att använda naturens föremål som konkret material för inlärning. Även Almqvist och Karlsson 

(2006) betonar att utomhusundervisning leder till en ökad förståelse och inlevelse för växt- och 

djurlivet. Att resonera kring hur människan kan påverka en ekologisk hållbar utveckling är ett 

av kunskapsmålen i biologi som eleverna ska nå innan de går ur grundskolan (skolverket, 2011, 

s. 118). Trots detta menar Rickinson et al. (2004) att det är svårt att undervisa i en utomhusmiljö 

på grund av att det krävs förtroende för eleverna, mer tid till planering och tillgång till fler 

resurser. Fägerstam och Blom (2013) lyfter i sin studie fram att eleverna ansåg dåligt väder var 

en nackdel med utomhusundervisning. Vi anser att lärarna borde ta ställning till huruvida 

lärandet gynnas eller missgynnas av vädret. Vill läraren bedriva undervisning som motiverar 

och intresserar bör den enligt oss inte bedrivas i väderförhållanden som exempelvis regn där 

risken för att elevers förutsättningar för lärande försämras då det oftast blir blött och kallt. Å 

andra sidan vill vi belysa att det som anses vara dåligt väder inte enbart är negativt utan kan 

användas i utbildningssyfte. Regn kan exempelvis nyttjas för att beskriva och visa vattnets 

kretslopp och att ge exempel på kretslopp är ett av kunskapsmålen i biologi som eleverna ska 

uppnå i årskurs nio (skolverket 2011, s. 118).   

 

Det som inte nämns i majoriteten av ovanstående studier är hur författare och lärare fått kunskap 

om att undervisning utomhus i biologi bidrar till de positiva aspekter som belyses. Vi anser att 

det då är svårt att avgöra om det är något som enbart är deras personliga åsikter eller något som 

de faktiskt sett genom att undersöka och jämföra skillnader före och efter en undersökning. Då 

utomhuspedagogik i stort sett enbart belyses ur en positiv aspekt har vi haft svårt att hitta 

forskning som motbevisar det. De lärare som var negativa till utomhuspedagogik var också de 

som inte utförde mycket undervisning utomhus, medan många av de som var positiva till 

utomhuspedagogik enbart verkade utgå från sina personliga åsikter. Detta gör det svårt att få en 

rättvis bild av vad utomhuspedagogiken har för inverkan på elevers lärande.  



 25 

 

5.2 Metoddiskussion 

Sökorden som används i litteraturstudien är valda utifrån syfte och frågeställning för att få 

relevanta träffar. I början av sökningarna blev det för stort antal träffar på grund av att sökorden 

var för breda, därför smalnades sökningarna av i flera steg. Vi märkte sedan att när sökorden 

var mer specifika fick vi mindre antal träffar, vilket gjorde att samtliga abstract kunde läsas. De 

sökord som används i arbetet är relevanta och har gjort att vi fått många träffar på forskning 

kring ämnet som undersöks. Några ord som vi i efterhand märkt att vi också kunnat söka på är 

bland annat fältstudier, skog och naturliv. Då fokus ligger på biologi som i sig är ett 

övergripande och stort område valde vi att söka på ordet biologi i samband med 

utomhuspedagogik för att inte få för många och irrelevanta träffar. En problematik som uppstod 

kring strategin som används vid sökning var att sökningarna som har gjorts är genomförda på 

varsitt håll, vilket gav många dubbla träffar då det ibland söktes på samma ord två gånger. Det 

gjorde att processen tog längre tid och försvårades. Om sökningarna istället hade gjorts 

tillsammans hade processen troligtvis gått snabbare och blivit enklare eftersom vi vet vad 

respektive part fått för träffar. De styrkor som fanns med strategierna var att vi använde oss av 

flertalet sökord på svenska och engelska samt avgränsade med både år och att artiklarna skulle 

vara refereegranskade. En brist i litteraturstudien är att på grund av att det inte fanns tillräckligt 

många studier som handlar om svenska skolor fick vi använda oss av internationell forskning 

som inte genomförs i Sverige. Eftersom vi inte har samma skolsystem som andra länder är det 

svårt att överföra deras resultat till svenska förhållanden.  

 

De 16 artiklar som valts har gjort att vi fått en klar bild över vad forskningen säger om lärares 

uppfattningar och elevernas lärande. Då flera av artiklarna visade på samma resultat upplevde 

vi att det inte behövdes fler artiklar i litteraturstudien. Samtidigt hade vi kunnat ta med fler för 

att stärka resultatet ytterligare och kanske upptäckt fler perspektiv. Artiklarnas resultat används 

olika mycket beroende om det ansågs vara relevanta och användbara i litteraturstudien. I 

metodavsnittet har det beskrivits hur databearbetningen gått till. När delar från de olika 

studiernas resultat som var relevanta för vårt syfte och frågeställning valdes blev det en stark 

relation mellan dessa. Validiteten i litteraturstudien är hög då vi tidigare i arbetet beskrivit vad 

som skulle genomföras i litteraturstudien och sedan utfört det. Eftersom tillvägagångssätten för 

databearbetning förklarats kan läsaren enkelt följa med och genomföra studien på ett likvärdigt 

sätt. Med tanke på att vi tagit ut de delar som ansågs relevanta och satt dem i ett sammanhang 
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hade resultatet antagligen blivit det samma, vilket gör att litteraturstudien har en relativt hög 

trovärdighet. Det är dock svårt att avgöra då andra kanske hade tänkt annorlunda och ansett att 

andra delar av resultaten varit relevanta.  
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6. Slutsats och implikation 

I det här avsnittet kommer slutsatsen av litteraturstudien att sammanställas. Sammanställningen 

kommer innefatta resultatets påverkan på lärares arbete och förslag på vidare forskning. Syftet 

med litteraturstudien var att undersöka vilken forskning det finns angående hur 

biologiundervisning i en utomhusmiljö påverkar elevers lärande. Syftet med litteraturstudien 

var även att beskriva vad forskningen visar om hur lärare ser på utomhuspedagogik. Resultatet 

ovan visar att hälsan hos eleverna påverkas positivt av att ha lektioner utomhus genom att deras 

koncentration och inlärning förbättras. Eleverna anser att biologiundervisning utomhus gör att 

de kan koppla den kunskap de får genom ämnet till något konkret, vilket gör att de får en bättre 

förståelse och fördjupad kunskap. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att biologilektioner i en 

utomhusmiljö har en positiv inverkan på eleverna. Vi kan också dra slutsatsen att flera av 

lärarna anser att utomhuspedagogik är bra för elevernas lärande samtidigt som de väljer att inte 

använder sig av arbetssättet i en större utsträckning då de menar att det finns hinder och 

svårigheter med att undervisa utomhus. Trots att flertalet av lärarna och även elever som deltog 

i studierna ovan anser att utomhuspedagogik leder till att eleverna får en bättre 

kunskapsinhämtning, kan vi i litteraturstudien få syn på att det inte finns några bevis på att det 

faktiskt bidrar till ett bättre lärande. Eftersom utomhuspedagogik enligt flera av eleverna och 

lärarna har en positiv inverkan anser vi att det är en metod som vi i vår kommande yrkesroll 

kommer att använda oss av som komplement till undervisning i klassrummet. Detta för att sätta 

teori i relation till praktik genom att kombinera undervisningen. Litteraturstudien har gett oss 

fler infallsvinklar och en ökad förståelse för det utomhuspedagogiska arbetssättet. 

 

Ett förslag till vidare forskning är att praktiskt genomföra och studera undervisning i en 

utomhusmiljö för att få en inblick i om och hur det påverkar elevernas lärande. Detta skulle 

kunna göras genom att genomföra en studie där en eller fler klasser följs och observeras under 

en viss period. En av klasserna skulle kunna ha ordinarie undervisning och den andra klassen 

skulle kunna ha flera lektioner utomhus. Genom att testa elevernas kunskaper före och efter 

skulle man kunna få en klarare bild om utomhuspedagogik har en positiv eller negativ inverkan 

på deras lärande. Detta är något som vi kommer ta med oss till nästa examensarbete då vi ska 

observera och intervjua elever ute på två olika skolor. Då vi kommer vara på olika skolor kan 

vi även jämföra likheter och skillnader mellan dessa. För att få en bättre uppfattning om vad 

eleverna anser om undervisningen skulle vi även kunna intervjua och konstruera enkäter som 

eleverna får besvara. 
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Bilaga A 

Databas Sökord Avgränsningar Träffar Första 

urval 
Andra 

urval 

Swepub Undervisning utomhus Refereegranskat, övrigt 

vetenskapligt 
8 4 3 

Swepub Utomhusundervisning Refereegranskat 3  2  1  

Swepub Biologi utomhus Refereegranskat 3 - - 

Swepub Anders Szczepanski Refereegranskat 5 1 1 

Swepub Pedagogik *Utomhus* Refereegranskat 7 1 1 

Swepub Outdoor teaching Refereegranskat 29 2 2 

Swepub  Learning outdoors Refereegranska 48 7 6 

Eric “Teaching outdoors” AND 

“biology” 
Peer reviewed 
2011 - 2017 

5 1 1 

Eric “Teaching outdoor” Peer reviewed, since 2013 14 2 2 

Eric Outdoor teaching biology Peer reviewed, since 2013 15 1 - 

Eric Outdoor education and 

biology  
Peer reviewed, år 2011 - 2016 23 3 2 

Eric Outdoor education teacher  Peer reviewed, since 2013, 

outdoor education 
204 - - 

Eric  Outdoor learning Peer reviewed, since 2013 410 - - 

Eric Outdoor learning Peer reviewed, since 2013, 

interviews 
76 3 2 

Eric Closed environment AND 

Teaching 
Peer reviewed, år 2011 - 2017 1 1 - 
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Bilaga A:1 

Databas Sökord Avgränsningar Träffar Första 

urval 
Andra 

urval 

Eric “Teaching” AND “outdoor” AND 

“student” 
Peer reviewed, år 

2017 
9 1 1 

Onesearch “Learning outdoors” AND 

“students” 
Peer reviewed, 2011 - 

2017 
100 - - 

Onesearch “Learning outdoors” AND 

“students” AND “biology” 
Peer reviewed, 2011 - 

2017 
25 2 2 

Onesearch Teaching outdoors AND students 

AND teachers 
Peer reviewed, 2011 - 

2017 
9 001 - - 

Onesearch Utomhuspedagogik Peer reviewed, 2011 - 

2017 
4 - - 
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Bilaga B 
Författare, år, Land Titel Syfte Metod Urval Resultat 
Ottander, C, Wilhelmsson, 
B & Lidestav, G (2015), 
Sverige 
 
 

Teachers‟ Intentions for 
Outdoor Learning: A 
Characterisation of 
Teachers‟ Objectives and 
Actions 
 
 

Få reda på vilka kunskaper 
och färdigheter som lärare 
vill deras elever ska lära sig 
genom undervisning 
utomhus. 
 
 

Halvstrukturerade 
intervjuer och 
observationer. 
 
 

9 stycken lärare 
 
 

Ett komplement som 
eleverna möjlighet att 
uppleva med alla sinnen 
samtidigt som de 
akademiska färdigheterna 
kombineras med erfarenhet. 

Szczepanski, A (2013) 
Sverige 
 

Platsens betydelse för 
lärande och undervisning: 
ett utomhuspedagogiskt 
perspektiv  

 

Att undersöka vilka 
uppfattningar som kan 
iakttas och urskiljas bland 
lärare avseende platsens 
betydelse 
 

Intervjuer 19 lärare Teori och praktik går hand i 
hand men praktiskt måste 
inte ske ute. 
Utomhuspedagogik bidrar 
till variation, minskar 
stress, nya upptäckter, 
använder alla sinnen och 
reflektioner. 

Wilhelmsson, B (2012), 
Sverige 

Teachers' intention for 
outdoor education 
conceptualizing learning in 
different domains 

Få ökad förståelse för 
lärares mål och avsikter 
med lärande utomhus. 

Semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer. 

9 stycken lärare Ett komplement som kräver 
noggrann förberedelse, sätta 
mål och få stöd samt 
uppmuntran av kollegor.   

Fägerstam, E & Blom, J 
(2013), Sverige 
 
 

Learning biology and 
mathematics outdoors: 
effects and attitudes in a 
Swedish high school 
context. 

Undersöka om inställningen 
till biologi påverkar elevers 
affektiva och kognitiva 
förmåga samt undersöka 
elevers syn på deras 
lärande. 

Semistrukturerade 
intervjuer och enkäter. 

Två klasser från årskurs 7 
med 45 elever och två från 
årskurs 8 med 33 elever 

Med utomhuspedagogik 
kopplas lärandet till 
vardagen. Eleverna får 
bättre samarbetsförmåga 
och motovation. Eleverna 
anser att utomhuspedagogik 
är bland annat roligt, man 
lär sig bättre när man får se 
det och mer motiverande. 
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Bilaga B:1 
Författare, År, Land Titel Syfte Metod Urval Resultat 

Remington,T & Legge, M 
(2017), Nya Zeeland 
 

Outdoor education in rural 
primary schools in New 
Zealand: a narrative inquiry  
 

Visa hur utomhuspedagogik 
lärs ut, formas och förstås 
av lärare. 

Intervju Sex lärare Med utomhuspedagogik 
kommer eleverna ihåg 
bättre då de får 
förstahandserfarenhet, ute 
kan eleverna vara sig själva 
och få sina behov mötta. 
Lärarna anser att det kan 
vara svårt att undervisa ute. 
 

Merewether, J. (2015), 
Sverige 

Young children’s 
perspectives of outdoor 
learning spaces: What 
matters? 
 

Få insikt i barnens 
perspektiv på 
utomhusundervisning. 

Observationer och 
intervjuer. 

2 klasser Bra för socialisering och 
lek, men även för lärande. 
 

Ekvall, H (2012)� 
 

Friskare, gladare och 
smartare med 
utomhuspedagogik? -En 
forskningsöversikt  
 

Beskriva vad den senaste 
forskningen belyser om 
utomhuspedagogik 
 

Forsknings-översikt Forskning från år 2000 och 
nyare. Använde nyckelord 
för att hitta forskning. 

Eleverna får bättre 
koncentrationsförmåga, 
visar vilja till att lära sig 
och mer ansvar för naturen 
genom utomhuspedagogik. 
Lärare känner sig dock 
osäkra på elevers säkerhet 
och hälsa när de är ute. 
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Bilaga B:2 
Författare, år, Land Titel Syfte Metod Urval Resultat 

Norðdahl, K & Ásgeir 
Jóhannesson, I (2016), 
Island 

‘Let's go outside’: Icelandic 
teachers' views of using the 
outdoors 

Lärares tankar kring 
undervisning utomhus och 
dess roll i barns lärande. 

Intervjuer. 25 stycken lärare Ökad motivation, motion, 
koncentration, mer respekt 
och vilja att skydda naturen 
och djuren. 
 

Fančovičová, J och Prokop, 
P (2011), Slovakien 

Plants have a chance: 
outdoor educational 
programmes alter students´ 
knowledge and attiduteds 
towards plants 

Undersöka om 
utomhuspedagogik 
påverkar elevernas 
inställning till och kunskap 
om växter i naturen. 

Före och efter frågor till 
eleverna som deltog 

Experiment-grupp med 17 
elever och kontroll-grupp 
med 17 elever 

Eleverna i 
experimentgruppen tyckte 
bättre om biologi och deras 
attityd gentemot växter 
hade förbättrats. 

E. Prince, H (2017), 
England 
 

Outdoor experiences and 
sustainability  
 

Undersöka hur mycket en 
mentor till en individ eller 
grupp påverkar personerna i 
fråga 
 

Studie på vetenskapliga 
artiklar 

 Undervisning utomhus 
leder till bättre kunskaper 
om hållbar utveckling. 

Burriss, K & Burriss, L 
(2011), USA 

Outdoor Play and Learning: 
Policy and Practice 

Undersöka 
utomhusundervisn-ingens 
potential. 

Enkäter svar från lärare i 173 olika 
distrikt 

Utomhusundervisning 
bidrar till mer aktiva elever, 
större förståelse och att man 
kan använda sig av konkret 
material i naturen. 
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Bilaga B:3 
Författare, år, Land Titel Syfte Metod Urval Resultat 

Fägerstam, E (2012), 
Sverige & Australien 

Space and Place – 
Perspectives on outdoor 
teaching and learning 

Undersöka undervisning 
inomhus gentemot utomhus 

Observationer och 
intervjuer 

40 lärare och 450 
gymnasieelever 

Ökad delaktighet, variation 
och ökad lust att lära. 

Fägerstam, E (2014) 
Sverige 

High school 
teachers´experience of the 
educational potential of 
outdoor teaching and 
learning 

Att undersöka lärares 
erfarenheter om 
regelbunden 
utomhuspedagogik samt 
jämföra lärares uppfattning 
av utomhuspedagogik före 
och efter att de har 
undervisat utomhus i ett års 
tid  
 

Semistrukturerade 
intervjuer 

12 lärare från olika distrikt i 
Sverige 

Svårt att få struktur på 
lektionen när de var 
utomhus samt att få 
elevernas uppmärksamhet. 
Eleverna blev mer 
engagerade och motiverade. 

Szczepanski, A & 
Andersson, P (2015), 
Sverige 

Perspektiv på plats: 15 
professorers uppfattningar 
av platsens betydelse för 
lärande och undervisning 
utomhus 

Att utveckla en förståelse 
kring lärmiljöns betydelse 
för undervisning och 
lärande. 

Intervjuer. 15 stycken professorer 
inom lärarutbildning 

Bidrar till sinnliga 
relationer, ökad bekantskap 
med miljön, en bredare 
förståelse för samhället 
samtidigt som det skapar 
vad gäller olika aspekter av 
kunskap och lärande. 
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Bilaga B:4 
Författare, år, Land Titel Syfte Metod Urval Resultat 

W. Scott, G, Boyd, M, 
Scott, L & Colquhoun, D 
(2014), England 
 

Barriers To Biological 
Fieldwork: What Really 
Prevents Teaching Out of 
Doors?  
 

Få en ökad förståelse för 
vilka svårigheter lärare 
anser att det finns med 
fältarbete.   

Enkäter och diskussioner i 
mindre grupper 

60 blivande lärare och 49 
lärare 

Svårigheterna att undervisa 
utomhus ansåg lärarna vara 
på grund av klassernas 
storlek, risk för förstörelse 
av material och elevernas 
uppförande 

Palavan, O, Cicek, V & 
Atabay, M (2016), Turkiet 

Perspectives of Elementary 
School Teachers on 
Outdoor Education 
 

Undersöka lärares 
perspektiv på 
utomhuspedagogik och 
granska vilka begränsningar 
lärare möter då de 
undervisar utomhus. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

18 stycken lärare För begränsad tid, för stora 
klasser och brist på 
kunskap. Oro över hur de 
ska möta läroplanens mål, 
få föräldrarnas 
godkännande och kunna 
transportera sig till olika 
platser. 
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